
افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية،  «
رئيس مجلس إدارة بنك األسرة، جميل 

حميدان، أمس، المقر الجديد للبنك في 
المنطقة الدبلوماسية، بحضور أعضاء 
مجلس إدارة البنك، إلى جانب عدد من 
الرؤساء التنفيذين للبنوك المساهمة 

في بنك األسرة.

طرحت شركة تطوير للبترول،  «
مناقصة في جلسة مجلس 

المناقصات والمزايدات، أمس، لتوريد 
خط األنابيب، تقدم إليها 12 عطاء علق 

أحدها وأقل عطاء بنحو 283 ألف 
دينار وأكبرها بقرابة 2.8 مليون دوالر 

)ما يعادل 1.04 مليون دينار(.

اتهم وزير الخارجية األميركي، مايك  «
بومبيو، أمس، المرشد اإليراني 

علي خامنئي بمواصلة الكذب على 
شعبه، بداًل من تحمل المسؤولية. 

كما اعتبر أن النظام اإليراني فقد 
شرعيته، بعد االنتخابات اإليرانية 

التي سجلت أدنى مستوى مشاركة.

اتهم جورجيو أرماني صناعة  «
األزياء بالتحريض على النساء عن 
طريق الترويج التجاهات ونزعات 

عامة قصيرة األجل وتسويقها. 
جاء ذلك على هامش عرض لخط 
أمبريو أرماني في أسبوع الموضة 

بميالنو.

خسر منتخب الشباب لكرة القدم  «
أمام نظيره السنغالي بخمسة أهداف 

دون رد، في المباراة التي أقيمت بين 
الطرفين، مساء أمس، على استاد 

نادي الرياض في العاصمة السعودية، 
ضمن منافسات ربع نهائي كأس 

العرب تحت 20 سنة.
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اإلجراءات التي تم اتخاذها:

عدد المصابين: 33
جميع الحاالت المصابة ليست

في خطر وتتماثل للشفاء
ال يوجد تغيير في عدد المصابين

خالل الـ 24 ساعة الماضية

تكثيف الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس 

تعزيز الطاقة االستيعابية للفحص والحجر والعزل والعالج

عملية تطهير بيولوجية بمطار البحرين الدولي لصالتي الوصول والمغادرة والممرات والحافالت والطائرات لضمان منع تفشي الفيروس

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة مرســـوم رقم )6( لســـنة 
2020 بتجديـــد تعييـــن محافـــظ 

لمحافظة العاصمة.
األولـــى:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
ُيجـــدد تعييـــن الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة محافظـــًا 
لمحافظـــة العاصمة، وذلك لمدة 4 

سنوات.

وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة: على 
هـــذا  تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر 
المرســـوم وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.
 وصدر جالة الملك مرســـوم رقم 
راشـــد  بتعييـــن   2020 لســـنة   )7(
صاح راشد آل سعد نائًبا للرئيس 
التنفيـــذي  بالجهـــاز  التنفيـــذي 

للمجلس األعلى للبيئة.

تجديد تعيين محافظ العاصمة 4 سنوات

)٠٢(

عواصم ـ وكاالتالمحرق - طيران الخليج

المنامة - تمكين

أكدت “طيـــران الخليـــج”، علـــى التزامها 
فـــي  المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  بقـــرار 
البحريـــن بشـــأن تعليق الرحـــات مؤقًتا 
مـــن وإلـــى العـــراق ولبنـــان اعتبـــاًرا مـــن 
اآلن وحتـــى إشـــعار آخـــر. ويأتـــي القرار 
ضمـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة للحفاظ 
على ســـامة المواطنيـــن والمقيمين من 
فيـــروس الكورونا كوفيد 19 ومكافحته 

والتصدي له.
وسيقوم مركز االتصال بالناقلة باالتصال 
بالـــركاب المتأثريـــن ومســـاعدتهم وفًقـــا 
لذلك. والمسافرون الذين قاموا بالحجز 
عن طريق مكاتب ووكاء الســـفر عليهم 
االتصـــال بالمكاتب مباشـــرة فيما يتعلق 
بخيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة 

الحجز.

قرر وزراء الصحـــة العرب، أمس، عقد 
اجتمـــاع طارئ على مســـتوى الخبراء 
الشـــهر المقبـــل فـــي القاهـــرة، من أجل 
“مراجعة خطط االســـتعداد والترصد” 
لفيروس كورونا، بحسب بيان رسمي.
وأكـــد البيان الـــذي صدر علـــى هامش 
الـــدورة العادية لمجلس وزراء الصحة 
فـــي  افتتحـــت صباحـــا  التـــي  العـــرب 

مقر الجامعـــة العربيـــة بالقاهرة: “عقد 
اجتماع طارئ استثنائي على مستوى 
الخبراء لـــدى وزارات الصحة العربية، 
لمراجعة خطـــط االســـتعداد والترصد 
خـــال  وذلـــك  الخبـــرات،  وتبـــادل 
األسبوع الثاني من شهر مارس 2020 
بمقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول 

العربية”.

وقـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” اتفاقيـــة 
تعـــاون مشـــتركة مع عـــدد مـــن المصارف 
البحريـــن تمهيـــًدا ألهـــداف توســـيع  فـــي 

خدمات الدعم ضمن نطاق برنامج تمويل 
المؤسســـات لتمكيـــن المؤسســـات الراغبة 
من الحصول على تمويل شـــراء وتركيب 

األلواح الشمسية لتوليد الطاقة.

“تمكين” يطلق خطة تمويل الطاقة الشمسيةاجتماع عربي طارئ لمواجهة “كورونا”“طيران الخليج” تعلق الرحالت للعراق ولبنان

)١٢()٠٨(
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أحمر الشباب يخسر من السنغالصناعة األزياء تحريض ضد النساءبومبيو: خامنئي يواصل الكذب على شعبه“تطوير”: توريد خط أنابيب بـ 283 ألف دينارافتتاح مقر بنك األسرة بالدبلوماسية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  قـــال 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
“إننـــا نمـــر اليـــوم بظـــروف تســـتدعي 
والشـــراكة  الوطنيـــة  الـــروح  تعزيـــز 
المجتمعيـــة، فالموقـــف أكثـــر جديـــة 
وأكبـــر من أي تحديـــات أخرى، مثمنا 
الموقـــف الوطنـــي المشـــرف، والـــذي 
يتجلى خال هذه اللقاءات مع نخبة 

من أبناء المجتمع”.
الشـــراكة  إســـتراتيجية  إطـــار  وفـــي 
التواصـــل  وتعزيـــز  المجتمعيـــة 
الرســـمية  الوطنيـــة  الهيئـــات  مـــع 
الداخليـــة،  وزيـــر  التقـــى  والشـــعبية، 
ضمـــت  الوطـــن،  أبنـــاء  مـــن  نخبـــة 
الديـــن  علمـــاء  الفضيلـــة  أصحـــاب 
اإلعـــام ورؤســـاء تحريـــر  ووســـائل 
الصحـــف والصحافييـــن، وجمـــع مـــن 

رجـــال األعمـــال وأصحـــاب المجالس 
والوجهاء ورؤساء األندية الرياضية 

والمراكز والجمعيات الشبابية.
مـــن  مـــع عـــدد  الوزيـــر حـــوارا  وأدار 

الحضـــور والذيـــن طرحـــوا بدورهـــم 
عدة تســـاؤالت تتعلق بســـبل وآليات 
التعامـــل مـــع أزمـــة فيـــروس كورونا 
واإلجراءات المتطـــورة التي تتعامل 

وكذلـــك  الموقـــف،  مـــع  الدولـــة  بهـــا 
اإلجراءات المطلوبة في المناســـبات 
االجتماعيـــة والدينية، والتي تســـهم 

في الحد من انتشار الفيروس.

وزير الداخلية: نمر بظروف تستدعي تعزيز الروح الوطنية
عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في بث الشائعات المغرضة

وزير الداخلية يتحدث أمام نخبة من أبناء الوطن

المنامة - بنا

قام فـــرع التطهيـــر والتعامل مع 
المواد الخطـــرة بـــاإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي، بعمليـــة تطهير 
البحريـــن  بمطـــار  بيولوجيـــة 
الدولي، شملت صالتي الوصول 
والمغادرة والممرات والحافات 
مـــن  الحـــد  بهـــدف  والطائـــرات، 
والعـــدوى  األمـــراض  انتشـــار 

عموما وللســـيطرة على فيروس 
“كورونا” خصوصا.

لتوجيهـــات  تنفيـــًذا  ذلـــك  جـــاء 
وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس مجلس 
الدفاع المدنـــي، لمواصلة اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة، بما 
فيـــروس  تفشـــي  منـــع  يضمـــن 

“كورونا”.

عملية تطهير بيولوجية في المطار

المنامة - وزارة الداخلية

)٠٥(
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نيودلهي ـ وكاالت

وجـــه وزير الكهربـــاء والماء وائل 
المبـــارك مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
إلى إباغ أصحاب محات ســـوق 
أحـــد  إلـــى  بالتوجـــه  القيصريـــة 
مراكـــز خدمات المشـــتركين لعمل 
متأخـــرات  لتقســـيط  تســـويات 

فواتير الكهرباء والماء.
علـــى توصيـــة  رده  فـــي   وأشـــار 
للمجلس بإسقاط رسوم الكهرباء 

عـــن أصحاب المحـــات التجارية 
بســـوق القيصريـــة، إلـــى أنه ليس 
إعفـــاء  الـــوزارة  مـــن صاحيـــات 
المشـــتركين مـــن تســـديد فواتيـــر 

استهاك الكهرباء والماء.
ولفـــت إلى إمكان عمـــل اتفاقيات 
تقســـيط ألصحاب تلـــك المحات 
حســـب النظـــام المعمول بـــه لدى 

الهيئة.

العنـــف  أعمـــال  حصيلـــة  ارتفعـــت 
التـــي اندلعـــت األحد بيـــن الهندوس 
والمســـلمين فـــي العاصمـــة الهنديـــة 
نيودلهـــي علـــى خلفيـــة احتجاجات 
ضد قانون الجنسية الجديد إلى 33 
قتيا وأكثر من 200 جريح، وفق ما 
أعلنت الشرطة ومصادر طبية أمس 

الخميس.
شـــرطة  عناصـــر  مـــن  اآلالف  وقـــام 
والعســـكريين  الشـــغب  مكافحـــة 
بدوريـــات في المناطـــق التي طالتها 
أعمال العنف، في األطراف الشمالية 
الشرقية للعاصمة البالغ عدد سكانها 

20 مليون نسمة.

تجار “القيصرية” ملزمون بدفع الكهرباء

ضحايا صدامات نيودلهي تتجاوز الـ 30 قتيال

الـ 33 مصابا بـ “كورونا” يتماثلون للشفاء
“الخارجية”: خطة إلجالء البحرينيين في إيران... و “العدل” تعلق رحالت العمرة

أكــدت استشــارية االمــراض المعديــة بــوزارة الصحــة صفــاء الخواجــة أن جميــع 
الحاالت الـ٣٣ المصابة بفيروس كورونا )كوفيد١٩( ليست في خطر وتتماثل للشفاء 
وتتلقى العالج والرعاية الالزمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم 

طبي متخصص.

البـــدء  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
المواطنيـــن  إلجـــاء  خطـــة  تفعيـــل  فـــي 
ايـــران  فـــي  الموجوديـــن  البحرينييـــن 
للفحص والحجر نظرًا لتفشـــي الفيروس.
وأصـــدر رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
أحمـــد الزايـــد توجيهـــات الخدمـــة المدنية 
رقم )2( لسنة 2020، والتي تهدف إلى بيان 
االحتياطات واإلجـــراءات الازمة للوقاية 
من مخاطر انتشـــار الفيـــروس في الجهات 
الحكومية الخاضعة ألحكام قانون الخدمة 

المدنية.
وشـــملت اإلجـــراءات وقـــف العمـــل بنظـــام 

لمـــدة  واالنصـــراف  للحضـــور  البصمـــة 
قيـــام  مـــع  احتـــرازي،  كإجـــراء  أســـبوعين 
إدارة المـــوارد البشـــرية بتوفيـــر ســـجات 
للتوقيـــع عليـــه يدوًيا مـــن قبـــل الموظفين 
إثباًتـــا للحضور واالنصراف والخروج أثناء 
الدوام الرســـمي أو تفعيل نظام البطاقة إن 

أمكن.
وأعلـــن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف رئيـــس اللجنـــة العليـــا لشـــؤون 
الحـــج والعمـــرة الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
خليفة  عن وقـــف جميع رحات العمرة بًرا 

)٠٥(وجًوا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

محرر الشؤون المحلية

)٠٩(

سيدعلي المحافظة

)١٢(

)٠٦(



قـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد 
آل خليفـــة أمـــس بزيارة تفقديـــة لعدد من 
وحدات قوة دفـــاع البحرين، اطلع خاللها 
على الجاهزية القتالية واســـتعدادات تلك 
الوحدات وتجهيزاتها، واستمع إلى إيجاًزا 
عن المهمـــات والواجبات الموكلة لها.وأكد 
القائـــد العـــام أنه بفضل مـــن هللا تعالى ثم 
والتوجيهـــات  الســـامية  المتابعـــة  بفضـــل 
الســـديدة والرؤية الملكية الحكيمة لعاهل 
الجاللـــة  صاحـــب  األعلـــى  القائـــد  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، أن  الملـــك حمـــد 
قـــوة الدفـــاع ماضية بكل كفـــاءة واقتدار 
فـــي خطـــط االرتقـــاء بالجاهزيـــة القتالية 
واإلدارية بمختلف أســـلحة ووحدات قوة 

الدفاع؛ إلعـــداد القوة الوطنية المنشـــودة 
اإلعداد األمثل على المســـتويين العسكري 
التحديـــات  شـــتى  لمواجهـــة  واإلداري 
ومواكبة التطـــورات والقفزات الهائلة في 
مختلـــف المجاالت العســـكرية، عن طريق 

دعـــم وتزويد قوة الدفاع بأحدث األنظمة 
الوطنيـــة  كوادرهـــا  وتأهيـــل  المقاتلـــة 
مـــن ضبـــاط وضبـــاط صـــف وأفـــراد علـــى 

متطلبات التقنية المعاصرة.
 وثمـــن الـــدور الوطنـــي المقـــدس لرجـــال 

قوة الدفاع البواســـل الذين يبذلون كل ما 
في وســـعهم لرفع ألوية العطاء العســـكري 
لمواجهـــة  الوطنـــي،  اإلنجـــاز  وبيـــارق 
شـــتى التحديـــات بكل عـــزم وحـــزم فداًء 
وعطـــاًء للذود عـــن ثرى الوطـــن في وجه 
كل مـــن تســـول لـــه نفســـه المســـاس بأمن 
واســـتقرار الوطـــن، دفاًعـــا عن مكتســـبات 
الوطـــن التاريخية، ومنجزاتـــه الحضارية 
والتنمويـــة، داعًيـــا هللا تعالـــى أن يمدهـــم 
المهمـــات  تنفيـــذ  فـــي  وتوفيقـــه  بعونـــه 
والواجبـــات الوطنيـــة الموكلـــة إليهـــم في 
داخـــل البـــالد وخارجهـــا، وأن يديـــم على 
مملكـــة البحرين نعمـــة األمن  واالســـتقرار 
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 

عاهل البالد القائد األعلى.

المنامة- بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمكتبه بقصر 
جمهوريـــة  ســـفير  القضيبيـــة 
مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن 

البحرين أنور حبيب هللا.
عالقـــات  بحـــث  اطـــار  وفـــي 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن مملكة 
الصيـــن  وجمهوريـــة  البحريـــن 
الشـــعبية، تـــم البحـــث فيمـــا تـــم 
لتســـوية  حلـــول  مـــن  اتخـــاذه 
أوضـــاع طلبـــة الطب الدارســـين 
في الجامعات الصينية وما يمكن 
للبلديـــن اتخـــاذه مـــن إجـــراءات 
مشـــتركة لضمان مستقبل هؤالء 
الطلبة واعتمـــاد مؤهالتهم التي 

سيحصلون عليها.
كما أطلع الســـفير، ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
على مالبســـات انتشـــار فيروس 
الصيـــن والجهـــود  فـــي  كورونـــا 
معرًبـــا  لمقاومتـــه،  تبـــذل  التـــي 
البحريـــن  لمملكـــة  شـــكره  عـــن 
لتعاونهـــا في هـــذا الشـــأن معرًبا 
كافـــة  نجـــاح  فـــي  االمـــل  عـــن 
الجهـــود المحليـــة والدوليـــة في 
وقـــف انتشـــاره والقضـــاء عليه. 
كما تطـــرق ســـعادة الســـفير الى 
أوضاع مســـلمي الصين الشعبية 
مـــن طائفـــة االيجور مؤكـــًدا أنها 
تحظى بكافـــة حقوقها الوطنية 

ومعتقداتها الدينية.

تسوية أوضاع طلبة الطب بالصين
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المنامة- بنا

آل سعد نائًبا للرئيس 
التنفيذي في “األعلى للبيئة”

ــدر عــن مــلــك الــبــاد صــاحــب الــجــالــة  صـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم 
رقم )7( لسنة 2020 بتعيين نائًبا للرئيس 
للمجلس  الــتــنــفــيــذي  بــالــجــهــاز  الــتــنــفــيــذي 
األولــى:  المادة  في  وجــاء  للبيئة.  األعلى 
نائًبا  آل سعد  راشــد  راشــد صــاح  ُيعين 
التنفيذي  بــالــجــهــاز  الــتــنــفــيــذي  لــلــرئــيــس 
وكيل  درجــة  في  للبيئة  األعلى  للمجلس 
الثانية:  المادة  وزارة مساعد. وجاء في 
تنفيذ  للبيئة  المجلس األعلى  على رئيس 
أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

البحرين تعزي خادم الحرمين بوفاة طالل بن سعود

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة برقيات تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، عّبروا فيها عن 
أحـــر تعازيهـــم وصادق مواســـاتهم بوفـــاة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي األمير طالل 
بن ســـعود  بن عبدالعزيز آل ســـعود، ســـائلين المولى 
عـــز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمتـــه ورضوانه 

ويسكنه فسيح جناته.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد ببرقيتي تعزية 
ومواســـاة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ضمنهـــا ســـموهما 

خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

التصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي
ــك ــ ــل ــ ــم ــ قــــــــانــــــــون صــــــــــــادر عــــــــن جــــــالــــــة ال

صادق ملـــك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وأصـــدر قانـــون رقم )4( لســـنة 
2020 بالتصديـــق علـــى وثائـــق االتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـــرين 
المنعقد عام 2008، والمؤتمر الخامس والعشـــرين 
المنعقد عام 2012، والمؤتمر السادس و العشرين 

المنعقد عام 2016.
ونصت المادة األولى من القانون على أن: صودق 
علـــى وثائق االتحـــاد البريدي العالمـــي التي أقرت 
فـــي المؤتمر الرابع والعشـــرين المنعقد عام 2008، 
والمؤتمر الخامس والعشـــرين المنعقد عام 2012، 
والمؤتمر الســـادس والعشرين المنعقد عام 2016، 

والمرافقة لهذا القانون، على النحو اآلتي:
أوالً وثائـــق االتحـــاد البريدي العالمـــي التي أقرت 

في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008:
1 - البروتوكول اإلضافي الثامن لدســـتور االتحاد 
اإلضافـــي  البروتوكـــول  العالمـــي.-2  البريـــدي 
األول للنظـــام العـــام لالتحـــاد البريـــدي العالمـــي.3 
وبروتوكولهـــا  العالميـــة  البريديـــة  االتفاقيـــة   -
الختامـــي.4 - االتفـــاق الخـــاص بخدمـــات الدفـــع 
البريدية.ثانًيـــا وثائـــق االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 
التـــي أقـــرت فـــي المؤتمـــر الخامـــس والعشـــرين 
لالتحـــاد  العـــام  النظـــام   2012:1- عـــام  المنعقـــد 
البريـــدي العالمي بصيغتـــه المعدلـــة.2 - االتفاقية 
 - الختامـــي.3  وبروتوكولهـــا  العالميـــة  البريديـــة 

االتفـــاق الخـــاص بخدمـــات الدفـــع البريدية.ثالًثـــا 
وثائـــق االتحـــاد البريـــدي العالمي التـــي أقرت في 
المؤتمر الســـادس والعشـــرين المنعقـــد عام 2016 
:1 - البروتوكول اإلضافي التاسع لدستور االتحاد 
البريـــدي العالمـــي.2 - البروتوكول اإلضافي األول 
للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي.3 - االتفاقية 
الختامـــي.4  وبروتوكولهـــا  العالميـــة  البريديـــة 
البريديـــة  الدفـــع  بخدمـــات  الخـــاص  االتفـــاق   -
وبروتوكوله الختامي. وجاء في المادة الثانية أن 
علـــى رئيس مجلـــس الوزراء والـــوزراء - كل فيما 
يخصـــه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة- بنا

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
والبنيــة التحتيــة الشــيخ خالد بــن عبد هللا آل خليفة، أهميــة التعاون مع 
المجالس المنتخبة لبحث وتلبية المتطلبات الخدمية في مختلف مناطق 
التعميــر بالمملكــة، وبرمجتهــا فــي خطط الــوزارات والجهــات الحكومية 

بحسب األولوية وتوافر االعتمادات المالية.

وأكد أن البنية التحتية في المناطق 
المـــزودة بالخدمـــات تشـــهد تطويًرا 
مســـتمًرا وتحديًثـــا متواصاًل بفضل 
االهتمام الذي يوليه صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء، وبمســـاندة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، األمر الذي 
يعكس مـــدى ما تتمتع بـــه البحرين 
مـــن مســـتوى حضاري متقـــدم على 
صعيـــد االرتقـــاء بالوضـــع الخدمي؛ 
حتـــى ينعـــم الجميـــع ببيئـــة صحية 

ومستدامة.
وكان الشـــيخ خالـــد بـــن عبد هللا آل 
خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر 
القضيبيـــة أعضـــاء مجلـــس النواب 
عبـــدهللا الـــذوادي، باســـم المالكـــي، 
يوســـف الـــذوادي وعضـــو مجلـــس 
بلـــدي منطقـــة المحـــرق عبدالعزيـــز 
الكعبي، إذ بحث معهم الموضوعات 
المســـتوى  بتعزيـــز  الصلـــة  ذات 
الخدمي في الدوائر االنتخابية لكل 
عضو علـــى حدة بما يلبـــي تطلعات 

متطلباتهـــم  ويوفـــر  المواطنيـــن 
الخدمية.

ومـــن جانبهـــم، تقدم الضيـــوف إلى 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة 
علـــى  واالمتنـــان  الشـــكر  بجزيـــل 
حرص الحكومة على تعزيز التعاون 
والتنســـيق مع المجالـــس المنتخبة، 
الســـيما فيمـــا يتصـــل بالتعـــرف عن 
كثـــب علـــى احتياجـــات المواطنين 
والســـعي المشـــترك إليجـــاد الحلول 
الكفيلـــة بتلبيتهـــا فـــي أقصـــر مـــدة 

ممكنة.

التعاون مع المجالس المنتخبة 
لتلبية المتطلبات الخدمية

خالد بن عبدهللا: 
اهتمام سمو 
رئيس الوزراء 

وراء تطور البنية 
التحتية

دعم وتزويد قوة الدفاع بأحدث األنظمة المقاتلة
ـــن ـــرى الوط ـــن ث ـــذود ع ـــعهم لل ـــي وس ـــا ف ـــون كل م ـــل يبذل ـــير: البواس المش

الرفاع - قوة الدفاع

التعاون البحريني الكويتي يسهم في دعم المشروعات الشبابية
ناصـــر بـــن حمـــد: دخـــول الشـــباب فـــي ســـوق العمـــل يتطلـــب الخبـــرة والدرايـــة

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
شـــؤون  وزيـــر  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيـــد والذي 
قدمه له وفدا شـــبابا برئاســـة المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي )لبريلينت الب( ندا 
الديحانـــي ومدير االســـتدامة واالبتكار 
فـــي شـــركة زيـــن الكويـــت هيـــا المانـــع.
واســـتمع ســـموه إلـــى شـــرح مفصـــل من 
الديحانـــي عـــن أعمـــال الوفـــد الشـــبابي 
الب”  “لبريلينـــت  وشـــركة  الكويتـــي 
الرامية إلى تقدم الخدمات االستشارية 
الشـــبابية  المؤسســـات  لدعـــم  والفنيـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة والعمل معها من 
أجـــل تحقيـــق التطـــور لها علـــى مختلف 
األصعـــدة اإلداريـــة والفنيـــة. كما قدمت 
المانـــع نبذة عـــن برنامـــج الشـــركة “زين 
تخاطـــب  التـــي  وهـــي  عظيمـــة”  فكـــرة 
مـــن خاللهـــا الشـــباب علـــى دخـــول عالم 
التجـــارة واألعمال وتســـلط الضوء على 
إبرازهـــا  علـــى  والعمـــل  الشـــباب  أفـــكار 
إلـــى  ســـموه  بطريقـــة عصرية.واســـتمع 

شـــرح عـــن نتائج زيـــارة الوفـــد الكويتي 
والتقـــاءه بعدد من الشـــباب البحرينيين 
الصغيـــرة  المشـــاريع  أصحـــاب  مـــن 
التـــي  العمـــل  وجلســـات  والمتوســـطة 
دار فيهـــا تبـــادل األفـــكار والمقترحـــات 
ريـــادة  فـــي مجـــال تطويـــر  والخبـــرات 
األعمال الشـــباب واالرتقاء بمؤسساتهم 
الصغيرة والمتوســـطة، وأبدى الديحاني 
والمانع إعجابهما الشـــديد باألفكار التي 
قدمها الشـــباب البحريني وبالمؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي يديرونهـــا 
بصـــورة متميزة فـــي مختلـــف جوانبها. 
كمـــا بيـــن الوفـــد الكويتـــي أن التعـــاون 
الكبير بين الشـــباب الكويتي والبحريني 
ســـيكون أكثـــر انتشـــارا فـــي المســـتقبل 
القريـــب مـــن خـــالل إقامـــة مزيـــد مـــن 
الفعاليـــات الشـــبابية فـــي مجـــال ريـــادة 

األعمـــال باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي 
المؤتمـــرات والفعاليات الدوليـــة المقبلة 
األمر الذي يمهد الطريق إلى بناء شراكة 

متميزة بين شباب الكويت والبحرين.
 كما تم عـــرض البرامج والخدمات التي 
يقدمهـــا صنـــدوق العمل تمكين للشـــباب 
البحرينـــي وأشـــكال الدعـــم والمبادرات 
التـــي يســـتفيد منها الشـــباب في إطالق 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  مشـــاريهم 
ريـــادة  دعـــم  مبـــادرات  إلـــى  باإلضافـــة 

األعمال للشباب.
 كمـــا تم االســـتماع إلى مبادرة )ســـتارت 
أب بحريـــن( باعتبارها مبادرة مجتمعية 
تجمـــع بين رجـــال األعمـــال والشـــركات 
والمستثمرين والحاضنات والمؤسسات 
بهـــدف  البحريـــن  وحكومـــة  التعليميـــة 
فـــي  الناشـــئة  الشـــركات  ثقافـــة  تعزيـــز 

البحريـــن واســـتفادة الشـــباب البحريني 
من المبادرة. 

وأعـــرب ســـموه عـــن إعجابـــه بالتعـــاون 
الشـــباب  بيـــن  يربـــط  الـــذي  الوثيـــق 
البحرينـــي والكويتـــي فـــي العديـــد مـــن 
المجال والـــذي يأتي انطالق من اهتمام 
ودعـــم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وأمير 
دولة الكويت سمو الشيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، مؤكـــدا ســـموه أهميـــة 
المشـــاريع التي يطلقها الشباب الكويتي 
مـــن أجل دعـــم نظـــراءه داخـــل الكويت 
وخارجها من من الدول الشقيقة. وأشار 
إلى أن المشـــروعات الشـــبابية الصغيرة 
والمتوســـطة تعتبر من أهم المشروعات 
التي تساهم في دعم التنمية في مملكة 
تمنـــح  باعتبارهـــا  والكويـــت  البحريـــن 
الشـــباب الفرصـــة الكاملـــة فـــي الدخول 
متســـلحون  وهـــم  العمـــل  ســـوق  فـــي 
بالخبـــرة والدرايـــة التامة مؤكـــدا أهمية 
الصغيـــرة  الشـــبابية  المشـــروعات  دعـــم 
والمتوســـطة والعمل جنبا إلى جنب من 

اجل تطويرها واالرتقاء بها.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة والوفد الشبابي

المنامة - بنا
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في إطار إســـتراتيجية الشـــراكة المجتمعيـــة وتعزيز 
التواصـــل مـــع الهيئات الوطنية الرســـمية والشـــعبية، 
التقـــى وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، نخبـــة مـــن أبناء الوطـــن، ضمت 
أصحـــاب الفضيلـــة علمـــاء الديـــن ووســـائل اإلعـــام 
وجمـــع  والصحفييـــن،  الصحـــف  تحريـــر  ورؤســـاء 
مـــن رجـــال األعمـــال وأصحـــاب المجالـــس والوجهاء 
ورؤســـاء األنديـــة الرياضيـــة والمراكـــز والجمعيـــات 
الشبابية. وفي اللقاء، رحب وزير الداخلية بالحضور 
الكريم، شـــاكرا إياهم على تلبية الدعوة لحضور هذا 
اللقـــاء، والـــذي يأتـــي فـــي ظـــل التوجيهـــات الملكية 
الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة باالهتمام بســـامة المواطنين 
والمحافظة على راحتهم، وما توليه الحكومة برئاسة 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة في تحقيق التوجيهات الملكية 
لتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة للمواطنيـــن ومـــا يقـــوم بـــه  
ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى، النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة من متابعـــة مخلصة ومســـتمرة 
لمختلـــف القضايـــا الوطنيـــة، والتـــي تتصدرهـــا فـــي 
هذه المرحلـــة، اإلجراءات الوطنية لمكافحة انتشـــار 

فيروس كورونا.
وأشـــار الوزير إلـــى “أننا نمر اليوم بظروف تســـتدعي 
المجتمعيـــة،  والشـــراكة  الوطنيـــة  الـــروح  تعزيـــز 

فالموقـــف أكثـــر جدية وأكبر مـــن أي تحديات أخرى، 
مثمنا الموقف الوطني المشرف، والذي يتجلى خال 
هـــذه اللقاءات مـــع نخبة من أبنـــاء المجتمع”، مضيفا 
“نعـــول على الروح الوطنية التـــي يتميز بها كل أبناء 
البحرين بمختلف أطيافهم، والتي تهدف إلى سامة 

المواطنين والمقيمين والزائرين”.
وقال الوزير إن عدم االكتراث والجهل، يســـاعد على 
انتشار العدوى، لكن المجتمعات المنضبطة والمثقفة، 
تقلل من خطورة االنتشـــار، والمجتمع البحريني ولله 

الحمد متعلم ومنضبط”.
وخاطـــب الحضـــور بالقـــول “دوركـــم الوطنـــي اليـــوم 
متابعـــة تنفيـــذ اإلرشـــادات الصحيـــة فـــي المجتمـــع، 
كل حســـب قدرته واختصاصه ومســـؤوليته”، منوها 
إلـــى أن الوعـــي العام بحاجـــة إلى مزيد مـــن المتابعة 

المجتمعيـــة  الســـلوكيات  بعـــض  وتغييـــر  واإلرشـــاد 
وتقديـــم المصلحـــة والصحـــة العامة علـــى أي اعتبار، 

واألمر يتطلب تعاون الجميع من دون استثناء”.
وأوضـــح أن صغـــر مســـاحة البحرين يجعـــل الحلول 
الموضوعة شـــاملة وإجـــراءات التعامل أكثر صرامة، 
وأن التعـــاون بيـــن الجميـــع يقلـــل من حدة المشـــكلة، 
الفتـــا إلـــى أن الحضـــور، يمثلـــون مختلـــف قطاعـــات 
المجتمـــع، واليوم هو يوم توحيـــد الجهود ما يتطلب 
بذل جهود اجتماعية وإعامية وثقافية، انطاقا من 
أحســـاس المجتمع بمســـؤولياته فيما يتعلق بأسلوب 

التعامل لمواجهة هذا الخطر.
بعـــد ذلـــك، أدار الوزيـــر حوارا مـــع عدد مـــن الحضور 
تتعلـــق  تســـاؤالت  عـــدة  بدورهـــم  طرحـــوا  والذيـــن 
بســـبل وآليـــات التعامـــل مـــع أزمـــة فيـــروس كورونـــا 

واإلجـــراءات المتطـــورة التـــي تتعامل بهـــا الدولة مع 
الموقف، وكذلك اإلجراءات المطلوبة في المناسبات 
االجتماعيـــة والدينيـــة، والتـــي تســـهم فـــي الحد من 
انتشـــار الفيـــروس، حيـــث أعـــرب الوزيـــر عن شـــكره 
علـــى  المســـاجد والمآتـــم لحرصهـــم  علـــى  للقائميـــن 
ســـامة الجميع وتوعيتهم باإلجـــراءات الازمة التي 
تـــم وضعهـــا؛ مـــن أجـــل ســـامة المجتمع، منوهـــا إلى 
أهميـــة توخي الحذر في التجمعـــات الدينية وغيرها 
وتكثيـــف التعاون مع الجهات الصحية بشـــأن الســـبل 
األنســـب إلحياء المناســـبات الدينيـــة ذات التجمعات 
العامـــة. وأعـــرب الوزير عن أمله فـــي أن تصل الروح 
الوطنية التي لمســـها خال اللقاء إلى اآلخرين، الفتا 
إلى أهمية اســـتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية 
وعدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في بث 

الشـــائعات المغرضة التي تمس األمن والسلم األهلي، 
وأشـــار الوزيـــر في ختـــام اللقـــاء إلى تحســـن الوضع 
األمني فـــي البحريـــن وتراجع مســـتوى الجريمة إلى 
ما كان عليه عامي 2008 و2009، مشـــيدا بما حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي الفتـــرة األخيرة وفـــي مقدمته 
تماســـك الجبهة الداخلية واإلنجازات الرياضية التي 

تجلت فيها الروح الوطنية.
من جهتهم، عبر الحضور عن الشـــكر والتقدير للوزير 
على حرصه على التواصل مع أبناء المجتمع، والعمل 
على تعزيز الشـــراكة المجتمعية والتكاتف المجتمعي 
للتصـــدي لـــكل ما من شـــأنه تهديـــد الســـامة العامة، 
مشـــيدين بجهود رجال األمـــن وتضحياتهم؛ من أجل 
الحفـــاظ علـــى ســـامة الجميـــع وصـــون المكتســـبات 

الوطنية.

