
وجـــه الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة 
فيروس كورونا جميع المواطنين 
الذين ســـافروا إلى إيـــران وعادوا 
خـــال شـــهر فبرايـــر إلى ضـــرورة 
الرقـــم  علـــى  باالتصـــال  المبـــادرة 
الطبـــي  الفحـــص  إلجـــراء  444؛ 
وســـحب العينـــات للمختبـــر، وفق 
الخدمـــة المقدمـــة فـــي عـــدد مـــن 
مختلـــف  فـــي  الصحيـــة  المراكـــز 

مناطق البحرين.
وأعلن الفريق أنه في إطار الحفاظ 
على سامة الجميع، فقد تم رصد 
أســـماء وعناوين جميـــع العائدين 
من إيران خال هذا الشهر والبالغ 
عددهم 2292 مواطًنا، وأثنى على 
مبادرة 310 منهم بتجاوب وحس 
وطني لتســـجيل أنفسهم وإجراء 
إطـــار  فـــي  ذلـــك  وكل  الفحـــص، 
الجهود المشـــتركة لتحقيق هدف 
واحد وهو اإلطمئنان على سامة 
الجميـــع، وتطبيق اإلجراءات لمنع 

انتشـــار اإلصابة، وإعادة األوضاع 
إلى طبيعتها.

وبحضـــور وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
أمـــس،  مســـاء  الرميحـــي،  علـــي 
بمركز ســـمو ولـــي العهـــد للتدريب 
والبحـــوث الطبية، تحـــدث رئيس 
الفريق الوطني لمكافحة فيروس 
األمـــراض  واستشـــاري  كورونـــا 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني، 
وعضـــو اللجنـــة الوطنية لمكافحة 

الفيـــروس واستشـــاري األمـــراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
جميلة الســـلمان، ورئيس المكتب 
التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة 
محمـــد  ركـــن  عقيـــد  الكـــوارث 
البنغديـــر، وأدار المؤتمر اإلعامي 

علي حسين.
أمـــس  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
عـــن تســـجيل حالتيـــن جديدتيـــن 
إحداهمـــا  بالفيـــروس  لمصابتيـــن 
مواطنـــة بحرينيـــة واألخـــرى مـــن 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية كانتا 
قـــد وصلتـــا عـــن طريـــق رحـــات 
جويـــة غيـــر مباشـــرة مـــن إيـــران 
عبـــر مطـــار البحريـــن الدولي، وتم 
نقلهمـــا إلى إحدى المراكز الخاصة 
بالعـــزل لتلقـــي العـــاج والرعايـــة 
الازمة فور تأكيد نتائج التحاليل 
المختبريـــة إصابتهمـــا بالفيروس، 
ليبلـــغ بذلـــك العـــدد اإلجمالـــي 38 
مصاًبا جميعهم في حالة مستقرة 
ويخضعون للعاج والرعاية تحت 

إشراف طاقم طبي متخصص.
ونّظمـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
سلسلة من المحاضرات التوعوية 
وزارة  لموظفـــي  بالفيـــروس 
نفـــذت  كمـــا  والتعليـــم.  التربيـــة 
إدارة األوقـــاف الجعفرية حمات 
توعويـــة في الجوامع والمســـاجد 
مـــن  العديـــد  فـــي  والحســـينيات 
وبمشـــاركة  البحريـــن،  مناطـــق 
أطباء من وزارة الصحة وعدد من 

األطباء المتطوعين.

أيدت محكمة االستئناف العليا  «
الجنائية األولى معاقبة مستأنف رفض 

االنصياع لرجلي األمن الذين حضرا 
للقبض عليه، واصطدم بأحدهما 

أثناء محاولته الفرار كما أتلف سيارة 
مستأجرة من المخبر الذي ساهم 

بالقبض عليه؛ بسجنه 7 سنوات.

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن  «
مؤسسة النقد السعودي “ساما” أمس، 

عن مواصلة عقود التمويل العقاري 
السكني الجديدة لألفراد صعودها ليناير 

الماضي 2020، مسجلًة أعلى معدالت 
إقراض في تاريخ البنوك السعودية من 

حيث عدد العقود ومبالغ التمويل.

أصدر الرئيس اليمني عبدربه  «
منصور هادي، أمس، قرار رقم 

)10( لسنة 2020، بتعيين اللواء 
الركن صغير حمود عزيز قائد 

العمليات المشتركة رئيسا لهيئة 
األركان العامة، وترقيته إلى رتبة 

فريق.

عند الذهاب إلى مطعم في أي  «
مكان في العالم لتناول الغداء 
والعشاء، فإن هناك تصرفات 
لرواد بعض الزبائن قد تجعل 
النادل يشعر بانزعاج وغضب 

شديدين، حتى وإن لم يظهر أي 
عالمات ضيق وتذمر.

أسدل الستار على منافسات بطولة األندية  «
العربية الثامنة والثالثين للرجال للكرة 

الطائرة والتي اختتمت بجمهورية مصر 
العربية الخميس الماضي بفوز األهلي 

المصري صاحب األرض والجمهور باللقب العربي إثر تغلبه على الزمالك 
بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية ليفوز األخير بالمركز الثاني والميدالية 

الفضية، فيما عاد األهلي ممثل الوطن بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ارتفـــع إلى 42 قتيـــا عدد ضحايا موجة 
العنـــف التـــي تضـــرب العاصمـــة الهندية، 
نيودلهي، منذ أيام، وفق ما أفاد مراســـل 

“سكاي نيوز عربية”، أمس الجمعة.
واندلعـــت أعمـــال عنـــف بيـــن مســـلمين 
وهنـــدوس في شـــمال شـــرقي نيودلهي 

في 24 فبراير الجاري.

وارتفعـــت حصيلـــة القتلـــى بعدما توفي 
عدد من الجرحى متأثرين بإصابتهم.

وبعد 5 أيام من اشتعال الشرارة األولى، 
لـــم يتضـــح بعـــد مـــن يقـــف وراء تفجـــر 
أعمـــال الشـــغب التي تمثل أســـوأ موجة 
عنـــف طائفـــي تشـــهدها نيودلهـــي منـــذ 

عقود.

ارتفاع حصيلة قتلى العنف الطائفي بالهند

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن البحريـــن قوية بتكاتـــف أبنائها 
ووحـــدة صفهم فـــي مواجهـــة التحديات، 
مـــع  التعامـــل  فـــي  اليومـــي  التطـــور  وأن 
فيروس كورونا )كوفيد 19( منذ قبل ظهور 
أول حالـــة إصابة وحتـــى اليوم يعزز دومًا 
من اســـتقرار الوضـــع الصحي فـــي مملكة 
البحريـــن وثقتنا عاليـــة بخبراتنا الوطنية، 
منوهًا ســـموه بتضافـــر كافة الجهود ضمن 
الفيـــروس،  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الحملـــة 
ومشـــيًدا بتعاضـــد وتعـــاون الجميـــع مـــن 
مواطنين ومقيميـــن لتجاوز هذه المرحلة 
بما يعكس توجيهات عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

بـــذل  إنـــه يتوجـــب علينـــا  وقـــال ســـموه 
اســـتطاعتنا جميًعا لحفظ ســـامة وصحة 
جنـــود  وكلنـــا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
فـــي ســـاحة مواجهـــة واحـــدة وان عدونا 
اليـــوم هو فيـــروس كورونـــا )كوفيد19( ال 
المصابين به، وهذه المواجهة هي مرحلية 
ســـتنتهي بالحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، 
وســـتبقى وحدتنـــا وتضحياتنـــا مـــن أجل 
ســـامة الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن 

شاهدة عبر التاريخ.
وأضـــاف ســـموه أن مـــا يتســـم بـــه أبنـــاء 
البحريـــن مـــن وعـــي وإدراك هـــو مصـــدر 
قـــوة للوطـــن، لذا فهـــم خير ما نتســـلح به 
فـــي المواجهة للحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد19(، حيث هذه التحديات 
الراهنـــة أســـهمت في تكريس المســـؤولية 
الوطنية عبر ما يتم من جهود وتضحيات 
يقدمهـــا الجميع وهو مـــا عودنا عليه أبناء 
البحريـــن المخلصيـــن فـــي بناء نســـيجهم 

الوطنـــي المتآلف الذي يزداد متانة مع كل 
الظروف، فقوتنا في وحدتنا وليست قوة 

فرد واحد بل قوة وطٍن واحد.
ونوه ســـموه بأن ما يبعـــث على الطمأنينة 
هـــو ما نراه من عزم أفـــراد فريق البحرين 
مواقعهـــم  مختلـــف  فـــي  واتحادهـــم 
االلتـــزام  علـــى  المتجـــددة  وعزيمتهـــم 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
لتخطي كل ما يستجد من تطورات بحٍب 
للتحدي وعشـــٍق لإلنجاز للحد من انتشـــار 
الفيروس في المملكـــة حفاًظا على صحة 

وسامة الجميع.
ووجه ســـموه التحية والتقديـــر لكل عيٍن 
ساهرة وضعت مصلحة المواطن أوالً عند 
قيامهـــا بمهامهـــا الوطنيـــة لحفظ ســـامة 
المواطنين على هذه األرض الغالية، معرًبا 
ســـموه عـــن شـــكره لمنتســـبي قـــوة دفـــاع 
البحرين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة 
وكل  واالتصـــاالت  المواصـــات  ووزارة 
أعضاء الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 
ومؤسســـات القطاعيـــن الخـــاص واألهلي 
فريـــق  ضمـــن  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
البحريـــن الواحـــد، متمنًيـــا مواصلـــة بـــذل 
األهـــداف  لتحقيـــق  الوطنيـــة  الجهـــود 
المنشـــودة منهـــا والبحريـــن تنعـــم باألمان 

وكافة مواطنيها بالصحة.

سمو ولي العهد: عدونا اليوم هو “كورونا” ال المصابون به
كلنا جنود بساحة المواجهة للحد من انتشاره.. وحدتنا في قوتنا وقوتنا قوة وطن واحد

المنامة - بنا

فـــي تطور جديـــد مـــن نوعه قد 
يشير إلى حجم انتشار وخطورة 
فيروس كورونا، الذي بات يؤرق 
العالـــم، وضعـــت منغوليـــا رئيس 
الصحـــي،  الحجـــر  فـــي  بادهـــا 
بعـــد عودتـــه مـــن زيـــارة للصين، 
الجمعة، ليكون أول رئيس دولة 
بســـبب  الصحـــي؛  الحجـــر  فـــي 

مخاوف الفيروس المستجد.
وقالـــت وكالة األنبـــاء المنغولية 
باتولغـــا  خالتمـــا  الرئيـــس  إن 
الصحـــي،  الحجـــر  فـــي  وضـــع 
زيارتـــه  مـــن  واحـــد  يـــوم  بعـــد 
للصيـــن ومقابلته للرئيس تشـــي 
جينبينـــغ، حســـب ما نقلـــت عنها 

وكالة رويترز.

المتحـــدة  األمـــم  مبعـــوث  قـــال 
الخـــاص إلى ليبيا غســـان ســـامة 
تحـــول  مـــن  مخاطـــر  هنـــاك  إن 
حـــرب  إلـــى  ليبيـــا  فـــي  الحـــرب 
إقليميـــة بســـبب تدخـــل أطـــراف 
خارجية، داعيا إلى جولة جديدة 

من التفاوض. 
وأكد سامة خال مؤتمر صحافي 

التفـــاوض  مســـارات  أن  أمـــس، 
يمكن أن تمضـــي قدما على الرغم 
مـــن االنتهـــاكات الحاليـــة للهدنـــة، 
موضحـــا أن الكثيـــر مـــن المناطـــق 
داخـــل األراضـــي الليبيـــة شـــهدت 
خرقـــا لوقـــف إطاق النـــار، كما أن 
“قصف المناطق المدنية قد يرقى 

إلى جريمة حرب”.

“كورونا” يضع أول رئيس دولة في الحجر

تحذير حرب إقليمية بسبب األزمة الليبية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

عواصم ـ وكاالت

“األهلي” يعود بالبرونزية العربيةأسوأ ما يفعله الزبائنرئيس أركان جديد للجيش اليمنيأعلى إقراض للبنوك السعوديةمطلوب يدهس شرطيا بسيارته
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توحيد سقف األسعار وإلغاء رسوم لصالح زبائن البنوك

حدد مصرف البحرين المركزي البنوك 
العاملة أمـــس األول )الخميس( موعد 
للرســـوم  الجديـــد  الجـــدول  تطبيـــق 
اإلدارية الموحدة التي تفرضها البنوك 
لمنـــح القـــروض، ليكون بدء ســـريانها 
فـــي األول مـــن يونيـــو المقبـــل، فـــي 
خطوة تصـــب في صالح زبائن البنوك 

والمقترضين.
ويمثل الجدول ســـقفا أعلى ال يسمح 

للبنـــوك بتجـــاوزه، وجـــاءت الرســـوم 
توجيهـــات  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
بعـــد أن  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
أجـــرى األخيـــر مشـــاورات مـــع بنـــوك 

بخصوص هذه الرسوم.
وكانـــت بنـــوك محليـــة بـــدأت بالفعـــل 
في تعديل رســـومها اإلدارية المتعلقة 
ببعض الرســـوم والتي كانـــت تختلف 

من بنك آلخر.

الرسوم الموحدة للقروض الشخصية من يونيو
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بتكليـــف مـــن ملـــك البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، قدم مستشـــار جالة الملك 
لشـــؤون اإلعام نبيل الحمر أمس، 
خالـــص تعـــازي وأصـــدق مواســـاة 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
إلى الســـيدين عاء وجمال محمد 
حســـني مبارك، في وفـــاة والدهما 
الرئيـــس المصـــري األســـبق محمـــد 

حسني مبارك رحمه هللا.
كمـــا نقـــل تعـــازي ومواســـاة جالة 
الملك إلى عموم أفراد أسرة الرئيس 
الراحـــل، وإشـــادة جالتـــه بمناقبه 
رحمه هللا ومواقفه المشرفة تجاه 
مملكة البحرين وجهوده في تعزيز 
العاقـــات األخويـــة الراســـخة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة ودوره في خدمة 

وطنه وأمته العربية واإلســـامية، 
مبتهـــاً إلـــى هللا ســـبحانه وتعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 

ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته 
ويلهم األسرة الكريمة جميل الصبر 
وحسن العزاء، وأن يحفظ الجميع 

ويديـــم  ومكـــروه  ســـوء  كل  مـــن 
عليهم وافر الصحة والعافية.

محمـــد  وجمـــال  عـــاء  وأعـــرب 
حسني مبارك وجميع أفراد العائلة 
الكريمـــة عـــن عظيـــم الشـــكر وبالغ 
االمتنـــان والعرفـــان الـــى صاحـــب 
الجالـــة علـــى تعازيـــه ومواســـاته 
وما أبداه جالته من مشاعر طيبة 
ونبيلـــه تجـــاه والدهمـــا رحمه هللا، 
ســـائلين المولـــى تعالـــى أن يحفظ 
بموفـــور  ويمتعـــه  الملـــك  جالـــة 
الصحـــة والســـعادة، ويديـــم علـــى 
البحريـــن وشـــعبها الكريـــم المزيـــد 
من التقدم والرخاء في ظل قيادة 

جالته الحكيمة.
وكان الحمـــر قد وصل إلى القاهرة 
أمس، بتكليف من صاحب الجالة 
ملـــك البـــاد لتقديـــم التعـــازي في 
األســـبق  المصـــري  الرئيـــس  وفـــاة 

محمد حسني مبارك )رحمه هللا(.

بتكليف من جاللة الملك... الحمر ينقل تعازي ومواساة جاللته إلى أسرة الرئيس المصري األسبق حسني مبارك
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المنامة - وزارة الداخلية

الدفاع المدني تعامل باحترافية 
مع أكثر من 1500 بالغ

أكد ضابط عالقات عامة باإلدارة العامة 
للدفاع المدني المالزم أول محمد الريس 
أن الدفاع المدني تعامل باحترافية مع 
العام  بــدايــة  منذ  بــالغ  مــن 1500  أكــثــر 
الحرائق  مكافحة  إلــى  مــنــّوًهــا  الــحــالــي، 
من  وقوعها  قبل  البالغات  من  وغيرها 
والتثقيفية  التوعوية  الحمالت  خــالل 
من خالل المعارض التوعوية والحمالت 
الميدانية للتأكد من اشتراطات السالمة 
العامة في المباني والمجمعات التجارية 

وغيرها.

سمو محافظ الجنوبية يدعو لتجنب التجمعات المكثفة وتفادي التردد على المرافق العامة

أخذ احترازات السالمة بجدية وتلقي المعلومات الرسمية

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفة بن علي بـــن خليفة آل خليفة، 
ا لبحث المستجدات  اجتماًعا تنسيقيًّ
كورونـــا،  فيـــروس  حـــول  الصحيـــة 
بحضور ممثلـــي وزارة الصحة وعدد 
مـــن رؤســـاء مراكز الشـــرطة وضباط 
مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية، 

وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
ســـمو  أكـــد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
المحافظ، ضرورة التنسيق والتعاون 
مع الجهـــات ذات العاقـــة إلجراءات 
احتياطات الســـامة مـــن خال اتباع 
فيـــروس  ضـــد  الوقائيـــة  التعليمـــات 
كورونـــا كوفيد 19، داعًيا ســـموه إلى 

االلتـــزام بتجنب التجمعـــات المكثفة 
وتفـــادي التردد علـــى المرافق العامة، 
حرًصا على ســـامة األهالي.  وأشـــار 
ســـموه إلى أخـــذ احترازات الســـامة 
بجدية وتلقـــي المعلومات الصحيحة 
والموثوقـــة  الرســـمية  المصـــادر  مـــن 

وعـــدم تـــداول الشـــائعات المغلوطـــة 
عـــدم  نتيجـــة  الشـــك  تثيـــر  التـــي 

مصداقيتها.
عـــن  الحضـــور  عّبـــر  جهتهـــم،  مـــن   
حرصهم فـــي التنســـيق والمتابعة مع 
الوعـــي  لنشـــر  الجنوبيـــة  المحافظـــة 

واتبـــاع  المـــرض  انتشـــار  لتجنـــب 
طـــرق الوقاية والســـامة التـــي تقوم 
بهـــا وزارة الصحـــة، مشـــيدين بـــدور 
المحافظة في التنسيق المشترك في 
تعزيـــز الوقايـــة والســـامة بيـــن كافة 