المنامة - بنا

وزير الداخلية: نمر بظروف تستدعي تعزيز الروح الوطنية
المغرضة الــشــائــعــات  ــث  ب ــي  ف االجــتــمــاعــي  ــل  ــواص ــت ال ــل  ــائ وس ــدام  ــخ ــت اس ــدم  عـ

التوجيهات 
الملكية السامية 

تؤكد االهتمام 
بسالمة 

المواطنين

الوعي العام 
بحاجة إلى مزيد 

من المتابعة 
واإلرشاد وتغيير 
بعض السلوكيات

الوزير للحضور: 
دوركم الوطني 

متابعة تنفيذ 
اإلرشادات الصحية 

في المجتمع

عدم االكتراث 
والجهل يساعدان 

على انتشار 
العدوى والمجتمع 

البحريني متعلم

الوضع يتطلب 
جهودا اجتماعية 

وإعالمية انطالقا 
من اإلحساس 

بمسؤولياته

نعول على 
الروح الوطنية 

التي يتميز 
بها كل أبناء 

البحرين
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إبراهيم النهام

مساعي الجهات الرسمية الحتواء “كورونا” محل تقدير شعبي
فعاليـــات لــ“^”: ال لإلشـــاعات.. ولتقصي األخبـــار من مصادرها الصحيحة

أكــدت فعاليــات وطنيــة كانت حاضرة في اللقاء المفتــوح الذي جمعها بوزير 
الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بنادي الضباط، صباح يوم أمس 
لــ”البــاد”، أهميــة اســتقاء األخبــار مــن مصادرهــا الرســمية وعــدم االلتفــاف 
لإلشاعات، وأن تتعاون قيادات المجتمع بشكل إيجابي مع الجهات الرسمية 

لمواجهة فيروس “كورونا”.

رؤية واضحة

وأشاد رئيس مجلس األوقاف السنية 
راشـــد الهاجـــري بلقاء وزيـــر الداخلية 
المجتمـــع  وشـــخصيات  قيـــادات  مـــع 
المختلفـــة، للوقوف على مســـتجدات 
فيـــروس “كورونا” والـــدور المجتمعي 
المطلوب بهذه المرحلة والتي تتطلب 

تكاتف وتعاون الجميع.
وتابـــع الهاجـــري” نـــرى اليـــوم تعاضد 
الرســـمية  المؤسســـات  جميـــع  مـــن 
األزمـــة،  هـــذه  الحتـــواء  والمدنيـــة 
واقـــدر عاليًا لجميع الكـــوادر الوطنية 
كخطوط دفاع أولى، ونشيد بالجهات 
اإلعاميـــة لشـــفافيتها ووضوحهـــا مع 
الـــرأي العـــام المحلي، وهـــو أمر يبعث 
الراحـــة والطمأنينـــة ووضـــوح الرؤية 

للجميع”.

تعاون وشراكة

وأكـــد رجل األعمـــال إبراهيم الشـــيخ 
أن اســـتقبال وزير الداخلية للفعاليات 
الوطنيـــة المختلفة من رجال األعمال 
والمشـــايخ  المجالـــس  وأصحـــاب 
ونشـــطاء  واإلعامييـــن  والمثقفيـــن 
التواصـــل االجتماعي لـــه عظيم األثر 
فـــي توجيـــه دفـــة المجتمـــع للحيطـــة 
والحـــذر وإبـــاغ الجهـــات المختصـــة 
عـــن أي إصابات ٌمحتملة، للحماية من 
انتشـــار فيروس كورونا بين أوســـاط 

الناس.
وأضاف الشيخ أن “الشعب البحريني 
للتعـــاون  مثـــاالً  الـــدوام  علـــى  كان 
وللشـــراكة والتآخي فـــي كل محطات 
التحـــول والتغييـــر ومواجهة الصعاب 
أسســـته  تعـــاون  وهـــو  والتحديـــات، 

القيادة الرشيدة منذ البدايات األولى، 
عبر توفير كافة سبل األمن والحماية 
والرخـــاء للمواطنيـــن والمقيمين على 

حد سواء”.

مسؤولية وطنية

بدوره، أكد حســـن الحســـيني أن كلمة 
وزيـــر الداخليـــة جـــاءت كتأكيـــد على 
دور الفعاليـــات الوطنيـــة فـــي القيـــام 
المجتمـــع،  بتنويـــر  الوطنـــي  بدورهـــا 
أخـــذ  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد  وفـــي 
المعلومات مـــن مصادرها الصحيحة، 
مســـتجدات  علـــى  الوقـــوف  وعلـــى 
الفيـــروس ومضـــارة، مبينـــًا بـــأن هـــذا 
اللقـــاء المطمئـــن يعكس وعـــي الدولة 
للقيام بمســـئولياتها تجـــاه المواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
مـــن  الحســـيني”بالرغم  وأضـــاف 
الخطورة المصاحبة لتفشـــي فيروس 
)كورونا( وحجم األضرار التي تســـببها 
في الكثير من الدول، إال أن اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي قامت بهـــا البحرين 
شـــامل  وطنـــي  فريـــق  تشـــكيل  عبـــر 
التخصصـــات للتعامـــل مـــع انتشـــاره، 
واحتوائه، وتقديم المســـاعدة الازمة 
للمصابيـــن، واإلعـــان عـــن التفاصيـــل 
شـــفافية  بـــكل  بالفيـــروس  المتعلقـــة 

ووضوح”.

قيادات المجتمع

عاليـــا  العصفـــور  مجيـــد  ثمـــن  فيمـــا 
االهتمـــام الكبيـــر من أعلى الســـلطات 
في الدولـــة لمواجهة هذا الخطر الذي 
ســـدود،  وال  حـــدودًا  أمامـــه  تقـــف  ال 
لهـــذا  الداخليـــة  وزيـــر  وتخصيـــص 
اللقـــاء، يكشـــف مدى حـــرص القيادة، 

في التواصل مع القيادات المجتمعية، 
والبرامـــج  بالخطـــط  وإحاطتهـــا 

الضرورية لمواجهة فيروس كورونا.
التواصـــل  هـــذا  العصفـــور”  وتابـــع 
القيـــادات  هـــذه  يحمـــل  المحمـــود 
شـــريكة  بـــأن  ويشـــعرها  المســـئولية، 
فـــي التخطيط والتنفيـــذ لمواجهة أي 
مخاطـــر قـــد تداهـــم المجتمـــع، فبالـــغ 
الشكر والتقدير لوزير الداخلية والذي 
يبـــادر دائمـــًا في مثـــل هـــذه اللقاءات 
الجامعة والمهمة والذي اختصنا بها”.

تعاون مهم

من جهته، قال الفنان عادل جوهر إن 
الجهود مشكورة ومقدرة لكل الجهات 
الرسمية على رأسها وزارتي الداخلية 
فـــي  المبذولـــة  لمســـاعيها  والصحـــة 
خدمـــة المجتمـــع، والمخاطرة -بنفس 
الوقت- بمواجهة هذا الوباء، وحماية 

الناس من عدواه ومن مخاطرة.
وأضـــاف” نتمنى من جميع المواطنين 
المســـتجدات  قبالـــة  معـــًا  التعـــاون 
وعـــدم  اإلشـــاعات،  ونبـــذ  الجديـــدة، 
غيـــر  أو  أكيـــده  الغيـــر  األخبـــار  نقـــل 
ذات المصـــدر، حتـــى ال يتـــم تخويـــف 
الناس وإثـــارة البلبلة والترويع بينهم، 
فالتعاون الشعبي مع الجهات الرسمية 

مهم وأساسي”.  

مسؤولية مشتركة

وأكـــد الناشـــط فـــي وســـائل التواصل 
االجتماعي محمد عيســـى بأن الدولة 
ماضية في أداء دورها بشكل تكاملي، 

والتـــي تؤكـــد على أهميـــة اإلجراءات 
مـــن  للحمايـــة  الازمـــة  االحترازيـــة 
الفيـــروس، وهـــي إجـــراءات يتحمـــل 
غيرهـــم،  قبـــل  الوالديـــن  مســـئوليتها 
مضيفـــًا” مـــا اجتمـــاع وزيـــر الداخلية 
معنـــا اليـــوم إال تأكيد على هـــذا الدور 

االستراتيجي”.
زمائـــي  “أدعـــو  عيســـى  وأضـــاف 
وســـائل  فـــي  المؤثريـــن  وإخوانـــي 
التواصـــل االجتماعـــي ألن يكـــون لهم 
حضور مهم في تنوير المجتمع، وفي 
نقـــل األخبـــار الصحيحـــة، والمعلومـــة 
التـــي يحتاجهـــا النـــاس فـــي المرحلة 
الراهنـــة وهـــي مســـئولية نتشـــارك بها 

جميعًا”. 

إيصال الحقيقة

وقال المغرد والناشـــط فـــي التواصل 
إن  جناحـــي  محمـــد  االجتماعـــي 
مواجهة اإلشـــاعات واألخبـــار الكاذبة 
ال يقـــل خطورة عـــن مواجهة انتشـــار 
فيروس “كورونا” نفسه، مبينًا أن الكل 
مســـؤول عن إيصال حقيقـــة الصورة 

للناس، وتنوير المجتمع.
وبيـــن جناحـــي أن الفيـــروس والـــذي 
بـــات ظاهـــرة عالمية، يتطلـــب الوعي 
مـــع  المســـتمر  والتعـــاون  والحيطـــة 
الجهـــات الرســـمية لكـــي تنجـــح فـــي 
أداء واجبها على أكمل وجه، موضحا 
جهـــود  تؤكـــد  الراهنـــة  المســـاعي  أن 
الدولـــة الحثيثـــة لحمايـــة المواطنين 
تداعيـــات  أي  مـــن  والمقيميـــن، 

للفيروس.

المنامة - بنا

استقبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
المنظمـــة  رئيـــس  خليفـــة  آل 
العربية للسياحة بندر بن فهد 
آل فهيد، وذلك بحضور وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة 
ورئيـــس  الزيانـــي،  زايـــد 
األمـــن العـــام الفريـــق طـــارق 
الحســـن. وفـــي بدايـــة اللقاء، 
رحـــب الوزيـــر بزيـــارة رئيس 
للســـياحة  العربيـــة  المنظمـــة 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، والتي 
التواصـــل  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
النظـــر،  وجهـــات  وتبـــادل 

خصوصا مـــع اختيار المنامة، 
العربيـــة  للســـياحة  عاصمـــة 
بـــدور  مشـــيًدا   ،2020 لعـــام 
المنظمـــة فـــي تطويـــر العمـــل 
العربي المشـــترك فـــي مجال 
اللقاء،  خـــال  الســـياحة.وتم 
بحث الجهود المبذولة لتعزيز 
التعاون المشـــترك بين مملكة 
البحرين والمنظمة في قطاع 
وأن  خصوصـــا  الســـياحة، 
مملكة البحريـــن تمثل وجهة 
تـــم  كمـــا  عالميـــة،  ســـياحية 
بحـــث عدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

تطوير العمل العربي المشترك في السياحة

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس وكيـــل وزارة الداخليـــة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن 
آل خليفة، وفد مملكة البحرين 
االجتمـــاع  فـــي  المشـــارك 
الســـابعة  للـــدورة  التحضيـــري 
وزراء  لمجلـــس  والثاثيـــن 
الداخليـــة العرب، الذي عقد في 

الجمهورية التونسية.
وبحـــث االجتمـــاع التحضيري، 
عدًدا مـــن الموضوعات األمنية 
المهمة، التي سيناقشـــها وزراء 
إطـــار  فـــي  العـــرب،  الداخليـــة 
مســـيرة  تعزيـــز  علـــى  العمـــل 

التعاون األمني العربي.

تعزيز التعاون األمني العربي
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

المنامة - األوقاف الجعفرية

ثمنت إدارة األوقاف الجعفرية التوجيهات 
الكريمة والسديدة لولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمتمثلـــة 
بدعـــوة ســـموه للجميـــع بوضـــع مصلحـــة 
المواطن دوما في المقام األول، وتكريس 
كافـــة الجهود لالهتمام بـــه والحفاظ على 
ســـالمته، اســـتنادا إلـــى توجيهـــات عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وهو مـــا يؤكده جاللته 
أن مـــا يمـــس مواطن واحـــد أو مقيم على 
هـــذه األرض يمـــس الوطـــن بأكمله.وقـــال 
رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف الصالح 
إن جهـــود صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد وإشرافه المباشر ووجوده الميداني 
برســـالة  بعثـــت  المســـتمرة  ومتابعتـــه 
اطمئنـــان للجميـــع، ما يؤكد قـــدرة المملكة 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك على مواجهـــة كافة 

التحديات، وهي تســـعى دائما إلى تكثيف 
جهودهـــا الســـاعية إلى الحفـــاظ على أمن 

وصحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
كمـــا نوه الصالح باللقـــاء المهم الذي عقده 
وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة في نـــادي الضباط صباح أمس، 
بحضور نخبة من رجال الدين والفعاليات 
الوطنيـــة، وذلك ضمن اهتمامـــه بالحرص 
الدائم على التواصـــل وإطالع الرأي العام 
على المستجدات وتقدير الموقف بالنسبة 

لكافة المستجدات.

“الجعفرية” تثمن توجيهات سمو 
ولي العهد للتضامن الوطني

لمكافحـــة  الوطنيـــة  الحملـــة  إطـــار  فـــي 
قامـــت   ،)١٩ )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقاف بالتنســـيق مع األوقاف السنية 
واألوقـــاف الجعفرية بتوزيع اإلرشـــادات 
الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة على 1250 
مختلـــف  فـــي  والمآتـــم  المســـاجد  مـــن 
مناطـــق البحريـــن في ضـــوء اإلجراءات 
االحترازية المتخذة للوقاية من اإلصابة 
الـــوزارة  أصـــدرت  الفيروس.كمـــا  بهـــذا 
تعميًمـــا علـــى معاهـــد العلـــوم الشـــرعية 
والمراكز الدعويـــة والحوزات المرخصة، 
ومراكز تحفيـــظ القرآن الكريـــم، بتعليق 
أســـبوعين  لمـــدة  واألنشـــطة  الدراســـة 

ابتداًء من األربعاء.
وأهابت الوزارة بجميع المصلين مرتادي 
المســـاجد، والمشـــاركين في المناســـبات 
الدينية فـــي المآتم، االلتـــزام بالتعليمات 
الصحيـــة حفاًظا على صحـــة المواطنين 

والمقيمين.

وجـــددت التذكيـــر بالتعليمـــات الصـــادرة 
عـــن وزارة الصحة وخاصة للقادمين من 
الدول التي يكثر بها اإلصابة بالفيروس، 
والمتمثلة في حال شـــعورهم باألعراض 
المرتبطـــة بالفيـــروس، وهـــي ارتفاع في 
درجة الحـــرارة، والســـعال، وصعوبة في 

التنفـــس، أو فـــي حـــال اختالطهـــم بأحد 
المصابيـــن بالفيـــروس، البقـــاء فـــي مقـــر 
ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلـــة، واالتصال 
التـــي  التعليمـــات  واتبـــاع   ،444 برقـــم 
ســـتعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع 

ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

تعليق الدراسة في معاهد العلوم الشرعية ومراكز تحفيظ القرآن

المنامة- بنا

تقدمـــت وزارة الصحـــة فـــي بيان 
أمس، بالشـــكر للنائب عمـــار قمبر 
فـــي  الـــوزارة  مـــع  تعاونـــه  علـــى 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  اتبـــاع 
للوقايـــة مـــن فيـــروس الكورونـــا 
)كوفيـــد 19(.وأفـــادت الـــوزارة بـــأن 
قمبـــر بادر باالتصال على الرقم )444( 
فـــور شـــعوره باألعـــراض المصاحبـــة 

للفيروس.
النائـــب  طلـــب  عـــدم  ثمنـــت  كمـــا   
حصولـــه علـــى معاملـــة خاصـــة وإنما 
المواطنيـــن  مثـــل  اإلجـــراءات  اتبـــع 
والمقيميـــن، وأجريت لـــه الفحوصات 
الالزمـــة وتـــم التأكد من ســـالمته من 
الفيروس، وبناء على النتائج أعطيت 
لـــه التعليمـــات المتمثلـــة فـــي الحجـــر 
المنزلـــي والبقـــاء في غرفـــة منفصلة 

14 يوما كإجراء احترازي.

“الصحة” تشكر قمبر 
على اتباعه اإلجراءات 

الوقائية

وقف بصمة الحضور أسبوعين واستبدالها بسجل يدوي
“الخدمـــة” يصـــدر توجيهاتـــه بشـــأن إجـــراءات الوقايـــة مـــن “كورونـــا”

أصـــدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد 
الزايـــد توجيهـــات الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 
)2( لســـنة 2020، والتـــي تهـــدف إلـــى بيـــان 
االحتياطات واإلجـــراءات الالزمة للوقاية 
الكورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مخاطـــر  مـــن 
الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي   )-19 )كوفيـــد 
الخاضعـــة ألحكام قانـــون الخدمة المدنية، 
وكيفية التعامل مع فترات غياب الموظفين 
وزارة  تعليمـــات  علـــى  بنـــاًء  العمـــل  عـــن 
التعامـــل  أن  التوجيهـــات  الصحة.وبينـــت 
مـــع فتـــرات غيـــاب الموظفيـــن عـــن العمـــل 
بســـبب الفيـــروس يراعـــى فيهـــا تعليمـــات 
الخدمة المدنية رقم )3( لســـنة 2018 بشأن 
اإلجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين 
لقانـــون الخدمـــة المدنية الصـــادرة بتاريخ 
14 مايـــو 2018م، وأنـــه فـــي حـــال توصية 
الجهـــة الطبية المختصة بخضوع الموظف 
فـــي  بقائـــه  ضـــرورة  أو  الصحـــي  للحجـــر 
المنـــزل، يتعيـــن علـــى المعنييـــن بالمـــوارد 
البشـــرية فـــي الجهـــات الحكوميـــة معالجة 
فترات غياب الموظف بحســـب المدة التي 

تقررها الجهة الطبية المختصة وذلك وفًقا 
للقواعـــد والشـــروط المعتمدة فـــي الخدمة 
المدنيـــة إلجازتي مخالطـــة مريض بمرض 
معـــد وإجـــازة الحجـــر الصحـــي المنصوص 
عليهـــا في البنديـــن )7( و)8( من المادة رقم 
)31( مـــن الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنيـــة الصـــادرة بقـــرار رقـــم )51( لســـنة 

 .2012
وأكدت التوجيهات أنه يتعين على الجهات 
البصمـــة  بنظـــام  العمـــل  الحكوميـــة وقـــف 
أســـبوعين  لمـــدة  واالنصـــراف  للحضـــور 
كإجـــراء احتـــرازي، مع قيـــام إدارة الموارد 
البشـــرية بتوفيـــر ســـجالت للتوقيـــع عليـــه 
يدوًيـــا من قبـــل الموظفين إثباًتـــا للحضور 
واالنصراف والخروج أثناء الدوام الرسمي 

أو تفعيل نظام البطاقة إن أمكن.
كمـــا ينبغي على الجهات الحكومية توجيه 
الموظفيـــن واألفـــراد الذيـــن تظهـــر عليهـــم 
عالمـــات أو أعـــراض تشـــير إلـــى احتمـــال 
التخـــاذ  المســـتجد،  بالفيـــروس  اإلصابـــة 
االحتياطات الوقائية وفًقا لمتطلبات وزارة 

الصحـــة للتعامـــل مع هذه الحـــاالت، وعدم 
مخالطـــة األفـــراد المشـــتبه فـــي إصابتهـــم 
المســـاعدة  وطلـــب  لآلخريـــن  بالفيـــروس 
مـــن وزارة الصحـــة والتواصـــل علـــى الرقم 
)444(، وعلـــى الموظـــف الـــذي يعتقـــد أنـــه 
تعـــرض أو خالط شـــخص مصاب بفيروس 
كورونـــا البقـــاء فـــي مقـــر ســـكنه واالتصال 
بالجهـــة المختصة لتقديم الرعاية الصحية 
الالزمة، واإلفصاح عن ما إذا كان قادًما من 
إحـــدى البلدان المصابة بفيروس كورونا أو 

مخالًطا بأحد المســـافرين إليهـــا والتواصل 
مـــع الجهـــة الطبيـــة المختصـــة، كمـــا ينبغي 
على جميـــع الموظفيـــن إذا ظهرت أعراض 
مـــرض فيـــروس علـــى أحـــد أفراد األســـرة 
أو األقـــارب توجيههـــم للذهاب إلـــى الجهة 
الطبيـــة  الرعايـــة  علـــى  للحصـــول  الطبيـــة 

الوقائية في مرحلة مبكرة.
وأوضحـــت التوجيهـــات أنـــه يتعيـــن علـــى 
الجهـــات الحكوميـــة والموظفيـــن االلتـــزام 
قبـــل  مـــن  الصـــادرة  التوجيهـــات  بتنفيـــذ 
وزارة الصحـــة بما من شـــأنه صون الصحة 
العامـــة وحماية جميـــع الموظفين واألفراد 
المتواجديـــن فـــي مواقـــع العمـــل المختلفة 
من مخاطر انتشار الفيروس، التي تتطلب 
تضافـــر جهـــود الجميـــع، كمـــا يتعيـــن علـــى 
الجهـــات الحكوميـــة التركيـــز علـــى توعية 
المـــرض  هـــذا  حـــول  الموظفيـــن  جميـــع 
وتعميم كل ما يصدر عن وزارة الصحة من 
إرشـــادات وقائية بصورة فوريـــة لمواجهة 

مخاطر انتشار العدوى.

أحمد الزايد

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

الـ 33 مصابا بـ“كورونا” يتماثلون للشفاء
يخضعـــون للمتابعـــة الحثيثـــة بإشـــراف طاقـــم طبـــي متخصـــص

أكـــدت استشـــارية األمـــراض المعدية 
الخواجـــة  صفـــاء  الصحـــة  بـــوزارة 
المصابـــة  الــــ ٣٣  الحـــاالت  أن جميـــع 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيد١٩( ليســـت 
فـــي خطـــر وتتماثـــل للشـــفاء وتتلقى 
العالج والرعاية الالزمة، حيث تخضع 
للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم 

طبي متخصص.
وأشـــارت الخواجة “أن الحاالت التي 
تـــم تســـجيلها والبالغـــة ٣٣ حالـــة تـــم 
إخضاعهـــا للعـــالج والرعايـــة حســـب 

الطبيـــة واإلرشـــادات  البروتوكـــوالت 
العالميـــة وإرشـــادات مجلـــس الصحة 
الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسًنا 
بصـــورة  للشـــفاء  ملحوًظـــا وتتماثـــل 

إيجابية”.
جميـــع  قيـــام  بضـــرورة  ونوهـــت 
المواطنيـــن والمقيميـــن القادمين من 
إيـــران أو إحدى الـــدول الموبوءة في 
الشـــهر الجاري االتصال بشـــكل فوري 
على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص 
باعتبارهـــم مصـــدًرا لنشـــر الفيـــروس 

لعائالتهـــم والمجتمـــع، وشـــددت على 
ضـــرورة التقيـــد بتعليمـــات إجراءات 
الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس، 
مشـــيرة إلى أهميـــة االلتـــزام بتطبيق 
كافة اإلرشادات والتعليمات الصادرة 
مـــن وزارة الصحـــة؛ لضمـــان ســـالمة 
الجميـــع وضـــرورة اتباع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة ومـــا تم اإلعـــالن عنه من 

تدابير وقائية.
ودعـــت جميع المواطنيـــن والمقيمين 
لاللتـــزام بطـــرق الوقاية مـــن فيروس 

الكورونـــا )كوفيـــد 19(، والتـــي أعلنت 
عنهـــا منظمـــة الصحة العالميـــة وذلك 
بتنظيـــف اليدين بالصابـــون والماء أو 
بالكحـــول المعقم باســـتمرار، وتغطية 
الفم واألنف أثناء الســـعال أو العطس 
وذلـــك باســـتخدام منديـــل ورقـــي أو 
أعلى الذراع، وتجنب االتصال الوثيق 
مع األشـــخاص المصابين بأعراض أو 
عالمـــات نـــزالت البـــرد، وتجنب لمس 
اإلفرازات من الشـــخص المصاب مثل 

اللعاب أو اإلفرازات األنفية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالميةالمنامة - بنا

بناًء علـــى التعليمـــات الصادرة عن 
بالمملكـــة  والعمـــرة  الحـــج  وزارة 
الســـعودية بشـــأن تعليـــق  العربيـــة 
ألغـــراض  المملكـــة  إلـــى  الدخـــول 
المنـــورة  المدينـــة  وزيـــارة  العمـــرة 
مؤقًتا، أعلن وزير العدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف رئيس اللجنة 
العليا لشؤون الحج والعمرة الشيخ 
خالد بن علـــي آل خليفة  عن وقف 

جميع رحـــالت العمرة بًرا وجًوا من 
تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأكد ضـــرورة التزام جميع حمالت 
العمـــرة بهـــذا القـــرار، الفتـــا إلى أن 
هـــذا القرار يأتي ضمـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة للحفـــاظ على ســـالمة 
المواطنين والمقيمين من فيروس 
19”ومكافحتـــه  “كوفيـــد  الكورونـــا 

والتصدي له.

وقف جميع رحالت العمرة بًرا وجًوا

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
بـــوزارة الصحـــة عن إعـــادة جدولة 
أوقات عمل بعض المراكز الصحية، 
وذلـــك فـــي إطـــار العمـــل علـــى رفع 
االســـتيعابية  والطاقـــة  الكفـــاءة 
لعدد من المرافـــق بالوزارة. وبينت 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة بـــوزارة 
مركـــز  فتـــح  ســـيتم  بأنـــه  الصحـــة 
محمد جاســـم كانـــو من الســـاعة 7 
صباحـــا وحتى الســـاعة 11 مســـاًء 
مـــن  كل  وفتـــح  األســـبوع.  طـــوال 

ومركـــز  الصحـــي،  النعيـــم  مركـــز 
ســـترة الصحي ومركز الشيخ جابر 
الصباح من الساعة 7 صباحًا وحتى 
الســـاعة 2:15 ظهرًا ومن الساعة 5 
مســـاًء وحتى الســـاعة 9 مساًء من 

يوم األحد إلى يوم الخميس.
مـــن: مركـــز  وســـوف يســـتقبل كل 
الصحـــي، مركـــز يوســـف  المحـــرق 
انجنيـــر الصحي ومركـــز حمد كانو 
الصحـــي المرضى على مـــدار الـ 24 

ساعة.

“الصحة”: إعادة جدولة أوقات عمل 
بعض المراكز الصحية

المنامة - وزارة الخارجية

عنايـــة  الخارجيـــة  وزارة  لفتـــت 
المملكـــة  اتخـــاذ  إلـــى  المواطنيـــن، 
إلجـــراءات  الســـعودية  العربيـــة 
احترازية مؤقتة بتعليق استخدام 
المواطنيـــن الســـعوديين ومواطني 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــة  العربيـــة 
للتنقـــل من وإلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي حـــال كان دخولهم 

ببطاقة الهوية الوطنية.

ودعـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أمـــس، 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
المتواجديـــن في أحد دول مجلس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
والذين ســـافروا باســـتخدام بطاقة 
الهوية الوطنيـــة عن طريق المنافذ 
بمكتـــب  االتصـــال  إلـــى  البريـــة، 
المتابعة لمســـاعدتهم في إجراءات 
العـــودة إلى مملكـــة البحرين وذلك 

على الرقم:  97317227555+

السعودية توقف استخدام بطاقة 
الهوية للتنقل عبر المنافذ البرية

يوسف الصالح

الجفير - جمعية األطباء البحرينية

أعلنـــت رئيـــس رابطـــة العلـــوم العصبيـــة 
فـــي جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة، رئيس 
اللجنـــة المنظمـــة لمؤتمـــر الخليـــج العربي 
لطـــب األعصـــاب فاطمة عبـــدهللا، تأجيل 
هـــذا المؤتمـــر الـــذي كان مقـــرًرا انعقـــاده 
29 فبرايـــر  27 وحتـــى  الفتـــرة مـــن  فـــي 
الجـــاري، تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للصحة الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة.وأوضحـــت أن التأجيـــل يأتـــي 
تماشـــيا مـــع الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا والحـــد مـــن 
التجمعـــات، مشـــيدة بتلـــك الجهـــود فـــي 
الحفاظ علـــى صحة وســـالمة المواطنين 
المســـتجد،  الفيـــروس  مـــن  والمقيميـــن 
وقالت إنه ســـيتم في وقت الحق تحديد 
موعـــد آخـــر للمؤتمـــر الخليجـــي الحـــادي 
عشـــر لطـــب األعصـــاب، بمـــا يتماشـــى مع 
وأكـــدت  الفيـــروس.  مكافحـــة  تطـــورات 
حـــرص اللجنـــة المنظمـــة علـــى عقـــد ذلك 

المؤتمـــر عندمـــا تصبـــح الظـــروف مواتية 
لذلـــك وبمـــا يحقـــق رؤيـــة المؤتمـــر، الذي 
يناقش آخر المستجدات في أدوية مرض 
الصـــرع عالمًيا والخطط العالجية المتبعة 
في حـــاالت الصـــرع المتواصـــل، وحاالت 
عدم الســـيطرة على التشـــنجات جراحًيا، 
للحـــاالت  األخـــرى  الدوائيـــة  والعالجـــات 
االســـتثنائية كالحمل أو التقدم في الســـن 
لـــدى مرضى الصرع. وكان مـــن المقرر أن 
يســـتضيف الحـــدث الطبـــي أكثـــر مـــن 35 
متحدًثا من دول الخليج والعالم العربي.

“الكورونا” يؤجل مؤتمر طب األعصاب

فاطمة عبد الله

الدفاع المدني يجري عملية تطهير بيولوجية في المطار
قام فرع التطهير والتعامل مع المواد 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  الخطـــرة 
المدنـــي، بعمليـــة تطهيـــر بيولوجيـــة 
شـــملت  الدولـــي،  البحريـــن  بمطـــار 
صالتي الوصول والمغادرة والممرات 
بهـــدف   ، والطائـــرات  والحافـــالت 
الحد من انتشـــار األمـــراض والعدوى 
بشكل عام وللســـيطرة على فيروس 
“كورونـــا” بشـــكل خاص ، ممـــا يحتم 
القيـــام بعمليـــات التطهيـــر ألي خطـــر 
بيولوجـــي، ضمـــن اإلجـــراءات التـــي 
يقـــوم بهـــا الفـــرع لمنـــع نقل وتفشـــي 
المـــرض بين مرتـــادي وموظفي هذه 

المرافق.
جـــاء ذلك تنفيـــًذا لتوجيهـــات معالي 
مجلـــس  رئيـــس   ، الداخليـــة  وزيـــر 
اتخـــاذ  لمواصلـــة   ، المدنـــي  الدفـــاع 

كافة اإلجراءات الوقائية، بما يضمن 
منع تفشـــي فيـــروس “كورونا” ، ومن 
المقـــرر تكـــرار هـــذه العمليـــة مـــع كل 
حالـــة جديـــدة يتم اإلعـــالن عنها في 

المملكة فور وصولهـــا مطار البحرين 
الدولي وذلك للتأكد من خلو المنطقة 
من أي وباء يســـاهم في نشر العدوى 
الفريـــق  وســـيتواجد   ، وانتقالهـــا 

ضبـــاط   7 مـــن  والمكـــون  المختـــص 
وأفـــراد و 3 آليات على مدار الســـاعة 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  وذلـــك   ،
السلطات الجهات المختصة بالمطار.

المنامة - وزارة الداخلية
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ال إلعفاء محالت المحرق من الرسوم البلدية
البلدية ــخــدمــات  ال ــة  ــدام ــت واس اإليـــــرادات  عــلــى  سلبا  يــؤثــر  خــلــف: 

عبر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلف عـــن رفضه لتوصيـــة مجلس بلـــدي المحرق 
باإلعفـــاء الجزئـــي أو الكلـــي فـــي الرســـوم البلديـــة علـــى 

المحالت التجارية بمحافظة المحرق.
وأشـــار إلى أن السياســـة العامة للدولة فـــي ظل الظروف 
الماليـــة الحالية قـــد اعتمدت تفعيل نهج التـــوازن المالي، 
والـــذي يهدف إلى تعزيز تنميـــة اإليرادات العامة وخفض 
النفقـــات. ولفت إلى أنه ونظًرا لكون اإليرادات المتحصلة 
من الرســـوم البلديـــة المختلفـــة تحقق ضمانة الســـتدامة 
تقديم أفضل الخدمات البلدية وتحســـين جودة الخدمة، 
فـــإن هـــذا اإلعفاء ســـيؤدي إلـــى انخفـــاض اإليـــراد العام، 

ويؤثر سلًبا على استدامة وجودة الخدمات البلدية.
وســـبق أن أوصـــى مجلـــس بلدي المحـــرق بإلغاء النســـبة 
المتحصلـــة من إيجارات المحالت التجارية البالغة 10 % 
من قيمة اإليجارات بالمحافظة بشكل مؤقت؛ تماشًيا مع 

األوضاع االقتصادية االستثنائية التي تمر بها المملكة.

وجـــاء طلـــب المجلـــس انطالًقـــا مـــن الصالحيـــات التـــي 
تتيحهـــا لهـــا الالئحـــة التنفيذية لقانـــون البلديـــات، والتي 
تنص على جواز إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى 

ا، بصفة دائمة  ـــا أو جزئيًّ من الخضوع للرســـوم البلدية كليًّ
أو مؤقتـــة ألســـباب اقتصاديـــة أو اجتماعية أو إنســـانية، 

بناء على توصية المجلس البلدي.

المقترح جاء تماشًيا مع األوضاع االقتصادية الراهنة

أبلـــغ وزير األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط  البلديـــات 
العمراني عصام خلف مجلس 
بلـــدي المحـــرق بقـــرار مجلس 
الـــوزراء فـــي 3 فبراير الجاري 
بعـــدم الموافقة علـــى توصية 
المجلـــس البلدي بتغيير موقع 
المحـــرق  حديقـــة  مســـجد 
الكبـــرى. وبين ممثـــل المنطقة 
المجدمـــي  باســـم  البلـــدي 
لـ”البالد” أن هـــذا القرار يقضي 

باإلبقـــاء علـــى المســـجد في موقعـــه الحالي. يأتي ذلـــك في وقت رفـــع فيه مجلس 
بلدي المحرق توصية أخرى باإلصرار على نقل المسجد إلى موقع آخر من الحديقة؛ 
ليكـــون بمعـــزل عن الحـــدود الفعلية للحديقة. وبـــرر المجلس طلبـــه حينها بتجنيب 
المنطقة االزدحام المروري نتيجة الخروج والدخول من وإلى المسجد، واالستفادة 
مـــن الموقـــع الحالـــي فـــي زيـــادة عـــدد مواقـــف الســـيارات، ال ســـيما في ظـــل القيام 

باستخراج التصاريح الالزمة وتوفر المتبرع للقيام بعملية النقل.