شرائح المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

ا سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماًعا تنسيقيًّ

النجاح توأم الضمير.. والنظير ليوم الضمير ألمير الضمير
أمــر ُمســتبعد.. وشــبه ُمحال.. ومــن ضرب الخيال..! أن يــُدْر ِبَخَلِد أيٍّ من 
َخب، نجاح بزوغ فجٍر جديٍد للضمير بعد  البشر أو َيْخُطَر ببال أحٍد من النُّ
إنعاِشــه “كإنعــاش القلــب في الجســد”، ُمتمثًا في منقبٍة لمبــادرة عظيمة 
وكبيــرة بعظمــة راعيهــا رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، باســم يوم الضمير العالمي، التي اســتقبلته 
ا  اه، فتبنته وأطلقته، فَخرج قويًّ األمم المتحدة ِبِثَقِة مِن اختطت َيداُه إيَّ
ُمزلــزاًل النفــوس، فــي زمــن اضمحل فيــه الضميــر واختلت فيــه النفوس، 
ل ِلِفعٍل ماٍض مع طوارق الزمن  بعد أن أصبح الضمير خبًرا لمبتدأ، وَتَحوَّ
الســحيق.. يرتجيــه كلَّ ُمتألِّــم بعــد أن ابتعد واختفى فــي دروب الهجير، 

وينُشد نزوله ُكلَّ طاِلِب َحقٍّ له في الضمير أمٌل قد يتحقق ويصير..
ــٍة  ِبَمَحبَّ الدنيــا  واســتقبلته  نزولــه..  تراتيــب  الضميــر  ليــوم  “فتحققــت 
ِق ســيوله.. ُمَخلًِّفا وراءه  وســهولة.. وارتــوت األرض بماءئــِه العذب وتدفُّ
الفشــل وذيولــه.. وباســًطا يديــه ألميــر الضميــر.. ُمَبْرِهًنــا أن الضميــر ال 

جولة”. تحميه إالَّ الرُّ
 ومن المناقب المتجســدة في شــخصية ســمو األمير حفظه هللا، وَتْحِمُل 
أجمــَل صفــات الســمو والرفعــة والعظمــة فــي شــخصه الكريــم؛ “هــي أن 
الحــس التنويــري للضميــر المتأصــل في ذاتــه يتجدد بذاِتــه، ويرتوي من 
ــا للــه عــّز وجّل بكل أســمائه وصفاته، ويتأســى بالرســول  نبــع اإليمــان ُحبًّ
}صلى هللا عليه وآله وســلم{ في ســائر حركاته وســكناته، ويتحرك َيُشــق 
طريقــه نحــو اإليمان بفلســفة الوجود في أجمل معانيــه وتجلياته”؛ التي 
تكمــن فــي وحدة حقيقــة الوجود ووحدة الوجود وفــي انحصار الوجود 

الحقيقي في هللا عز وجل كما يفسرها العلماء.
 ِوْحــَدٌة حقيقيــة يتضمنهــا معنــى التحقــق فــي محدودية درجــة الوجود 
الفانيــة للمخلــوق مقابــل أبديــة الوجــود للخالق عز وجــل.. وفي تصنيف 
وتعالــى  ســبحانه  للخالــق  الواجبــي  الوجــود  بيــن  مــا  الموجــود  وحــدة 
والوجود اإلمكاني للمخلوق.. وما بين الوجود الحقيقي الخالص للخالق 

عّز وجّل والوجود المجازي للمخلوق.
رة لواقع المجتمعات،  رة والُمغيِّ القراءة المتمعنة للتاريخ ولألحداث الُمَتَغيِّ
التــي تتــرك بعــد رحيلهــا وُأفوَلهــا بصمــات إيجابيــة مؤثرة وباقيــة كبقاء 
المعتقــدات والقيم الدينيــة، وُتظِهر ُقْدَرتها لكشــف الموروثات اإليجابية 
مــن الســلبية المتســلقة على المعتقــدات الدينية، ُتعد من األمــور الُمعقدة 
علمــي  تسلســلي  تحليلــي  لتفكيــك  الحتياجهــا  اجتيازهــا  فــي  الصعبــة 
تاريخــي مبنــي علــى التوثيــق والصــدق والوضــوح والشــفافية، من أجل 
نجــاح هــدف البحث ومتانة وغزارة اإلنتاج الفكري الذي يقصده الباحث 

والمفكر والفيلسوف.
 وُمعايشــة الواقع بدقة واستشــراف المســتقبل بذكاء مع وجود القراءة 
للفكــرة  أعمــق  حقيقــي  اســتدالل  فيهــا  للتاريــخ؛  والمتمعنــة  المتعمقــة 
ونضوجهــا قبــل خروجها، وســتعطي الفكرة وقًعا أكثر ساســة في الفهم 
واالستيعاب لتكامل أو لشبه تكامل استنباطها المبني على ثاثة أعمدة؛ 
الماضي والحاضر والمســتقبل، وســيكون تفكيكها وتجزئتها ِبُيْســر ألجل 
تحليلهــا فــي وقتهــا ومــا بعــده؛ فضيلة وِميــزة وُقــْدَرة لها إلبقــاء المعنى 
ــا بــا تشــويش عنــد أيِّ متصــدٍّ للتدقيق وباحٍث يشــير إلى  متماســًكا قويًّ

مرجعيتها العلمية.
 ولننظــر بتجــرد في شــخصية ســمو األميــر حفظه هللا مــن موقع الضمير 
ــي اإلنســاني، الــذي يملكــه ُملــكا روحيــا متوازنا ومتوازيــا مع الفكر  الِحسِّ
الفلســفي لديــه، ومــن خــال القــراءة العميقــة العلميــة الغزيــرة للتاريــخ 
والهجينــة مــع الواقــع المعاصــر والمســتقبل االستشــرافي التــي ينتهجها 
ِعه في  ــِده وَتربُّ ــز قدرِتــه وَتَوحُّ ســموه؛ “فــا خــاف وال اختــاف فــي َتَميُّ
ِتــه فــي انتشــاِره وتغلغِلــه  قمــة الحــدث التنويــري العالمــي للضميــر، وِدقَّ
ــًدا  ــا لمعنــى الحيــاة”، وُمَمهِّ واســتدامته وبقاءئــه نابًضــا بالحيــاة، وُمؤصِّ
ُبل الواضحة نحو النجاح بكل ما تعنيه قاعدة النجاح، التي  الطريق والسُّ
ُتعتبر “التوأم والنظير للضمير وليوم الضمير ألمير الضمير”.. ليس مجاًزا 
ا يتم ربُطه وســرُده؛ بــل حقيقة تكرســها وحدة الوجود  وال خيــااًل فلســفيًّ
القيــم األخاقيــة  فــي اســتحضار  الرئيــس  اإلنســاني اإلمكانــي، ودوره 
وتنميتهــا وتطبيقهــا لتجســيد معنــى العبوديــة للــه عــّز وجــّل فــي أجمــل 

صورها ومعانيها.
 من المفارقات التاريخية القديمة للفكر الفلســفي لمعنى الضمير وأهمية 
بيــان الفــرق بمــن يتهمه ويربطه بالفشــل وبين من يــرى توأمته بالنجاح؛ 
وجود معتقدات قديمة تكّرس مفهوم الضمير في تحديد وظيفته “ذات 
الصناعــة اإلنســانية” في جلد الذات للملــذات، والتي كان يؤمن بها بعض 
ــَه وانتبه وصححها  الفاســفة ومنهم “نيتشــه” فــي بداية حياته حتى َتَنبَّ
ا مضمونه ارتباط  ا فكريًّ في نهاية حياته، وكانت في حقيقتها تحمل خطًّ
الضمير بالفشل، “ألن جلد الذات يورث الخوف والقلق، فيتبعه الفشل”..

ة مفهوم الضمير الذي يراه ويؤمن به   والتحليل المنطقي والعلمي لماِهيَّ
سمو األمير حفظه هللا بثقة تامة، ومتوافًقا مع ما يراه الكثير من العلماء 
والمفكريــن والفاســفة المتقدميــن والمتأخريــن؛ يكمــن فــي أن الضميــر 
الحــي لــه دور تشــخيصي عظيم وتنبيهي وتوجيهي دقيق لســلك طريق 
الحــق الُموصــِل للنجــاح، وتــرك ما هو ُمغِرٌق في الفشــل والضيــاع.. فلوال 
ه في العقل الواعي، لما اتجه  اســتحثاث وتشــجيع الضمير للتفكير الُمَوجَّ
وتجــرأ األشــخاص الناجحــون لكســر بعــض القواعــد الدنيويــة المتغيــرة 
للحصول على نتائج مختلفة، كما تؤكدها الدراســات ويذكرها في كتابه 

“مايكل هيبيل” “التفكير بطريقة مغايرة”.

عادل المرزوق

15 ألف مواطن عدد المستفيدين من مكتب “المسّنين”
يتولى إصدار بطاقة الخصومات على عدد من الرسوم الحكومية بنسبة 50 %

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
للمســـنين، جميـــل حميـــدان، نّظـــم المركز 
العالمي للتنمية المستدامة وبالتعاون مع 
االتحـــاد الدولـــي للمســـؤولية المجتمعية 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  والشـــبكة 
الخميـــس،  أمـــس  مســـاء  االجتماعيـــة، 
ملتقـــى وجائـــزة أفضـــل الممارســـات في 
فـــي  الســـابع  الســـن  كبـــار  مجـــال رعايـــة 
الـــدول العربية لعـــام 2020، تحت عنوان 
المعـــززة  الدوليـــة  “االســـتراتيجيات 
إلدمـــاج كبـــار الســـن وحمايـــة حقوقهـــم”، 
والذي يســـتمر ثاثة أيـــام، وذلك بحضور 
ومشـــاركة عـــدد مـــن الخبـــراء وممثليـــن 
واألهليـــة  الخاصـــة  المؤسســـات  عـــن 

المتخصصة.
المرصـــد  مبـــادرة  عـــن  الملتقـــى  وأعلـــن 
العربـــي لرعاية كبار الســـن، كمـــا تم خال 
حفل االفتتاح تكريم المؤسسات العربية 

الفائزة بأوســـمة التميز فـــي مجال رعاية 
فئة المســـنين، وافتتاح معرض مصاحب 
لمنتجـــات مؤسســـات رعايـــة هـــذه الفئة، 
كمـــا ســـيتم خـــال الملتقـــى عقـــد ورش 
عمـــل تدريبية تتناول أفضل الممارســـات 
والتجارب العربية فـــي مجال رعاية كبار 

السن.
 وذكر حميـــدان وجود أنديـــة دور نهارية 
ـــا  لرعايـــة الوالديـــن ويصـــل عددهـــا حاليًّ
14، وتديرها مؤسســـات المجتمع المدني 
فـــي إطـــار الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلة، 

مشـــيًرا إلـــى أن الـــوزارة خّصصت مكتب 
خدمات المســـنين، ليتولـــى إصدار بطاقة 
الرســـوم  مـــن  عـــدد  علـــى  الخصومـــات 
الحكومية بنســـبة 50 % لكبار المواطنين 
البالغيـــن مـــن العمـــر )60( عاًمـــا، حيث بلغ 
عـــدد المســـتفيدين مـــن خدمـــات المكتب 
باإلضافـــة  مواطـــن،  ألـــف   15 مـــن  أكثـــر 
إلـــى تطبيـــق االختبـــار البحرينـــي لقياس 
جودة حياة كبار الســـن وتقديم المعينات 

واألجهزة المساندة لهذه الفئة.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 

للمسنين، حسن إبراهيم كمال، إن محاور 
الملتقى لهذه الـــدورة جاءت متوافقة مع 
تطلعـــات الكثيـــر مـــن المنظمـــات المعنية 
برعايـــة كبـــار الســـن، والتـــي يؤكـــد عليها 
الخبراء بأنها ستؤدي دوًرا جديًدا وهادًفا 
فـــي المشـــاركة الحقيقيـــة فـــي عمليـــات 
التنميـــة فـــي المجتمعات العربية، مشـــيًرا 
إلـــى أهمية إعداد وصياغـــة تلك المحاور 
بمعارف ومهارات جادة الستدامة أعمالها 

وأنشطتها لرعاية المسن.
 وأوضـــح رئيـــس المركز العالمـــي للتنمية 
أن  الغفـــار،  عبـــد  يوســـف  المســـتدامة، 
الملتقى يأتي لتعزيز أهمية ترسيخ القيم 
العربيـــة  للشـــعوب  والمهنيـــة  اإلنســـانية 
واإلســـامية، فضـــاً عـــن تحقيق شـــراكة 
استراتيجية مع اللجنة الوطنية للمسنين 
المؤسســـات  وكذلـــك  البحريـــن،  فـــي 
الحكوميـــة والخاصـــة والمجتمعيـــة فـــي 
الـــدول العربية ذات الصلـــة بمجال رعاية 

كبار السن.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الدفع بالعالقات الدبلوماسية مع سريالنكا إلى آفاق أرحب
وكيـــل الخارجيـــة تنـــوه بالعمـــق التاريخـــي للعالقـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة

والســـبعين  الثانيـــة  الذكـــرى  بُمناســـبة 
ســـريانكا  جمهوريـــة  الســـتقال 
والـــذي  االشـــتراكية،  الديمقراطيـــة 
يتزامـــن مع الذكرى الثامنة والعشـــرين 
إلقامـــة العاقـــات الدبلوماســـية بينهـــا 
وبيـــن مملكـــة البحريـــن، قامت ســـفارة 
الديمقراطيـــة  ســـريانكا  جمهوريـــة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  االشـــتراكية 
وبالتعـــاون مـــع هيئة البحريـــن للثقافة 
الثقافيـــة  األمســـية  بإحيـــاء  واآلثـــار، 
الســـريانكية، وذلـــك بصالـــة البحريـــن 
وزارة  وكيـــل  وبُمشـــاركة  الثقافيـــة، 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، حيـــث تضّمنت 
األمســـية سلسلة من العروض الراقصة 
Chan� الســـريانكية الرقـــص   لفرقـــة 

na�Upuli المشـــهورة علـــى المســـتوى 
الدولي.

 وبهذه المناســـبة، تفّضلت وكيل وزارة 

الخارجية بإلقاء كلمـــة ترحيبية أكدت 
فيها عمق عاقـــات الصداقة والتعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 

الديمقراطيـــة  ســـريانكا  وجمهوريـــة 
تطـــور  مـــن  تشـــهده  االشـــتراكية ومـــا 
ونماء مســـتمرين في شـــتى المجاالت، 
للعاقـــات  التاريخـــي  بالعمـــق  منوهـــة 
والدبلوماســـية  االجتماعيـــة  الثقافيـــة 
بيـــن كا البلدين الصديقين، وحرصهما 
العديـــد  الُمشـــترك تجـــاه  العمـــل  علـــى 
مـــن القضايـــا اإلقليميـــة والدولية ذات 

االهتمام الُمشترك.
 كما أعربت وكيل وزارة الخارجية عن 
ثقتهـــا التامة وإيمانها الراســـخ بتوســـع 
وازدهـــار عاقات الصداقة بين البلدين 
علـــى كافـــة األصعـــدة خال الســـنوات 
القادمـــة بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة 
عليهمـــا وعلـــى شـــعبيهما، مما ســـيكون 
لـــه أطيب األثـــر فـــي الدفـــع بالعاقات 

الدبلوماسية إلى آفاق أرحب وأوسع.

إحياء األمسية الثقافية السريالنكية بُمشاركة وكيل وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

بتكليف من جاللة الملك... الحمر ينقل تعازي جاللته إلى أسرة مبارك
المنامة - بنا
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وجـــه الفريـــق الوطني لمكافحـــة فيروس 
كورونـــا جميـــع المواطنين الذين ســـافروا 
إلـــى إيران وعادوا خالل شـــهر فبراير إلى 
ضرورة المبادرة باالتصال على الرقم 444 
وذلـــك إلجـــراء الفحـــص الطبـــي وســـحب 
العينـــات للمختبـــر، وفق الخدمـــة المقدمة 
فـــي عدد من المراكز الصحية في مختلف 

مناطق البحرين.

الهدف: سالمة الجميع

وأعلـــن الفريق أنه في إطار الحفاظ على 
ســـالمة الجميـــع، فقـــد تـــم رصد أســـماء 
وعناوين جميع العائدين من إيران خالل 
هذا الشهر والبالغ عددهم 2292 مواطًنا، 
وأثنـــى على مبـــادرة 310 منهم بتجاوب 
وحس وطني لتســـجيل أنفسهم وإجراء 
الفحـــص، وكل ذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود 
المشـــتركة لتحقيـــق هـــدف واحـــد وهـــو 
االطمئنان على ســـالمة الجميع، وتطبيق 
اإلجراءات لمنع انتشـــار اإلصابة، وإعادة 

األوضاع إلى طبيعتها.
وبحضـــور وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم محمد 
الرميحي، مســـاء أمس، بمركز سمو ولي 
العهد للتدريب والبحوث الطبية، تحدث 
رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس 
كورونـــا واستشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشـــفى العســـكري المقـــدم طبيـــب 
مناف القحطاني، وعضو اللجنة الوطنية 
لمكافحة الفيروس واستشاري األمراض 
المعدية بالمستشفى العسكري الدكتورة 
المكتـــب  ورئيـــس  الســـلمان،  جميلـــة 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  للجنـــة  التنفيـــذي 

الكـــوارث عقيـــد ركـــن محمـــد البنغديـــر، 
وأدار المؤتمر اإلعالمي علي حسين.

حمايتك وحماية أحبابك

باهتمـــام  القحطانـــي  المقـــدم  وأشـــاد 
الجهـــود  دعـــم  فـــي  الرشـــيدة  الحكومـــة 
الراميـــة إلـــى اتخاذ التدابيـــر واإلجراءات 
الحتـــواء المـــرض ومنـــع انتشـــاره والعمل 

وفق خطوات اســـتباقية مدروســـة قائاًل : 
“وللـــه الحمد، ومنذ 14 يوًما تســـير األمور 
بشـــكل طيـــب فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي 
ترتكـــز على خطوات ضـــرورة لمنع دخول 
الفيـــروس إلى البالد، والحاالت المســـجلة 
يجـــري  كمـــا  مســـتقرة  حالـــة   38 البالغـــة 
تنسيق مســـتمر في مختلف المنافذ ورفع 
الطاقة االســـتيعابية لفحص القادمين من 

الـــدول الموبـــوءة، وترافق ذلـــك مع حملة 
توعيـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم والشـــوارع 
الرئيسة”، معبًرا في الوقت ذاته عن الثقة 
وروح المســـئولية في المواطنين الذين لم 
يبـــادروا لكي يجـــروا الفحـــص وزاد قوله: 
حمايتـــك  ونريـــد   444 الرقـــم  “خصصنـــا 

وحماية أحبابك”.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت جميلـــة الســـلمان أن 

جميـــع الحـــاالت الخاضعـــة للعزل، ســـيعاد 
إجـــراء الفحـــوص لهـــا اعتبـــاًرا مـــن يـــوم 
مـــن  للتأكـــد  مـــارس  مـــن  األول  األحـــد 
تطابـــق نتيجتين ســـليمتين قبل الســـماح 
بمغادرتهـــم لزيادة االطمئنان، ونود طمأنة 
ذويهم بأن الحاالت مستقرة وهم يتلقون 
رعايـــة مســـتمرة وليس هنـــاك لتخصيص 

مستشفى خاص لهذه الحاالت.