حسم خالف نقل مسجد “المحرق الكبرى”

انتقـــل إلى رحمـــة هللا تعالـــى الخميس 
بالمراســـم  للمتابعـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
الملكيـــة عيســـى بن عبدهللا الدوســـري، 
بالبـــذل  حافلـــة  مهنيـــة  مســـيرة  بعـــد 
والعطـــاء، بدأت بالعمـــل في ديوان ولي 
العهـــد ســـنة 1990، ثـــم عمل بالمراســـم 

الملكية في الديوان الملكي.
وكانـــت مســـيرة الفقيـــد المهنيـــة مليئة 
بالبذل والعطاء غير المحدود، ما اكسبه 
ســـمعة طيبة واحتراما وتقديرا كبيرين 
بيـــن زمالئـــه لدماثـــة خلقـــه. كمـــا امتاز 
فـــي فتـــرة خدمته بالصـــدق واإلخالص 
المهنيـــة  بصماتـــه  وكانـــت  والتواضـــع، 
واضحـــة  المختلفـــة،  للمهـــام  وإتقانـــه 
وبـــارزة فـــي كل المواقـــع التـــي شـــغلها، 

ومحل إشادة الجميع.
وعبر زمـــالء الفقيـــد بالمراســـم الملكية 
عـــن حزنهم العميق للفقد الجلل، إذ كان 
عيســـى الدوسري مديرًا يكن له الجميع 

كل االحترام والتقدير.

يشـــار إلى أن الفقيد عيســـى بن عبدهللا 
بـــن عبدهللا الدوســـري، هو شـــقيق علي 

بن عبدهللا الدوسري، ووالد عبدهللا.
ســـتقام صالة الجنازة على فقيد الوطن 
بعد صـــالة الجمعة في مقبرة الحنينية. 
فيما يستقبل أهل الفقيد العزاء بمجلس 
أهالي الرفـــاع الغربي بعد صالة العصر. 
بينمـــا يقـــام عـــزاء النســـاء فـــي منـــزل 
المرحـــوم رقـــم 162 طريق 1205مجمع 

912 الرفاع الغربي.

عيسى بن عبداهلل الدوسري في ذمة اهلل
تجار “القيصرية” ملزمون بدفع الكهرباء.. “كاش” أو بالتقسيط
ــر ممكن ــي غ ــة  ــان ــي ــص ال أعـــمـــال  بــحــجــة  إعــفــاؤهــم  الـــمـــبـــارك: 

وجه وزير الكهرباء والماء وائل المبارك 
مجلس بلدي المحرق إلى إبالغ أصحاب 
محـــالت ســـوق القيصريـــة بالتوجه إلى 
أحـــد مراكز خدمـــات المشـــتركين لعمل 
تســـويات لتقســـيط متأخـــرات فواتيـــر 

الكهرباء والماء.
 وأشـــار فـــي رده على توصيـــة للمجلس 
بإســـقاط رســـوم الكهرباء عـــن أصحاب 
المحـــالت التجاريـــة بســـوق القيصرية، 
إلـــى أنـــه ليـــس مـــن صالحيات الـــوزارة 
إعفـــاء المشـــتركين من تســـديد فواتير 

استهالك الكهرباء والماء.
اتفاقيـــات  عمـــل  إمكانيـــة  إلـــى  ولفـــت 
تقســـيط ألصحاب تلك المحالت حسب 

النظام المعمول به لدى الهيئة.
بإســـقاط  المجلـــس  توصيـــة  وجـــاءت 
مختصـــة  الكهربـــاء  وفواتيـــر  الرســـوم 
بفتـــرة صيانـــة الســـوق، حيـــث شـــرعت 

هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار بأعمال 
البنـــاء والترميـــم في ســـوق القيصرية، 
والـــذي يعـــد جـــزًءا من مشـــروع طريق 
اللؤلؤ المســـجل كتراث إنســـاني عالمي، 

والتـــي مـــن المتوقـــع اســـتمرارها حتـــى 
يوليـــو 2020. ورفعـــت رئيســـة الهيئـــة 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة 
حينها خطاًبا لوزير األشـــغال والبلديات 
المحـــالت  أصحـــاب  التمـــاس  يتضمـــن 
بالسوق إلعفائهم من تسديد اإليجارات 
ورســـوم البلدية؛ نظًرا لعدم تمكنهم من 
االســـتثمار طـــوال فتـــرة أعمـــال البنـــاء 
ثـــاٍن  خطـــاب  فـــي  ودعـــت  والترميـــم. 
إلـــى إعفائهم كذلك من تســـديد رســـوم 

الكهرباء والماء لذات األسباب.
وكان أصحـــاب المحـــالت قـــد خاطبـــوا 
حلـــول  توفيـــر  بطلـــب  الهيئـــة  رئيســـة 
ناجعـــة لتعويضهـــم عـــن الخســـائر التي 
ســـيتكبدونها خـــالل فترة أعمـــال البناء 

واإلنشاءات.

التجار: أعمال الصيانة أضعفت االستثمار

برلماني بريطاني: التجربة الديمقراطية في البحرين متطورة
عقـــد وفـــد من مجلـــس الشـــورى الذي 
يقـــوم بزيـــارة للمملكـــة المتحـــدة لقاًء 
العمـــوم  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــع 
البريطاني نايجـــل إيفانز، وذلك ضمن 
جملـــة مـــن اللقـــاءات التـــي قـــام بهـــا 
الوفد لـــدى زيارته البرلمان البريطاني، 
والتي شـــملت كذلك رئيس المجموعة 
البرلمانية المعنية بالشؤون البحرينية 
فـــي البرلمـــان البريطانـــي النائب بوب 
ســـتيورت، حيث عـــرض الوفد التطور 
الديمقراطية والتنموية التي تشـــهدها 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  المملكـــة 
واإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي ظـــل 
المشـــروع اإلصالحي لصاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء بنائـــب رئيـــس مجلس 
العمـــوم البريطاني نايجـــل إيفانز، أكد 

وفـــد مجلـــس الشـــورى أهميـــة تعزيـــز 
مجلـــس  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
الشـــورى والبرلمـــان البريطاني وتبادل 
الزيـــارات لتبادل الخبرات واالســـتماع 
لمختلف وجهات النظـــر حول القضايا 
فيمـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  موضـــع 
بيـــن وفد المجلـــس أهمية مد جســـور 
التواصـــل لبيان المعلومات أو البيانات 

المتعلقة بمملكة البحرين.
بـــوب  النائـــب  أكـــد  اللقـــاء  وخـــالل 
ســـتيورت رئيس المجموعة البرلمانية 
فـــي  البحرينيـــة  بالشـــؤون  المعنيـــة 

البرلمـــان البريطاني احترامه وتقديره 
للتجربـــة الديمقراطيـــة التـــي يقودهـــا 
عاهـــل البـــالد ومـــا يميزها مـــن انفتاح 

وتطور مستمر.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا عقـــد وفـــد مجلـــس 
الشورى اجتماًعا بمدير مكتب الشؤون 

الخارجية بالبرلمان البريطاني ميشيل 
وينهام الذي قدم للوفد شـــرًحا مفصالً 
وآليـــات  البرلمـــان  اختصاصـــات  عـــن 
عملـــه، وتطـــور التشـــريعات والقوانين 
وشـــمولها  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
مختلـــف المجاالت، في حين قدم وفد 

مجلس الشورى في ذات السياق نبذة 
عـــن مســـيرة العمـــل الديمقراطـــي في 
مملكة البحرين منذ بداية العهد الزاهر 
لجاللة العاهل، مبيًنا اإلجماع الوطني 
وااللتفـــاف الشـــعبي الـــذي يحظـــى به 
هـــذا المشـــروع، والذي تجلـــى واضًحا 
من خالل التصويت بالغالبية الساحقة 
لصالـــح ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، إلـــى 
جانب شرح وفد مجلس الشورى آللية 
عمل السلطة التشريعية والعالقة بين 
مجلسي الشورى والنواب والحكومة، 
الدســـتور  كفلهـــا  التـــي  والصالحيـــات 
مشـــاركة  عـــن  فضـــالً  مجلـــس،  لـــكل 
المرأة والشـــباب ودورهـــم في العملية 

السياسية.
وفي ذات الســـياق التقى وفد مجلس 
“غلوبـــال  فـــي  المستشـــارة  الشـــورى 
والمســـؤولة  غوفيرمنـــت”،  بارتنـــرز 

عـــن  العمـــوم  مجلـــس  فـــي  الســـابقة 
شـــؤون التواصل إيلييـــن والكر، حيث 
فـــي  الشـــباب  اشـــراك  اللقـــاء  تنـــاول 
التـــي  والمبـــادرات  البرلمانـــي،  الشـــأن 
تبناهـــا مجلـــس العمـــوم فـــي التواصل 
مـــع كافـــة شـــرائح المجتمع بمـــا فيهم 
شـــريحة الشـــباب، حيـــث أكـــد أعضاء 
وفـــد مجلـــس الشـــورى على مـــا توليه 
مملكـــة البحرين من اهتمام بشـــريحة 
الشـــباب وحرص الحكومة على توفير 
كافـــة المتطلبـــات التـــي تضمـــن تنمية 
إمكانياتهـــم واإلرتقـــاء بدورهـــم فـــي 
عملية البنـــاء والتنمية، مبينين حرص 
مجلس الشـــورى على ســـن المزيد من 
التشـــريعات والقوانين التـــي تعزز من 
مكانة الشـــباب وتتيح لهـــم المزيد من 
الفـــرص للمشـــاركة الفاعلة فـــي عملية 

صنع القرار.

القضيبية - مجلس الشورى

وفد الشورى يلتقي نائب رئيس مجلس العموم البريطاني

تعزيز التنسيق بين 
“الشورى” ومجلس 

العموم

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

تصور مشروع المسجد )الملغى(

القضيبية - مجلس الشورى

أشـــاد وفـــد مجلـــس الشـــورى بالـــدور 
المميز الذي تضطلع به ســـفارة مملكة 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  البحريـــن 
وعلى رأســـها الشـــيخ فـــواز بن محمد 
فـــي  الكبيـــرة  وجهودهـــا  خليفـــة،  آل 
المجـــاالت كافـــة، ممـــا ســـاهم بتقوية 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة  العالقـــات 
وبنـــاء عالقـــات متينـــة مـــع مختلـــف 
الفاعلـــة،  والشـــخصيات  المؤسســـات 
والذي لـــه األثر اإليجابي على مصالح 

مملكة البحرين ومكانتها الدولية.
وكان الوفـــد الذي يضم كل من رئيس 
لجنة شـــؤون الشـــباب ســـبيكة خليفة 
الفضالـــة، ونائب رئيس اللجنة  بســـام 
إســـماعيل البنمحمـــد، وعضـــو اللجنة 

نانســـي خضـــوري، قـــد حضـــر مأدبـــة 
العشـــاء التـــي أقامهـــا ســـفير مملكـــة 
البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة على شـــرف 
الوفد، حيث شـــملت زيارة الوفد على 
مدار اليومين الماضيين عقد مجموعة 
مـــن اللقـــاءات مـــع أعضـــاء البرلمـــان 
البريطانـــي، وبرلمان اســـكتلندا، حيث 
تم تبـــادل الخبـــرات وتعزيـــز التعاون 

التشريعي بين الطرفين.
وثمـــن الوفد مـــا توليه ســـفارة مملكة 
البحريـــن فـــي المملكـــة المتحـــدة من 
حـــرص علـــى متابعة كل ما من شـــأنه 
تقويـــة العالقـــات والتعاون المشـــترك 
بيـــن البلدين علـــى المســـتويات كافة، 

ومن بينها التعاون على مستوى العمل 
التشـــريعي، وبمـــا يســـهم فـــي تيســـير 
المهام الرســـمية التي تقوم بها الوفود 
المتحـــدة،  المملكـــة  إلـــى  البرلمانيـــة 
وبما يصب في إبـــراز منجزات مملكة 

البحرين ودورها الحضاري.
الوفـــد  أثنـــى  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
علـــى دور ســـفارة المملكـــة المتحـــدة 
فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي التنســـيق 
هـــذه  إنجـــاح  أجـــل  مـــن  والتعـــاون؛ 
الزيـــارة، وتوفير مختلف التســـهيالت 
للوفـــد، والـــذي يأتـــي انعكاســـا لواقـــع 
العالقـــات التاريخيـــة المتميـــزة بيـــن 
البلديـــن، ورغبتها في تحقيق التعاون 

الذي يخدم المصالح المشتركة.

ــدن ــنـ ــة فـــــي لـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــارة الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــود الـ ــ ــه ــ ــج ــ إشــــــــــادة شـــــوريـــــة ب

بناء عالقات متينة مع مختلف المؤسسات الفاعلة في بريطانيا

وفد مجلس الشورى يشيد بجهود سفارة البحرين في المملكة المتحدة

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

الفقيد عيسى الدوسري



9 سنوات عجاف عانت فيها طبيبة “عّلقها” زوجها وساومها على الطالق
ــه ــائـ ــدقـ ــه وأصـ ــلـ أهـ بـــيـــن  بــشــرفــهــا  ــن  ــعـ ــيــقــهــا وطـ ــتــطــل ل ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ طـــلـــب 16 

قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إنــه وفي حكــم أعاد الكرامــة اإلنســانية والحيــاة الطبيعية لطبيبــة بحرينية، 
عانت من زوجها الذي عقد قرانه بها “ملجة” وجعلها بعد فترة معّلقة في بيت أهلها لمدة وصلت إلى 9 سنوات 
عجــاف ظلــت فيهــا تواجه األكاذيب واالفتراءات بالطعن المســتمر في شــرفها وأخالقها والتطــاول عليها أمام 
األهل واألصدقاء، إذ قضت محكمة االستئناف العليا الشرعية الثانية، بتطليق المدعية من زوجها الذي تخلى 

عن قيم الرجولة.

وأوضحت أن موكلتها كانت قد رفعت 
دعـــوى ابتدائية ضد زوجهـــا للمطالبة 
بالحكـــم بتطليقهـــا منـــه طلقـــة بائنـــة 
للضرر واســـتحالة العشرة واستحكام 
النفور، لكن محكمة أول درجة قضت 
برفـــض تلك الدعوى، لـــذا فقد طعنت 
علـــى هذا الحكـــم باالســـتئناف الماثل 
أمـــام المحكمـــة المشـــار إليـــه أعـــاه، 
ودفعت بفســـاد الحكم في االستدالل 
وقصـــوره فـــي التســـبيب ومخالفتـــه 

للثابت في أوراق الدعوى.
وأشـــارت إلـــى أن الطبيبـــة قضـــت 9 
ســـنوات عجـــاف مـــن عمرهـــا، وهـــي 
تســـعى بيـــن أروقـــة المحاكـــم طالبـــة 
اإلنصـــاف وإنهاء معاناتهـــا لترى النور 
مـــن جديد بعدمـــا ضاع ربيـــع عمرها، 
وهـــي تطالـــب بطاقهـــا مـــن زوجهـــا 
الســـتحالة العشـــرة بينهمـــا ولتفشـــي 
الخـــاف فـــي حياتهمـــا الزوجيـــة منذ 
بدايتهـــا، حيث إنها لـــم تدخل القفص 

الذهبـــي كباقـــي أقرانها من الشـــابات، 
بـــل دخلـــت قفصـــا مظلمـــا توجـــد بـــه 
مختلـــف المنغصـــات، لمـــا القتـــه مـــن 
زوجهـــا من ســـوء العشـــرة منـــذ بداية 
العاقـــة الزوجيـــة فـــي العـــام 2009، 
وقد كان وال يزال زوجها - المســـتأنف 
ضـــده - يواصـــل اإلســـاءة للمســـتأنفة 
من خال تشويه سمعتها والطعن في 
شرفها معرضا عن اإلمساك بالمعروف 
إنـــه  حيـــث  بإحســـان،  التســـريح  أو 

امســـكها إمســـاكا يريد به اإلضرار بها 
لكونـــه ال يرغب بها أساســـا، فا يعقل 
مـــن زوج يرغـــب باســـتمرار عاقتـــه 
الزوجيـــة بزوجتـــه ثـــم يطعـــن جهارا 
بشـــرفها في مختلـــف المحافل وأمام 

بغـــرض تشـــويه  األهـــل واألصدقـــاء؛ 
سمعتها والحط من قدرها.

وأضافـــت الصباغ أن الزوج لم يحفظ 
لزوجته كرامتها، ولم يكن أمينا عليها، 
بعـــد أن أمعن في اإلضـــرار بها بحيث 
يســـتحيل أن تكـــون عاقـــة زوجيـــة 
مســـتقرة بينهمـــا، وكل واحـــد منهمـــا 
منفصل عن اآلخر منذ ســـنين طويلة، 
حيـــث إنهما في شـــقاق وخـــاف منذ 
9 ســـنوات، وبالتالـــي فإنـــه جعـــل من 
زوجته معلقة يشهر بها في كل محفل 
ويطعـــن باســـتمرار بشـــرفها وعفتهـــا، 

وفي الوقت نفسه يرفض تطليقها.
وتابعت، أن ما أفاد به شـــهود الزوجة، 
بمـــا ال يقبـــل الشـــك والريـــب، مـــن أن 
زوجهـــا يتهمهـــا فـــي ســـلوكها وشـــرفا 
وأخاقها ما ال يســـتقيم معه العشـــرة 

بالمعـــروف، وبمـــا أن الحيـــاة الزوجية 
فالـــزوج  أصـــا،  واقعـــة  غيـــر  بينهمـــا 
لـــم يطلـــب من زوجتـــه العـــودة لمنزل 
الزوجية ولم يشـــهر زواجه منها، وكل 
مـــا كان بينهمـــا عاقـــة لفتـــرة قصيـــة 
جـــدا “ملجة”، حتى أضحت الزوجة ال 
تملك من الزوجية سوى االسم، وهي 
علـــى ذلـــك طـــوال الســـنين الماضيـــة، 
مما شـــكل لها حرجا وضررا شـــديدين 
جـــراء عـــدم وقـــوع الـــزواج حقيقـــة، 
فضـــا عن مســـاومته لها بســـداد مبلغ 

١٦ ألف دينار مقابل تطليقه لها.
واســـتندت فـــي دفوعهـــا علـــى المادة 
)98( مـــن قانـــون أحكام األســـرة التي 
تنـــص على حق الزوجة فـــي التطليق 
للضـــرر الذي يتعذر معه دوام العشـــرة 

بين الزوجين.

ابتسام الصباغ

local@albiladpress.com

الجمعة 28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 - العدد 4154
07

االكتفاء بسجن شاب 3 سنوات لتفجيره “سلندر”
ــة ــوب ــق ــع ال ذات  ــى  ــ إلـ صـــديـــقـــه  عـــقـــوبـــة  ــت  ــف ــف خ ــة  ــم ــك ــح ــم ال

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  اكتفـــت 
مســـتأنف  بمعاقبـــة  األولـــى  الجنائيـــة 
مـــدان مـــع آخـــر -ســـبق الحكـــم عليـــه- 
لتفجيرهمـــا “ســـلندر غـــاز” فـــي منطقـــة 
إطـــارات؛   4 لعـــدد  وحرقهمـــا  جدعلـــي 
وذلك بســـجنه لمدة 3 ســـنوات بدال من 
5 ســـنوات المحكـــوم عليه بهـــا من قبل 
محكمـــة أول درجـــة، فيمـــا تـــم ســـابقا 
تخفيـــف عقوبة صديقـــه أيضا إلى ذات 
العقوبة، وأيدت األمـــر بمصادرة المواد 

المضبوطة.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات 
المســـندتين  الجريمتيـــن  إن  حكمهـــا 
نتيجـــة  منهمـــا  وقعتـــا  قـــد  للمتهميـــن 
نشـــاط وغـــرض إجرامي واحـــد، وكانتا 
يقبـــل  ال  ارتباطـــا  ببعضهـــا  مرتبطتيـــن 

التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين اعتبارهما 
بعقوبـــة  والحكـــم  واحـــدة  جريمـــة 
الجريمـــة األشـــد منهمـــا؛ عمـــا بالمـــادة 
66/1 مـــن قانـــون العقوبـــات. وذكـــرت 
المحكمـــة أن الواقعة تتمثـــل فيما ثبت 
من اتفـــاق المتهم األول والمتهم الثاني 
 6 بتاريـــخ  بينهمـــا  فيمـــا  -المســـتأنف- 
أكتوبـــر 2017، علـــى أن يحدثـــا تفجيرا 
باستخدام اسطوانة غاز منزلي “سلندر” 
وإشعال النيران في عدد من اإلطارات؛ 
بقصد اإلخال باألمن العام على شـــارع 

الخدمات في منطقة جدعلي.
وتنفيـــذا التفـــاق الُمداَنيـــن فقـــد جهـــز 
المتهم األول “السلندر” وعدد 4 إطارات 
وعبـــوة تحتـــوي على البنزيـــن، وتوجها 
بهم إلى شـــارع الخدمات، وهناك وضعا 

وســـكب  الغـــاز  واســـطوانة  اإلطـــارات 
عليهـــا المتهـــم األول “البترول” وأشـــعل 
النيـــران فيـــه، ممـــا ترتـــب علـــى فعلهما 

انفجار اسطوانة الغاز في الموقع.
أجراهـــا  التـــي  التحريـــات  وتوصلـــت 
أفـــراد الشـــرطة إلى التأكد مـــن ارتكاب 

المتهمين للواقعة.
وبالقبـــض علـــى المتهـــم األول اعتـــرف 
أثنـــاء التحقيـــق معـــه مـــن قبـــل النيابة 
العامـــة أنه قبل يوم واحـــد من الواقعة 
وتفجيـــر  حـــرق  بعمليـــة  القيـــام  قـــرر 
التالـــي  اليـــوم  وفـــي  غـــاز،  الســـطوانة 
جهـــز عـــدد 4 إطـــارات وعبـــوة “بترول” 

واسطوانة الغاز في إحدى المزارع.
وأضاف أنه اتصل بالمســـتأنف -المتهم 
الثانـــي- وعـــرض عليه فكـــرة الجريمة، 
والـــذي وافقـــه عليها، مبينـــا أنهما حما 

اإلطارات وعبوة “البترول” واســـطوانة 
الغـــاز وتوجها إلى شـــارع الخدمات في 
منطقة جدعلي، ووضعا اإلطارات على 
الشـــارع ومعها اســـطوانة الغاز وأشـــعل 
هو النيران فيهم بعدما سكب “البترول” 
عليهـــا، ومن ثـــم الذا بالفرار من الموقع، 
مؤكـــدا أنه ظـــل يتابع عمليـــة االحتراق 

إلى أن سمع صوت االنفجار.
هـــذا وقـــد ثبـــت للمحكمـــة أن المتهمين 
فـــي يـــوم 6 أكتوبـــر 2017، أوال: أحدثا 
بمنطقـــة  غـــاز  اســـطوانة  فـــي  تفجيـــرا 
لغـــرض  تنفيـــذا  ذلـــك  وكان  جدعلـــي 

إرهابي.
ثانيا: أشـــعا حريقا في المنقول المبين 
الوصـــف باألوراق والذي كان من شـــأنه 
تعريـــض حياة النـــاس واألموال للخطر 

وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ألغـــت محكمة االســـتئناف العليا الجنائيـــة األولى حكما يقضي باإلبعـــاد النهائي عن 
مملكـــة البحريـــن بحق شـــابين مدانين بقضية بيـــع وتعاطي مواد مخـــدرة تضم 17 
متهمـــا؛ إذ إن عائلـــة كا منهما مقيمة في مملكة البحرين وفي إبعادهما ضرر يصيب 
أســـرة كل منهمـــا ويصدعها، كما رفضت إلغاء ذات العقوبة بشـــأن 5 مدانين آخرين؛ 

نظرا لجسامة التهم المسندة إليهما حسبما ورد في حكمها.

إلغاء عقوبة إبعاد شابين بقضية مخدرات

10 سنوات لشاب انتقم من شرطي بحرق سيارته
المتضرر لصالح  دنانير   5804 بدفع  اآلخر  المتهم  مع  متضامنا  إلزامه 

رفضـــت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى اســـتئناف شـــاب أشـــعل 
النيران مع آخر بســـيارة شـــرطي فـــي منطقة كرزكان انتقامـــا منه لعمله في 
وزارة الداخليـــة وتنفيـــذا ألغـــراض إرهابية، وأيدت معاقبته بالســـجن لمدة 
10 ســـنوات وبإلزامـــه متضامنا مـــع المتهم اآلخر المحكوم عليه بالســـجن 5 
ســـنوات في وقت ســـابق بدفع قيمة التلفيات بالسيارة والبالغ قدرها 5804 

دنانير لصالح المجني عليه، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانـــت محكمـــة أول درجة قد قضـــت بإدانة المتهمين وســـجنت كل منهما 
لمـــدة 10 ســـنوات وألزمتهمـــا بالتضامـــن بدفع مبلـــغ 5804 دنانير للشـــرطي 
المجنـــي عليـــه كقيمة تلفيات ســـيارته وبمصـــادرة المضبوطات، فاســـتأنف 
األول هـــذا الحكم وتم تخفيف عقوبته للســـجن 5 ســـنوات، إال أنه بالنســـبة 
للثانـــي قضـــت بإعـــادة محاكمته من جديـــد بهيئة مغايرة لعـــدم إعانه بأمر 
اإلحالـــة، وبعد إعادة محاكمته قضت أول درجة بســـجنه لمدة 10 ســـنوات، 
فلـــم يقبـــل بالحكم وطعـــن عليه باالســـتئناف وصدر الحكـــم بتأييد عقوبته 

سالفة البيان.

سجن وافدين 5 سنوات لضربهما آخر باأللواح وسرقة راتبه
قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بمعاقبة وافدين متهمين أدينا بســرقة 
آخــر باإلكــراه بعدمــا اعتديا عليه بالضرب برفقة 6 آخرين مجهولين بواســطة 
ألــواح خشــبية واختلســوا منــه راتبــه الشــهري البالــغ 80 دينــارا، والــذي قــال 
المجنــي عليــه إنــه كان للتو حينها قد ســحبه من خالل الصــراف اآللي بمنطقة 
عســكر؛ وذلك بســجن كل منهما لمدة 5 ســنوات عما أسند إليهما من اتهام، كما 

أمرت بإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشـــير التفاصيـــل حســـبما أبلغ بهـــا الضحية 
أنه يتهم المتهم األول و7 متهمين 
آخريـــن باالعتداء على ســـامة 
جســـمه وســـرقة أمواله، وقال 
إنه عند الســـاعة 6:00 مســـاء، 
حـــال تواجـــده بمنطقـــة عســـكر 
بجوار أحد الصرافـــات اآللية وبعد 
أن ســـحب كامـــل راتبـــه البالـــغ 80 
دينـــارا، تفاجـــأ بحضـــور عـــدد 8 
أشـــخاص ال يعرف منهم سوى 

المتهم األول.
وأضـــاف أن أحـــد الجنـــاة أمســـكه من مابســـه 
وقام آخرون بضربه بألواح خشـــبية، وأوسعوه 
ضربا إلى أن ألقوه على األرض، فلم يتمكن من 
مقاومتهـــم، كما فتشـــوا مابســـه وعثـــروا على 
محفظتـــه التـــي تحتوي علـــى راتبه الـــذي كان 
قد ســـحبه للتـــو، فأخذوا أموالـــه والذوا بالفرار 

هاربين.
وبالقبـــض علـــى المتهم األول بعـــد 11 يوما من 
الواقعة، أنكر ما نسب إليه، وادعى أنه ال تربطه 
بالمجني عليه أية عاقة، ولم يكن متواجد في 

مكان الواقعة، بل في مســـكنه بمنطقة المنامة، 
إنـــه  لكنـــه يعـــرف المبلِّـــغ بشـــكل ســـطحي، إذ 
يتواجـــد أحيانا بمنطقة عســـكر لالتقاء ببعض 
أصدقائـــه، وال يعلـــم عن ســـبب قيامـــه باإلباغ 

ضده.
ولفت إلى أنها ليســـت المرة األولى التي يتهمه 
فيها ويبلغ ضده باالعتداء على سامة جسمه، 
نافيا أن يكون قد اعتدى عليه أو سرق أمواله، 
مؤكـــدا أن المجنـــي عليه يحتســـي المســـكرات 

بشكل مفرط ودائما ما يفتعل المشكات.
للمحاكمـــة  العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وكانـــت 
علـــى اعتبار أنهما فـــي ليلة 30 ســـبتمبر 2019، 
ســـرقا وآخـــرون مجهولـــون األمـــوال المملوكة 
للمجنـــي عليـــه بطريق اإلكراه الواقـــع عليه بأن 
اعتدوا عليه بالضرب بألواح خشـــبية، مسببين 
لـــه اإلصابـــات المبينـــة بالتقرير الطبـــي المرفق 
وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته 
والفرار بالمسروقات وكان ذلك بالطريق العام.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

رسائل وزير الداخلية
Û  رســائل مهمــة أوجزهــا وزيــر الداخليــة الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد بــن

عبدهللا آل خليفة يوم أمس، في اللقاء -المتجدد- الذي جمعه مع الفعاليات 
الوطنية بنادي الضباط، والذين شرفت بأن أكون من ضمنهم، ملخصها الدور 
المطلــوب مجتمعيــا لمواجــه فيــروس “كورونــا” ووســائل الحمايــة، أوجزهــا 

بالنقاط التالية:
Û  ،نظــرا لصغــر مســاحة المملكــة، فــإن الحلــول واإلجــراءات الرســمية الراهنــة 

تتسم بالشمولية والصرامة.
Û .الجهات الطبية تؤدي عملها على أكمل وجه، وعلى مدار الساعة 
Û  جهــود الكثيــر مــن المواطنيــن فــي نشــر التوعيــة والكلمــة المســؤولة مقدرة 

وتعبر عن محبة الوطن.
Û  مســتجدات الوضــع الراهــن تتطلــب تغييــر نمــط الحيــاة اليوميــة، والحيطة 

والحذر لتغليب المصلحة العامة.
Û .هناك تعاون مثمر ومسؤول من الجميع لمواجهة انتشار المرض، والحد منه 
Û .أغلب اإلصابات تم حصرها بمنافذ الدخول، وليس بالداخل 
Û  لمواجهــة الوقائيــة  واإلجــراءات  الوســائل  تطويــر  فــي  مســتمرة  الدولــة   

الفيروس.
Û .العناية والحماية من الفيروس تبدأ بالفرد نفسه، ثم لمن هم حوله 
Û  نجاح اإلجراءات الرســمية الراهنة هي بفضل تعاون المواطنين مع الجهات 

الرسمية.
Û  تجنــب التجمعــات فــي الوقــت الراهــن مطلــب، والديــن يدعــو لليســر وليس 

العسر.
Û  شــكر وثنــاء لــدور الصحافــة وقــادة وســائل التواصــل االجتماعــي بتوعيــة 

الناس، والشفافية والوضوح بتوصيل المعلومة الصحيحة.
Û  ومــا بيــن هــذه الماحظــة وتلــك، نقدر بدورنــا فتــح معاليه لألبــواب مع قادة

المجتمع، وإيضاح حقيقة الصورة لهم عن مستجدات الفيروس والمسؤولية 
لمواجهته. وهو نهج كريم أسسه آل خليفة الكرام منذ بدايات الدولة األولى. 

حمى هللا البحرين وشعبها الكريم من كل مكروه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أحدهما ادعى محرر الشؤون المحلية
وجوده بالمنامة 

حينها والضحية سكير 
و”مشكلجي”
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المحرق - طيران الخليج

أكــدت “طيــران الخليــج”، علــى التزامهــا بقــرار شــؤون الطيــران 
المدني في البحرين بشأن تعليق الرحالت مؤقًتا من وإلى العراق 

ولبنان اعتباًرا من اآلن وحتى إشعار آخر.

ويأتـــي القرار ضمـــن اإلجراءات 
االحترازية للحفاظ على سالمة 
مـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
 19 كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 

ومكافحته والتصدي له.
وسيقوم مركز االتصال بالناقلة 
المتأثريـــن  بالـــركاب  باالتصـــال 

ومساعدتهم وفًقا لذلك.
قامـــوا  الذيـــن  والمســـافرون 
مكاتـــب  طريـــق  عـــن  بالحجـــز 
ووكالء الســـفر عليهـــم االتصال 
بالمكاتـــب مباشـــرة فيمـــا يتعلق 
بخيارات استرداد قيمة التذاكر 

أو إعادة الحجز.
المســـافرين  علـــى  ويتوجـــب 
مـــن  التحقـــق  ســـفرهم  قبـــل 
gul� )موقـــع الناقلـــة اإللكتروني 
بمركـــز  االتصـــال  أو   )fair.com
الخليـــج  بطيـــران  االتصـــال 

علـــى  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
)0097317373737(. المكالمات 
االتصـــال  مركـــز  إلـــى  الـــواردة 
لطيـــران الخليج تجـــاوزت عدد 
المكالمات المعتـــاد؛ لذا ندعوكم 
تطبيـــق  علـــى  معنـــا  للتواصـــل 
عبـــر  أو  “فيســـبوك”  محادثـــات 
الرســـائل المباشـــرة على تطبيق 
حاجتكـــم  حـــال  فـــي  “تويتـــر” 

للمساعدة.
واعتـــذرت طيـــران الخليـــج عن 
أي إزعاج قد يســـببه هـــذا األمر 
للمســـافرين المتأثريـــن، وتعمـــل 
عـــن كثب مع الســـلطات المعنية 
فـــي البحرين علـــى اتخاذ جميع 
التدابير الوقائية؛ لضمان سالمة 
وأمن المواطنين والمقيمين في 
مســـافريها  وســـالمة  البحريـــن 

وأفراد طاقمها.

“طيران الخليج” تعلق رحالتها للعراق ولبنان 

 15 مزلجة 
كهربائية لتنقالت 
الموظفين بمبنى 

المسافرين

أمل الحامد

“بتلكو” و“تسهيالت لتأجير السيارات” تبرمان شراكة ثانية
بعــــــد النجــــــاح المثمــــــر فـــــي أول اتفـاقيــــــة تعـــــاون بينهمــــا

وقعــت التســهيالت لتأجيــر الســيارات - شــركة متخصصــة تأجير الســيارات - عقًدا 
حصرًيــا للمــرة الثانيــة علــى التوالــي مــع شــركة “بتلكــو”، قدمــت فيــه التســهيالت 
للتأجير أســطوالً كامالً من ســيارات هوندا موديلي “ســتي” و “ســي ار في” الجديدة 

والمتعددة االستخدامات. 

حضـــر حفل التوقيع كال من رئيس قســـم 
فيصـــل  “بتلكـــو”  بــــ  الموظفيـــن  شـــؤون 
الجالهمة، مدير عام التســـهيالت للتأجير 
ريبيـــن ميهتـــا، رئيـــس شـــركة تســـهيالت 
البحريـــن فاضل الماحوزي، علي الديلمي 
من التســـهيالت للتأميـــن، وارمين ديامير 

وعنود عباس من “بتلكو”. 
ومن جانبه أعبر الجالهمة سعادته لنجاح 
الســـيارات،  لتأجيـــر  التســـهيالت  شـــركة 
بتســـليم أســـطول الســـيارات خالل المدة 
المتفـــق عليهـــا مصرحـــًا “أن الشـــراكة مع 
شـــركات محليـــة فـــي البحريـــن هـــي من 

ضمن قواعد وأصول سياســـة العمل لدى 
“بتلكو” لدعم االقتصاد المحلي”.

وأضاف “نحن سعداء لوجود التسهيالت 
لتأجير الســـيارات كشـــريك اســـتراتيجي 
في العمل، الشركة التي تسعى من خالل 
توفيـــر خدمـــة تأجير أســـطول ســـيارات 
لتوفيـــر  ســـيعمل  بـــدوره  الـــذي  الشـــركة 

الخدمات للزبائن”.
لتأجيـــر  التســـهيالت  عـــام  مديـــر  وقـــال 
الســـيارات “نحن فخورون بإضافة نجاح 
جديد لمسيرة الشركة، ونحن واثقون بأن 
خدمات التأجير المقدمة لشـــركة “بتلكو” 

ســـتقوم بإثبات جـــودة واحتـــراف فريق 
الســـيارات  لتأجيـــر  بالتســـهيالت  العمـــل 
والتزامها بتقديم الجودة والقيمة العالية 

خالل االتفاقية”. 
الســـيارات  لتأجيـــر  التســـهيالت  وتمتـــاز 
بتوفيـــر خدمـــات التأجير قصيـــرة المدى 

وخدمـــات التأجير الســـنوي للمؤسســـات 
أنـــواع  تقديـــم  إلـــى  إضافـــة  واألفـــراد، 
ســـيارات من شـــتى العالمـــات التجارية، 
وتنتشر فروعها حول البحرين في عراد، 
البديـــع، العكر، الســـهلة، ســـترة، ســـلماباد، 

مجمع السيف بالمحرق والجفير.

االحتفاء بتوقيع االتفاقية

المنامة - تسهيالت لتأجير السيارات

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى 1,660.48، 
بانخفاض وقدره 1.82نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء. 

وتداول المســـتثمرون 3.63 
مليون سهم، بقيمة إجمالية 
قدرهـــا 934.21 ألـــف دينار، 
تـــم تنفيذهـــا من خـــالل 84 
صفقة، إذ ركز المســـتثمرون 
تعامالتهم على أسهم قطاع 
الخدمـــات، التي بلغت قيمة 
 411.65 المتداولـــة  أســـهمه 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 
القيمـــة  مـــن   %  44.06
اإلجماليـــة للتـــداول وبكمية 
قدرهـــا 1.04 مليـــون ســـهم، 
تـــم تنفيذهـــا من خـــالل 27 

صفقة.
وجاءت شـــركة “بتلكو” في 
المركز األول، إذ بلغت قيمة 

أســـهمها المتداولـــة 285.38 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 
إجمالـــي  مـــن   %  30.55
المتداولـــة. األســـهم  قيمـــة 
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
للبنـــك األهلي المتحد بقيمة 
قدرهـــا 221.80 ألـــف دينـــار 
 %  23.74 نســـبته  مـــا  أي 
مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 

المتداولة.
ثـــم جـــاءت مجموعـــة “جي 
بقيمـــة  الماليـــة  اتـــش”  اف 
ألـــف دينـــار،  قدرهـــا 95.53 
 %  10.23 نســـبته  مـــا  أي 
مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 

المتداولة.

تداول 3.6 مليون سهم بـ 934.2 ألف دينار

بانخفــاض قدره 26 %.. وتوزيــع 15 % نقًدا من رأس المال

أربــــاح “تـرافكــــو” 2019

حققــت مجموعــة “ترافكــو” أرباحا صافية قدرها 68 ألف دينــار في الربع الرابع 
2019، مقابــل 211 ألــف دينــار تحققــت خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2018، 

بانخفاض قدره 68 %.

ويعـــود ســـبب االنخفـــاض فـــي صافي 
الربـــح إلى االنخفاض الكلي في ســـعر 
البيـــع، مـــا أدى إلـــى انخفـــاض هامـــش 

الربح اإلجمالي وزيادة المصاريف.
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد للربـــع 
الرابـــع 2019، 1 فلـــس مقارنـــًة مـــع 3 
فلـــوس فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 

السابق.
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل للربـــع 
الرابع 2019 مبلغ 77 ألف دينار مقارنة 
بمبلغ 272 ألف دينار في العام السابق، 
والمتعلق بمساهمي مجموعة ترافكو، 

بانخفاض قدره 128 %.
وبلغت أربـــاح المجموعة من العمليات 
)بما في ذلك أســـهم األقليـــة( 345 ألف 
دينـــار خالل الربع الرابع 2019، مقارنة 
مـــع 438 ألـــف دينـــار للربـــع الرابـــع من 

العام السابق، بانخفاض قدره21 %.
ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة  وللســـنة 
2019، حققـــت المجموعة صافي ربح 
يخص مســـاهمي ترافكـــو، بقيمة 1.37 
مليـــون دينـــار مقارنة مـــع 1.84 مليون 
دينـــار فـــي العـــام الســـابق، بانخفـــاض 

قدره 26 %.

وبلغت ربحية الســـهم الواحد للعام 18 
فلســـا مقارنـــة مـــع 24 فلس فـــي العام 

السابق.
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل للعـــام 
دينـــار  مليـــون   2.65 بقيمـــة   2019
مقارنة مع 2.06 مليون دينار في العام 
الســـابق، والمتعلق بمساهمي مجموعة 
ترافكـــو، بارتفاع قـــدره 29 %، ما أدى 
إلـــى تقييم االســـتثمار والربـــح من بيع 

األوراق المالية.
وبلغت أربـــاح المجموعة من العمليات 
)بمـــا فـــي ذلـــك أســـهم األقليـــة( لعـــام 
2019، مبلغ 1.82 مليون دينار، مقارنة 
مع2.37 مليون دينار في العام السابق، 

بانخفاض قدره 23 %.
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
 31 فـــي  األقليـــة(  حقـــوق  )باســـتثناء 
ديسمبر 2019، مبلغ 26.1 مليون دينار 
مقارنة مع 25.6 مليون دينار في العام 
الســـابق، بارتفاع قـــدره 2 % مدعومة 

أساًسا بالدخل الشامل.
 31 فـــي  الموجـــودات  إجمالـــي  وبلـــغ 
ديسمبر 2019 مبلغ 45.4 مليون دينار 
مقارنة مع 39.8 مليون دينار في العام 

السابق بارتفاع قدره 14 %.
وأوصى مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقديـــة قدرهـــا 15 % مـــن رأس المال، 
أي مـــا يعادل 15 فلســـا للســـهم الواحد 
للمســـاهمين المســـجلين بتاريخ انعقاد 

اجتماع الجمعية العامة العادية.
وصرح رئيـــس مجلس إدارة مجموعة 
ترافكـــو إبراهيم زينـــل، أن االنخفاض 
في صافي الربح لهذا العام جاء بسبب 
فـــي  الصعبـــة  االقتصاديـــة  الظـــروف 
الســـوق المحلية، ما أدى إلى انخفاض 
ارتفـــاع قيمـــة  مـــع  الربحيـــة  إجمالـــي 
المواد الخام وتكلفـــة الوقود والطاقة، 
وأدى إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج للشركة 

األم وشركات المجموعة.
وصرح الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 

“أس. ســـريدار” أنـــه “يتم إنشـــاء أصل 
جديـــد فـــي الميزانيـــة العموميـــة “حق 
لمتطلبـــات  وفًقـــا  األصـــل”  اســـتخدام 
الدوليـــة  الماليـــة  التقاريـــر  معاييـــر 
تتطلـــب  التـــي   ،)IFRS( الجديـــدة 
إضافة احتســـاب القيمة االستهالكية، 
وتكاليـــف تمويـــل التـــزام اإليجار الذي 

أثر على صافي الربح.
يذكـــر أنـــه وفقـــًا لمتطلبـــات المعاييـــر 
اختـــارت   ،)IFRS( الجديـــدة  الدوليـــة 
المجموعـــة خيـــار احتســـاب الربح من 
بيـــع االســـتثمارات تحـــت بنـــد الدخـــل 
الممارســـة  مـــن  بـــدال  اآلخـــر،  الشـــامل 
المتبعـــة في احتســـاب ذلـــك في قائمة 
الدخـــل، الـــذي كان من شـــأنه أن يؤدي 

إلى زيادة العائد على السهم.

المنامة - مجموعة ترافكو

أس. سريدارإبراهيم زينل

لندن - أف ب

 بريطانيا: خطط تجارية
لما بعد بريكست

كــشــفــت بــريــطــانــيــا أمـــس عـــن أهــدافــهــا 
ــا بــعــد  لـــمـــحـــادثـــات الـــتـــجـــارة لـــفـــتـــرة مــ
االتحاد  مــع  ستجريها  والــتــي  بريكست 
الجانبين  بين  األوروبـــي، وســط خــالف 
ــوق الــصــيــد حتى  ــقـ ــول مــعــايــيــر وحـ حــ
من  يومين  وبعد  المفاوضات.  بدء  قبل 
على  ــي  األوروبـ االتــحــاد  وزراء  موافقة 
حكومة  ستحدد  للمحادثات،  خطتهم 
ــوريــــس جــونــســون  ــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء ب

أولوياتها للمحادثات التي تبدأ االثنين.

1.37
دينــار مليــون 

المحرق - شركة المطار

أعلنـــت شـــركة مطـــار البحريـــن، أن عـــدم 
تفشـــي  عـــن  الناجـــم  األوضـــاع  اســـتقرار 
 )CODVID 19( العدوى بفيـــروس كورونـــا
في المنطقة قد يؤثر على مواعيد الرحالت 
المغادرة والقادمة بمطار البحرين الدولي.

وعليـــه توصي الشـــركة جميع المســـافرين 
بضـــرورة التواصـــل مـــع شـــركات الطيران 

موعـــد  قبـــل  رحالتهـــم  مواعيـــد  وتأكيـــد 
اإلقالع بوقٍت كاٍف.

ويمكنهم التواصل مع مركز االتصال بمطار 
البحريـــن الدولـــي على رقـــم )80007777( 
للتأكـــد  )80114444(؛  الدولـــي  الرقـــم  أو 
مـــن حالـــة الرحلـــة الخاصة بهـــم ومراجعة 

تفاصيلها.

 وتؤكد شـــركة مطار البحريـــن أن الحفاظ 
على ســـالمة المســـافرين وموظفي المطار 
كافـــة وحمايـــة صحتهـــم يأتـــي دائًمـــا في 
صدارة أولوياتها، كما تتخذ الشـــركة جميع 
اإلجـــراءات والتدابير الالزمة لضمان ذلك، 
موجهـــة الشـــكر للمســـافرين علـــى تفهمهم 

وتعاونهم أثناء هذه الفترة.

“المطار” تهيب بالمسافرين التأكد من مواعيد رحالتهم

طرحــت شــركة تطوير للبترول، مناقصة في جلســة مجلس المناقصــات والمزايدات، 
أمس، لتوريد خط األنابيب، تقدم إليها 12 عطاء علق أحدها وأقل عطاء بنحو 283 
ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 2.8 مليــون دوالر )مــا يعــادل 1.04 مليــون دينــار(، ووفًقــا 
لوصــف المناقصــة، فإنــه ســيتم توريــد أحجــام مختلفــة مــن األنابيــب الســتخدامها 
لمشــاريع تطويــر الحقــول وأنشــطة الصيانة الحاليــة لنقل النفط أو الغــاز من منطقة 

اإلنتاج إلى منشأة تخزين أو خط أنابيب أخرى رئيسة أكبر.

كمـــا طرحت الشـــركة 4 مناقصـــات أخرى، 
أبرزهـــا لتوريد قطع غيـــار ضاغط ووحدة 
اســـترجاع البخار، تقدم إليهـــا 3 عطاءات 
أقلهـــا بنحـــو 85.2 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة 
لتوريـــد قطع تركيـــب األنابيب، تقدم إليها 

8 عطاءات أقلها بنحو 55.2 ألف دينار.
إجماليا، تم أمس فتـــح 13 مناقصة تابعة 
لــــ 6 جهـــات حكومية بإجمالـــي 71 عطاء، 

فـــي حين تم تعليق 10 عطاءات تابعة لـ7 
مناقصـــات. وبلـــغ مجموع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 1.04 مليون دينار.
فقـــد فتـــح المجلـــس 3 مناقصات لشـــركة 
طيـــران الخليـــج، أبرزهـــا لتعييـــن فنـــدق 
إلقامـــة طاقـــم الضيافـــة لطيـــران الخليج 
فـــي بنغلـــور بالهنـــد لمـــدة 3 أعـــوام، تقدم 
إليهـــا 3 عطاءات علق اثنان منها، وأفصح 

عـــن قيمـــة عطـــاء منهـــا بنحـــو 6.5 مليون 
روبيه هندية )ما يعـــادل 34.2 ألف دينار(، 
والثانيـــة للدعم الفنـــي والصيانة األرضية 
للطائـــرات في مطـــار مالبنســـا الدولي في 
ميـــالن بإيطاليـــا، تقـــدم إليهـــا 4 عطاءات 
أقلها بقيمة 103.7 ألف دوالر )ما يعادل 39 

ألف دينار(. كمـــا فتح المجلس مناقصتين 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، أولهمـــا لترميـــم 
وإصـــالح واســـتبدال األعمـــدة التجميلية 
المشـــتركين  خدمـــات  لمبنـــى  الخارجيـــة 
بالجفير، حيث ســـيتم إزالة جميع األعمدة 
المزخرفة التالفة وغير المســـتقرة وتوريد 

وتركيـــب أعمـــدة الزينـــة الجديـــدة، تقدم 
إليهـــا 5 عطـــاءات أقلها بنحـــو 138.6 ألف 
دينـــار وأكبرها بقرابـــة 362.6 ألـــف دينار، 
والثانيـــة لتزويـــد محطـــات نقـــل الكهرباء 
للمـــاء، تقدم إليها 6 عطـــاءات علق أحدها 
وأقل عطاء بنحو 27.6 ألف دينار وأكبرها 

بقرابة 57.7 ألف دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 

لتزويـــد  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
وإداري  أوراكل  لنظـــام  اثنيـــن  مطوريـــن 
قاعدة بيانات الســـتكمال وتنفيذ األعمال 
الفنيـــة المتعلقـــة بالنظام المالـــي المركزي، 
تقدم إليها 14 عطاء علق اثنان منها وأقل 
عطـــاء بنحـــو 60.7 ألف دينـــار، ومناقصة 
لشـــركة مطار البحرين لتوفيـــر 15 مزلجة 
كهربائيـــة مـــن أجـــل تنقـــالت الموظفيـــن 
بمبنى مســـافرين مطـــار البحريـــن الدولي 
تقـــدم إليهـــا 3 عطاءت علـــق أحدها وأقل 
عطـــاء بنحـــو 29.4 ألف دينـــار، ومناقصة 
إلدارة المخـــازن المركزية بهيئـــة الكهرباء 
والماء، لشراء 15 ألف متر من الموصالت 
الكهربائيـــة لالســـتخدام في شـــبكة توزيع 
الكهربـــاء قدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 

29.5 ألف دينار.

الــجــفــيــر بــخــدمــات  ــدة  ــمـ أعـ الســـتـــبـــدال  ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  138.6 ــاء”:  ــربـ ــهـ ــكـ “الـ

“تطوير للبترول”: توريد خط أنابيب بـ 283 ألف دينار

جلسة  المناقصات أمس
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“تمكين”: دعم مؤسسات “الخاص” باعتماد 

الطاقة المتجددة

وبهذه المناســـبة، أكد رئيـــس مجلس إدارة “تمكين” 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية هذه 
الخطوة في ظل أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
إليهـــا  تتطلـــع  التـــي  المســـتدامة  والتنميـــة   2030
المملكـــة، الفًتـــا إلـــى أن إطـــاق هذه الخطـــة، يأتي 
ليعكـــس التزام خطط ومشـــاريع التنميـــة المختلفة 
في مملكة البحرين باســـتراتيجية النمو االقتصادي 
المســـتدام، ودعم التوجهات لتبني هذه المشـــاريع، 
وال ســـيما فـــي الطاقـــة المتجـــددة، بالشـــراكة مـــع 

القطاع الخاص. 
 ونّوه الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي، 
بأهميـــة هذه الخطـــوة بوصفها خطـــوة نوعية نحو 
تحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة ودعم تطورها 

وتبنيها بشكل ريادي على مستوى المنطقة. 
وأشـــار بـــأن هـــذا الدعـــم ســـيفتح المجـــال واســـًعا 
المتجـــددة  الطاقـــة  دعـــم  فـــرص  تعزيـــز  أمـــام 
والنظيفـــة وخفـــض تكاليـــف الطاقـــة، علـــى نطـــاق 
عمل المؤسســـات بأحجامها الصغيرة والمتوســـطة 
والمؤسســـات الكبيـــرة، ومنحهـــا فـــرص االســـتثمار 

األكبر في أعمالها وخدماتها لتعزيز إنتاجيتها.
 ومن المقرر أن يبدأ قبول طلبات المؤسسات ضمن 
برنامـــج دعـــم تمويل المؤسســـات لتغطيـــة تكاليف 
الطاقـــة لديهم من خـــال الطاقة الشمســـية اعتباًرا 
مـــن تاريـــخ توقيـــع االتفاقيـــة أمـــس، حيث تســـهم 
هـــذه الخطـــة فـــي تســـهيل الحصـــول علـــى تمويل 
يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية وبمعدل ربح 
تنافســـي، حيـــث يدعـــم “تمكين” 70 % مـــن معدل 

الربح السنوي.
 وتبلـــغ قيمة محفظة التمويـــل في هذا القطاع 2.5 
مليـــون دينـــار، ويتـــراوح مبلغ التمويـــل بين 5,000 
دينار و500,000 دينار، مع مدة سداد تصل إلى 10 

سنوات وفترات سماح تخضع لشروط البنك.

ميرزا: االتفاقية تحقق 5 % من الطاقة المتجددة 

وتقدم رئيس هيئة الطاقة المستدامة، عبدالحسين 
ميرزا، بجزيل شكره وتقديره إلى “تمكين” والبنوك 
المشـــاركة في هذه االتفاقية على ســـعيهم الدؤوب 
لتحقيـــق هذه الخطـــة التمويلية علـــى أرض الواقع 
ستشـــجع  التـــي  التمويليـــة  التســـهيات  وتقديـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات  الشـــركات 
والكبيـــرة للمبادرة في مشـــاريع الطاقة المســـتدامة 
الطاقـــة  هيئـــة  فـــي  “بأننـــا  وأضـــاف  والنظيفـــة، 
المســـتدامة ســـعداء بـــأن نكـــون جـــزًءا مـــن الذيـــن 

عملـــوا علـــى تحقيـــق هـــذه االتفاقيـــة التي ســـوف 
تصب في أهداف الطاقة المستدامة المرتكزة على 
هدفين رئيســـيين وهما زيادة االستفادة من الطاقة 
المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استهاكها”.

وقـــال ميـــرزا إن توقيع هذه االتفاقية سيســـهم في 
تحقيـــق األهـــداف الوطنية التـــي اعتمدتها حكومة 
البحريـــن للوصـــول إلـــى نســـبة 5 % مـــن الطاقـــة 
المتجـــددة مـــن إجمالـــي الطاقة بحلول عـــام 2025 
ونسبة 6 % من تحسين كفاءة الطاقة، ورفع ميرزا 
تقديره وامتنانه إلـــى القيادة الحكيمة،على دعمهم 
الامحدود لمشـــاريع الطاقة المســـتدامة وتشـــجيع 
االســـتفادة مـــن الطاقـــة النظيفـــة من أجـــل التنمية 
كلفـــة  وتقليـــل  الطاقـــة  وتنويـــع مصـــادر  الشـــاملة 
اســـتهاك الكهرباء على المواطنين في المســـتقبل، 
باإلضافـــة إلـــى حرصهـــم علـــى خلـــق فـــرص عمـــل 

جديدة في هذا المجال الواعد.

“المصارف”: الترويج لمفهوم “القروض الخضراء”

وأكد الرئيس التنفيـــذي لجمعية مصارف البحرين، 
فـــي  تأتـــي  االتفاقيـــة  هـــذه  أن  القاســـم،  وحيـــد 
ســـياق تشـــبيك وتعـــاون كل القطاعـــات لتحقيـــق 
استراتيجيات المملكة، حيث تواكب هذه االتفاقية 
توجـــه الجمعيـــة نحـــو الترويـــج لمفهـــوم “القروض 
الخضـــراء” الموجهـــة لتمويـــل المشـــاريع الصديقـــة 
للبيئـــة وتشـــجيع العمـــاء على االســـتخدام األمثل 
للمـــوارد الطبيعـــة، مضيفـــا أن االتفاقيـــة تتماشـــى 
أيضا مـــع عمل الجمعية على رفع مســـاهمة القطاع 
المصرفـــي البحرينـــي فـــي تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، مؤكدا القاســـم أهمية مبادرة “تمكين” 
في تســـهيل منح هذا النوع من القروض، معربا عن 
أمله في أن يســـهم ذلك في زيادة عدد البنوك التي 

تقدمه إلى جانب إطاق المزيد من مشاريع الطاقة 
الشمسية النظيفة”.

الخياط: “التمويل الكويتي” يقدم خيارات 
تمويلية متنوعة 

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لبيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن، عبدالحكيـــم 
الخيـــاط، إن توقيـــع اتفاقيـــة التعاون مـــع “تمكين”، 
تهـــدف إلـــى تقديـــم حلـــول تمويلية جديـــدة لدعم 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، مبيًنا أن مبادرة 
“تمويـــل الطاقـــة الشمســـية” الجديـــدة مـــع “تمكين” 
تضـــاف إلى قائمـــة البرامج األخرى المشـــتركة بين 
الطرفيـــن في مجال تمويل وتنميـــة قطاع األعمال 
فـــي دعـــم  البرنامـــج  بالبحريـــن، حيـــث سيســـاهم 
المبـــادرات التـــي تتبنـــى الحلـــول اإلبداعيـــة التـــي 
تعتمـــد علـــى الطاقـــة النظيفـــة في ترشـــيد النفقات 
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  للمؤسســـات  التشـــغيلية 
“تمكيـــن”،  مـــع  الشـــراكة االســـتراتيجية  وأن هـــذه 
تتماشـــى مـــع توجهات حكومة البحريـــن في تنويع 
مصادر الطاقة المتجـــددة وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، كجزء من رؤية البحرين 2030.
وأضاف الخياط، أن البنك ســـيقوم بتقديم خيارات 
فـــي  الراغبـــة  الشـــركات  أمـــام  متنوعـــة  تمويليـــة 
الحصـــول علـــى دعم، معبـــًرا عن أمله في اســـتمرار 
الشـــراكة مـــع “تمكين” في البرامج التي ســـتطرحها 
مســـتقباً لخدمـــة األهـــداف التنمويـــة وبمـــا يعـــود 

بشكل إيجابي على تحقيق التنمية االقتصادية.

“اإلثمار”: ملتزمون بدعم النمو االقتصادي 

مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك اإلثمار، 
أحمـــد عبد الرحيم: “نحن ســـعداء بتوقيـــع اتفاقية 

تمويـــل الطاقة الشمســـية مـــع” تمكيـــن”، كجزء من 
برنامـــج تمويل المؤسســـات. نحن في بنـــك اإلثمار 
ملتزمـــون بدعم النمـــو االقتصادي فـــي البحرين، ال 
سيما مع مبادرات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة 

المتعلقة بالطاقة المستدامة”.
ملتـــزم  اإلثمـــار  بنـــك  “إن  الرحيـــم  عبـــد  وأضـــاف 
ليصبـــح إحـــدى بنـــوك التجزئـــة المصرفيـــة الرائدة 
فـــي المنطقة. نحـــن ملتزمون بلعـــب دور فعال في 
المجتمـــع، ونبحث دائًما عن الفرص التي تمكننا من 

المساعدة في خدمة المجتمع”. 

“الخليجي التجاري”: تشجيع عمالئنا إلنجاح المشروع 

للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
الخليجي التجاري، سطام القصيبي “أتوجه بالشكر 
إلـــى “تمكيـــن” على هـــذه المبـــادرة الوطنيـــة والتي 
تأتـــي تماشـــًيا مـــع توجهاتنا نحـــو تحقيـــق التزامنا 
المجتمعي لتوفير البيئة المناسبة لتطوير قطاعات 
اقتصادية جديـــدة. نحن فخورون بأن نكون جزًءا 
مـــن هـــذه المبـــادرة والتـــي ســـيكون لهـــا الكثير من 
االنعكاســـات اإليجابيـــة، ليس فقط على المســـتوى 
البيئـــي ولكـــن على المســـتوى التجـــاري أيًضا وذلك 
على الشـــركات التي ســـتتبنى الطاقـــة النظيفة في 
عملياتها والمؤسســـات العاملـــة على توفيرها، األمر 
الذي سيســـاهم في جعل هذه الصناعة مورًدا لدعم 

االقتصاد الوطني”.
إلنجـــاح  جاهديـــن  “سنســـعى  القصيبـــي  وأضـــاف 
هذا المشـــروع الحيـــوي من خال تشـــجيع عمائنا 
ليكونـــوا مـــن المبادريـــن باتخـــاذ التدابيـــر الازمـــة 
الستثمار ما يقدمه هذا المشروع من فرص مجزية 
لخلق تجارة ناجحة، حيث سينعكس هذا المشروع 
علـــى ربحيـــة أصحـــاب األعمـــال مـــن خـــال تقليل 

التكلفـــة التشـــغيلية لمشـــاريعهم والمرتبطة بحجم 
الطاقة المســـتخدمة باإلضافة إلى قيمة االلتزامات 
المالية الشـــهرية على التمويل حيث تدعم “تمكين” 
70 % مـــن معدل الربح الســـنوي، األمـــر الذي يعتبر 
دعًما مؤثًرا لتشجيع التوجه نحو الطاقة المتجددة 

وتوفير عوامل النجاح لها”.

“البركة اإلسالمي”: انسجام مع توجهات البنك 

وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لبنك البركة اإلســـامي، 
حمـــد العقاب، بالتوقيع علـــى اتفاقية التعاون هذه، 
والتي تأتي منســـجمة تماًما مع توجهات البنك في 
تشجيع التمويل المرتبط بالطاقة النظيفة والتنمية 
المســـتدامة فـــي البحرين، وذلك كجـــزء من برامج 
االســـتدامة التي يعكف البنك علـــى تنفيذها والتي 
ربـــط أهدافهـــا بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمم 

المتحدة 2030. 

“البحرين اإلسالمي”: أسعار تنافسية 
لأللواح الشمسية

ومـــن جانبه، قـــال الرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين 
هـــذه  توقيـــع  “يســـعدنا  جـــرار  اإلســـامي، حســـان 
االتفاقيـــة مع صندوق العمل “تمكين”، والتي تهدف 
إلى تزويد المؤسسات المسجلة في برنامج تمكين 
لدعـــم تطوير المشـــاريع، بحلول تمويلية وبأســـعار 
تنافســـية لشـــراء وتركيب األلواح الشمسية لتوليد 
الطاقـــة. إننا نتطلـــع عبر هذه الشـــراكة المثمرة إلى 
تشـــجيع المؤسســـات والشـــركات فـــي المملكة على 
اعتمـــاد الطاقة المســـتدامة في أعمالهـــا، بما يحقق 
أهداف التنمية المســـتدامة لألمـــم المتحدة بحلول 
عام 2030، ويســـهم في نمو وتطويـــر المملكة على 

نطاق أوسع”.

مشاهدة عرض عن المشروع  جانب من حفل التوقيع على االتفاقية

“تمكين” يطلق خطة تمويل الطاقة الشمسية ضمن “برنامج المؤسسات”
ــارف بـــالـــبـــحـــريـــن ــ ــ ــص ــ ــ ــم ــ ــ ــة مــــــن ال ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ ــاون مــــــع م ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
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المنامة - تمكين

وقـــع صنـــدوق العمل “تمكيـــن” اتفاقية تعاون مشـــتركة مـــع عدد من 
المصـــارف في البحرين وذلك تمهيًدا ألهداف توســـيع خدمات الدعم 
ضمـــن نطـــاق برنامج تمويـــل المؤسســـات وذلك لتمكين المؤسســـات 
الراغبـــة مـــن الحصول على تمويل شـــراء وتركيب األلواح الشمســـية 
لتوليـــد الطاقـــة فضـــاً عـــن دعـــم تكلفـــة مراجعـــة حســـابات الطاقـــة 

الشمسية.
 وتأتـــي هـــذه االتفاقية ضمن أهداف “تمكين” االســـتراتيجية للتأكيد 
علـــى تعزيز أثر الدعم فيما يخدم تنمية المؤسســـات من خال خطة 
تمويـــل الطاقة الشمســـية، وتشـــجيع التحول للطاقـــة المتجددة فيما 
يســـهم في تقليل نفقات الطاقة على المؤسســـات الحاصلة على هذا 
الدعم من جهة، ودعم الشراء من المؤسسات العاملة في هذا المجال 

في السوق المحلي. 
أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - مركز االتصال الوطني

بالمؤتمـــر  المشـــاركين  كبـــار  تحـــدث 
والمعـــرض الدولـــي الحتجـــاز واســـتخدام 
 ،)ICCUS 2020( الكربـــون  وتخزيـــن 
المنعقد بالرياض، تحت الرعاية المشتركة 
لوزيـــر الطاقـــة الســـعودي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان آل 
ســـعود، ووزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، عـــن تجـــارب ناجحـــة 
بشـــركات القطاع النفطـــي الخليجية للحد 

من االنبعاثات الكربونية.
وأشار المتحدثون لتجربة شركة “أرامكو” 
الســـعودية فـــي التعامـــل مـــع االنبعاثـــات 
وأن  العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى  الكربونيـــة 
كثافة الكربون المنبعث من أعمال الشركة 
يعـــد من بين األقل مقارنًة بكبرى شـــركات 

النفـــط والغـــاز العالميـــة الرائـــدة، إضافـــة 
البحرينـــي  النفطـــي  القطـــاع  إلـــى جهـــود 
وشـــركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”؛ 
لتعزيـــز مكانتهـــا المتقدمة ضمـــن منتجي 
النفـــط والغاز األقل كثافة في مســـتويات 
انبعاثـــات الكربـــون فـــي العالـــم، والتنويه 
بالجهود البحرينية بالمبادرات والمشاريع 
البيئيـــة، وتلـــك المرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ 
أكســـيد  ثانـــي  غـــاز  مـــن  الحـــد  وبضمنهـــا 

الكربون وتعظيم االستفادة منه.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس شـــركة الخليج 
“جيبـــك”  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 
البحريـــن  “إن  جواهـــري  عبدالرحمـــن 
اتخـــذت خطـــوات إيجابية لضمـــان جلب 
التقنيـــات الحديثة، واالســـتفادة القصوى 
مـــن المـــوارد الطبيعيـــة الموجـــودة فيهـــا، 

مضيًفا أن البحرين سباقة في بالمبادرات 
والمشـــاريع البيئية وتلـــك المرتبطة بتغير 
المناخ وبضمنها الحد من غاز ثاني أكسيد 

الكربون وتعظيم االستفادة منه”.
مـــن  البتروكيماويـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصناعـــات التـــي تســـتخدم ثاني أكســـيد 
الكربـــون إلنتـــاج مـــواد مفيدة تعـــود على 
المجتمـــع، مبيًنا أن شـــركة “جيبـــك” لديها 
مصنـــع األمونيـــا وجـــزء مـــن عملياتها في 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون، مؤكـــًدا 
أنه تم كذلك إنشـــاء مصنع األســـمدة وهو 
مصنـــع اليوريـــا داخـــل غـــاز ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون، إذ يتـــم تحويلـــه لمـــادة اليوريـــا 
التي تســـتخدم كمغذيات للزراعة، فشركة 
“جيبك” تعتبر مســـاعد للبيئة حول العالم، 
إذ إنها تســـتخدم 6.4 مليون طن من ثاني 

مـــادة  لصناعـــة  ســـنوًيا  الكربـــون  أكســـيد 
اليوريا، وهذا جزء من عملها.

وتابـــع جواهـــري أن الجزء الثانـــي يتمثل 
وتقليـــل  المصانـــع  أداء  تحســـين  فـــي 
اســـتخدام الغاز الطبيعـــي وبالتالي تقليل 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مضيًفا 
“اســـتطعنا خال الـ 10 الســـنوات الماضية 
زيادة الطاقة اإلنتاجية في الشـــركة ألكثر 
مـــن 50 % باســـتخدام نفـــس كميـــة الغاز، 
فهـــذه كلهـــا برامـــج بيئيـــة معتمـــدة علـــى 

استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون إلنتاج 
أفضـــل واصطيـــاد الغـــاز وتحويلـــه لمـــواد 

أجود تساعد الزراعة في هذا المجال”.
تحفيـــز  علـــى  تعمـــل  الشـــركة  أن  وأردف 
تنفيـــًذا  وذلـــك  البحريـــن،  فـــي  الزراعـــة 
للتوجيهـــات الســـامية للقيـــادة الحكيمـــة، 
وضمن توجهات الشـــركة لدعم المشـــاريع 
البيئيـــة وتشـــجيع كل مـــا من شـــأنه زيادة 
االهتمـــام  وتعزيـــز  الخضـــراء  الرقعـــة 
المتنامي بالقطـــاع الزراعي بالمملكة، ذلك 
من خال تقديم أطنان من ســـماد اليوريا 
للمزارعين، وزراعة أكثر من 5000 شـــجرة 
قـــرم حـــول مصانـــع البتروكيماويـــات، إذ 
إن هـــذه األشـــجار تأخذ الكربـــون لصناعة 
الغذاء، إضافة إلى تحســـين أداء المصانع 

في هذا العام.