مسؤولية الجميع

وأكـــد أعضـــاء الفريـــق علـــى أن عـــزل من 
يحمـــل الفيـــروس أو المحتمـــل حملـــه عن 
األصحـــاء لفتـــرة أســـبوعين لكونهـــا فترة 
علـــى  أعـــراض  تظهـــر  ال  وقـــد  الحضانـــة 
المصاب لكنه قد ينقل الفيروس لآلخرين، 
وأن هنـــاك احترازات مشـــددة تم اإلعالن 
مـــن  أن  إلـــى  باإلضافـــة  بشـــفافية،  عنهـــا 
سيبادر وسيخضع للفحص سيحصل على 
إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين، وأن هناك 
ثقة ليست غريبة على المجتمع البحريني 
فهذه مسؤولية الجميع للتقيد باإلجراءات 

التي تهدف إلى سالمة الجميع.

الحذر من الشائعات

ولفت الفريق إلى ضرورة االنتباه لخطورة 
الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي 
التـــي قد تكون مـــن خـــارج البحرين، وأن 
بتاريـــخ  مـــر  الـــذي  البحرينـــي  المجتمـــع 
مـــن األزمـــات اجتازهـــا بترابطـــه، والثقـــة 
كبيـــرة فـــي الجميـــع الســـتقاء المعلومات 
مـــن المواقـــع الرســـمية التـــي تقدمها بكل 
شـــفافية، وأال يتم تداول الشـــائعات التي 

تضر بالسلم االجتماعي.

وزير اإلعالم وعدد من المسؤولين وممثلو وسائل اإلعالم يتابعون المستجدات القحطاني والسلمان والبنغدير في المؤتمر الصحافي

حصر 2292 مواطًنا عادوا من إيران ومن بادروا للفحص بلغ 310 مواطنين
المقبل األسبوع  لهم  الطبية  الفحوص  ــراء  إج وسيعاد  مستقرة   38 الـ  الحاالت  جميع 
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اســـتكمااًل لدعـــوة وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، خالل لقائه أمس األول، مع 
نخبة من أبناء الوطن لتعزيز المسؤولية المجتمعية في 
إطار الجهود الوطنية لمواجهة انتشـــار فيروس كورونا، 
وانطالقا مـــن دور وزارة الداخليـــة وحرصها على تعزيز 
الســـالمة العامة واطالع الـــرأي العام على المســـتجدات 
المتعلقة بتعزيز األمن المجتمعي من خالل الشـــراكة مع 
الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة لمكافحة انتشـــار فيروس 
كورونـــا، أعلنـــت وزارة الداخليـــة، أنـــه تـــم حصر أســـماء 
كافـــة العائديـــن من إيـــران، فـــي فبرايـــر 2020 وتحديد 
أماكـــن وجودهـــم، حيـــث يبلـــغ عددهـــم 2292 شـــخصا، 

عادوا إلى البحرين قبل أن تعلن إيران تفشـــي الفيروس 
فيهـــا. وتجـــاوب منهـــم 310 مواطنين مع دعـــوة الحملة 
الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونا، وقاموا بتســـجيل 
أنفســـهم لجدولـــة مواعيد الفحص الطبـــي، عبر االتصال 

على الخط الساخن 444.
وأعربـــت الـــوزارة عـــن شـــكرها لمن أبـــدى مـــن العائدين 
تجاوبـــا، وقـــام بالتســـجيل وجدولـــة الفحـــص، حرصـــًا 
علـــى ســـالمته وســـالمة أســـرته والمجتمع، فإنها تشـــدد 
علـــى اتخـــاذ كل اإلجـــراءات القانونية الالزمـــة بحق كل 
شـــخص عاد من إيـــران خالل الفترة المذكـــورة ولم يقم 
باالتصـــال وعمـــل الفحوصـــات المطلوبـــة، خصوصـــا أن 
مكافحـــة انتشـــار المرض مســـؤولية فرديـــة ومجتمعية، 

يجـــب النهوض بهـــا وبجدية كاملة. وتشـــمل اإلجراءات 
المطلوبة من األشـــخاص العائدين من إيران، في فبراير 
الجاري، االتصال بأسرع وقت ممكن على الخط الساخن 
444 لتســـجيل موعـــد للفحـــص الطبـــي المطلـــوب. وإذا 
أثبتـــت نتائـــج الفحوصـــات أن الشـــخص غيـــر مصـــاب، 
فســـيعود مباشـــرة إلى منزله، على أن يســـتكمل بنفســـه 
وفـــي غرفـــة منفصلة مـــدة الحجـــر المطلوبة، كما نشـــير 
فـــي هذا الســـياق إلى منـــح إجازة طبيـــة مدفوعة األجر 
لمـــدة أســـبوعين لـــكل شـــخص، يحضر إلجـــراء الفحص 
الالزم. وفي ســـياق متصـــل، أهابت وزارة الداخلية، بكل 
مـــن يعنيهم األمر، عدم القيام بـــأي تجمعات عامة خالل 

أسبوعين. حفظ هللا البحرين من كل شر وسوء.

“الداخلية” تعلن عن حصر أسماء جميع العائدين من إيران

سعيد محمد من الرفاع
دعوة جميع من عاد 
من إيران أخيرا إلى 
المبادرة للتسجيل 

وإجراء الفحص الطبي

في إطـــار الحملة الوطنية لمكافحة 
وزارة  نّظمـــت  كورونـــا،  فيـــروس 
التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة 
الصحـــة سلســـلة مـــن المحاضـــرات 
التوعويـــة بهذا الفيـــروس لموظفي 
قدمهـــا  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
مجموعـــة مـــن المختصيـــن بـــإدارة 
الصحـــة،  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
الذيـــن زّودوا الحضـــور بمعلومـــات 

حـــول فيـــروس كورونـــا ومصـــادره 
وطرق العدوى وأعراض اإلصابة به 
وكيفيـــة العالج منه، إلى جانب أهم 
التعليمات واإلرشـــادات التي يجب 
اتباعهـــا للوقايـــة منه، وللمســـافرين 
إلـــى البلـــدان التي ظهـــر فيها مرض 
فيـــروس كورونـــا، والقادميـــن إلـــى 
األيـــام  خـــالل  البحريـــن  مملكـــة 

الماضية.

توعية موظفي “التربية” بـ ”كورونا” الحواج يشيد باإلجراءات الحكومية بتوجيهات سمو ولي العهد
أســـاتذة “األهليـــة” يقدمـــون الـــدروس والمحاضـــرات لطلبتهـــم “أون اليـــن”

دعـــا الرئيس المؤســـس للجامعـــة األهلية 
عبـــدهللا الحواج طلبـــة الجامعـــة األهلية 
اســـتمرار  فـــي  نمـــوذج يحتـــذى  لتقديـــم 
فـــي  والتعلميـــة  التعليميـــة  فاعليتهـــم 
أسبوعي اإلجازة االحترازية التي تقررت 
والجامعـــات  المـــدارس  طلبـــة  لجميـــع 
بنـــاء علـــى توجيهـــات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء بتعطيل المـــدارس، بعد 
رصـــد حـــاالت أصيبـــت بفيـــروس كورونا 
البحرين.جـــاء  مملكـــة  فـــي  المســـتجد 
ذلـــك في االجتمـــاع االســـتثنائي لمجلس 

الجامعة األهلية الخميس، بحضور رئيس 
مجلـــس األمنـــاء عبـــدهللا الحـــواج، الذي 
أثنى على التوجيهات الســـديدة واإلدارة 
الحكيمة التي انتهجتها اللجنة التنسيقية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي التصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19(؛ بهدف منع انتشـــاره 

في مملكة البحرين.
وأكـــد الحـــواج أن ســـمو ولـــي العهـــد قـــاد 
التحدي بأعلى درجات الحكمة والحرص 
مملكـــة  مواطنـــي  جميـــع  ســـالمة  علـــى 
خصوصـــا  فيهـــا،  والمقيميـــن  البحريـــن 
وطنيـــة  لجنـــة  تشـــكيل  إلـــى  بتوجيهـــه 
قبـــل  ووقائيـــة  احترازيـــة  وإجـــراءات 
وصـــول المـــرض إلى مملكـــة البحرين من 
خالل المســـافرين، وهو األمر الذي أســـهم 

في عـــدم انتشـــار المرض داخـــل المملكة 
حتـــى اآلن، وإنمـــا اقتصر على مســـافرين 

قادمين من دول أخرى.
وأضاف: بادر عدد من األساتذة مشكورين 
والمحاضـــرات  الـــدروس  تفعيـــل  إلـــى 
االفتراضيـــة من خـــالل برنامـــج الموديل 

قبل أكثر من أسبوع تحسبا ألي طارئ.
ونـــوه رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور 
العالي بمبادرة عدد من األســـاتذة لتقديم 
االفتراضيـــة  والمحاضـــرات  الـــدروس 
لتهديـــد  األولـــى  البـــوادر  مـــع  لطلبتهـــم 
الفيـــروس، حيـــث قدمـــوا تجربـــة رائعـــة 
ومتميزة جدا فـــي هذا المجال، خصوصا 
مـــع مـــا أبـــداه الطلبـــة مـــن حرص شـــديد 
الـــدروس  مـــع  اإليجابـــي  التفاعـــل  علـــى 

االفتراضية.