المنـــاخ وتغيـــر  البيئيـــة  والمشـــاريع  بالمبـــادرات  رائـــدة  البحريـــن   :”iCCUS 2020“

تجارب ناجحة بشركات النفط الخليجية للحد من االنبعاثات الكربونية

رعاية سعودية بحرينية مشتركة للمؤتمر 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019-2739( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا  المعلــن أدناه: عبــاس عبدالرحيم احمد الشــويخ بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد: هاني عبدالرحيم احمد يوسف الشويخ
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

28147-4

االسم التجاري

برادات جاسم

38344464-

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نيكوبول اكسبرس للشحن ذ.م.م
سجل تجاري رقم 136550

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نعيمة لتصميم األزياء ش ش و ولمالكتها نعيمة بالكرضة
سجل تجاري رقم126883

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة

انترناشيونال جلف ستيل وركس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 108452

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة برنتكس الخليج لالستشارات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل

إعالن رقم )7122( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تكس ماشين انترناشيونال ش.م.ب.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2020-33610( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بناء على قرار الشــركاء في شــركة نيكوبول اكســبرس للشــحن ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 136550 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / حسين سعيد علي الصفار 

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ) لعــام 2001 ، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسين سعيد علي الصفار

33628080 ) 973 (+
ecsbah@outlook.com

بناء على قرار المالك لشركة شركة نعيمة لتصميم األزياء ش ش و لمالكتها 
نعيمة بالكرضة المسجلة على قيد رقم 126883 ، بتصفية الشركة اختياريا 

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

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

Mmo0o@outlook.com
34449907

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة انترناشــيونال جلــف ســتيل وركــس ذ.م.م 
والمسجلة بموجب  القيد رقم 108452 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد 

/ مؤيد محمد عبدالعزيز عيسى شهاب كمصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

مؤيد محمد عبدالعزيز عيسى شهاب
تلفون: 33332811 )973+(

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة/ اصحاب شــركة برنتكس الخليج لالستشــارات ذ.م.م، المســجلة بموجب 

القيد رقم 113928-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من:

برنتكس الخليج لالستشارات ذ.م.م
BRENTIX GULF CONSULTING W.L.L

الى:
ارت سايكلينق لإلستشارات ذ.م.م

ART CYCLING CONSULTING W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد/  MUHAMMED IQUBAL  باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة تكــس 
، المســجلة كشــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة  ماشــين انترناشــونال ش.م.ب.م 
بموجــب القيــد رقــم 44032 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
شركة ماديسون لالستشارات ش.ش.و والمسجلة بموجب القيد رقم 1-105904 
إلــى شــركة ذات مســئولية  المذكــورة  للشــركة  القانــون  الشــكل  ، طالبــا تحويــل 

محدودة برأسمال وقدره 10000 دينار بحريني، بين كل من:
1.حسين محمد العنزي

2.علي حسين العنزي

 تاريخ: 16/02/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها الســيد / جاســم حســن يوســف عبدالعــال باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة إنفــي إيفنتــس ش.ش.و لمالكهــا عبــدهللا المؤيد،المســجلة كشــركة 

الشخص الواحد بموجب القيد رقم 117313 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )18693(لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة إنفي إيفنتس ش.ش.و لمالكها عبدهللا المؤيد

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

بشان تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 000 لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد الى

شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها مالك 
مصنــع قولــدن تيســت ش.ش.و المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١-١١١١٠٠ طالبــا 
تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 

برأسمال وقدره  ١٢٠٠٠٠ دينار بحريني،  بين كل من:
١. بروانه مختار نبي هللا ازموده

٢. فؤاد محمد عبدهللا يوسف الريس
٣. جمال عبدهللا محمد شويطر

ABDUL MAJEED THERUVATH .٤

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها مالك شركة

128989 طالبــا  القيــد رقــم  المســجلة بموجــب  أوبتيــكال زوون ش.ش.و 
تحويل الشكل القانوني

للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بين كل من:
1- خديجه احمد خلف العمري

2- ناصر مسلم سالم النعامي

القيد : ١١١١٠٠-١ 

 تاريخ: 2/2020/٢٧ 

القيد : 128989 

 تاريخ: 5/2/2020 

قيد رقم: 104512-2

   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-34087 إعالن رقم
 تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: جعفر علي محمد علي المغني

االسم التجاري الحالي:  برادات المغني
االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم المغني

القيد : 1-105904 

 تاريخ: 27/2/2020 
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38344464-

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464
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“كوفيد - 19” يســتفحل في إيران ويحط الرحال في دول أوروبية جديدة

اجتماع عربي طارئ لـ “مراجعة خطط” مواجهة “كورونا”

قرر وزراء الصحة العرب، أمس الخميس، عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة، من أجل “مراجعة خطط االستعداد والترصد” لفيروس 
كورونا، بحسب بيان رسمي. وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة: 
“عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط االستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خالل األسبوع الثاني 

من شهر مارس 2020 بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وأشار البيان إلى أن هذا االجتماع تقرر 
بعـــد “تصاعد خطر انتشـــار هذا المرض 
لمختلـــف دول العالـــم بمـــا فيهـــا بعـــض 
الـــدول العربيـــة”. وســـجلت الكويت 43 
المســـتجد،  كورونـــا  بفيـــروس  إصابـــة 
وأعلنـــت  إيـــران.  مـــن  أتـــوا  جميعهـــم 
بينمـــا  إصابـــة،   13 تســـجيل  اإلمـــارات 
ســـّجلت ســـلطنة عمـــان أربـــع إصابـــات 
والعـــراق 6 إصابـــات والجزائـــر إصابـــة 
واحدة. كما سجلت مصر إصابة واحدة، 
لكنهـــا أعلنت شـــفاء هـــذه الحالة في ما 
بعد.  وأعلنت الســـعودية مساء الثالثاء 
أنهـــا علقـــت “مؤقتـــا” دخـــول الحجـــاج 
إلى أراضيها لتفادي انتشـــار كوفيد19- 
ـــا في  فيهـــا. ويتفّشـــى الفيـــروس يوميًّ
بلـــدان جديدة، فقد بات منتشـــًرا خارج 
الصيـــن فـــي أكثر مـــن 30 دولة تســـّبب 
فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 
إصابـــة. وارتفـــع عـــدد وفيـــات فيروس 
كورنـــا فـــي العالم، أمـــس الخميس، إلى 
2804 أشـــخاص، غالبيتهـــم في الصين، 
التـــي ظهـــر فيهـــا الفيـــروس ألول مـــرة 
في ديســـمبر الماضـــي. وأظهرت أحدث 
البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  بفيـــروس كورونـــا 
العالم، تجاوز 82 ألف شخص، في حين 
تعافـــى من الفيـــروس أكثر مـــن 33 ألفا 

آخرين حتى اآلن.

إيران.. ارتفاع الوفيات 

واإلصابات

أعلنـــت إيـــران أمـــس الخميـــس ارتفاع 
عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 
22 حالـــة، فيمـــا وصـــل عـــدد اإلصابات 

بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحســـب اإلحصائيـــات الرســـمية فـــي 
وفيـــات   3 تســـجيل  تـــم  فقـــد  إيـــران، 
جديدة بســـبب كورونـــا، األمر الذي رفع 
العدد اإلجمالي للوفيات بهذا الفيروس 
إلـــى 22 حالـــة، وفقـــا لمـــا ذكرتـــه وكالة 

األنباء اإليرانية “إرنا”.
وأضافـــت الوكالـــة أنـــه تم تســـجيل 22 
حالـــة إصابة مؤكـــدة بفيـــروس كورونا 
الجديـــد، األمـــر الـــذي يرفـــع مـــن العدد 
اإلجمالـــي لإلصابات مـــن 139 إلى 141 
امـــس،  “إرنـــا”،  وكالـــة  أفـــادت  إصابـــة. 
بإصابـــة نائبة الرئيس اإليراني لشـــؤون 
بفيـــروس  ابتـــكار،  معصومـــة  المـــرأة، 
قـــد  المســـتجد. وبهـــذا يكـــون  كورونـــا 
ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين اإليرانيين 

المصابين بكورونا، ووفاة واحد.
وبعـــد النائـــب اإلصالحـــي عـــن مدينـــة 
طهـــران محمـــود صادقي ونائـــب وزير 
الصحـــة إيـــراج حريرجـــي، أعلن رئيس 
البرلمـــان  فـــي  القومـــي  األمـــن  لجنـــة 
النـــور، إصابتـــه  اإليرانـــي، مجتبـــى ذو 
بفيـــروس كورونا، وفق ما أفادت وكالة 

“فارس” الخميس.

وقـــال ذو النـــور إنـــه فرض على نفســـه 
حجـــرًا صحيـــًا بعـــد أن ثبتـــت إصابتـــه 
بكورونا، مؤكدًا أن “إيران ســـتتمكن من 

التغلب على الفيروس”.

إغالق مدارس وتعليق طيران

قـــال مســـؤولون إن باكســـتان أغلقـــت 
المـــدارس فـــي عـــدة مناطـــق وعلقـــت 
رحـــالت الطيـــران من إيـــران وإليها في 
محاولة لوقف انتشـــار فيروس كورونا 
بعد أن سجلت أمس أول حالتي إصابة 
بالفيـــروس. والمصابـــان كانا قد ســـافرا 
إلـــى إيـــران ضمـــن مجموعـــات كبيـــرة. 
وقال مســـؤولون من قطـــاع الصحة إن 

حالتهما مستقرة.
أعلنت الحكومـــة اليابانية إغالق جميع 
المدارس على مستوى البالد للمساعدة 
فـــي الســـيطرة علـــى تفشـــي فيـــروس 

كورونا.
وقال رئيـــس الـــوزراء الياباني شـــينزو 
آبـــي إنـــه طلـــب غلـــق جميـــع المـــدارس 
االبتدائية والمتوســـطة والثانوية حتى 
بدء عطلة الربيع أواخر مارس المقبل.

إصابات جديدة في اوروبا

أعلنـــت الســـلطات الصحـــة الرومانيـــة، 
إصابـــة  أول  عـــن  الخميـــس،  أمـــس 
بفيروس كورونا المســـتجد فـــي البالد، 
أول  النرويـــج تســـجيل  فيمـــا ســـجلت 
إصابـــة بالفيـــروس لشـــخص عائـــد مـــن 
الصيـــن. وقالت هيئة الحمايـــة المدنية 
فـــي إيطاليـــا فـــي بيـــان، إن شـــخصين 
آخرين توفيا في البالد بســـبب فيروس 
كورونـــا، ليرتفـــع بذلك العـــدد اإلجمالي 
للوفيات نتيجة أسوأ تفش للمرض في 

أوروبا إلى 14 شخصا.
وقالـــت وزارة الصحـــة اإلســـرائيلية إن 
رجال عـــاد مـــن إيطاليا تأكـــدت إصابته 
بفيـــروس كورونـــا، موضحـــة أن الرجل 
عاد من إيطاليا قبل أربعة أيام وجاءت 
تحاليلـــه إيجابيـــة بعد أن ظهـــرت عليه 
األعراض. ويرتفع بذلك عدد المصابين 

في البالد إلى 3 أشخاص.
وطلبـــت الســـلطات مـــن اإلســـرائيليين 
العائديـــن من إيطاليا عزل أنفســـهم في 

منازلهم لمدة 14 يوما بعد عودتهم.

عواصم ـ وكاالت

مجلس وزراء الصحة العرب خالل اجتماعهم بمقر الجامعة العربية في القاهرة )أ ف ب(

أبوظبي ـ وكاالت

أفـــادت وكالـــة األنبـــاء الســـورية “ســـانا”، أمـــس الخميـــس، باســـتهداف طائرة 
مســـّيرة إســـرائيلية لســـيارة مدنية جنوب بلدة حضر في محافظة القنيطرة، 

جنوب غربي سوريا.
وذكرت “ســـانا” أن الهجوم اإلسرائيلي أسفر عن مصرع مدني، دون أن تحدد 
هويته، في حين أشـــارت تقارير إســـرائيلية إلى أنه يدعـــى عماد طويل، أحد 

المسؤولين في “ملف الجوالن”، فرع حزب هللا في الجنوب السوري.
ورجحـــت التقاريـــر اإلســـرائيلية أن يكـــون طويل مشـــرفا على إنشـــاء البنية 
التحتية لميليشيا حزب هللا في القنيطرة، وذلك لتنفيذ عمليات على الحدود 
مع إســـرائيل. وكّثفت إسرائيل في األعوام األخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
واســـتهدفت بشـــكل أساسي مواقع للجيش الســـوري وأهدافا إيرانية وأخرى 
لميليشـــيات حـــزب هللا اللبنانـــي. وتبـــّرر إســـرائيل عملياتهـــا في ســـوريا بأنها 
تنـــدرج ضمن جهودهـــا الرامية لوقف ما تصفه بمحاوالت إيـــران الهادفة إلى 

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، ودعم حزب هللا بأسلحة متطورة.

تقارير إسرائيلية: “درون” تقتل مسؤوال بحزب اهلل في سوريا

واشنطن ـ وكاالت

اتهــم وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أمــس الخميــس، المرشــد 
اإليراني علي خامنئي بمواصلة الكذب على شعبه، بدالً من تحمل المسؤولية. 
كما اعتبر أن النظام اإليراني فقد شرعيته، بعد االنتخابات اإليرانية األخيرة 

التي سجلت أدنى مستوى مشاركة.

وقـــال بومبيو فـــي سلســـلة تغريدات 
علـــى حســـابه علـــى تويتـــر: يواصـــل 
ـــل  تحمُّ مـــن  بـــدالً  الكـــذب  خامنئـــي 
مســـؤولية قتـــل المدنيين فـــي طائرة 
والمخاطـــر  األوكرانيـــة،  الـــركاب 
صحـــة  تهـــدد  التـــي  الداخليـــة 
اإليرانييـــن”، فـــي إشـــارة إلـــى تســـتر 
النظام اإليراني على تفشـــي فيروس 
کورونـــا. كما رأى أن المرشـــد يضحي 
بشـــباب إيـــران بطريقـــة متهـــورة في 

“توســـعاته الثورية” سواء في 
العراق أو سوريا أو لبنان.

إن  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
إيـــران  فـــي  النظـــام 

يواجـــه أزمة في شـــرعيته، بعد تدني 
المشاركة في االنتخابات النيابية إلى 

أدنى مستوى منذ العام 1979.
يذكر أن إيـــران أعلنت األحد الماضي 
لـــإلدالء  الناخبيـــن  إقبـــال  نســـبة  أن 
بأصواتهم في االنتخابـــات البرلمانية 
بلغت 42 %، وهـــي األقل منذ الثورة 
حيـــن  فـــي   ،1979 عـــام  الخمينيـــة 
ألقى المرشـــد اإليراني علـــي خامنئي 
بالالئمـــة على من وصفهم بـ “أعداء 
خطـــر  ضخمـــوا  الذيـــن  إيـــران 
الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس 
عـــن  الناخبيـــن  إلثنـــاء 

التصويت”.

بومبيو: خامنئي يواصل الكذب على شعبه

بغداد ـ وكاالت

أّجـــل مجلـــس النـــواب العراقـــي جلســـته االســـتثنائية التي كان 
يفتـــرض عقدهـــا أمـــس الخميـــس للتصويـــت علـــى منـــح الثقة 
لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد عالوي، إلى السبت لعدم 

تحقق النصاب، بحسب ما أفادت وكالة األنباء العراقية
وكانـــت مصـــادر نيابيـــة أفـــادت فـــي وقت ســـابق بـــأن البرلمان 
ســـيرجئ التصويـــت إلـــى األحـــد. وأوضحـــت أن نـــواب كتلـــة 
ســـائرون )التـــي يتزعمها التيـــار الصدري( هم الوحيـــدون الذين 

حضروا إلى البرلمان.
إلـــى ذلـــك، امتنـــع تحالـــف القـــوى الذي يضـــم نحـــو 50 نائًبا عن 
الحضـــور، وأفـــادت مصادر بأنهـــم اجتمعوا الخميـــس في منزل 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
والحًقـــا أصـــدر التحالـــف الذي يعتبـــر التجمع الســـني األكبر في 
البرلمان بيانا مقتضبا أكد فيه رفضه حضور جلسة اليوم أو أي 

جلسة للتصويت على عالوي.
يأتـــي هـــذا الموقـــف ليراكم العثـــرات في وجه عالوي، ال ســـيما 
بعد فشل مفاوضاته مع الكتل الكردية، بحسب ما نقلت الوكالة 

العراقية.
إلى ذلك، أكدت كتلة الحكمة النيابية أن تمرير الكابينة الوزارية 

بحاجـــة إلـــى أجواء توافقيـــة، غائبة حتى اللحظة، الســـيما بعد 
تصريحات الحلبوسي أمس، حول عدم حتمية تمرير “التشكيلة 

الوزارية” التي قدمها عالوي.
وقال النائب عن الحكمة حسن خالطي لوكالة األنباء العراقية، 
إن “هنـــاك بعـــض العقبـــات تحـــول دون الحصـــول علـــى تمريـــر 
الكابينـــة الوزاريـــة”، مؤكدًا أن هناك تنوعـــًا في اآلراء واختالف 

واضح في وجهات النظر”.

عالوي طلب التخلي عن جنسيته البريطانية.

البرلمان العراقي يؤجل جلســته إلى السبت لعدم تحقق النصاب
كتل برلمانية ترفضها ..ال توافق على حكومة عالوي

نيودلهي ـ وكاالت

بيـــن  األحـــد  اندلعـــت  التـــي  العنـــف  أعمـــال  حصيلـــة  ارتفعـــت 
الهندوس والمسلمين في العاصمة الهندية نيودلهي على خلفية 
احتجاجـــات ضـــد قانون الجنســـية الجديد إلـــى 33 قتيال وأكثر 
مـــن 200 جريـــح، وفق ما أعلنت الشـــرطة ومصـــادر طبية أمس 
الخميـــس. وقـــام اآلالف مـــن عناصـــر شـــرطة مكافحـــة الشـــغب 
والعســـكريين بدوريات في المناطق التـــي طالتها أعمال العنف، 
في األطراف الشـــمالية الشـــرقية للعاصمة البالغ عدد سكانها 20 
مليون نســـمة. وهـــذه االضطرابات هي أحـــدث حلقة في أعمال 
العنـــف المرتبطـــة بقانـــون مثيـــر للجدل عرضـــه رئيـــس الوزراء 
نارينـــدرا مـــودي ويخـــص الجنســـية، والـــذي تســـبب بمظاهرات 

واحتجاجات سقط فيها ضحايا منذ ديسمبر.
وفي الســـياق، أشـــار ســـونيل كومار مدير مستشـــفى تيغ بهادور 
أمس الخميس إلى مقتل 30 شـــخصا، فيما أفاد مستشـــفى لوك 

ناياك بوجود 3 قتلى لديه. 
وقال كومار “جميع القتلى لدينا أصيبوا بطلقات نارية”.

ونجمت الوفيات الجديدة عن أعمال عنف وقعت يومي اإلثنين 
والثالثـــاء عندمـــا اندلعـــت مواجهات بيـــن هندوس ومســـلمين. 

وأشارت حصيلة سابقة إلى سقوط 27 قتيال.

وأحرقت منازل ومتاجر ومســـجدان ومدرستان ومحل إطارات 
ومحطة وقود. واندلعت المواجهات ليل األحد، بعدما اعترضت 
مجموعات هندوسية على قيام مسلمين بمظاهرة احتجاج على 
قانـــون الجنســـية. وقـــام مثيرو شـــغب يحملون ســـيوفا وبنادق 
بإضرام النار في آالف الممتلكات والســـيارات. واشـــتكى األهالي 

من أن الشرطة لم تتحرك إليقاف العنف.
ويعتبـــر غالبيـــة المســـلمين أن قانـــون الجنســـية منحـــاز ضدهم 

ويندرج في إطار أجندة مودي الهندوسية القومية.

احتجاز طالب في الحرم الجامعي في بنغالور. )أف ب(

علــى خلفيــة احتجاجات ضــد قانــون الجنســية الجديد
ضحايا صدامات نيودلهي تتجاوز الـ 30 قتيال

موسكو ـ وكاالت

بوتيــن  فالديميــر  الروســي  الرئيــس  أن  الخميــس،  أمــس  الكرمليــن،  أوضــح 
ليســت لديــه خطــط للقاء الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان في الخامس 
مــن مــارس لبحــث الوضــع فــي منطقــة إدلــب بســوريا، وذلــك علــى الرغــم من 

تصريحات أردوغان السابقة والتي رجحت عقد مثل هذا اللقاء.

وقـــال أردوغـــان، يـــوم األربعـــاء، إنـــه 
مـــن المرجـــح أن يلتقـــي بوتيـــن فـــي 
اســـطنبول األســـبوع المقبـــل إلجـــراء 

محادثات بشأن إدلب.
في حين قال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتـــري بيســـكوف للصحافييـــن في 
مؤتمـــر عبـــر الهاتفالخميـــس “بوتيـــن 
لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس 

من مارس”.
التوتـــر  تصاعـــد  وســـط  هـــذا  يأتـــي 

الروســـي التركـــي، على خلفية 
العســـكري  التصعيـــد 

الحاصل في محافظة 
النظـــام  بيـــن  إدلـــب 

السوري المدعوم من روسيا، والجنود 
األتراك والفصائل الســـورية المســـلحة 

المدعومة من أنقرة.
ومع تقدم النظـــام في الريف اإلدلبي، 
والســـيطرة علـــى المزيد مـــن البلدات، 
أعلـــن الرئيـــس التركـــي الثالثـــاء أنـــه 
إلـــى  اآلن  حتـــى  التوصـــل  يتـــم  لـــم 
اتفـــاق كامـــل على عقد قمـــة مقترحة 
فـــي الخامـــس من مـــارس مع روســـيا 
وفرنســـا وألمانيـــا تتنـــاول الصـــراع 
في إدلب شـــمال غرب ســـوريا، 
ســـيلتقي  أنـــه  أضـــاف  لكنـــه 
الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين في ذلك اليوم.

الكرملين يكذب أردوغان: بوتين مشغول
تونس ـ أ ف ب

منــح البرلمــان التونســي فجــر الخميــس حكومــة إليــاس الفخفــاخ الثقــة بأغلبية 
129 صوتــا مقابــل رفــض 77 نائبا، وامتناع نائب عن التصويت، وذلك بعد نقاش 

ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة. 

وبناء على أحكام الدســـتور التونســـي، 
فريقـــه  وأعضـــاء  الفخفـــاخ  ســـيؤدي 
أمـــام  الدســـتورية  اليميـــن  الحكومـــي 
رئيـــس الجمهوريـــة خـــالل حفـــل أقيم 
قرطـــاج  قصـــر  فـــي  الخميـــس  أمـــس 
الرئاســـي، حســـبما نقلت وكالة “فرانس 
بـــرس” عـــن المكتـــب اإلعالمي لرئاســـة 
الجمهورية. وبذلك يصبح الفخفاخ )47 
عامـــا( ثامـــن رئيس للـــوزراء في تونس 
منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي. وفي 

مســـتهل جلســـة التصويت على 
إن  الفخفـــاخ  قـــال  الثقـــة، 

فريقه الوزاري سيعمل 
يســـترجع  “لكـــي 

الثقـــة فـــي قـــدرة تونس علـــى النهوض 
والشـــموخ والرقـــي”. وتضـــم الحكومـــة 
التـــي قدمهـــا الفخفـــاخ منذ أســـبوع 32 
عضـــوا، ما بيـــن وزير وكاتـــب دولة من 
بينهـــم 17 مســـتقال وســـتة عـــن حـــزب 
“النهضـــة”، األول في البرلمان من حيث 
عدد المقاعد )54 مقعدا من أصل 217(. 
ويشـــارك فـــي الحكومـــة كل مـــن حزب 
وزراء،  بثالثـــة  الديمقراطـــي”  “التيـــار 
و”حركة الشعب” بوزارتين، وبمثل ذلك 
لـــكل مـــن حركة “تحيـــا تونـــس” حزب 
رئيـــس حكومـــة تصريـــف األعمال 
ولكتلـــة  الشـــاهد،  يوســـف 
فـــي  الوطنـــي”  “اإلصـــالح 

البرلمان.

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

العاهل السعودي يستقبل 
الرئيس الجزائري

العاهل  الشريفين  الحرمين  خــادم  عقد 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي 
مــبــاحــثــات مع  الــخــمــيــس، جلسة  أمـــس 
تبون،  عبدالمجيد  الــجــزائــري  الــرئــيــس 
ذكــرت  مــا  ــق  المملكة. ووفـ ــزور  يـ ــذي  الـ
“واس”،  الـــســـعـــوديـــة  ــاء  ــ ــب ــ األن وكـــالـــة 
“اســتــعــراض  الجلسة  فــقــد جـــرى خـــالل 
العالقات بين البلدين الشقيقين، وسبل 
تنميتها وتعزيزها في مختلف المجاالت، 
األحــداث  مستجدات  بحث  إلى  إضافة 

اإلقليمية والدولية”.

الرياض ـ واس
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تشـــكل القروض الشـــخصية على اختالف أنواعها وضماناتها حوالي )4.5 %( 
من إجمالي القروض والتســـهيالت الممنوحة من قبل مصارف قطاع التجزئة 
بالبحريـــن، وتعتبر القروض ملجأ لألفـــراد المحتاجين للمال، ويطرقون أبواب 
المصارف واألفراد لعلهم يحصلون ولو على جزء مما يحتاجون إليه، فما هي 
أســـباب زيادة االقتراض االســـتهالكي؟ أضعف الراتب أم غيـــاب قدرة األفراد 
على وضع سياسة نقدية ترشيدية لدخلهم؟ أم تجاهلهم مخاطر االقتراض؟

هناك العديد من مسببات االقتراض االستهالكي، كضعف الراتب لدى مجموعة 
من األفراد، ما يجعلهم يبحثون عن أكثر من مصدر للحصول على المال ومن 
هـــذه المصادر االقتـــراض، ارتفاع تكاليـــف الحياة وغالء األســـعار أمر يتطلب 
الكثيـــر من المال، وتوجـــه البعض للحصول على الخدمـــات التعليمية ألبنائهم 
والخدمـــات الصحيـــة مـــن القطاع الخـــاص، ورغبتهـــم في اقتنـــاء الجديد من 
الســـيارات واألمتعة، الســـفر وترميم المنـــازل، بدء الحياة لدى الشـــباب، وغير 

ذلك من المستلزمات التي يحتاجها األفراد لتعديل مستوى حياتهم.
كمـــا أن القـــرض طريق الخالص مـــن المشـــاكل المالية العســـيرة، فالقرض في 
مقدمتـــه فرحـــة بالمـــال وبعـــده يتحـــول إلـــى عـــبء علـــى الدخـــل الحقيقـــي 
للمقتـــرض، فتســـديد فوائد تلك القروض يعد إنفاقـــا أيًضا؛ ما يؤدي إلى تدني 

مؤشر الدخل الحقيقي للمقترض.
على المصارف مسؤولية اجتماعية تتمثل في توعية زبائنها ومساعدتهم في 
اتخاذ قرارات مالية صائبة للحفاظ على نسبة أكبر من الدخل إذا لم تكن هناك 

حاجة ضرورية للقرض.
وتشـــير الدراســـات االقتصادية إلى أن “زيادة االقتراض الشـــخصي عائدة إلى 
طغيـــان الثقافـــة االســـتهالكية علـــى المجتمع وتوافـــر مســـتويات مرتفعة من 
الســـيولة لـــدى المصـــارف وانخفـــاض تكلفة اإلقـــراض، كما أن االقتـــراض غير 
المـــدروس يؤثـــر على حـــدود قـــدرة المقترض علـــى االلتزام والوفـــاء بخدمة 
الديـــون التي تتراكم عليه”، خصوصا إذا كان القرض ال يتناســـب مع مســـتوى 
الدخـــل، ما يؤدي لتعثـــر المقترض، وزيادة عدد المتعثرين ســـتؤدي إلى زيادة 

المخاطر االئتمانية لدى المصارف.

على الفرد أن يتحلى بالوعي االستهالكي وثقافة استهالكية إيجابية، ولجمعيات  «
حماية المستهلك دور في العمل على وضع معايير وضوابط لعملية االقتراض 

ومراقبة صياغة العقود واالتفاقيات التي تحدد الحقوق والواجبات في العالقة 
بين المصارف واألفراد لحماية مصالح وحقوق الطرفين بشكل متوازن.

عبدعلي الغسرة

القروض االستهالكية

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

للتواصل: 17111483

ثورة األدباء اإليرانيين ستطيح بالنظام
مثقفـــوا الشـــعوب اإليرانية مـــن عرب وأكـــراد وفرس وبلـــوش، يعانون 
اآلن من ظلم ســـلطة خامنئي الديكتاتورية الغاشـــمة، فكم من أديب تم 
إعدامه، وشـــرد المئات من الشـــعراء والقصاصيـــن، وتحولت المنتديات 
الثقافية المراقبة أصال من قبل النظام إلى معسكرات اعتقال، ويستأجر 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي مجرمين محترفين لالعتـــداء على المثقفين 
واألدبـــاء، ولـــم يكـــن لهـــؤالء أي ذنب ســـوى رفضهم الســـير وراء دعاية 
النظام وأكاذيبه، والذي يســـعى كالثور الهائج المجنون إلى عزل األدباء 

والمثقفين أصحاب الضمير الحي عن جماهير الشعب اإليراني.
تلـــوح في األفق اليوم رياح ثورة ســـتهب في جميع أرجاء إيران، وهي 
ثـــورة “مثقفـــي الشـــعوب اإليرانية” التـــي ضاقت بالذل والبـــؤس والقهر 
واالســـتعباد، وعزمـــت علـــى أن تنفض عن نفســـها غبار اليـــأس، وتحقق 
لنفســـها الحرية والرخاء والعدالة وتلحق بالركـــب الحضاري في العالم، 
والثـــورة على ما يبدو ســـتكون على مرحلتين حســـب األخبار المتناقلة 
مـــن قـــوى المعارضـــة، مرحلـــة تمهيديـــة ومرحلـــة رئيســـية، والمرحلـــة 
التمهيديـــة هـــي مرحلة تحطيم القيد وتدمير قضبان الســـجون، ســـجن 

البـــؤس والحاجة والمذلة، هـــي مرحلة تحرير المثقـــف صاحب الضمير 
مـــن كل مـــا يثقله ويشـــله أو يصيبه بالضعـــف أو االنحراف، أو يســـتغل 

نتاجه في غير صالح الشعب.
أما المرحلة الرئيســـية فهي حركة الشعب اإليراني بكل ألوانه مع الرواد 
والطالئـــع وهـــي حركة مســـطح كبير يشـــمل كل فرد من أفراد الشـــعب، 
حركـــة جماعية صاعـــدة، في كل مجال إلى أعلـــى، حركة تحطيم القيد 
ووضـــوح الطريـــق والتحـــرر العظيم مـــن هيمنة نظـــام الماللـــي المجرم 
وتحريـــر إيـــران مـــن هـــذه العصابة التي شـــوهت وجـــه الحيـــاة والقيم 
اإلنسانية، وكما قال أحد األدباء اإليرانيين القابعين في سجون الماللي 
لســـنوات طويلـــة... عندمـــا يثور الشـــعب اإليرانـــي المغلوب علـــى أمره، 

سيهب العالم لمناصرته وتأييده.
حقيقة النظام اإليراني الديكتاتوري أنه ال يسمح لصاحب الموهبة الخالقة  «

بأن يتصرف على هواه في حرية تامة، لهذا السبب يخاف من األدباء 
والمثقفين ويالحقهم ويزج بهم في السجون، لكن قريبا سيعرف أصحاب 

الموهبة الخالقة معنى الحرية مع زوال النظام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لماذا علي أن أكتب! )2(
أكتـــب ألن الكتابـــة تقينـــي مـــن النســـيان وتعيد ترتيب مســـارات 
األفـــكار فـــي ذاكرتـــي وتمنعها من االصطـــدام ببعضهـــا، وتعينني 
الكتابـــة علـــى نحو غامض على التخلص مـــن األفكار التي لم تعد 
صالحـــة للهضم، فتحتفظ بالجيد منها على الورق وتترك الســـيئ 
لتأخذه يد النســـيان وتطوح به بعيدًا عن الذكرى، هكذا تفعل بنا 
الكتابة، تعيد رتق جراحنا وتســـتر عـــورة أحزاننا واألهم من ذلك 

أنها وصفة طبية فعالة ال يعرفها سوى الكّتاب.
في كل مرة أكتب فيها أسترجع السبب الحقيقي وهو: ردم الكثير 
في المســـافة الفاصلة بين الواقع والحلم، فالكتابة تجعل أحالمنا 
- التي ترافق النجوم- قريبة من أصابعنا وتدور بطواعية حولها، 
الكلمات هي عصاتنا السحرية التي تعيد تشكيل واقعنا بالصورة 
التـــي نتمناها ومحاوالتنا في الكتابة إنما هي لجعل العالم أفضل 
للعيـــش لنا ولآلخرين، من لم يجـــرب الكتابة يومًا لن يدرك حجم 

النعيم الذي يتسرب من بين يديه.
لكـــن الكتابـــة ال تأتـــي بالســـهولة التـــي تنســـاب بهـــا كلماتنـــا عنـــد 
الحديـــث، الكتابـــة تتطلب انتظـــار لحظة اإللهام، أو اســـتدعاءها، 
فالدخول في “لحظة الكتابة” يتطلب طرقًا على باب الورق حتى 
ُيؤذن لك بالدخول لهذا العالم، وحينها ستصاب بنوع من النشوة 
التـــي تفصلك عن واقعك وتدخلك عالمًا آخر يشـــبه الســـحر، هذا 
اإلحساس ناتج عن االستغراق في اللحظة وعيشها دون التفكير 
فـــي الماضـــي أو االســـتعداد للمســـتقبل، أن تعيـــش هـــذه اللحظة 

اآلنية فقط دون وجل أو قلق حتى تتجلى لك الكلمات.

الكتابة أمر يشبه الصيد، إذ عليك أن تتعلم اقتناص الكلمة  «
المناسبة من بين آالف الكلمات، تنقض عليها وتطرحها على 

الورقة قبل أن تهرب منك، لذلك عليك أن تكون جريئًا وواعيًا دائمًا، 
أن تكون حاضراً للصيد حتى لو كنت توشك على النوم وباغتتك 

طريدتك “الكلمة” وقفزت أمام عقلك.

Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

المسافة البعيدة... عبدالحليم حافظ وشاكوش
قبـــل أيام ثارت ضجة كبيرة بوســـائل اإلعالم المصرية ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي حول ما يطلق عليـــه “مطربو المهرجانات”، 
ووســـط هـــذه الضجة وحالـــة الســـخرية والتهكم التـــي اجتاحت 
وسائل التواصل االجتماعي حول هؤالء )المطربين(، قامت نقابة 
المهن الموســـيقية في مصر بمنع ما يســـمى بمطربي المهرجانات، 

ونبهت على كل من يهمه األمر بعدم التعامل معهم.
وبغـــض النظـــر عن الدقة اللغوية في اســـتخدام كلمـــة “مطربين”، 
أو كلمـــة مهرجانات، فقد اســـتخدمت عبارة “مطربو المهرجانات” 
لوصـــف أصحـــاب الغناء الهابـــط الذي يســـتخدم مفـــردات رديئة 

تهبط بالذوق العام وتسفه لغة الشارع في مصر.
وقد اتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارها هذا عقب قيام واحد 
مـــن أصحاب هذا النـــوع بإطالق أغنية رديئة في أســـتاد القاهرة 
في مناســـبة ما يســـمى بعيد الحب، وهي أغنية بحسب ما عرفنا 
مـــن اإلخـــوة المصريين تمجد الحشـــيش والخمر وتســـتخدم لغة 

رديئة.
تابعـــت كل هذا بدهشـــة، بل بصدمة كبيرة، وســـألت نفســـي: إلى 
أيـــن يمضـــي الفن في مصر الشـــقيقة التـــي تعد قلعـــة الفن وتعد 
نقطة االنطالق لكثير من المطربين العرب الذين يريدون تحقيق 
الشـــهرة والذيوع؟ ورجعـــت بذاكرتي إلى زمـــن الفن الجميل في 
مصر، إلى زمن أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووجدت أن المسافة 

أصبحت بعيدة بين عبدالحليم حافظ وبين شاكوش وغيره.

لقد حكى لي أحد اإلخوة المصريين أن مصطفى باشا النحاس  «
رئيس وزراء مصر عام ١٩٥٠ أمر بمنع أغنية فريد األطرش، )ما قال 

لي وقلت له... يا عواذل فلفلوا(، على اعتبار أن جملة “يا عواذل 
فلفلوا” تهبط بالذوق العام! فما بالك بأغاني هذه األيام التي نخجل 

أن نذكرها هنا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مع الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، أصبحت 
لدى األطفال طرق أكثر من أي وقت مضى ليغمروا أنفســـهم في العالم الرقمي، 
لكن كما تبين دراســـة جديدة، فإن الوقت الكثير الذي يتم قضاؤه أمام الشاشـــة 
قـــد تكـــون لـــه عواقـــب على نمـــو الطفـــل الفكـــري، ونالحـــظ أن األطفـــال الذين 
يســـتخدمون الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بشـــكل يومي، هم أكثر نشـــاطًا 
وبشكل مبالغ فيه، باإلضافة إلى إصابتهم بالالمباالة وعدم االكتراث بما يحدث 

حولهم.
من أجل بحث ُنشـــر في مجلة النســـيت لصحة األطفال والمراهقين، استخلص 
الباحثون بيانات من دراسة التنمية المعرفية للمراهقين الطولية التي استمرت 
10 سنوات، ركزوا على األنشطة اليومية لـ 4524 طفاًل أميركًيا، تتراوح أعمارهم 
بيـــن 8 و11 عاًمـــا، والتـــي جرت بين 1 ســـبتمبر 2018 و15 ســـبتمبر 2019، حلل 
الفريـــق مـــدى التزام المجيبين بالمبادئ التوجيهية الموصى بها للنشـــاط البدني 

ووقت الشاشة الترفيهية ومدة النوم.
أوضحت دراسة أن إصابة األطفال في السابعة من العمر بمشكالت في االنتباه 
والتركيـــز، تـــزداد بزيـــادة أوقـــات مشـــاهدتهم التلفزيـــون مـــن عمـــر ســـنة إلى 3 

سنوات، ووجد الباحثون أن كل ساعة يوميًا يقضيها الطفل قبل عمر 6 سنوات 
في مشاهدة التلفزيون، تزيد خطر إصابته بمشكالت في االنتباه بنسبة 10 %.
وجد الباحثون أن األطفال الذين أمضوا أكثر من ســـاعتين أمام الشاشـــة يومًيا 
كان أداؤهـــم أســـوأ فـــي اختبارات الذاكـــرة واللغة وغيرها من اختبارات نشـــاط 
الدماغ مقارنة باألطفال اآلخرين، وبلغ متوسط تفاعل المشاركين مع الشاشات 
3.6 ساعات في اليوم، سجل المشاركون الذين يندرجون تحت عالمة ساعتين 
درجـــات أعلـــى بنســـبة 4 في المئـــة في اختبـــارات التفكيـــر من األطفـــال الذين 
قضـــوا وقًتـــا أطول مع األجهزة، كانـــت النتيجة جزًءا من جهـــد أكبر يبحث في 
التأثيـــرات المحتملـــة لاللتـــزام بالمبادئ التوجيهيـــة الكندية للحركـــة على مدار 
24 ســـاعة لألطفال والشـــباب، والتي توصي بســـاعة من التماريـــن يومًيا، وأقل 
من ســـاعتين من وقت الشاشة، وتســـعة إلى 11 ساعة من النوم لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 13 عامًا، لم يلب ســـوى 5 في المئة من المشـــاركين 

التوصيات الثالث، بينما حقق 71 في المئة منهم توصية واحدة على األقل. 
تشير النتائج إلى أن قلة النوم وقلة النشاط البدني والتسمر أمام الشاشات قد  «

تكون شائعة جًدا بالنسبة لرفاهية األطفال.

 

د. جاسم حاجي

التحول الرقمي والنمو المعرفي لألطفال
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تغطية - المكتب اإلعالمي

تحــت رعايــة عاهــل البالد جاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبمتابعة 
الشــباب مستشــار األمــن  الخيريــة وشــؤون  الملــك لألعمــال  ممثــل جاللــة 
الوطنــي رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
وحضور نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة، توج رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة سمو الشيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة، الفارس جواكين ستيرلنج من إسطبالت العين 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة بطالً لسباق كأس جاللة الملك لإلسطبالت 
الخليجيــة ضمــن مهرجان جاللته بدعم مــن مجموعة gfh في قرية البحرين 

الدولية للقدرة.

كمـــا تـــوج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة الفارس فهد هالل 
الرفـــاع  إســـطبالت  مـــن  الخاطـــري 
بالمركز الثانـــي، فيما حاز على المركز 
الثالـــث الفـــارس خليفـــة جمـــال مـــن 

إسطبالت المغيرات.
جواكيـــن  الفـــارس  حصـــول  وجـــاء 
ســـتيرلنج بالمركـــز األول علـــى متـــن 
الجـــواد بوكـــو فيـــو بزمـــن وقـــدره )4 
ســـاعات و32 دقيقـــة وثانيتين(، فيما 
فهـــد هالل على متن الجـــواد كزارس 
جينـــغ بزمن وقـــدره )4 ســـاعات و32 
دقيقـــة و20 ثانية(، والفـــارس خليفة 
جمـــال على الجـــواد إبن ناصـــر بزمن 
وقـــدره )5 ســـاعات و19 دقيقـــة و20 

ثانية(.

 مستويات مميزة

وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة عن ارتياحه 
بالمســـتويات المميـــزة التـــي شـــهدها 
ســـباق حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
لإلســـطبالت الخليجية، مبينا ســـموه 
منـــذ  مثيـــرا  كان  الســـباق  أن  إلـــى 
انطالقتـــه وشـــهد خطط فنيـــة عالية 
من اإلسطبالت والتي طبقها الفرسان 
بشـــكل مميـــز، وهو مـــا أثرى الســـباق 

الذي خرج بمستويات فنية عالية.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
اإلســـطبالت  ســـباق  أن  خليفـــة  آل 
الخليجيـــة أصبـــح ذات طابـــع خاص 
لدى اإلســـطبالت الخليجيـــة، والذين 
بأفضـــل  بالمشـــاركة  دائمـــا  يســـعون 
الكبيـــرة  القـــوة  ظـــل  فـــي  الجيـــاد 
يشـــهدها  التـــي  القويـــة  والمنافســـة 
الســـباق، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن فوز 

الفـــارس جواكين بالمركـــز األول جاء 
بكل جدارة واستحقاق بعد المنافسة 
الثالثية المثيرة التي شهدها السباق.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن المســـتويات الفنية الكبيرة 
التـــي شـــهدها الســـباق يؤكـــد المكانة 
المتميـــزة لرياضة القـــدرة في الوطن 
العربـــي، حيـــث إن مهرجـــان جاللـــة 
الملك للقدرة دائما ما تكون ســـباقاته 
الصـــورة  ويعكـــس  ومثيـــرة  مميـــزة 
المتطورة لهذه الرياضة في المملكة.

وهنأ ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
بالمركـــز  الفائزيـــن  الفرســـان  خليفـــة 
اإلســـطبالت  ســـباق  فـــي  األول 

الخليجية.

منافسة مفتوحة

وعن ســـباق اليوم للفرســـان الناشئين 
والشـــباب، أكد سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن التوقعات تشـــير 
كافـــة  بيـــن  مفتوحـــة  منافســـة  إلـــى 
المشـــاركين،  الفرســـان واإلســـطبالت 
الناشـــئين  “الفرســـان  ســـموه:  وقـــال 
والشباب سيخرجون قدراتهم الفنية 
فـــي ســـباق اليـــوم، حيـــث إن اإلثـــارة 
دائمـــا مـــا تكـــون موجـــودة فـــي هذه 

الفئات”.
وأضـــاف ســـموه “نتمنـــى كل التوفيق 
والنجاح لكافة الفرســـان المشـــاركين 
وأن يخـــرج الســـباق بأفضـــل صـــورة 

فنية”.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
فيكتوريـــوس  فريـــق  أن  خليفـــة  آل 
سيشـــارك بعناصر مميزة في السباق، 
مؤكدا ســـموه أن الفريق سيســـر على 
الخطة التي وضعها المدرب من أجل 

تحقيق أفضل النتائج.

عيسى بن عبداهلل يشيد بدعم 
ناصر بن حمد

أشاد رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
الشـــيخ  ســـمو  القـــدرة  وســـباقات 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة بالدعم 
الالمحدود الذي يقدمه ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة لســـباقات 
القدرة، مشـــيرا إلى أن حضور ســـموه 
ومتابعته لكافة مراحل السباق يؤكد 
حـــرص ســـموه علـــى مواصلـــة الدعم 
لكافـــة  النجاحـــات  كامـــل  وتحقيـــق 

البطوالت التي ينظمها االتحاد.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأعـــرب 
عبـــدهللا آل خليفـــة عن بالغ ســـعادته 
بنجاح كأس جاللة الملك لإلسطبالت 
الخليجية للقدرة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن الســـباق شـــهد إثـــارة ونديـــة بيـــن 
الفرسان المشاركين، مبينا سموه إلى 
أن هذا النجـــاح يعطي الجميع حافزا 
كبيرا لمواصلة العمل؛ من أجل إنجاح 
المهرجـــان الـــذي يحمـــل اســـم جاللة 

الملك.
بـــن  الشـــيخ عيســـى  وأوضـــح ســـمو 
االتحـــاد  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
واللجـــان  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
العاملـــة ســـيعملون؛ مـــن أجـــل إنجاح 
ســـباق اليوم الذي ســـيكون للناشئين 

والفرســـان علـــى كأس جاللـــة الملك، 
مشيرا ســـموه إلى أن اإلثارة ستكون 
حاضرة في ظل المشـــاركة الواســـعة 

من اإلسطبالت والفرسان.

 جواكين ستيرلنج سعيد بالفوز

أعرب الفارس جواكين ستيرلنج عن 
بالـــغ ســـعادته بحصولـــه علـــى المركز 
األول فـــي الســـباق، مشـــيرا إلـــى أن 
المنافسة كانت صعبة وقوية وحظى 
بدعـــم كبيـــر مـــن اإلســـطبل والمدرب 
أفضـــل  لتقديـــم  حفـــزوه  والذيـــن 

المستويات.
وأوضـــح أن المنافســـة كانـــت ثالثية 
مـــدار  وعلـــى  الســـباق  انطـــالق  منـــذ 
المراحـــل األربـــع التـــي شـــهدت إثارة 
أن  مبينـــا  فتراتهـــا،  طـــوال  ونديـــة 
المرحلـــة الرابعـــة كانـــت هـــي األشـــد 
قـــوة وإثارة فـــي ظل رغبة الفرســـان 

بالحصول على المركز األول.
وأوضـــح جواكين ســـتيرلنج أن فوزه 
بالمركـــز األول ســـيعطيه دافعا كبيرا؛ 
لمواصلة تقديم المســـتويات المميزة 

في السباقات القادمة.

الخاطري: منافسة قوية

أكد الفارس فهد هالل الخاطري الذي 
حقـــق المركـــز الثانـــي مـــع إســـطبالت 
الرفاع أن السباق كان قوي في جميع 

مراحلـــه، مبينـــا أن المنافســـة كانـــت 
مفتوحة فـــي الجـــوالت األولى حتى 
الوصول إلى الجولة الرابعة واألخيرة 
التـــي انحصـــرت فيها المنافســـة على 

الجياد الخمسة األوائل.
أن  الخاطـــري  هـــالل  فهـــد  وأوضـــح 
الحصـــول علـــى المركـــز الثانـــي جـــاء 
صاحـــب  مـــع  قويـــة  منافســـة  بعـــد 
المركز األول، مشـــيرا إلـــى أن األنظار 
والتطلعات ستكون قوية في السباق 
الرئيـــس لـــكأس جاللة الملـــك للقدرة 

لمسافة 160 كم.

استوديو تحليلي

الملـــك  جاللـــة  كأس  ســـباق  شـــهد 
لإلســـطبالت الخليجيـــة للقـــدرة نقـــل 
مباشـــر على قناة البحرين الرياضية، 
اســـتوديو  المباشـــر  النقـــل  ورافـــق 
تحليلي بتواجد صـــدام ناصر وناصر 
العمـــري وعايـــض الغيـــالن، كما شـــهد 
النقل إجراء العديد من المقابالت مع 

الفرسان والمدربين.

اليوم سباق الناشئين والشباب

وتشـــهد قريـــة القـــدرة اليـــوم الجمعة 
للقـــدرة،  الملـــك  كأس جاللـــة  إقامـــة 
الناشـــئين  منافســـات  ســـتقام  حيـــث 
والشـــباب لمســـافة 120 كم بمشاركة 

واسعة من اإلسطبالت والفرسان.
وســـتكون مراحل السباق على النحو 
اآلتـــي: المرحلـــة األولـــى )لـــون أحمر( 
الثانيـــة  المرحلـــة  كـــم،   40 لمســـافة 
)لون أزرق( لمســـافة 30 كـــم، المرحلة 
الثالثـــة )لون أخضر( لمســـافة 30 كم، 

والمرحلة الرابعة )لون أصفر( لمسافة 
20 كم.

وسيشهد السباق مشاركة واسعة من 
اإلســـطبالت والفرســـان، حيث يطمح 

الجميع لتحقيق اللقب.

الفحص البيطري

وجـــرى الخميـــس الفحـــص البيطـــري 
البحريـــن  قريـــة  فـــي  اليـــوم  لســـباق 
للقـــدرة، حيث أشـــرف علـــى الفحص 
لجـــان التحكيـــم والبيطريـــة، إضافـــة 

إلى تطعيم الجياد المشاركة.

مشاركة إماراتية وسعودية

وسيشـــهد ســـباق الناشـــئين والشباب 
مشـــاركة فرسان وفارســـات من دولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 

العربية السعودية.

فيكتوريوس وطموح اللقب

يدخل فريق فيكتوريوس بطموحات 
تحقيق لقب الناشئين والشباب اليوم 

على كأس جاللة الملك.
ويـــرى مـــدرب الفريق أحمـــد جناحي 
أن المنافســـة ســـتكون مفتوحـــة بين 
كافـــة الفرســـان المشـــاركين، مشـــيرا 
إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة الداعم األكبر للفريق، ويعطي 
الفرســـان حافزا كبيـــرا لتقديم أفضل 

المستويات وتحقيق اللقب.
الفريـــق  أن  جناحـــي  أحمـــد  وأشـــار 
الخطـــة  ووضـــع  تدريباتـــه  اســـتكمل 
الفرســـان  التـــي سيســـعى  المنافســـة 
لتطبيقها بحذافيرها من أجل التواجد 
على منصـــة التتويج والحصول على 

المراكز األولى.

 البنغدير: سباق مثير

الفارســـة المتألقـــة دانـــة البنغديـــر من 
الســـباق  أن  أكـــدت  الزعيـــم،  فريـــق 
ســـيكون مثيـــرا وقويا بين الفرســـان، 
وقالت: “ندخل كفريق الزعيم ســـباق 
اليـــوم وعيوننـــا علـــى حصـــد اللقـــب، 
حيـــث قدمنـــا مســـتويات جيـــدة في 
الســـباقات الماضية، وندرك أن سباق 
كأس جاللـــة الملـــك لـــه أهمية خاصة 
لـــدى جميـــع اإلســـطبالت والفرســـان، 
ونحـــن فـــي الفريـــق وضعنـــا خطتنـــا 
أن  الرغـــم  علـــى  اللقـــب  بهـــذا  للفـــوز 
المنافســـة لـــن تكـــون ســـهلة فـــي ظل 
المشاركة الواســـعة والخبرة الواسعة 

التي يمتلكها الفرسان والفارسات”.
“ســـباق  البنغديـــر:  دانـــة  وأضافـــت 
اليـــوم له طابع خـــاص، حيث إن هذه 
المســـابقة الغالية علـــى قلوب الجميع 
والفارســـات  الفرســـان  فيهـــا  يطمـــح 
التتويـــج،  منصـــة  علـــى  بالتواجـــد 
وسأســـعى لتقديم أفضل المستويات 

للفوز بهذا اللقب”.

دانة البنغديرأحمد جناحيسمو الشيخ عيسى بن عبدالله

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــة نـــــاصـــــر بــــــن حــمــد ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ــم ــ بـــــرعـــــايـــــة جـــــالـــــة الــــمــــلــــك وب

عيسى بن عبداهلل يتوج “جواكين” بطاًل لكأس الملك لإلسطبالت الخليجية للقدرة

ناصر بن حمد: 
مشاركة ناجحة 

لإلسطبالت 
المحلية 

والخليجية
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الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

واصــل نــادي الشــباب تألقــه فــي الموســم الرياضــي 2019 - 2020 أللعــاب القوى، 
وكتــب اســمه بقوة في ســجل األبطــال بعدما توج ألول مرة فــي تاريخه ببطولة 
األندية للميدان والمضمار للعموم، التي أقيمت يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين 
على مضمار استاد مدينة خليفة الرياضية، بتنظيم من االتحاد البحريني أللعاب 

القوى، وبرعاية من رئيس مجلس إدارة االتحاد محمد بن جالل.

فـــي  األول  المركـــز  الشـــباب  وخطـــف 
الترتيب العام لجـــدول الميداليات بعدما 
كسب 12 ميدالية ملونة، بينها 9 ذهبيات 
وفضيتيـــن وبرونزيـــة، وجـــاء أم الحصم 
 11 حصـــد  بعدمـــا  الثانـــي  المركـــز  فـــي 
ميداليـــة بينهـــا ذهبيتيـــن و4 فضيات و5 
برونزيـــات، وجاء البســـيتين فـــي المركز 
الثالـــث بعدمـــا حصـــد 8 ميداليـــات بينها 
ذهبيـــة وفضيتين و5 برونزيـــات، وأحرز 
األهلـــي المركـــز الرابـــع بحصولـــه علـــى 3 
ميداليـــات فضيـــة، فيما جـــاء الرفاع في 
المركز الخامس بميداليتين بينهما فضية 

وأخرى برونزية.
الشـــباب كأس  النتيجـــة، كســـب  وبتلـــك 

العموم إلى جانب كأس الشـــباب في هذا 
الموسم.

للميـــدان  الناشـــئين  وفـــي مســـابقة فئـــة 
والمضمـــار تربـــع نادي الحالـــة على عرش 
صـــدارة الترتيـــب العـــام بعـــد فـــوزه بــــ 8 
ميداليـــات بينهـــا 4 ذهبيـــات و3 فضيات 
وبرونزيـــة واحـــدة، فيما أحرز البســـيتين 
 3 8 ميداليـــات بينهـــا  بــــ  المركـــز الثانـــي 
ذهبيـــات و4 فضيـــات وبرونزيـــة واحدة، 
وجـــاء نادي الشـــباب فـــي المركـــز الثالث 
بحصولـــه على 3 ميداليـــات ذهبية فقط، 
وأحرز أم الحصـــم المركز الرابع بحصوله 
علـــى 10 ميداليـــات بينهـــا 3 فضيات و7 
برونزيـــات، فيما جاء األهلـــي في المركز 

الخامس بعدما كسب برونزية واحدة.

نتائج مسابقات العموم

أسفرت نتائج مسابقة دفع الجله عن فوز 
العب الشباب عبدالرحمن محمود السيد 

بالمركز األول 19.35 متر.
وفاز العب الشباب عباس أبوبكر بالمركز 
األول فـــي ســـباق 400 متـــر بزمن 47:18 

ثانية.
وفي ســـباق 100 متر فاز العب الشـــباب 

عبدو بركه بالمركز األول 10:82 ثانية.
وفـــي ســـباق 110 متر حواجـــز فاز العب 
أم الحصـــم عبدهللا مرزوق بالمركز األول 

17:54 ثانية.
وفـــاز العـــب الشـــباب عبدالناصـــر حمود 
علي بالمركز األول في ســـباق 1500 متر 

بزمن 3:58:71 دقيقة،.
وكســـب نادي الشـــباب المركـــز األول في 

.4x100 سباق
وفـــي مســـابقة القفـــز العالي فـــاظ العب 
األول  بالمركـــز  مطـــر  خليفـــة  الشـــباب 

بارتفاع 1.60.
وفـــاز العـــب أم الحصـــم عبـــدهللا مرزوق 
بالمركز األول في سباق 400 متر حواجز 

بزمن 1:03:25 دقيقة.
وفـــي مســـابقة الوثب الطويـــل فاز العب 
البســـيتين ســـعد شـــاهين جمـــال بالمركز 

األول 7:42 متر.
وشهد سباق 800 متر فوز العب الشباب 
بزمـــن  األول  بالمركـــز  أبوبكـــر  عبـــاس 

2:05:35 دقيقة.
وفي ســـباق 200 متر فاز العب الشـــباب 
األول  بالمركـــز   ”liemarvin Vincent“

بزمن 21:48 ثانية.
وخطـــف نادي الشـــباب المركـــز األول في 
سباق 4x400 متر بزمن 3:19:24 دقيقة.

نتائج مسابقات الناشئين

أســـفرت نتائـــج مســـابقات الناشـــئين عن 
فوز العب الشباب إلياس ابراهيم بالمركز 

األول في مسابقة دفع الجلة 10.5 متر.
وفـــي مســـابقة القفـــز العالـــي فـــاز مقداد 

عبدهللا بالمركز األول بارتفاع 165.
وفي سباق 110 متر حواجز كسب العب 
األول  المركـــز  جميـــل  عبـــدهللا  الشـــباب 

17:43 ثانية.
وفـــاز العـــب نـــادي الحالـــة حمـــد محمـــد 
عبدالوهاب بالمركز األول في سباق 100 

متر 11:51 ثانية.
وكسب العب الشباب موسى علي المركز 

األول في مسابقة الوثب الطويل 5:74.
وفـــي ســـباق 400 متـــر فاز العـــب الحالة 
محمـــد عبـــدهللا اســـماعيل بالمركز األول 

57:66 ثانية.

وفاز العـــب البســـيتين مصطفى عبدهللا 
محمد بالمركز األول في سباق 1500 متر 

4:37:55 دقيقة.
وكســـب العـــب الشـــباب عبـــدهللا جميـــل 
المركـــز األول فـــي ســـباق 800 متر بزمن 

2:08:92 دقيقة.
محمـــد  حمـــد  الحالـــة  العـــب  وفـــاز 
عبدالوهاب بالمركز األول في سباق 200 

متر 22:81 ثانية.
وضمن ســـباق التتابـــع المتنوع فاز العب 
 2:18:10 األول  بالمركـــز  الحالـــة  فريـــق 

دقيقة.

تعــرض فريــق الديــر لخطــأ تحكيمــي فادح أثنــاء مباراته مــع االتفاق 
ضمــن الجولــة العاشــرة من الــدور التمهيدي لكرة اليــد، أفقده فرصة 
التأهــل لسداســي الكبــار والمنافســة علــى اللقــب مــن جهــة، وأهــدى 
الشــباب بلــوغ تلك المرحلــة دون أن يلعب مباراتــه األخيرة من جهة 

أخرى.

هـــذا الخطـــأ لـــم يكـــن عاديـــا كمـــا 
هـــي األخطاء األخـــرى التقديرية، 
كـــون الخطـــأ الـــذي حـــدث مؤثرا 
ونسف الجهد الكبير والمميز الذي 
قدمـــه الفريق في المباراة نفســـها 
أهـــداف   5 مـــن  تأخـــره  بتحويـــل 
بالشوط األول )9/14(، إلى التقدم 
المبـــاراة  نهايـــة  حتـــى  بالنتيجـــة 

.)20/21(

والخطأ الذي نتحدث عنه لم يكن 
مشـــاهدته  ليكـــون  اللعـــب  أثنـــاء 
غامضـــا وصعبـــا، بـــل فـــي لحظـــة 
توقـــف تـــام للمبـــاراة كونـــه حدث 
بعد نهاية الوقت األصلي للســـاعة 
اإللكترونيـــة، وبحســـب لعبـــة كرة 
اليد يتاح للفريـــق المخطئ بحقه 
التصويـــب علـــى المرمى مباشـــرة 
وان تكـــون احـــد رجلـــي الالعـــب 

المصـــوب ثابتـــة وال يلجـــأ للقفـــز، 
وإثـــر ذلـــك كان مـــن المفترض أن 
تكـــون الصـــورة واضحـــة لطاقـــم 
التحكيم، خصوصا للحكم الواقف 
فـــي الخلف والقريـــب من الحدث 

)كما هو واضح في الصورة(.
ولكـــن ما حـــدث ان العب االتفاق 
فيصـــل محمـــد تقـــدم للتصويـــب 
أمام حائط صد ديراوي مكون من 
6 العبين، واســـتخدم عملية القفز 
وهـــو مخالـــف للقانـــون لتصطـــدم 
الكـــرة بالحائـــط البشـــري وتدخل 
احتســـابها هدفـــا  ويتـــم  المرمـــى 
وينتهـــي اللقـــاء بنتيجـــة التعادل 

.)21/21(
هـــذا التعادل أســـفر عن عدة أمور 
ســـلبية، منهـــا أن الديـــر الذي لعب 
علـــى  تحصـــل  األخيـــرة  مباراتـــه 
نقطتيـــن بـــدل 3 ليصبـــح رصيده 
)18 نقطـــة(، وأعطى الشـــباب )17 
نقطـــة( أريحيـــة تامـــة في خوض 
لقائه األخير أمام سماهيج الحقا، 
دون وجـــود أيـــة ضغوط نفســـية 
فيمـــا لو كان الدير خـــرج فائزا، إذ 
إن الماروني ضمن التأهل رســـميا 
للسداســـي حتى لو خسر المباراة 
والديـــر(  )الشـــباب  الفريقيـــن  الن 
ســـيكونان متســـاويين في النقاط 

)18( لـــكل منهما، ولكـــن األفضلية 
للشـــباب ألنه تغلب على الدير في 

المواجهة المباشرة.
علـــى  تحصـــل  ســـبورت”  “البـــالد 
الديـــر  أن  مؤكـــدة،  معلومـــات 
سيتقدم اليوم الخميس باحتجاج 

رســـمي التحاد اليد للقطة الهدف، 
والخطـــأ التحكيمـــي الـــذي حدث 
مســـتندا بالفيديو المصور.. ولكن 
الســـؤال األهم فـــي هذا الســـياق، 
هـــل ســـينصف اتحـــاد اليـــد فريق 

الدير؟

القـــوى أللعـــاب  والمضمـــار  الميـــدان  مســـابقتي  فـــي 

ــاب ــب ــش ال وأراح  ــارة  ــبـــحـ الـ ــم  ــض ه تــحــكــيــمــي  ــأ  ــط خ

“الشباب” يتوج ببطولة العموم والحالة للناشئين

هـــل ينصــف اتحـــاد اليـــد فـــريـــق الـــديــــر؟

أحمد مهدي

علي مجيد

افتتاح الجولة 9 لدوري ناصر بن حمد الممتاز
ــي.. والــبــســيــتــيــن يــاقــي الــحــد ــرقـ ــشـ ــاب أمــــام الـــرفـــاع الـ ــب ــش ال

تنطلـــق اليوم الجمعة، منافســـات الجولة 
التاســـعة لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز 
لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي 2019 - 
2020، بإقامة لقاءين على اســـتاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
وفـــي اللقـــاء األول، يلعـــب الشـــباب مـــع 
الرفاع الشرقي عند 4 عصرا، وعند 6.30 
مساء يلعب البسيتين مع الحد في اللقاء 

الثاني.
وتســـتكمل مباريات الجولة غدا الســـبت، 
إذ يلعـــب المحرق مع المنامـــة، الحالة مع 

األهلي، والنجمة مع الرفاع.
ويشـــير ترتيب الدوري حاليا إلى صدارة 
 ،16 المحـــرق  نقطـــة،   19 برصيـــد  الحـــد 
الرفـــاع الشـــرقي 13، الرفـــاع 12، المنامة 
11، النجمة 9، األهلي والبسيتين 8 نقاط 

لكل واحد منهما، الشـــباب 7، والحالة في 
المركز األخير برصيد 5 نقاط.

وتعتبـــر جولـــة اليوم هـــي األخيرة ضمن 
مرحلـــة الذهـــاب لـــدوري ناصـــر بـــن حمد 

الممتاز.
فـــإن  اليـــوم،  اللقـــاءات  إلـــى  وبالعـــودة 
الشـــباب يســـعى للهـــروب من القـــاع أمام 
الرفـــاع الشـــرقي الطامـــح لكســـب المزيد 

من النقاط.
ويقود الفريقين مدربان وطنيان: حسين 

علي “بيليه” مع ماروني الشباب ومرجان 
عيد مع ليث الشرقي.

و3 نقاط مهمة ستكون للفريق الظافر بها، 
فيمـــا لن يكـــون التعادل مفيـــدا للطرفين، 

خاصة مع تقارب النقاط في المراكز.
وفـــي اللقـــاء الثاني، فإن البســـيتين قدم 
مســـتويات جيـــدة فـــي الجولة الســـابقة، 
وخـــرج خاســـرا بصعوبـــة أمـــام المحـــرق 
رغـــم النقص العددي، ويســـعى اليوم إلى 
الظهـــور بشـــكل إيجابـــي وتحقيـــق الفوز 

حينمـــا يالقـــي المتصـــدر الحـــداوي، وهو 
فريـــق في أفضل حاالته قياســـا بتصدره 
لجـــدول الترتيب من جهـــة، واقترابه من 
الوصـــول إلـــى نهائـــي كأس الملـــك )أغلى 
الكـــؤوس( من جهة أخـــرى، إذ تفوق على 
الرفاع في ذهاب نصـــف النهائي بهدفين 

دون رد.
وطنيـــان:  مدربـــان  الفريقيـــن  ويقـــود 
عبدالمنعم الدخيل مع البسيتين ومحمد 

الشمالن مع الحد.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 
ومقيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم 
تقييـــم  علـــى  لإلشـــراف  محمـــود؛ 
الســـنغافوري  الحكـــم  واكتشـــاف 
Letchman gopalakrish-  الدولي

هـــي  تقييميـــة  زيـــارة  فـــي   ،nan
األولـــى للحكم الســـنغافوري ضمن 

برنامج مكتشفي الحكام.
 وسيشـــرف جاســـم محمـــود علـــى 
Letchman go- الحكـــم  تقييـــم 

مبـــاراة  خـــالل   palakrishnan
tampines rov-  فريقـــي

 ،home united و   ers
يـــوم  ســـتقام  التـــي 
المقبـــل  مـــارس   18
ســـنغافورة،  فـــي 

ضمن إطار منافســـات 

الدوري السنغافوري الممتاز.
 ويأتـــي التكليـــف الصـــادر من قبل 
االتحـــاد القـــاري تأكيدا علـــى الثقة 
الكبيـــرة التـــي تتمتـــع بهـــا الكـــوادر 
عبـــر  البحرينيـــة،  التحكيميـــة 
إشـــرافهم على العديد مـــن مهمات 

تقييم واكتشاف الحكام.
ويعد جاســـم محمود من األســـماء 
المعروفـــة علـــى مســـتوى مقيمـــي 
اآلســـيويين،  الحـــكام  ومكتشـــفي 
وهـــم ضمـــن 3 مقيميـــن بحرينيين 
االتحـــاد  لـــدى  معتمديـــن 
جانـــب  إلـــى  اآلســـيوي 
عبدالرحمن عبدالخالق 
العـــالن،  وخالـــد 
عالوة على مقيم 
الصاالت  حكام 
حمـــن  لر ا عبد

عبدالقادر.

جاسم محمود يكتشف حكًما سنغافورًيا دولًيا

صورة جماعية

لقطة المباراة المثيرة للجدل 

كشــف نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، رئيــس لجنــة 
المنتخبــات جهــاد خلفــان عــن مشــاركات المنتخبــات الوطنيــة لعــام 

.2020

وأضـــاف خلفان لـ “البالد ســـبورت” 
ســـتكون  األولـــى  المشـــاركة  أن 
لمنتخـــب الرجـــال بـــدورة األلعاب 
الرياضيـــة الخليجية الثالثة المقرر 
لها أن تقام بدولة الكويت الشقيقة 

من 4 لغاية 14 ابريل والتي يتطلع 
فيهـــا المنتخـــب للمحافظـــة علـــى 
المركـــز األول والميداليـــة الذهبية 
التـــي أحرزها في نســـخة البحرين 

2011 ونسخة السعودية 2015.

الثانيـــة للمنتخـــب  أمـــا المشـــاركة 
األول فستكون ببطولة المنتخبات 
العربيـــة التي من المؤمـــل أن تقام 
بجمهوريـــة العـــراق بشـــهر أكتوبـــر 

المقبل.
وأضاف خلفان أن منتخب الشباب 
تنتظره مشـــاركة خليجيـــة تتمثل 
فـــي بطولـــة مجلس التعـــاون التي 
مـــن المفتـــرض أن تقـــام بســـلطنة 

المقبـــل،  يوليـــو  فـــي شـــهر  عمـــان 
باإلضافـــة إلـــى البطولة اآلســـيوية 
تحـــت 18 ســـنة التي ســـتحتضنها 

البحرين بشهر يوليو.
منتخبـــي  بخصـــوص  وأمـــا 
والناشـــئين  للرجـــال  الشـــواطيء 
فـــي  المنتخبـــان  فسيشـــارك 
استحقاقين وهما البطولة العربية 
للرجال والناشئين اللتان ستقامان 

في المغرب بشـــهر أغسطس، بينما 
ســـتقام بطولة الشواطيء للرجال 
وأول بطولـــة للناشـــئين فـــي دولة 
موعدهـــا  تحديـــد  دون  الكويـــت 
أن  خلفـــان  وأكـــد  نهائـــي.  بشـــكل 
لجنـــة المنتخبات ســـتعمل جاهدة 
على توفير افضل ظروف اإلعداد 
لسائر المنتخبات الوطنية لتحقيق 

أفضل النتائج والمستويات.

خلفان يكشف مشاركات منتخبات الطائرة 2020
حسن علي

جهاد خلفان



خســـر منتخـــب الشـــباب لكرة القـــدم أمام 
نظيره الســـنغالي بخمسة أهداف دون رد، 
فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت بيـــن الطرفين، 
مساء أمس، على استاد نادي الرياض في 
العاصمة الســـعودية، ضمن منافســـات ربع 
نهائـــي كأس العرب تحت ٢٠ ســـنة، والتي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تســـتضيفها 
حتـــى ٥ مـــارس المقبـــل. وانتهى الشـــوط 
األول من المباراة بتقدم منتخب السنغال 
المـــدرب  وبـــدأ  رد.  دون  أهـــداف  بثالثـــة 
الوطني لمنتخبنا الشاب إسماعيل كرامي، 
المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة مـــن الحـــارس 
ســـلمان عـــادل، والالعبين:دعيج الذوادي، 
أحمـــد مســـلم، ســـالم حســـين، عبدالرحمن 

العبيدلي، إبراهيم علي، محمد عبدالقيوم، 
عـــادل الرميحـــي، عبـــدهللا النمـــر، حســـين 
عبدالكريم وســـيد جـــواد حيـــدر. وتأهلت 
ومصـــر  والمغـــرب  تونـــس  منتخبـــات 

والســـنغال إلـــى نصف النهائي. وسيشـــارك 
منتخبنـــا الشـــاب فـــي بطولـــة غرب آســـيا 
الثانيـــة خالل شـــهر مارس، والتي ســـتقام 

في مدينة العقبة األردنية.