الحواج يتحدث في االجتماع االستثنائي لمجلس الجامعة األهلية

المنامة - الجامعة األهلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترأســـت وزيرة الصحة فائقة الصالح وفد 
مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 
العاديـــة الــــ )53( لمجلـــس وزراء الصحـــة 
العـــرب ومكتبـــه التنفيـــذي بمقـــر األمانـــة 
العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة، 
فـــي الفتـــرة مـــن 26 - 27 فبرايـــر الجاري، 
حيـــث ترأســـت أعمـــال الـــدورة بمشـــاركة 
جميع الوفود العربية، وعقد فيها اجتماعا 
اســـتثنائيا عن فيروس كورونا المســـتجد 
الوقـــوف  بهـــدف  وذلـــك   )19  - )كوفيـــد 
على جاهزية واســـتعداد الـــدول األعضاء 

لمواجهة هذا الفيروس.
بعـــرض  واســـتهل االجتمـــاع االســـتثنائي 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة  ســـفير  مـــن 
فـــي القاهـــرة وممثلهـــا في جامعـــة الدول 
العربيـــة، حيث بيـــن التطـــورات الحاصلة 
في هـــذا المجال في الصيـــن واإلجراءات 
التي تـــم اتخاذها لحماية الصيـــن والعالم 
اجمـــع. ومـــن ثـــم قـــدم المديـــر اإلقليمـــي 

لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط 
عرضا عن الوضع في اإلقليم واإلجراءات 
وفـــي  الفيـــروس.  لمجابهـــة  المطلوبـــة 
االجتماع االستثنائي اعتمد البيان العربي 
عن الفيروس الذي تضمن ضرورة تنسيق 
كل الجهـــود العربيـــة للتصـــدي للفيـــروس 
واتخـــاذ اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة 
للحد من انتشـــار هـــذا الوباء الفيروســـي، 
وتعزيـــز العمـــل العربـــي المشـــترك المبنـــي 
على منهجية واضحة في التعامل مع هذا 
المرض وتطبيق اإلجراءات الوقائية التي 

من شانها تقليل نسب اإلصابة.
كما أكد البيان الدعوة لعقد اجتماع طارئ 
لـــدى  اســـتثنائي علـــى مســـتوى الخبـــراء 
وزارات الصحـــة العربيـــة، لمراجعة خطط 
االستعداد والترصد وتبادل الخبرات، في 
األســـبوع الثانـــي من مـــارس المقبل، بمقر 
األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة، 
وأكـــد علـــى تعزيـــز التواصـــل بيـــن الدول 
المعلومـــات  وتبـــادل  األعضـــاء  العربيـــة 

والتنسيق المســـتمر بين الهيئات الصحية 
العالمية وبما يتماشى مع اللوائح الصحية 
الدولية، وأيضًا تبادل الخطط االحترازية 
التـــي وضعتها الدول العربية لمجابهة هذا 
المـــرض واالســـتفادة مـــن خبـــرات الـــدول 
وتجاربهـــا، والتأكيـــد علـــى التعـــاون بيـــن 
الـــدول العربية لتنفيذ إجراءات مشـــتركة 
لمنع انتقال الفيـــروس إلى الدول العربية، 
ألى جانب االســـتفادة القصوى من تفعيل 
نظـــم ونهج تقييم المخاطر على مســـتوى 
المتأثـــرة  الـــدول  العربية،ودعـــم  الـــدول 

بالفيروس عند رصد حاالت فيها.
وفـــي الكلمـــة االفتتاحيـــة دعـــت الصالـــح 
إلـــى التكامـــل والتعـــاون العربـــي للتصدي 
للتحديـــات التي تواجه العالم فيما يخص 
والفاشـــيات  المعديـــة  األمـــراض  انتشـــار 
واألوبئـــة المحتملـــة وفيروســـات كورونا، 
خصوصـــا فـــي هـــذه الفتـــرة بعـــد ظهـــور 
حاالت العدوى البشـــرية بفيروس كورونا 
أهميـــة  وأكـــدت  الصيـــن.  فـــي  المســـتجد 

اإلمكانـــات  وتكاتـــف  الجهـــود  تكثيـــف 
حفاًظـــا علـــى الصحـــة العامـــة والتماســـك 
ومنـــع انتشـــار األوبئة، مشـــددة أيضًا على 
ضـــرورة بـــذل الجهـــود وفًقا لوضـــع رؤية 
عربية موحدة لمواكبة التقدم االجتماعي 
كل  ووضـــع  والبيئـــي،  واالقتصـــادي 
اإلمكانات المشـــتركة من أجل االســـتجابة 
العلـــوم  فـــي  والمســـتجدات  للتطـــورات 
الصحيـــة بشـــكل جيـــد ومـــن أجـــل تغيير 

أنمـــاط التعليـــم والتدريـــب والتأهيـــل في 
البلـــدان العربيـــة لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة قبل انتهاء العام 2030.
وبعـــد االجتمـــاع االســـتثنائي تـــم توزيـــع 
الجوائـــز للفائزين بجائـــزة الطبيب العربي 
مصـــر  مـــن  أطبـــاء   3 عليهـــا  حـــاز  التـــي 
حصـــدت  حيـــث  والبحريـــن،  واإلمـــارات 
العلـــوي  ابتســـام  البحرينيـــة  الطبيبـــة 
استشـــارية أمراض طب وجراحة العيون، 

الجائزة الثالثة لتكون أول طبيبة بحرينية 
تفوز بهذه الجائزة الرفيعة المستوى

 ومـــن ثـــم ناقـــش المجلـــس 27 بنـــًدا مـــن 
بنود جـــدول األعمال، وتـــم التباحث فيها 
بمشـــاركة كافـــة الدول األعضاء، وشـــملت 
من ضمن هذه البنود توحيد معايير خطط 
الطـــواري والكـــوارث وجاهزيـــة المنشـــآت 
الصحيـــة الفنيـــة واإلدارية لتكـــون جاهزة 

لالستجابة السريعة للطوارئ والكوارث.
وعلى هامش االجتماعات، التقت الصالح 
هانـــي  الســـعودي  الصحـــة  وزارة  بوكيـــل 
جوخدار للتباحث بشـــأن التعاون والدعم 
في ما يخـــص حاالت الكورونا المســـتجد 
)كوفيـــد-١٩(، وكذلـــك مـــع وزراء الصحـــة 
اإلماراتـــي والعمانـــي لبحث آليـــات العمل 
المشـــتركة، كمـــا مـــع نظيرتهـــا هالـــة زايد، 
وزيـــرة الصحة والســـكان بجمهورية مصر 
العربيـــة، فـــي ضـــوء بحـــث ســـبل تعزيـــز 
التعاون المشترك بين البلدين في المجال 

الصحي.

القاهرة - بنا

وزيرة الصحة تترأس أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب واالجتماع االستثنائي عن “كورونا”

واألوبئة المعدية  األمــراض  انتشار  لتحديات  للتصدي  والتعاون  للتكامل  تدعو  الصالح 

تنسيـــق الجهــــود العربيـــة للتصـــدي للفيـــروس
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حمالت توعوية في الجوامع والمساجد والحسينيات
ـــة فـــي دعـــم جهـــود مكافحـــة الفيـــروس ـــة”: نســـاهم بفاعلي “الجعفري

الجعفريـــة يوســـف  أشـــاد رئيـــس األوقـــاف 
الصالـــح باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
المتخـــذة ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، مؤكدًا أن إدارة 
األوقاف الجعفرية ساهمت بفاعلية في دعم 
هذه الجهود، وبناًء على التوجيه الصادر من 
مجلـــس الـــوزراء خـــال جلســـته االعتيادية 
األســـبوعية برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن تكليـــف إدارتـــي األوقاف 
الســـنية والجعفريـــة بالمســـاهمة فـــي حملـــة 
التوعيـــة الوطنيـــة بالفيـــروس، وبنـــاًء علـــى 
الخطـــاب الوارد مـــن وزير العدل والشـــؤون 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
علـــي آل خليفـــة، بـــادرت اإلدارة إلـــى توزيع 
الملصقـــات التوعوية التـــي أصدرتها الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد 
علـــى المســـاجد والمآتـــم والحســـينيات فـــي 
تســـتهدف  إذ  البحريـــن،  مناطـــق  مختلـــف 
الحملـــة 1000 موقـــع لدور العبادة )مســـاجد 
أن  الصالـــح  وحســـينيات(.وأوضح  ومآتـــم 

إدارة األوقاف الجعفرية شـــكلت فريق عمل 
لمتابعـــة التوجيـــه، ويتكـــون الفريـــق مـــن 3 
أقسام هي: اإلعام والعاقات العامة وقسم 
البحوث وشـــؤون المساجد وقسم الخدمات 
الهندســـية والصيانة، لتوزيع هذه الملصقات 
بــــ 4 لغـــات علـــى وجـــه الســـرعة، وأصـــدرت 
اإلدارة نصائح وإرشادات توجيهية لمرتادي 
المســـاجد والمآتـــم ومواكـــب العـــزاء وذلـــك 