من لقاء منتخبنا والسنغال

ســـنة  ٢٠ تحـــت  العـــرب  كأس  نهائـــي  ربـــع  فـــي 
أحمر الشباب يخسر من السنغال

أســـفرت نتائـــج ختـــام منافســـات الجولـــة 
14 لـــدوري الدرجة الثانيـــة لكرة القدم عن 
فـــوز البحرين علـــى التضامـــن بنتيجة )-4
0(، وتعـــادل االتحـــاد مع قاللـــي )2-2(، في 

المباريات التي أقيمت مساء أمس.
فـــي المبـــاراة األولـــى علـــى ملعـــب مدينـــة 
حمد، ســـجل أهداف البحرين:محمد النعار 
وفيكتـــور ووليـــد الطيـــب ودا ســـيلفا. أدار 
المبـــاراة الحكـــم محمـــد إبراهيـــم، وعاونه 
سيد جالل محفوظ وأحمد مزهر، والحكم 

الرابع أحمد خليل.
وفـــي المباراة الثانـــي على اســـتاد األهلي، 
خطـــف االتحاد تعـــادال ثمينا من قاللي في 
الوقـــت المحتســـب بدال مـــن الضائع. تقدم 
لقاللي عبدالعزيز خالد بعد مرور 30 ثانية، 
ثم عادل فورتشن النتيجة لالتحاد، قبل أن 
يسجل عبدالعزيز خالد الهدف الثاني، فيما 

ســـجل  محمد عبدالجبـــار التعادل لالتحاد 
فـــي الدقيقـــة 3+90. أدار المبـــاراة الحكـــم 
ســـيد عدنـــان محمـــد، وعاونه ياســـر تلفت 
وجاسم حســـن، والحكم الرابع عبدالشهيد 
عبداألميـــر. وكانـــت نتائج افتتـــاح الجولة 
14 أســـفرت عن فـــوز المالكية على االتفاق 
بنتيجة )0-2(، ومدينة عيســـى على ســـترة 

)0-1(. وبناء على ذلك، فإن ترتيب الدوري 
صار كاآلتي:المالكيـــة 36 من 12، البحرين 
 ،13 22 مـــن  12، مدينـــة عيســـى  25 مـــن 
البديع 21 من 12، قاللي 21 من 13، سترة 
17 مـــن 13، االتحـــاد 10 مـــن 13، االتفـــاق 
8 مـــن 12، التضامن فـــي المركز األخير بال 

نقاط من 12 مباراة.

من لقاء البحرين والتضامن

البحريــن يمطر التضامن برباعية في ختام الجولة 14 لدوري الثانية
االتحاد يخطف تعادال ثمينا أمام قاللي

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

سبورت

اليـــوم الســــباق 18 للخــــيل
”تـــــراورز وهــامــلــنــز” و  ــاز”  ــاغ ــن “ب و  ــت”  ــوي ــك وال ــحــريــن  ــب “ال ــة  ــرعــاي ب

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الوحدة و55 دقيقة من بعد ظهر اليوم 
الجمعة الســباق الثامن عشــر لهذا الموســم والذي ســيقام على كؤوس بنك البحرين 
والكويت وكأس شركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” وكأس شركة “تراورز وهاملنز” 

البريطانية لألستشارات وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير .

 وسيشـــهد الســـباق أكبر مشـــاركة للجياد 
هـــذا الموســـم و بلغـــت 85 جـــوادا، وذلك 
بدءا من الشـــوط األول الذي سيقام على 
كأس بنك البحرين والكويت لجياد سباق 
التـــوازن “نتاج محلي” مســـافة 1400 متر 
والجائزة 2500 دينار وبمشاركة 8 جياد .

ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس بنـــك 
الدرجـــات  لجيـــاد  والكويـــت  البحريـــن 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئات “مســـتورد” 
مســـافة 1400 متر والجائـــزة 2000 دينار 

وبمشاركة 8 جياد.
ويقـــام الشـــوط الثالـــث علـــى كأس بنـــك 

البحريـــن والكويت لجيـــاد الدرجة الثالثة 
والرابعـــة والمبتدئـــات من خيـــل البحرين 
العربيـــة األصيلة “الواهو” لمســـافة 1000 
دينـــار   2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر 

وبمشاركة 6 جياد.
بنـــك  الرابـــع علـــى كأس  ويقـــام الشـــوط 
البحريـــن والكويـــت للجيـــاد المبتدئـــات “ 
نتاج محلي “ لمسافة 1000 متر مستقيم 
 11 وبمشـــاركة  دينـــار   2000 والجائـــزة 

جوادا.
ويقام الشـــوط الخامس على كأس شركة 
تراورز وهاملنز لألستشارات والمخصص 

لجياد ســـباق التوازن “ مســـتورد “ مسافة 
1200 متر مستقيم والجائزة 3000 دينار 
وسيشـــهد أكبر مشاركة في أشواط اليوم 

ب 16  جوادا.
ويقام الشـــوط الســـادس علـــى كأس بنك 
البحرين والكويت لجياد الدرجات الثالثة 

 “ محلـــي  “نتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة 
مســـافة 1800 متر والجائـــزة 2500 دينار 

وبمشاركة 5 جياد.
ويقـــام الشـــوط الســـابع لجيـــاد الدرجـــات 
“نتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة  الثالثـــة 
مســـتورد” مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 

2000 دينار وبمشاركة 10 جياد.
ويقـــام الشـــوط الثامـــن لجيـــاد الدرجـــات 
“نتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة  الثالثـــة 
مســـتورد” مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 

2000 دينار وبمشاركة 10 جياد.
وســـيكون الشـــوط التاســـع واألخير الذي 
ســـيقام علـــى كأس شـــركة غـــاز البحريـــن 
الوطنيـــة “ بنا غاز “ لجياد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 

5000 دينار وبمشاركة 13 جوادا.

رياض ساتر

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الســريع  الشــطرنج  بطولــة  للشــطرنج  الثقافيــة  رابطــة  تنظــم 
بمناســبة يــوم الميثــاق وذلــك فــي يــوم الجمعــة القــادم الموافــق 

تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.

 وتقام البطولة في نادي العروبة 
الثقافي بمنطقـــة الجفير، حيث 
يتنافس المتسابقون فيها خالل 
جـــوالت  بســـبع  البطولـــة  يـــوم 
السويســـري  النظـــام  بحســـب 
ويتكـــون زمن الجولـــة الواحدة 
عشـــر دقائق مـــع اضافة خمس 

ثواني لكل نقلة.
تشـــهد  المســـابقة  أن  يذكـــر   
حضور متسابقين من جنسيات 
عديدة، إذ إن فيها تواجًدا الفًتا 
مـــن مختلـــف الـــدول كالبحرين 
والفلبيـــن   ومصـــر  والســـعودية 

والهند وألمانيا وبريطانيا.
معتمـــدة  البطولـــة  وســـتكون   

وينطبـــق  ومصنفـــة،  دوليـــا 
عليهـــا شـــروط االتحـــاد الدولي 

للشطرنج السريع.
 وتديـــر هـــذه البطولـــة الحكـــم 
دولي مليحة الجمري بمساعدة 
الحكم الوطني منصور بوخلف 
والحكم حافظ إبراهيم والحكم 

ماهر عياد.
 وتتقدم الرابطة بجزيل الشـــكر 
إلى اإلتحـــاد البحريني لاللعاب 
البحريـــن  ونـــادي  الذهنيـــة 
الشـــطرنج ونـــادي العروبة على 
فـــي  ســـعيا  المســـتمر  دعمهـــم 
نشـــر ثقافة لعبة  الشـــطرنج في 

مملكة البحرين.

بطولة الميثاق األولى للشطرنج

اعتبــر الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك آل خليفــة الفوز برئاســة نادي 
النجمــة بالتزكيــة بمثابــة تكليــف وطنــي يتشــرف ويعتــز بــه، شــاكرا 

ومثمنا ثقة الجمعية العمومية.

وأكد الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
فـــي أول تصريـــح له بعد فـــوزه لـ 
“البـــالد ســـبورت” )أعاهـــد الجميع 
بالعمـــل مـــن أجـــل خدمـــة ورفعة 
تنفيـــذ  علـــى  وســـأعمل  النـــادي، 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك حفظـــه 
هللا ورعـــاه ورؤية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
وشـــئون الشـــباب، مستشار األمن 
الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضة، وسمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
المجلـــس األعلـــى  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة للمســـاهمة 
الفاعلة بخدمة الحركة الشـــبابية 
الـــدور  مـــن  انطالقـــا  والرياضيـــة 
الهـــام الـــذي يلعبـــه نـــادي النجمة 
علـــى الســـاحة المحلية والســـعي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات 

المشرفة لمملكتنا الغالية ..(.

عبدالرحمـــن  الشـــيخ  وأضـــاف 
بـــن مبـــارك أن تعزيـــز اإليـــرادات 
يعتبـــر في مقدمـــة اهتماماته من 
خالل تحريك الملف االســـتثماري 
وزارة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
بمـــا  والرياضـــة  الشـــباب  شـــئون 
النـــادي علـــى  يســـهم فـــي قـــدرة 
وبرامجـــه  أنشـــطته  تســـيير 

الرياضية على النحو األمثل.
وأوضح أن حلمه وتطلعه ينصب 
على إعادة كـــرة القدم النجماوية 
إلى ســـابق عهدها من خالل الفوز 
ببطولـــة دوري ناصر بـــن حمد آل 
خليفة الممتاز بعـــد أن فاز النادي 
بآخـــر لقـــب تحت مســـمى العربي 

بفترة الســـبعينات، وبعد أن حقق 
خمـــس  الثانـــي  المركـــز  الوحـــدة 
مرات، كما أكد على اهتمام النادي 

بباقي األلعاب الرياضية.
وفي ســـياق متصل، نفى الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن مبارك ما يشـــاع 
بخصوص دفع رسوم العضويات 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مـــن  لعـــدد 
العموميـــة، كمـــا أكـــد فـــي الوقت 
نفســـه عـــدم وجـــود قانـــون يمنع 
ذلـــك فـــي الوقـــت ذاتـــه، موضحا 
“لـــو افترضنـــا حصول ذلـــك وقام 
أحدهـــم بدفـــع مبلـــغ العضويـــات 
عن اشـــخاص معينيـــن فال توجد 
ال  والقانـــون  صريحـــة،  مخالفـــة 
يلـــزم الشـــخص بدفـــع عضويتـــه 
من جيبه أو بحضوره الشخصي، 
يقـــوم  أن  شـــخص  أي  وبإمـــكان 

بذلك”.
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  وعبـــر 
مبـــارك عن اعتـــزازه بكافة محبي 
إلـــى  النـــادي، مشـــيرا  ومنتســـبي 
أهميـــة أن يعمـــل األشـــخاص من 
أجـــل خدمـــة الكيـــان وليـــس من 
أجـــل اشـــخاص معينيـــن، مضيفا 
“ لقـــد عملـــت فـــي مجلـــس إدارة 
النـــادي تحـــت قيـــادة العديـــد من 
الرؤســـاء مثل الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة وعيســـى 
عبدالرحيـــم  وعيســـى  القطـــان 
وكنـــت نائبـــا للرئيـــس ولـــم أرهن 
وجـــودي بوجود اشـــخاص داخل 

مجلس اإلدارة “.

ــه ــ ــات ــ ــوي ــ ــار مـــــن أول ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــة الـــــــــــدوري ومــــلــــف االس ــولـ ــطـ ــبـ ــم بـ ــلـ ــحـ يـ

عبدالرحمن بن مبارك: التزكية تكليف وأشكر ثقة األعضاء

الشيخ عبدالرحمن بن مبارك
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“الــرهــيــب النجــمــاوي” يهـــزم بـــاربــــار
الـــيـــد دوري  ــدي  ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ت مــــــن  األخـــــــيـــــــرة  الـــــجـــــولـــــة  افـــــتـــــتـــــاح 

هزم فريق النجمة نظيره باربار في قمة الجولة األخيرة من الدور التمهيدي لدوري 
أنديــة الدرجــة األولــى لكرة اليد بنتيجة )30/36( في المباراة التي جمعتهما مســاء 

الخميس.

وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
النجمـــة )17/21(، وبذلـــك اصبح رصيده 
)24 نقطـــة( محتال المركـــز الثالث وباربار 
بهـــذه الخســـارة صار رصيـــده )24 نقطة( 

في المركز الرابع.
عودة لمجريات المبـــاراة المفتوحة على 
الصعيـــد الدفاعـــي، تمكـــن النجمـــة إنهاء 
الحصـــة األولى متقدما بفـــارق 4 أهداف 
بفضل تألق الحارس محمد عبدالحسين 
وحســـين  ســـعد  مهـــدي  وانطالقـــات 
بابـــور فـــي التصويب البعيـــد واالختراق 
وبجانبه ســـعود عبدالرحمن وخالد دليم 

ومحمد ميرزا مـــن الدائرة، وفي المقابل 
باربار وعلى رغـــم البداية الجيدة والتي 
كان فيهـــا طرفـــا نـــدا بـــاألداء والنتيجـــة 
عبدالقـــادر  جعفـــر  االخويـــن  بســـواعد 
ومحمد المقابي والجناحين قاسم جعقر 
وعلي رجب، عانى فيما بعد في الجانب 

الهجومي كثيرا.
وفي الشوط الثاني، وبعد دقائق معدودة 
تمكـــن فيهـــا باربـــار مـــن تقليـــص الفارق 
بجعفر عبدالقادر وفاضل الشويخ وعلي 
عباس، ليضرب النجمة بعدها بقوة كبيرة 
عبر ســـواعد حارســـه عبدالحســـين الذي 

تصـــدر لكرات عدة وبأهـــداف بابور الذي 
صالة وجال في الملعب ومعه الجناحين 
مهدي ســـعد وبالل بشام وسعود وخالد. 

لمصلحـــة  األهـــداف  قـــارق  توســـع  مـــع 
النجمـــة عمـــد مـــدرب باربـــار الـــى الـــزج 
بعناصره االحتياطية واراحة المجموعة 

االساســـية منـــذ منتصـــف الشـــوط، فيما 
مدرب النجمة أكمل اللقاء حتى الدقائق 
األساســـية وأعطـــى  بعناصـــره  األخيـــرة 

العبـــي دكـــة البـــدالء فرصـــة المشـــاركة 
فـــي آخر دقيقتين لينتهـــي اللقاء لصالح 

النجمة.

لقاء النجمة وباربار 
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محمد بن خليفة: أداء البحرين متقدم في التسجيل العقاري
ـــجيل ـــح والتس ـــراءات المس ـــات وإج ـــة لخدم ـــورات التنظيمي ـــن التط ـــتركة ع ـــة مش ورش

عقــدت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي أمــس، ورشــة عمــل مشــتركة مــع كل مــن جهاز 
المســاحة والتســجيل العقــاري ومؤسســة التنظيــم العقــاري جــرى فيهــا تنــاول العديد من 
الموضوعــات المتعلقــة بأهم التطورات القائمة في هذا القطاع عموما إضافة إلى تســليط 
الضــوء علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر المعمــول بهــا دوليــًا والتــي يتــم تطبيقهــا فــي 

البحرين. 

وقـــدم الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقاري الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل خليفة 
عرضـــًا شـــمل آخر التطـــورات والتحســـينات 
في مجال التسجيل العقاري، موضحًا نتائج 
أحـــدث المبـــادرات التـــي قدمتهـــا مؤسســـة 
التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل 

العقاري في هذا المجال.
و أكد السعي المتواصل لتطوير آليات العمل 

واتباع أفضل الممارسات والمعايير المعمول 
بهـــا دوليًا، منوهًا بأداء البحرين المتقدم في 

مجال تسجيل الملكية العقارية.
الجهـــود  أهميـــة مواصلـــة  علـــى  كمـــا شـــدد 
للحفاظ على المنجزات والعمل على تحقيق 
نتائج أفضل في المراحل المقبلة عن طريق 
المبـــادرات،  مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  فـــي  المضـــي 
لمـــا فـــي ذلـــك مـــن أهميـــة فـــي تعزيـــز بيئـــة 

األعمـــال وتوفيـــر أفضـــل الخيـــارات وخلـــق 
الفرص وتســـهيل اإلجـــراءات للمســـتفيدين 
من الخدمات المقدمة. وشـــارك في الورشـــة 
عدد من المســـؤولين والمعنييـــن من القطاع 
الخاص؛ للدور الفعال الذي يلعبه كونه محركا 

رئيســـا فـــي دفع عجلـــة التنميـــة االقتصادية 
وتحسين بيئة األعمال، إذ تم إتاحة الفرصة 
إلبـــداء  الخـــاص  القطـــاع  مـــن  للمشـــاركين 
مالحظاتهـــم وآرائهـــم، وأخذها فـــي االعتبار 

في خطط التحسين المستقبلية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكـــد وزير العمـــل والتنمية االجتماعيـــة، رئيس مجلس إدارة بنك األســـرة، 
جميـــل حميـــدان أن البنك حقق في الســـنوات العشـــر الماضيـــة تطوًرا في 

قطاع األعمال في البحرين.
وأشـــار لدى افتتاحه أمس، المقر الجديد للبنك في المنطقة الدبلوماســـية، 
إلـــى زيادة عدد المســـتفيدين من خدمـــات البنك التمويلية واالستشـــارية، 
حيـــث كان عددهـــم في العام 2012 )344( مســـتفيًدا، في حين شـــهد العام 
2019 زيـــادة فـــي عددهم ليصبح 6000 مســـتفيد، وبمبالـــغ تجاوزت الـ 13 

مليون دينار.

6 آالف مستفيد من بنك األسرة

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل خليفة، امـــس، بديوان 
عـــام وزارة الخارجيـــة، مدير المكتب 
اإلقليمـــي للمنظمة العالميـــة لألرصاد 
الجوية هشـــام موســـى. واســـتعرض 
الوكيـــل التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــال 
تحســـين المنـــاخ، ومواجهـــة ظاهـــرة 
خـــالل  مـــن  الحـــراري،  االحتبـــاس 
بإجـــراءات  البحريـــن  مملكـــة  قيـــام 
عمليـــة وتدابيـــر شـــاملة فـــي المجال 
البيئـــي، مشـــيًرا إلى الجهـــود النوعية 
والمشهودة التي يضطلع بها المجلس 

الممثـــل  برئاســـة  للبيئـــة،  األعلـــى 
الشـــخصي لجاللة الملك سمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة. ودعـــا 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
إلـــى أهميـــة بنـــاء القـــدرات وتبـــادل 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الخبـــرات، 
والمنظمـــة العالميـــة لألرصاد الجوية، 
وتأهيـــل وتدريـــب الكـــوادر الوطنية، 
واالطالع على النظم الحديثة، ســـعًيا 
إلـــى تأمين ســـالمة المالحـــة الجوية 
والبحريـــة والنقـــل البـــري، ومواجهـــة 
التغيـــر المناخـــي والتصحـــر، والتنبـــؤ 

بأحوال الطقس.

تأهيل الكوادر لمواجهة التغير المناخي

المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
المعين لدى جمهورية مصر العربية 
جامعـــة  لـــدى  الدائـــم  والمنـــدوب 
الجـــودر  هشـــام  العربيـــة  الـــدول 
العســـكرية  الجنـــازة  مراســـم  فـــي 
األســـبق محمـــد حســـني  للرئيـــس 
مبارك، بمنطقة المراسم العسكرية 
بمسجد المشـــير بالتجمع الخامس 

بالقاهرة.
وأعرب الســـفير هشـــام بـــن محمد 
الجـــودر عـــن أحـــر التعازي ألســـرة 
وشـــعب  حكومـــة  وإلـــى  الفقيـــد 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 

بوفاة محمد حسني مبارك، مبتهال 
إلـــى هللا أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 
رحمته. واســـتذكر الســـفير الجودر 
الـــدور الرائـــد للرئيـــس الراحل في 
تعزيز العالقات األخوية التاريخية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
مصر العربية، مؤكدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى مواصلـــة دعـــم كل 
بنمـــوذج  االرتقـــاء  شـــأنه  مـــن  مـــا 
العالقـــات الثنائيـــة مـــع جمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة، بمـــا يعـــود بالخيـــر 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والنفـــع 

الشقيقين.

الجودر يشارك في جنازة مبارك

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافـــظ المحافظة الشـــمالية 
علـــي العصفور بدعم وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
التـــي  والبرامـــج  األنشـــطة  مختلـــف 
تنظمهـــا المحافظـــة؛ من أجـــل تعزيز 
برامـــج  وتنفيـــذ  واالســـتقرار  األمـــن 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
“بحريننـــا” وتفعيـــل مبـــادئ الشـــراكة 

يتطلـــب  الـــذي  األمـــر  المجتمعيـــة، 
الجهـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
األمنيـــة. وأثنـــاء تكريمـــه عـــددا مـــن 
الجهـــود  المحافـــظ،  ثمـــن  الضبـــاط، 
التـــي يبذلهـــا رجـــال األمن مـــن أجل 
فـــي  العـــام  والنظـــام  األمـــن  حفـــظ 
مختلـــف المواقع، عبر اللجنة األمنية 
بالمحافظة، في مختلف المناســـبات 

الوطنية واالجتماعية.

العصفور: جهود مقدرة لرجال األمن

ر نائـــب رئيس اللجنة التنســـيقية العليا  عبَّ
ســـلمان   )2 )تكامـــل  الجماعـــي  للـــزواج 
العصفـــور عـــن ســـعادته الغامـــرة لمـــا بذله 
أعضـــاء اللجنـــة التنســـيقية العليـــا للزواج 
الجماعـــي مـــن جهـــود تبعـــث علـــى تقديم 
مزيـــد مـــن العطـــاء والبـــذل لفئة الشـــباب 
التي تمثل عماد الوطن ونهضته مستقبال، 
الوطنيـــة  الُلحمـــة  تعزيـــز  أهميـــة  مؤكـــدا 
والترابـــط االجتماعي بيـــن أبناء البحرين، 
حيـــث جـــاءت فكـــرة )تكامـــل 2( نتيجـــة 
تضافـــر جهـــود الجمعيات الخيرية العشـــر 
المتمثلة في قرى: كرانة، الشاخورة، القدم، 
جدالحـــاج،  جنوســـان،  كربابـــاد،  الحجـــر، 
الحلة، المقشـــع ومقابة، وقـــد لقيت صدى 
طيبا بين الجميع. وأشـــار إلى أن مدرســـة 
ابـــن الهيثـــم تـــم اختيارهـــا مكانـــا إلقامـــة 
حفل الـــزواج الذي ضم 71 عريســـا، حيث 
حضـــر جمع غفيـــر من المهنئيـــن من جميع 

المحافظات؛ ليشـــاركوا العرســـان فرحتهم 
في ليلة العمر، مشيدا بمشروع “تكامل 2” 
الذي يعد مبادرة ريادية وإيجابية تنسجم 
مـــع متطلبـــات المرحلة في ظـــل الظروف 
الصعبـــة، وتخفيـــف األعبـــاء الماديـــة على 
المتزوجين.وختـــم العصفـــور بـــأن الحفل 
البهيـــج مـــا كان ليـــرى النـــور لـــوال الحرص 
الكبيـــر مـــن الداعميـــن، ومباركـــة الجهـــات 
الرســـمية ممثلة في وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، ومحافـــظ 

الشمالية علي العصفور.

جموع تشارك الزواج الجماعي “تكامل 2”

تعزيز التعاون بين “الطاقة المستدامة” و“الشباب والرياضة”
التباحث بشأن االستفادة من أسطح المباني الحكومية لتركيب األنظمة الشمسية

اســـتقبل رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبه صبـــاح أمس، 
أيمـــن  الشـــباب والرياضـــة  وزيـــر شـــؤون 
المؤيـــد. وأشـــاد ميـــرزا بالتعـــاون األصيل 
القائم بين كل من هيئة الطاقة المستدامة 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
وصـــرح ميـــرزا والمؤيـــد بـــأن مثـــل هـــذه 
اللقـــاءات تأتـــي انطالقـــا مـــن التوجيهات 
الكريمة للقيادة الحكيمة نحو تعزيز آليات 
وزارات  بيـــن  المشـــترك  للعمـــل  التنســـيق 
ومؤسســـات الدولـــة فيمـــا يتعلـــق بإنجـــاز 
المشـــاريع الحكومية اإلســـتراتيجية التي 

تقدمها المملكة ويستفيد منها المواطنون 
والمقيمون من أفراد ومؤسسات.

وجـــرى التباحـــث بشـــأن المشـــروع الـــذي 
بصـــدده هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة لطرح 
مناقصـــة لالســـتفادة مـــن أســـطح المباني 
الطاقـــة  أنظمـــة  لتركيـــب  الحكوميـــة 
الشمســـية عليها بتمويل وتشـــغيل وإدارة 

من القطاع الخاص.
بالتعـــاون  إشـــادته  عـــن  ميـــرزا  وعبـــر 
الالمحدود من قبل وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة وعلـــى رأســـهم الوزيـــر المؤيـــد 
في االســـتجابة والمبـــادرة للمشـــاركة في 

مشـــاريع االســـتفادة مـــن أســـطح المبانـــي 
الحكومية لتوليد طاقة نظيفة والمساهمة 
في األهداف الوطنية لمملكة البحرين في 
هـــذا المجـــال تحقيقا للرؤيـــة االقتصادية 

.2030
المؤيـــد  والوزيـــر  ميـــرزا  مـــن  كل  وأكـــد 

علـــى ســـعيهم لتعزيـــز التعـــاون القائم بين 
الطرفين لكل ما من شـــأنه خدمة البحرين 
ورفعتهـــا وازدهارها، تحت ظل توجيهات 
الثاقبـــة  ورؤيتهـــم  الحكيمـــة  القيـــادة 
لمستقبل أفضل للبحرين وشعبها الكريم.

 المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

عقبت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما 
ورد علـــى لســـان النائب حمـــد الكوهجي 
في جلســـة مجلس النـــواب التي عقدت 
الثالثـــاء عند مناقشـــة رد وزير الصناعة 
والتجارة والســـياحة على سؤال النائب 
الخارجيـــة  المشـــاركات  يخـــص  فيمـــا 
ألعضـــاء مجلس إدارة الغرفة منذ بداية 
تشـــكيله وحتى تاريخ 15 فبراير 2020، 
إدارة  مجلـــس  أن  إلـــى  أشـــارت  حيـــث 
الغرفـــة يتعامـــل بـــكل شـــفافية ورحابة 
الحكوميـــة  الجهـــات  كافـــة  مـــع  صـــدر 
مـــا  لديـــه  وليـــس  بالمملكـــة،  والخاصـــة 
يخفيـــه، فـــكل تقاريـــره الماليـــة ُمدققـــة 
مـــن مدقـــق الحســـابات الخارجيـــة الذي 
تعينـــه الجمعيـــة العموميـــة للغرفة وفقا 
لقانونها، ويتم نشرها على موقع الغرفة 
لإلطـــالع  شـــفافية  بـــكل  اإللكترونـــي 
عليـــه من قبـــل أعضاء الغرفة والشـــارع 

التجـــاري بأســـره.وقالت إن المشـــاركات 
اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء  الخارجيـــة 
تكـــون إمـــا بســـبب عضويـــة الغرفـــة في 
الدوليـــة  المنظمـــات واإلتحـــادات  هـــذه 
والعربيـــة واإلقليمية وفقا للبند )14( من 
المادة )5( من قانون الغرفة، وإما بسبب 
تمثيـــل القطـــاع الخاص فـــي المؤتمرات 
تقـــام  التـــي  والملتقيـــات  والمنتديـــات 
خارج البالد وفقا للبند )7( من المادة )5( 
مـــن قانون الغرفة، وإما للمشـــاركة بوفد 
تجاري فـــي الزيـــارات الرســـمية للقيادة 
الحكيمـــة بالمملكـــة والجهـــات الرســـمية 
ذات العالقـــة متـــى ما طلب مـــن الغرفة 

ذلك.
وتابعـــت الغرفة “بلغت إيـــرادات الغرفة 
من اشـــتراكات األعضاء لعام 2019 نحو 
838 ألـــف دينـــار وليس 4 مالييـــن دينار 

كما أشار النائب”.

“الغرفة” للكوهجي: نتعامل 
بشفافية وليس لدينا ما نخفيه

سلمان العصفور

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

رنا بنت عيسى تفتتح األسبوع التجاري والثقافي األثيوبي
أرحـــب آفـــاق  نحـــو  بهـــا  واالرتقـــاء  الثنائيـــة  العالقـــات  تعزيـــز 

افتتحت وكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة، أمس، فعالية األسبوع 
نظمتـــه  والـــذي  األثيوبـــي،  والثقافـــي  التجـــاري 
القنصليـــة الفخريـــة لجمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدرالية 
الديمقراطيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن وبالتعاون مع 
ســـفارة جمهوريـــة أثيوبيا الفيدراليـــة الديمقراطية 
لدى دولة الكويت، والذي يعقد في الفترة من 26 - 

29 فبراير الجاري.

وبهذه المناسبة، أعربت وكيل وزارة الخارجية عن 
اعتزازهـــا وتقديرها لما تشـــهده عالقـــات الصداقة 
القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة أثيوبيا 
الفيدرالية الديمقراطية، والتي تســـتند إلى أســـس 
مـــن االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل، مؤكـــدة حرص 
مملكة البحرين على تعزيز عالقات التعاون الثنائي 
الديمقراطيـــة  الفيدراليـــة  أثيوبيـــا  مـــع جمهوريـــة 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  أرحـــب  بهـــا آلفـــاق  واالرتقـــاء 

والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

وكيل الخارجية: نواصل متابعة أوضاع المواطنين في الخارج
اســتقبلت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة،امس، بمكتبها بالديوان 

العام للوزارة، عضو مجلس النواب النائب أحمد الدمستاني.

وأثناء اللقـــاء، نقلت وكيل وزارة الخارجية تحيات 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، إلـــى النائب 
الدمســـتاني، مشـــيدة بالجهود الحثيثة والملموسة 
التـــي يقوم بها مجلس النواب حيال شـــتى القضايا 
الوطنيـــة التـــي تلبـــي مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن، 
مؤكـــدة ســـعادتها حـــرص وزارة الخارجيـــة الدائـــم 

وســـعيها المتواصل على متابعة أوضاع المواطنين 
فـــي الخارج، وأنها على اســـتعداد تـــام لتقديم كافة 
التســـهيالت والســـبل الكفيلـــة لحمايتهـــم والحفاظ 
علـــى ســـالمتهم، متمنيـــة للنائب أحمد الدمســـتاني 
كل التوفيق، ولمجلس النواب والقائمين عليه دوام 

التقدم والرقي.

المنامة - وزارة الخارجية



األحالم يمكن أن تتحقق بكل تأكيد.

تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهًدا.

أنت تحب أن تنفذ ما تريد خصوًصا في العمل.

اليوم تحتاج إلى تنظيم وجباتك المسائية.

األمور حولك مفعمة بالنشاط والتفاؤل.

األمور العائلية تأخذ الحيز األكبر من وقتك.

قد تلتقي ببعض األشخاص المهمين جًدا.

حذار االنجرار وراء األحاسيس السلبية.

تسّلط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل.

مارس رياضة المشي في المساء.

الوقت غير مناسب جدا للعراك والمساجالت.

أنت فقط من يحدد طريق حياتك ومستقبلك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

28 فبراير

2002
أكثر من 55 شخًصا يلقون حتفهم 

في ما يعرف بمجزرة مجتمع 
جلبيرج في أحمد آباد؛ نتيجة 

إحراق الهندوس لمنازل المسلمين 
في استمرار 

لمسلسل 
االضطرابات 

الدينية.

تســتعد الفنانة نانســي عجرم لوضع اللمسات النهائية 
على ألبومها الغنائي الجديد في مســيرتها الفنية، الذي 
لم تستقر على اسم نهائي له، إذ تعكف على االنتهاء من 

كل تفاصيله في الفترة المقبلة.
واقتربت نانســي من االنتهاء من تسجيل معظم أغنيات 

األلبوم، المقرر إصداره في فصل الصيف.
وفي ســياق متصــل، أكدت نانســي أن عالقتها جيدة جًدا باألغانــي الخليجية، 

وأكبر دليل على ذلك أرشيفها الغنائي، الذي يتضمن العديد من األغنيات.

انتهــت النجمــة اللبنانيــة إليســا من تســجيل أغنيتها 
الجديد “بنحــب الحياة” من ألبومهــا الجديد، بالتعاون 
مــع المنتــج الفني نصــر محــروس، وأميــر محروس 
وألحان محمد رحيم. وكانت إليســا قد انتهت قبل أيام 

من تصويــر أغنيتها الجديــدة “عظيمــة”، بالتعاون مع 
الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادر عبدالله وأحمد 

إبراهيم. ومن ناحية أخرى، تســتعد إليســا لحفل غنائي بمناسبة عيد “نوروز”، 
في 20 مارس المقبل، بمدينة أربيل العراقية، وتقدم فيه عدًدا من أبرز أغانيها.

خرج النجم مصطفى شعبان رسمًيا من المنافسات الرمضانية 
هــذا العــام، بعد تأجيل مسلســله “حتــى ال يطيــر الدخان”، 
المأخــوذة عن رائعــة الروائي الكبيــر إحســان عبدالقدوس، 
ويكتب له الســيناريو والحوار مدحت العــدل ويخرجه ماندو 

العدل، رغم البدء بعملية التعاقدات مع الفنانين المشــاركين، 
وانضمام كل من ريهام عبدالغفور وحسين فهمي وسمر مرسي 

إليه. وكانت شركة “العدل” قد تعاقدت مع مصطفى على تقديم تلك الرواية في وقت 
متأخر، مقارنة بباقي المسلسالت المقرر عرضها في شهر رمضان.
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أرمانـــي صناعـــة  اتهـــم جورجيـــو 
األزيـــاء بالتحريـــض على النســـاء 
عـــن طريـــق الترويـــج التجاهـــات 
األجـــل  قصيـــرة  عامـــة  ونزعـــات 

وتسويقها.
وقـــال أرماني علـــى هامش عرض 
لخـــط أمبريـــو أرماني في أســـبوع 
أنـــه  “أعتقـــد  بميالنـــو:  الموضـــة 
أفكـــر  ـــا  عمَّ ـــر  أعبِّ ألن  األوان  آن 
يتعرضـــن  مازلـــن  فالنســـاء  فيـــه، 

للمضايقات من المصممين”.
وأضـــاف: “لو أن ســـيدة تســـير في 
الشـــارع ورأت إعالنـــا فيـــه امـــرأة 
علـــى مـــرأى من الجميـــع وتريد أن 

تكـــون مثلها، فهذه طريقة للتقليل 
أرمانـــي  وأســـس  مكانتهـــا”.  مـــن 
المعروف بأزيائه الرصينة واألنيقة 
عالمتـــه التجارية في العام 1975، 
وجعل منها عالمة تجارية عالمية. 
تنـــورات  عرضـــي  “فـــي  وتابـــع: 
قصيرة وطويلة وسراويل واسعة 
وضيقـــة. لقـــد منحت أقصـــى قدر 
من الحرية للنساء الالئي يمكن أن 
يســـتخدمن كل الخيارات الممكنة 
إذا كانـــت معقولة. ســـئمت ســـماع 
كلمـــة )اتجاه(. يجـــب أن نعمل من 
أجـــل نســـاء اليـــوم، وال ينبغـــي أن 

تكون هناك اتجاهات”.