للمساهمة في تعزيز الصحة العامة.
وقـــال إن مبـــادرات إدارة األوقاف الجعفرية 
للتوعيـــة والوقاية ضمـــن الخطة االحترازية 

انســـجامًا  للفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 
مـــع التوجيهـــات الكريمـــة لمجلـــس الـــوزراء 
بالتعـــاون مع وزارة الصحـــة، إذ قامت إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة منذ أســـبوعين من اآلن 
بالتواصـــل مـــع إدارة تعزيـــز الصحـــة بوزارة 
الصحة؛ إلطاق برنامـــج للتوعية والتثقيف 
بشـــأن الخطة االحترازيـــة للتصدي لفيروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي تعـــاون بيـــن اإلدارة 
والوزارة وبمشـــاركة أطبـــاء ومختصين في 

هذا الشأن.
ونفذت اإلدارة حمات توعوية في الجوامع 

والمســـاجد والحســـينيات فـــي العديـــد مـــن 
مناطـــق مملكة البحريـــن، وبمشـــاركة أطباء 
األطبـــاء  مـــن  وعـــدد  الصحـــة  وزارة  مـــن 
المتطوعين، والعمل جار على تنفيذ حمات 
جديـــدة فـــي مجموعة جديدة مـــن الجوامع 
والمساجد والحسينيات بمختلف محافظات 
المملكـــة، وعليه تم التواصل مع إدارة تعزيز 
الصحـــة بـــوزارة الصحة الســـتمرار الحمات 
التوعويـــة وتعزيزهـــا خصوصـــًا بعـــد توجيه 

مجلس الوزراء.
وأطلقـــت اإلدارة حملة توعوية واســـعة عبر 
االجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  الصحافـــة 
وتثقيفهـــم  العبـــادة  دور  مرتـــادي  لتوعيـــة 
وأصـــدرت  الفيـــروس،  مـــن  الوقايـــة  بشـــأن 
اإلدارة بيانيـــن موجهيـــن لعمـــوم المواطنين 
وحمات السفر عن إرجاء السفر إليران بناء 
علـــى توجيـــه من الجهات الرســـمية؛ بســـبب 

الظروف الصحية الراهنة.
األحمـــر  الهـــال  مـــع  اإلدارة  وتواصلـــت 
البحريني بشـــأن التعاون المشترك في تنفيذ 
الحمـــات التوعويـــة، ومن المتوقـــع أن تبدأ 
الحملة المشـــتركة في الفترة القريبة المقبلة 

لتشمل العديد من دور العبادة.
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انطاًقا من الحرص على الســـامة 
والمســـئولية  العامـــة  والصحـــة 
أعلـــن  والوطنيـــة،  االجتماعيـــة 
محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور، 
إلغـــاء كافة الفعاليات التي كان من 

المقر إقامتها في المحافظة.
 وأشـــار المحافظ إلى تعليق انعقاد 
للمحافظـــة  األســـبوعي  المجلـــس 
حتى إشـــعار آخر، وذلك تماشًيا مع 
اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازية 
التـــي أعلنتهـــا وزارة الصحـــة للحد 

من تفشي فيروس كورونا.

تعليق اجتماعات “الشمالية” األسبوعي
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دعــت وزارة الصحــة جميــع مرضــى العيــادات الخارجيــة بمجمــع 
السلمانية الطبي إلى االستفادة من خدمة طلب الدواء إلكترونيا 
بصيدليــة مجمــع الســلمانية الطبــي مــن خــال الموقــع اإللكتروني 
لــوزارة الصحــة www.moh.gov.bh، وذلــك مــن خــال الضغــط 
 ،https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy :على الرابــط التالــي
حيــث تســمح هــذه الخدمــة لمرتــادي مجمــع الســلمانية الطبي من 
مرضــى العيــادات الخارجيــة بطلــب دوائهــم إلكترونًيــا عبــر موقع 
الــوزارة واختيــار موعــد اســتامه، ممــا يوفر على المريــض الجهد 
والوقت ويقلل من االزدحام في صيدلية مجمع السلمانية الطبي.

الخدمـــة  هـــذه  وتســـمح 
إدخـــال  للمريـــض  اإللكترونيـــة 
وتحديـــد  الشـــخصي  رقمـــه 
الســـتامه  المناســـب  الموعـــد 
نصيـــة  رســـالة  لتصلـــه  للـــدواء، 
عبر هاتفه تؤكد عملية تســـجيل 

طلبه إلكترونًيا.
وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم 
األدويـــة  هـــذه  صـــرف  عمليـــة 
بانتظام وبما يوفـــر الوقت على 
أصحاب هـــذه الطلبـــات وتقليل 
فترات االنتظار من خال تقليل 
عدد المرضى مرتادي الصيدلية 
علـــى  االزدحـــام  فتـــرات  فـــي 
المجمع، وجاهزية طلبهم، حيث 
شـــكلت خاصيـــة تحديـــد موعد 
اســـتام لـــكل مريض وبحســـب 
توفـــر وحجـــم الطواقـــم العاملة 

بالصيدليـــة منفذا لتنظيم عملية 
االســـتام لألدوية بشـــكل سلس 

ودون تأخير.
جميـــع  الصحـــة  وزارة  ودعـــت 
إلـــى اســـتخدام هـــذه  المرضـــى 
وطـــرح  اإللكترونيـــة  الخدمـــة 
تســـاؤالتهم وماحظاتهـــم حول 
هـــذه الخدمـــة؛ مـــن أجـــل العمل 
علـــى تطويرها بما يتناســـب مع 

تطلعات المرضى.
يذكـــر أن وزارة الصحـــة تعكـــف 
خدمـــة  إضافـــة  علـــى  حاليـــا 
األدويـــة  لتوصيـــل  اختياريـــة 
للمرضـــى فـــي منازلهـــم، وذلـــك 
ضمـــن خطط الوزارة التطويرية 
فـــي القريب العاجـــل، بما يصب 

في راحة المرضى.

إتاحة خدمة طلب الدواء إلكترونيا 
من صيدلية “السلمانية”

ارتفاع عدد المصابين بـ “كورونا” إلى 38
ــران ــن إيـ ــا مـ ــعودية وصلتـ ــرى سـ ــة واألخـ ــا بحرينيـ ــان إحداهمـ ــان جديدتـ مصابتـ

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تســجيل حالتيــن جديدتيــن لمصابتيــن بفيروس كورونــا )كوفيــد 19( إحداهما مواطنــة بحرينية 
واألخرى من المملكة العربية الســعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحات جوية غير مباشــرة من إيران عبر مطار البحرين 
الدولــي، وتــم نقلهمــا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعــزل لتلقي العاج والرعاية الازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية 
إصابتهمــا بالفيــروس، ليبلــغ بذلــك العــدد االجمالي 38 مصاًبا جميعهم في حالة مســتقرة ويخضعون للعــاج والرعاية تحت 

إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى أنهـــا 
تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة 
المملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
مـــن خـــال ضمـــان متابعـــة جميـــع 
القادميـــن من الدول الموبوءة لمدة 
14 يـــوم من قبـــل فريق متخصص؛ 
للتأكـــد من خلوهم مـــن أي أعراض 
العـــزل،  بإرشـــادات  والتزامهـــم 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وتطبيـــق 

كورونـــا  فيـــروس  مـــن  والوقائيـــة 
المعاييـــر  بحســـب   )19 )كوفيـــد 
الدوليـــة والتـــي  أوصت بهـــا منظمة 

الصحة العالمية.
دعوتهـــا  الصحـــة  وزارة  وجـــددت 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 
القادميـــن مـــن إيـــران أو مـــن قاموا 
بزيارتها في الشهر الجاري االتصال 
444 لجدولـــة موعـــد  الرقـــم  علـــى 

الفحـــص، والبقـــاء في مقر ســـكنهم 
فـــي غرفـــة منفصلـــة حتـــى جدولة 
موعـــد الفحـــص واتبـــاع التعليمات 
التي ســـتعطى لهم مـــن قبل الفريق 
الطبي، مع ضرورة تجنب االختاط 
باآلخريـــن العتبارهم مصدًرا لنشـــر 

الفيروس لعائاتهم وللمجتمع.
حرصهـــا  إلـــى  الـــوزارة  ونوهـــت 
الدائـــم على إطـــاع الجميـــع بكافة 

حـــول  واإلرشـــادات  المســـتجدات 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
واإلعان عن كافة الحاالت الجديدة 
بالفيـــروس  إصابتهـــا  يتأكـــد  التـــي 
بالوعـــي  مشـــيدة  دوري،  بشـــكل 
المجتمعـــي للمواطنيـــن والمقيمين 
وحرصهم على اســـتقاء المعلومات 
أي  أو  المصابـــة  الحـــاالت  حـــول 
قـــرارات ومعلومـــات مـــن مصادرها 
الرســـمية، والتزامهـــم بتطبيق كافة 
اإلرشادات والتعليمات الصادرة من 
الوزارة؛ للحد من انتشـــار الفيروس 
الوطنيـــة  المســـؤولية  مبـــدأ  مـــن 
المشتركة، وضمان سامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

الكالب والقطط األليفة في المنازل ال تنقل “كورونا”
 أعلــن عــدد مــن المواطنيــن والمقيميــن بالبحريــن ممن يمتلكــون حيوانات 
أليفــة كالقطــط والــكاب تعيــش فــي منازلهــم عــن خشــيتهم مــن أن تنقــل 

وتنشر هذه الحيوانات االليفة فيروس “كورونا”.