صناعة األزياء تحريض ضد النساء

1942
القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خالل الحرب العالمية الثانية.

 1974
 الواليات المتحدة ومصر يستأنفان العالقات بعد 7 سنوات من قطعها.

 1979
 صدور العدد األول من مجلة ماجد اإلماراتية والمخصصة لألطفال.

 1986
 اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.

 1991
 العراق يعلن قبوله بجميع قرارات األمم المتحدة المتعلقة بغزوه للكويت.

تشارك الممثلة اللبنانية رانيا 
عيسى في رمضان 2020 في 
مسلسل أوالد آدم الى جانب 

الممثلة ماغي بو غصن، والممثل 
مكسيم خليل، وقيس الشيخ 
نجيب ودانييال رحمة، ونخبة 
كبيرة من الممثلين، وستكون 

نائبة بالبرلمان من دون الكشف 
عما اذا كانت ستلعب دور 

النائبة الصالحة أم الفاسدة.

فيلم ماثيو ماكونهي The Gentlemen على رأس المشاهدات

شاهدت لكم.. جديد أفالم سينكو البحرين

الماضـــي  ينايـــر  شـــهر  نهايـــة  مـــع 
قدمت الســـينما العديد من األفالم 
موســـم  مـــع  خصوصـــا  الضخمـــة 
الكبيـــرة، وتقـــدم شـــركة  الجوائـــز 
البحريـــن للســـينما ســـينكو العديد 
مـــن هذه االفالم التي تـــم تقديمها 
إعالنـــات  خـــالل  مـــن  للجمهـــور 
التـــي  البرومـــو لألفـــالم الجديـــدة 
شـــاهدتها لكـــم أو التـــي ســـتعرض 
مشـــاهداتي  هـــو  وهـــذا  قريبـــا، 

األسبوع الماضي والحالي هناك:

 The Gentlemen

يعتبـــر الفيلم مـــن أهم أفـــالم العرض 
في سينكو اليوم بسبب احتوائه على 
العديد من النجوم وربما على رأســـهم 
النجـــم الكبيـــر ماثيـــو ماكونهـــي وكال 
من تشـــارلي هونام، ميشيل دوكيري، 
جيريمـــي قـــوي، كولين فاريـــل، هنري 
جيســـون  جرانـــت،  هيـــو  جولدينـــج، 
وونـــج، كريســـتوفر إيفانجيلو، إليوت 
ســـومنر، كلـــوي أروســـميث، بريتانـــي 
اشـــورث، راســـل بالـــوج، ســـيمون. ر. 
باركر، ستيف بارنيت، ويقود كل هذه 
األســـماء مخرج بريطانـــي قدير وهو 
جـــاي ريتشـــي الـــذي امتعنا مـــع فيلم 
“عالء الدين” و”سناتش”، وغيرها في 

هوليوود.
The Gen� األكشـــن فيلـــم   ويـــدور 
عصابـــة  رئيـــس  حـــول   tlemen
للمخـــدرات، بريطاني الجنســـية، يقرر 

للغايـــة  المربحـــة  إمبراطوريتـــه  بيـــع 
لســـاللة مـــن أصحـــاب المليـــارات في 

أوكالهوما.
اســـتطاع الفيلـــم أن يحقـــق إيـــرادات 
جيدة، في أولـــى أيام عرضه في دور 
العرض المختلفـــة حول العالم، والتي 
ســـاعدته في تخطي تكلفـــة ميزانيته 
التـــي وصلـــت إلـــى 18 مليـــون دوالر 
أمريكـــي، ووصلـــت إيـــرادات الفيلـــم 
الجديـــد إلـــى 22 مليـــون و120 ألـــف 
دوالر أمريكي، وذلك منذ طرحه يوم 
24 ينايـــر الماضي، والعمـــل من إنتاج 

شركة

STX Entertainment Do-
 little

عـــودة كبيـــرة للنجـــم روبـــرت داونـــي 
الذي نجح في أفالم الســـوبرهيرو مع 
مارفل، في فيلم خفيف عائلي بعنوان 
Dolittle، وقـــام النجـــم باإلعـــالن عنه 
فـــي العديـــد مـــن الوســـائل اإلعالمية 

عبر حساباته الشخصية.
خيالـــي  إطـــار  فـــي  األحـــداث  تـــدور 

جميل ووســـط أجواء 
المغامرات، 

حيـــث يجســـد فيـــه روبـــرت داونـــي 
شـــخصية طبيـــب يجـــد نفســـه فجأة 
مـــع  الحديـــث  علـــى  القـــدرة  يمتلـــك 

الحيوانات.

 No time to die  

مـــن أهم األفـــالم المقبلة في الســـينما 
هذا الشهر فيلم جيمس بوند الجديد 
أو “ال وقـــت   No time to die فيلـــم 
المبـــدع  البريطانـــي  للنجـــم  للمـــوت”، 
دانيـــال كريج، ويـــدور الفيلم الجديد 
النشـــطة  الخدمـــة   Bond تـــرك  بعـــد 
ويتمتـــع بحيـــاة هادئـــة فـــي جامايكا، 
ولكـــن هـــدوء حياته ال يـــدوم طويال، 
حيث يحضر صديقه القديم فيليكس 
ليتر من وكالة االستخبارات المركزية 
طلـــب المســـاعدة، ومـــن ثـــم تبين أن 
مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر 
خيانـــة ممـــا كان متوقًعا، مما أدى إلى 
وصول بوند إلى شرير غامض مسلح 

بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
الفيلـــم يعـــد آخـــر فيلـــم فـــي سلســـلة 
جيمـــس بونـــد الـــذي يقـــوم ببطولتها 

دانيـــال كريج بعدمـــا حققت 
يقـــوم  الـــذي  السلســـلة 

فـــي  اإليـــرادات  أعلـــى  ببطولتهـــا 
تاريـــخ السلســـة الشـــهيرة، كمـــا انضم 
للجـــزء المنتظر رامي مالـــك الذي فاز 

باألوسكار األخيرة.

 Black widow

وأيضا سنشاهد قريبا فيلم المخابرات 
واألكشن من خالل Black widow أو 
“األرملـــة الســـوداء” للنجمة الحســـناء 
ســـكارليت جوهانســـون، حيـــث تقدم 
فيـــه شـــخصيتها التـــي طالمـــا ميـــزت 
أفـــالم مارفيـــل األخيـــرة التـــي تجلت 
الشـــهيرة،  افينجـــرز  سلســـلة  عبـــر 
أحـــداث  فـــي  موتهـــا  بعـــد  خصوصـــا 

الجزء األخير من تلك السلسلة.
إحـــدى  هـــي  الســـوداء  واألرملـــة 
شـــخصيات مجلـــة مارفـــل المصورة، 
وهـــي  بيتروفـــا،  ناتاشـــا  واســـمها 
مقاطعـــة  فـــي  ولـــدت  روســـية  فتـــاة 
كالينينغـــراد الروســـية، قـــام بتربيتهـــا 
وإنقاذهـــا فـــي فتـــرة الحـــرب الجندي 
إيفان بيتروفيتش، وبعد موت زوجها 
قامت بالخدمة في جهـــاز المخابرات 
الســـوفيتية حتى العـــام 1984، حيث 
أجروا تجربـــة عليها لتكتســـب بعدها 
صاحبـــة  قدمـــت  خارقـــة،  قـــدرات 
األوسكار ســـكارليت جوهانسون دور 
الجاسوسة الروســـية ناتاشا بيتروفا، 
فـــي  الخارقـــة  الشـــخصية  صاحبـــة 
أكثـــر من فيلـــم، وحان الوقـــت لتظهر 
بشـــكل متفرد يتـــم فيـــه التركيز على 

الشخصية أكثر.

طارق البحار
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مفاهيم مغلوطة لطرق انتقال فيروس كورونا
هناك العديـــد من المفاهيـــم المغلوطة 
كورونـــا  فيـــروس  انتقـــال  لطـــرق 
وطـــرق   ،nCov-2019 المســـتجد 
إال  منـــه،  والتخلـــص  منـــه  الحمايـــة 
أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة نشـــرت 
تصحيحا لهـــذه المفاهيم، مبينة طرق 
الوقايـــة  وطـــرق  الفيـــروس  انتقـــال 
منـــه. إليـــك بعض المفاهيـــم المغلوطة 
المتداولـــة، والتـــي أوضحـــت منظمـــة 

الصحة العالمية حقيقتها:
* فيـــروس “كورونـــا” ال يمـــوت بالبـــرد 

والثلج، كما يعتقد البعض.
* الكوكاييـــن ال يمنـــع مـــن اإلصابـــة بــــ 

”كورونا”.
عبـــر  “كورونـــا”  فيـــروس  انتقـــال   *
العمـــات المعدنيـــة واألوراق النقديـــة 

وبطاقات االئتمان ضعيف جدا.
* الزعم بـــأن فيـــروس “كورونا” ينتقل 
غيـــر  أمتـــار   8 لمســـافة  الهـــواء  عبـــر 
صحيح، بل ال ينتقل لمســـافة أكثر من 

متر واحد.

فـــي  المتوفـــرة  األيـــدي  مجففـــات   *
المراحيض ليســـت فّعالة فـــي القضاء 

على فيروس “كورونا”.
* ليـــس صحيحا أن مصابيـــح التعقيم 
باألشـــعة فوق البنفسجية تقضي على 

فيروس “كورونا”.
* ال ينبغـــي إعادة اســـتخدام الكمامات 
من فئة “N95” إذا كنت تخالط مريضا 

بـ ”كورونا”؛ كونها تصبح ملوثة.
الجســـم  رش  أن  صحيحـــا  ليـــس   *
بالكحـــول يســـاعد فـــي القضـــاء علـــى 

فيروس “كورونا” المستجد.
* تســـلم الطـــرود القادمـــة مـــن الصين 
فيـــروس  لإلصابـــة بخطـــر  يعـــّرض  ال 

“كورونا” المستجد كما ُيعتقد.
* ال توجـــد أدلـــة علـــى أن الحيوانـــات 

فيـــروس  تنقـــل  بالمنـــازل  األليفـــة 
“كورونا” لإلنسان.

* ال توفـــر اللقاحات المضـــادة اللتهاب 
الرئوي الحمايـــة من اإلصابة بفيروس 

“كورونا” المستجد.
* ال يوجد أي دليل على أن غسل األنف 
بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من 

فيروس “كورونا” المستجد.
* ال دليـــل على أن تنـــاول الثوم يحمي 
“كورونـــا”  بفيـــروس  اإلصابـــة  مـــن 

المستجد.
* ليس صحيحا أن وضع زيت السمسم 
علـــى الجســـم يمنـــع دخـــول فيـــروس 

“كورونا” إلى الجسم.
* جميـــع األشـــخاص، كبـــارا وصغـــارا، 
معرضون لإلصابة بفيـــروس “كورونا” 

المستجد.
مـــن  تقـــي  ال  الحيويـــة  المضـــادات   *

اإلصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
محـــدد  دواء  يوجـــد  ال  اآلن  حتـــى   *

للعاج من مرض “كورونا” المستجد.

ذكرت تقارير إعالمية أن أزمة شخصية تدور في الخفاء بين النجمة  «
نسليهان أتاغول وزوجها من جهة، والممثل التركي المشهور أنجين 

أكيوريك بطل مسلسل “ابنة السفير”من جهة أخرى سببت لها حرجا، 
إذ أشاد األخير بها، الفتا إلى أنهما يحققان ثنائيا ناجحا ومميزا في 

العمل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية، وفق إحصاءات المشاهدة 
في تركيا.
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تنطلق أولـــى أعمال رابطة أهل المســـرح 
في مطلع شـــهر مارس المقبـــل من خال 
“صندوق الرعاية االجتماعية للمسرحيين 
الشـــيخ  الســـمو  وكان صاحـــب  العـــرب”، 
الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، 
عضـــو المجلـــس األعلى، حاكم الشـــارقة، 
قـــد أعلـــن في ختـــام الدورة الســـابقة من 
أيـــام الشـــارقة المســـرحية عـــن تأســـيس 
الرابطـــة فـــي اليـــوم العربي للمســـرح 10 

يناير الماضي. 
أعلن األمين العام للهيئة العربية للمسرح 
إســـماعيل عبـــدهللا عـــن انطـــاق الرابطة 
تعمـــل  الهيئـــة،  عـــن  منبثقـــة  كمؤسســـة 
صاحـــب  األعلـــى  رئيســـها  بتوجيهـــات 
الســـمو حاكم الشـــارقة، كمشـــروع متعدد 
شـــاما  ليكـــون  والمهمـــات،  األغـــراض 
للعديـــد من الجوانـــب الحياتية التي تهم 
أهـــل المســـرح. ووضعـــت الهيئـــة خطـــة 
شـــاملة لتفعيل هذه الرابطة، لتســـهم في 
رعايـــة احتياجـــات المســـرحيين العـــرب 

االجتماعيـــة، كما تعمل على تنمية الوعي 
وتتأســـس  لديهـــم  والحقوقـــي  المهنـــي 
الفنانيـــن،  رعايـــة  علـــى  الرابطـــة  رؤيـــة 
وتمثـــل رســـالة في إشـــاعة روح التعاضد 
والتضامن وترسيخ حق الفنان المسرحي 

وعائلته في حياة كريمة.
ولرابطة أهل المســـرح عدة أهداف، منها: 
المساهمة في توفير أسباب الحفاظ على 
كرامة الفنان المسرحي من ناحية الرعاية 
التـــي  العجـــز  حـــاالت  فـــي  االجتماعيـــة 

تحول دون ممارســـته لمهنته المسرحية، 
الوعـــي  رفـــع مســـتوى  فـــي  والمســـاهمة 
المســـرحيين؛  الفنانيـــن  لـــدى  الحقوقـــي 

لضمان حقهم في العيش الكريم.
االجتماعيـــة  الرعايـــة  صنـــدوق  أمـــا 
للمســـرحيين العـــرب، فهـــو أول مشـــاريع 
الرابطة، ويســـهم في رعاية االحتياجات 
ضمـــن  العـــرب،  للفنانيـــن  االجتماعيـــة 
الضوابط التي يحددها نظام عمل الهيئة؛ 

بوصفها المسؤولة عن عمل الرابطة.

رابطــة أهــل المســرح تبــدأ عملهــا بالدعــم والمســاندة

صندوق الرعاية االجتماعية للفنانين العرب مطلع مارس

يستضيف متحف البحرين الوطني معرضا للفنان اإليطالي إيزيو غريباودو، 
والــذي ُيقــام للمــرة األولــى في المنطقة بتاريــخ 1 مارس ويســتمر لغاية 31 

مايو بمتحف البحرين الوطني.

إيزيو غريبودو، )ولد في مدينة تورينو 
ســـنة 1929( هـــو فنان إيطالي وناشـــر 
فني تمـــرس بحنكة وكثافة في مجال 
دراسات الفن التصويري في أكاديمية 
“دي بريرا”، ومن ثمة في كلية الهندسة 
التابعـــة لبوليتكنيـــك جامعـــة تورينـــو، 

وبعـــد تلقيه تدريبـــا عاليا في أكاديمية 
“دي بريـــرا” ومن خـــال عمله كمعماري 
“غريبـــاودو”  الفنـــان  يحـــاول  أيضـــا، 
صبـــغ طـــرازه الفنـــي الســـحري الحالـــم 
بلمســـة متميـــزة مـــن الدقـــة المتناهية 
في األلوان واإلصـــرار الفني التاريخي 

الـــذي ينبـــع مـــن صميـــم عمله كرســـام، 
نحـــات، وفنان تصويـــري. لقيت أعماله 
الفنية الفائزة إعجابا واعترافا كبيرين 
انعكســـت من خـــال الجوائـــز الدولية 
التي حصلت عليها، مثل روما التاسعة 
لفتـــرة الســـنوات األربـــع 1965، جائـــزة 
بينالي فينيســـيا الثالث عشر )للفنانين 
وجائـــزة   ،1966 ســـنة  التصويرييـــن( 

بينالي ساو باولو سنة 1967.

األلــوان فــي  المتناهيــة  الدقــة  مــن  متميــزة  لمســات 

معرض للفنان اإليطالي إيزيو غريباودو

اهمية إيمان الفرد بالقضاء والقدر فيما يخص إنجاب األطفال من ذوي اإلعاقة

إشاعة روح التعاضد والتضامن وترسيخ حق الفنان المسرحي وعائلته في حياة كريمة.

كانو الثقافي يناقش “الواقع والتنمية المستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة”
عـــــلـــــى الــــمــــجــــتــــمــــع واآلبــــــــــــــــــاء الـــــثـــــقـــــة فــــــــي قـــــــــــــــدرات األطـــــــفـــــــال

ضمــن التجــارب األوليــة الســتخدامات المبنــى الجديد نظم مركز عبدالرحمــن كانو الثقافي في يوم الثالثــاء الموافق 18 فبراير 
محاضرة بعنوان “الواقع والتنمية المستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة “ لعبير الجودر، وأدار الحوار سلمان الحوطي.

المحاضـــرة  الجـــودر  اســـتهلت  وقـــد 
دفعتهـــا  التـــي  األســـباب  عـــن  بحديثهـــا 
لدخول مجـــال التربيـــة الخاصة وتعليم 
أمـــا  كونهـــا  اإلعاقـــة؛  ذوي  األشـــخاص 
إلحـــدى األطفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة، ثم 
تحدثت عن أهم المحاور الرئيســـة التي 
ســـيتم مناقشـــتها فـــي األمســـية وأولهـــا 
محور التنمية المســـتدامة واألشـــخاص 
مســـاندة  محـــور  ويليـــه  اإلعاقـــة،  ذوي 
الطفل من ذوي اإلعاقة من خال رعايته 
المـــدارس  محـــور  وتعليمـــه،  وتربيتـــه 
بتعليـــم  المعنيـــة  الخاصـــة  والمعاهـــد 
وتأهيـــل األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة، 

محـــور المراكز الصحية والمستشـــفيات 
والكليـــات  الجامعـــات  محـــور  ودورهـــا، 
والمعاهد، وآخرها محور واقع ومستقبل 

األشخاص من ذوي اإلعاقة.
وفـــي بدايـــة حديثهـــا، شـــددت الجـــودر 
على أهمية إيمـــان الفرد بالقضاء والقدر 
فيمـــا يخـــص إنجـــاب األطفال مـــن ذوي 
اإلعاقـــة، فالوالدين يجـــدر بهم االفتخار 
بكونهـــم يمتلكون ميـــزة الطفل من ذوي 
اإلعاقة، فهذه هبة وعطاء من هللا يكون 
فيـــه الخير الكثير على األســـرة المؤمنة، 
إعاقة ليست نهاية للحياة، بل هي بداية 
للكثير من اإلنجازات والقدرات. وعرفت 

بعمليـــة  المســـتدامة  التنميـــة  الجـــودر 
والمجتمعـــات  واألرض  المـــدن  تطويـــر 
تلبـــي  أن  بشـــرط  التجاريـــة  واألعمـــال 
االحتياجات الحاضرة من دون المساس 
تلبيـــة  علـــى  القادمـــة  االجيـــال  بقـــدرة 

احتياجاتها. 
وأضافـــت الجـــودر بـــأن علـــى المجتمـــع 
مســـاندة األســـرة التـــي وهبهـــا هللا طفل 
من ذوي اإلعاقة ويبدأ ذلك من مســـاندة 
الطبيب الناقـــل للخبر عند والدة الطفل، 
يتبعهـــا دور الوالدين في متابعة الصحة 
الجسدية للطفل والحفاظ على سامته؛ 
العنايـــة  ترافقهـــا  اإلعاقـــة  أثـــر  لتقليـــل 

ووالديـــه،  للطفـــل  النفســـية  بالصحـــة 
فالطبيـــب عليه أن يـــزرع األمل في قلب 
الوالدين وعدم دفع األسرة لدخول حيز 

اإلحبـــاط واليـــأس فيمـــا يخـــص العناية 
بالطفـــل، ويبـــدأ دور الوالديـــن بالتثقـــف 
وإحاطـــة الطفل بالحب واألمان والتقبل 

ســـوية  معاملـــة  الطفـــل  مـــع  والتعامـــل 
الطفـــل  فيميـــل  الطبيعييـــن،  كاألطفـــال 
ذو اإلعاقـــة إلـــى تقليـــد المحيطيـــن بـــه، 
ومـــن أهم األمور التـــي وضحتها الجودر 
فـــي حديثهـــا حاجـــة المربي إلـــى الصبر 
وطولـــة البـــال لماحظـــة قـــدرات الطفل 
ذي اإلعاقـــة والعمـــل على تنميـــة قدراته 

بما يتناسب معها.
وفـــي ختـــام حديثهـــا وضحـــت الجـــودر 
تـــم وضعهـــا ألختيـــار  التـــي  المقاييـــس 
هـــذه  ومـــن  التعلـــم  معلميـــن صعوبـــات 
المعاييـــر وضع اختبار أنماط الشـــخصية 
والرغبـــة فـــي التعامـــل مع األطفـــال من 
ذوي اإلعاقـــة، فخلـــق العاقـــة مـــا بيـــن 
الطفـــل والمعلـــم من أهم األمـــور للتعليم 

في هذا المجال.
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السعودية.. ملف اختطاف جديد يعود إلى 47 عاًما
فتحــت حادثــة العثــور علــى 3 شــبان فــي الســعودية كانــوا 
اختطفــوا قبــل أكثر مــن 20 عاما، ملفات وصفت بالمســكوت 

عنها، إذ ظهرت سيدة قالت إنها اختطفت قبل 47 عاما. 
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن سيدة من مدينة الطائف أبلغتها 
بــأن امــرأة، اختطفتهــا قبــل 47 عامــا مــن أحــد مستشــفيات 
الطائــف. وأفــادت الســيدة بنــاء علــى معلومات اســتقتها من 
معارفهــا في األســرة، بأنها ولدت في العــام 1974، وأن امرأة 
أخذتهــا “وتولــت تربيتهــا مــع زوجهــا فــي مكــة وتســجيلها 
باســمهما”. وتقــول التفاصيــل إن المــرأة الخاطفــة كانــت في 

األربعينات من عمرها، وكانت تعاني من العقم.
وروي أيضــا أن الســيدة المختطفــة حيــن دخلــت في صغرها 
إلــى المدرســة “تعرضــت للتنمر والتلميحات؛ بســبب اختالف 
لونهــا عمــن ادعيــا أنهمــا أبواهــا، وبلــغ التجريــح بالبعــض إلى 

نعتها بأوصاف عنصرية”.
وروت هذه السيدة أنها حين بادرت بسؤال المرأة التي ربتها 
عن نســبها بعد أن ســاورتها الشــكوك ثارت ثائرتها “ووضعت 
الفلفل الحار في فمي وأنا طفلة حتى ال أعاود طرح األسئلة 
والشــكوك.. كنت صغيرة وكبرت وسلمت أمري لله وتزوجت 

وانتقلت إلى مدينة أخرى مع زوجي وأنجبت أطفاال”.
وقصــت الســيدة أن تلــك المــرأة التــي تولــت تربيتهــا رحلــت 

“ولحق بها زوجها، وظل السر الكبير دفينا معهما”.
هذا األمر، دفع الســيدة إلى “ســؤال األقارب والمعارف وكبار 
الســن عمــن تكــون، وأجمــع مــن ســألتهم أنهمــا جــاءا بهــا مــن 
مستشفى بالطائف، وأن والدتها الحقيقية امرأة من البادية”.
وأبلغوها أيضا أن المرأة التي ربتها “يغلب على طبعها الشدة 
عــن  الســيدة  هــذه  والتكتــم وظلــوا يتحاشــونها”. وكشــفت 
مواجعها، مشيرة إلى أنها “قضيت نصف عمري مع والدين ال 

عالقة لي بهما ولم يبرئا ذمتهما ويخبراني بحقيقتي”.
وعن ســبب صمتها طوال ســنوات، على مضض من شكوكها، 
قالت إن “كشف قضايا المواليد بالمنطقة الشرقية دفعها إلى 
تحويل سرها إلى العلن وعودة أملها في الرجوع إلى أسرتها 

الحقيقية”.

بريتنــي  األميركيــة  المغنيــة  نشــرت 
ســبيرز، مقطعــا مصــورا وهــي تــؤدي 
أثنــاء  الراقصــة  الحــركات  بعــض 
للرقــص،  قاعــة  فــي  خــاص  تدريــب 
فقامــت بحركــة فاشــلة أدت لحــدوث 

كسر في ساقها.
والمغنيــة األميركيــة نشــرت المقطــع 
وعلقــت  “إنســتغرام”،  علــى  المصــور 
“لــم  قائلــة  المصــور  المقطــع  علــى 
أرقص منذ 6 أشهر، أعلم أنني حافية 
القدمين، لكن يمكن سماع لحظة كسر 
ســاقي”. لينهــال ســيل مــن التعليقات 

التي تمنت لها الشفاء العاجل.
يذكر أن ســبيرز هي واحدة من أشــهر 
مغنــي البــوب، وســجلت فــي فتــرات 
ســابقة أنهــا واحــدة من أكثــر المغنين 

بيعا إلسطواناتهم في أميركا.
أغنــى  بيــن   12 الـــ  المرتبــة  واحتلــت 
النساء في عالم الغناء االستعراضي.

 كسر ساق 
 بريتني سبيرز 

أثناء الرقص
كشــفت دراســة حديثة، أجريت في جامعة هارفارد، تحّكم أطعمة معينة في نســب 

الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية، ما يؤثر على القدرة اإلنجابية.
ا باألســماك والدجاج  ــا غنيًّ ووجــد الباحثــون أن أولئــك الذيــن يتناولــون نظاًما غذائيًّ
والفواكه والخضار والماء، ينتجون أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية، ولديهم 
حجم خصيتين أكبر مقارنة بالذين يتناولون اللحوم الحمراء. وقامت الدراسة على 
مراقبــة العــادات الغذائيــة لنحو 2935 رجال دنماركيا، بمتوســط عمــر 19 عاما خالل 
امتحانــات القبول بالخدمة العســكرية. وأظهــرت النتائج أيضا أن النباتيين يحتلون 
المرتبة الثانية عادة عندما يتعلق األمر بقياس حجم الخصية، والحيوانات المنوية، 

بحسب ما نشرته صحيفة “ميرور”.

المشــي كالرياضــة ال ينقــص الوزن، هي خالصة دراســة نشــرتها صحيفــة ديلي ميل 
البريطانية، عن تجربة أجرتها جامعة “بريغهام يونغ” األميركية، وضربت بها عرض 

الحائط كل المفاهيم الراسخة منذ عقود.
وفي التفاصيل، أكدت الدراســة أن ســر الحفاظ على جســد مثالي يكمن في الطعام 
المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها، إذ يعتمد إنقاص الوزن فقط على 

تلك السعرات.
وأشارت إلى أن المشي 10 آالف خطوة ال تحرق إال 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل 
وجبــة بطاطــس مقليــة كبيــرة مــن مطاعم الوجبــات الســريعة، وأن قطع المســافات 

سيًرا على األقدام غير كاٍف لضمان نحافة الجسم.

أطعمة تزيد الخصوبة وأخرى تقلل من فرص اإلنجاب

دراسة صادمة: المشي والرياضة ال ينقصان الوزن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ُعثــر علــى أشــالء موظــف فــي حديقــة 
الباكســتانية،  الهــور  فــي  حيوانــات 

وتحديًدا داخل حظيرة لألسود.
وقال شــودري شــفقات، مديــر الحديقة 
المســاعد: “عثرنــا علــى مالبســه داخــل 
حظيــرة األســود، ثــم وجدنــا جمجمتــه 
وعظامــه عندمــا حضر عاملــون لتقديم 

الطعام إلى الحيوانات”.
وكان الشاب صاحب الـ18 عاما ويدعى 
محمــد بــالل، يقوم بأعمــال متفرقة في 
االثنيــن،  يــوم  اختفائــه  قبــل  الحديقــة 
بحســب وكالــة “رويتــرز”. وقــال مديــر 
وراء  الســبب  يعــرف  ال  إنــه  الحديقــة 
األســود،  حظيــرة  داخــل  بــالل  تواجــد 
لكشــف  تحقيــق  فتــح  إلــى  مشــيًرا 
مالبســات الحــادث. وأكــد مســؤول في 
الشــرطة، أن المحققين يطلعون على ما 
صورتــه كاميرات المراقبة في الحديقة 

لتحديد مالبسات ما حدث.

فــي يــوم عيد الحب مــن العام 2015، 
أنجبت ســيدة توأميــن لفتاتين، وبعد 
5 ســنوات، وفــي اليــوم نفســه عــادت 
أيضــا،  لفتاتيــن  توأميــن  وأنجبــت 
وتغلبــت بذلك على احتمــاالت قدرها 
32 مليــون إلى حالــة واحدة. وقبل 8 
أسابيع على موعد والدتهما الطبيعية، 
أنجبــت جوانــا غريغــوري، البالغــة من 
العمــر 40 عامــا، التوأميــن إيــال وأفــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنهــا أنجبتهمــا مــن 
خــالل عمليــة قيصريــة، فإنها شــعرت 
بســعادة غامــرة ألنهما ولدتــا في عيد 
ليكســي  مــن  لــكل  الخامــس  الميــالد 
مــن زوجهــا  لهــا  ولــوال، أول توأميــن 
كريــس لوفيــل، البالــغ مــن العمــر 40 
عاما أيضا. وبحســب كل االحتماالت، 
فــإن فرصة حــدوث ذلك هــي واحدة 
مــن بيــن 32 مليــون شــخص، حســبما 

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

العثور على أشالء 
موظف داخل 

حظيرة لألسود

والدة نادرة 
تحدث مرة كل 32 

مليون حالة
قــررت الصين إرســال جيش قوامه 
100 ألــف بطــة؛ لمســاعدة باكســتان 
في مكافحة خطر كبير يهدد البالد.

الصينــي  البــط  جيــش  ويســافر 
مكافحــة  أجــل  مــن  لباكســتان؛ 
اجتياح الجراد الذي يعد األسوأ في 
20 عامــا، بحســب مــا ذكرتــه تقارير 

محلية.

وكانــت الصيــن قــد اعتمــدت علــى 
تلــك التقنيــة قبل عقديــن لمكافحة 
شــينغ  إقليــم  فــي  مماثــل  اجتيــاح 
يانــغ، شــمال غربي الصيــن، وأثبتت 

فعاليتها في القضاء على الجراد.
وتعــد االســتعانة بالبــط أقــل تكلفــة 
مــن  البيئــة  علــى  وضــررا  ماديــا 

استخدام المبيدات الحشرية.

بجيش من البط.. الصين تكافح الجراد بباكستان

الممثلة المكسيكية األميركية سلمى حايك لدى وصولها العرض األول 
لفيلم “الطرق التي لم يتم التقاطها” في مهرجان برلين السينمائي )أ ف ب( وأوضح خبير أن البط هو األكثر مالئمة لخوض مثل هذه المعركة؛ كونه يفضل البقاء في 

مجموعات ما يجعل السيطرة عليه أسهل، كما أن البطة الواحدة تستطيع تناول أكثر من 200 
جرادة يوميا، مقارنة بالدجاجة التي تتناول 70 فقط.

لصنــع  شــركة  فــي  موظًفــا  أن  األربعــاء،  أميركيــة،  إعــالم  وســائل  أفــادت 
المشــروبات الكحولية بمدينة ميلووكي )الغرب األوســط( ُطرد لتوه من عمله 

أطلق النار داخل الشركة، فقتل 6 أشخاص قبل أن يلقى مصرعه.
وفي حين لم يؤكد أي مصدر رسمي هذه الحصيلة، أفادت شرطة ميلووكي، 
كبرى مدن والية ويسكونسن، أنها أرسلت وحدات إلى مقر شركة “مولسون 
كــورس” إثــر ورود بــالغ يفيــد بوجــود مســلح يطلــق النــار داخــل مقر شــركة 
التخمير العمالقة. وقالت الشرطة في تغريدة على “تويتر”: الرجاء أن تبقوا 
بعيديــن عــن المنطقــة فــي هــذا الوقــت، مشــيرة إلى أنهــا تحقق فــي “حادثة 

خطرة” في منطقة “ميلر فالي”، حيث يقع المصنع.
أمــا مطلــق النــار فهو موظف في مصنع البيرة، وقد ُطرد في وقت ســابق من 
نهــار األربعــاء مــن الشــركة التــي تخضــع لعمليــة إعــادة هيكلــة، وكان ال يزال 
مرتدًيــا ثيــاب العمــل التابعــة للمصنــع حيــن راح يطلــق النار. بدورها أرســلت 
الشــرطة ودائرة اإلطفاء عشــرات اآلليات إلى المكان، بحســب مشــاهد بثتها 
قنوات التلفزة المحلية. كما تم إخطار كل المؤسسات التعليمية الواقعة على 
مقربة من مكان إطالق النار لكي تحتاط وتغلق المنافذ المؤدية إليها، وذلك 

بحسب اإلجراءات المتبعة في مثل هذه الحاالت.

جريمة في أميركا.. ُطرد من عمله فقتل 6 أشخاص

أعلنــت مديريــة أمــن واليــة تبســة شــرق 
األربعــاء، توقيــف شــابين  يــوم  الجزائــر، 
أعلنــا عن زواجهما عبــر فيديو على موقع 

التواصل االجتماعي “فيسبوك”. 
ووجهــت للشــابين )21 و26 عامــا( اللذيــن 
أقامــا حفــل زفاف داخل منــزل صديقهما، 
الديــن،  مــن  بالمعلــوم  “االســتهزاء  تهمــة 
وارتكاب الشــذوذ الجنســي بصفــة علنية، 

وحيــازة وعــرض صــور مخلــة بالحيــاء”، كمــا ضبطــت مصالح األمــن حبوبا 
مهلوسة كانت بحوزة أحد الموقوفين.

ووجهت للموقوفين تهمة “اســتعمال لقب متصل بمهنة قانونية”؛ كون أحد 
المتهمين ارتدى زي محام.

يشــار إلــى أن قاضــي التحقيق أمر بإيداع الشــابين الحبــس المؤقت ووضع 
صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.

الجزائر.. توقيف شابين أعلنا زواجهما عبر “فيسبوك” الفجر:  
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