هـــذه  أن  إلـــى  بعضهـــم  وأشـــار 
بيوتهـــم  فـــي  يربونهـــا  الحيوانـــات 
وتعيـــش معهـــم فـــي البيت ووســـط 
ويقومـــون  وأطفالهـــم،  عائاتهـــم 
بإطعامها وتنظيفهـــا، ويلعبون معها، 
الكبـــار،  قبـــل  االطفـــال  ويحتضنهـــا 

وأنهم يتخوفون من انتشار فيروس 
كورونـــا “كوفيد 19” مـــن خال هذه 
الحيوانات األليفـــة، وأن تكون ناقا 
للفيـــروس ألفـــراد العائلـــة، مؤكدين، 
أن عـــددا من العوائل واألســـر قامت 
مجبرة بالتخلص من هذه الحيوانات 

االليفة والتي عاشـــت معهم لسنوات 
طويلة وكانت تعامل كفرد من أفراد 
أســـرتهم، معلنيـــن تخوفهـــم مـــن أن 

تكون أحد وسائل نقل الفيروس.
منظمة الصحـــة العالمية ومن خال 

الخبراء والمختصين لديها،، والذين 
أكـــدوا فـــي إجابة صريحـــة حول ما 
إذا كانـــت الحيوانات األليفة بالمنزل 
تنشـــر فيـــروس كورونا أو تســـتطيع 
نقل العدوى، بأنه ولحد االن ال توجد 

أي بينـــة أو إثبـــات علمـــي يؤكـــد أن 
الحيوانات األليفة كالكاب والقطط، 
“كورونـــا  بفيـــروس  تصـــاب  قـــد 
المســـتجد”، و ال يوجـــد دليـــل يثبت 
وجـــود عاقة النتقـــال الفيروس من 
الحيوانات األليفة كالكاب والقطط 
لمرافقيهـــا مـــن البشـــر، وذلـــك منـــذ 
انتشـــار المـــرض في الصيـــن وحتى 
اللحظـــة، ولكنهـــم شـــددوا علـــى أن 
مـــن يربون هـــذه الحيوانـــات عليهم 

الوقائيـــة،  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
جيـــدا  اليديـــن  غســـل  كضـــرورة 
االتصـــال  بعـــد  والصابـــون  بالمـــاء 
بالحيوانـــات األليفـــة، منوهيـــن بـــأن 
غســـل اليديـــن وتطهيرهـــا من خال 
استخدام الصابون والمواد المطهرة 
لنظافـــة األيدي يحمينـــا من فيروس 
التـــى  البكتيريـــا  ومـــن  “الكورونـــا”، 
الحيوانـــات  مـــن  تنتقـــل  أن  يمكـــن 

االليفة إلى اإلنسان.

لم تثبت إصابتها 
بالفيروس حتى 

اآلن

غسل اليدين أبرز 
وسيلة للوقاية من 

الفيروس

ال تأثير لـ “كورونا” على تدفق المواشي الحية لألسواق
ــزون إســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــعــزيــز األمــــــن الـــغـــذائـــي ــ ــخ ــ ــي”: تـــوفـــيـــر م ــواشـ ــمـ ــلـ “الــــريــــم لـ

أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة الريــم للمواشــي رجــل األعمــال محمــد العصفــور إن الشــركة مــن منطلــق المســؤولية 
الوطنية على أهبة اســتعداداتها لتوفير اللحوم الحية في األســواق خال شــهر رمضان الكريم، مضيفا أنه عليى ضوء 
مستجدات انتشار فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم، قامت الشركة بدراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي 

ألمراض الحيوان في الدول المصدرة للحوم؛ للتأكد من خلو الماشية من األمراض الوبائية.

جهوزيـــة  عـــن  العصفـــور  وأعلـــن 
“شـــركة الريـــم” لتلبيـــة متطلبـــات 
المواشـــي  مـــن  المحليـــة  الســـوق 
الحية خال شهر رمضان الكريم، 
كاشـــفا عـــن نجاحهـــا فـــي التعاقد 
علـــي كميـــات وفيـــرة مـــن األغنام 
الحية واألبقـــار، مبينا أن الكميات 
التـــي تحتاجهـــا أســـواق البحرين 
متوافرة، كما أن أســـعار المواشـــي 

ستظل ثابتة خال شهر رمضان.
وأشاد العصفور، بجهود ولي العهد 

نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
التصـــدي  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
لفيروس كورونا، مؤكدا أن متابعة 
ســـموه لكافة اإلجراءات المتخذة 
في هذا الشـــأن، أسهمت في عدم 
انتشـــار المـــرض داخـــل المملكـــة، 
مشـــددا على ضـــرورة االصطفاف 
وراء ســـموه فـــي ظـــل األوضـــاع 
المحيطـــة، ونـــوه بمتابعـــة ســـموه 

للقطـــاع التجـــاري وحرصـــه علـــي 
توفيـــر كافـــة المنتجـــات الغذائية 

وضمان سرعة تدفقها للملكة.
وأوضح أن كافة الشحنات الواردة 
الحيـــة  المواشـــي  مـــن  للشـــركة 
ســـتخضع لرقابـــة صحيـــة صارمة 
قبل الشـــحن وبعده، وستستوفي 
والفحوصـــات  الشـــروط  كامـــل 
الصحيـــة والبيطرية ســـواء أثناء 
التصديـــر  موانـــئ  فـــي  وجودهـــا 
بالـــدول المصـــدرة أو بعد وصولها 

إلجـــراءات  وخضوعهـــا  المملكـــة، 
الحجـــر البيطـــري مـــن قبـــل إدارة 
الحيوانيـــة  والصحـــة  الرقابـــة 
بوزارة األشـــغال شـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، وذلك في 

إطار حرص الشـــركة على ســـامة 
وضمـــان  المســـتوردة  المواشـــي 
خلوها من أي أمراض حرًصا على 

سامة المواطنين والمقيمين.
وقال العصفور إن الشـــركة أخذت 
مخـــزون  توفيـــر  عاتقهـــا  علـــى 
إســـتراتيجي من المواشي لتعزيز 
األمن الغذائـــي، إنفاذا للتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية، ومنـــع تقلبـــات 
أسعار اللحوم والعمل على ثباتها، 
وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد 
من الخطـــط المســـتقبلية الداعمة 
لمشـــروعات األمـــن الغذائـــي مـــن 
اللحوم الحية، مضيفا أن الشـــركة 
انتهت من إعداد دراســـة متكاملة 
عبـــر  الماشـــية  بســـوق  لارتقـــاء 

مشاريعها الحيوية.
واجهـــت  الشـــركة  أن  إلـــى  ونـــوه 
خال الفتـــرة الماضيـــة، تحديات 
أثرت بشكل كبير على خططها، إال 
أنها رغم تلك التحديات، استمرت 
فـــي تقديـــم خدماتها علـــى النحو 
المطلوب دعما منها لقطاع الثروة 
الحيوانية، مشـــيرا إلى أن الشركة 
لـــم تقـــف مكتوفـــة األيـــدي حيال 
هذه التحديـــات، بل قامت بإعادة 
صياغـــة خططهـــا ومشـــاريعها بما 
فـــي  الســـوق  وأوضـــاع  يتناســـب 
المملكة، داعيا إلى ضرورة تضافر 
الجهـــود لتعزيز األمن الغذائي في 

الباد.

المنامة - شركة الريم للمواشى

 محمد العصفور

تعميم الملصقات التوعوية على جميع المساجد والمآتم

 بدور المالكي

علي العصفور



مطلوب يدهس شرطيا بسيارته ويتلف مركبة مخبر
األضـــــــرار قـــيـــمـــة  ديـــــنـــــارا   250 بـــــ  ــه  ــ ــ ــزام ــ ــ وإل ســــنــــوات   7 ــالـــســـجـــن  بـ ــب  ــ ــوق ــ ع

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى معاقبة مســتأنف رفض االنصياع لرجلي األمــن الذين حضرا للقبض عليــه؛ كونه متهما بإحدى 
القضايا بعدما أبلغ عنه أحد المخبرين، واصطدم بأحدهما أثناء محاولته الفرار كما أتلف ســيارة مســتأجرة من قبل المخبر الذي ســاهم بالقبض 
عليه؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات، كما أمرت بإلزامه أن يؤدي إلى شركة تأجير السيارات مالكة السيارة مبلغ وقدره 250 دينارا قيمة التلفيات.

وكانـــت وجهـــت لـــه النيابـــة العامـــة تهمة 
أنه بتاريخ 25 يوليـــو 2019، اعتدى على 
ســـامة جســـم عضوين من قـــوات األمن 
العـــام همـــا الشـــرطيين المجنـــي عليهمـــا 
التابعيـــن لـــوزارة الداخلية، وذلك بســـبب 
بالثانـــي  فأحـــدث  وظيفتهمـــا،  تأديتهمـــا 
الطـــب  بتقريـــر  الموصوفـــة  اإلصابـــات 
إلـــى  أفضـــت  والتـــي  المرفـــق،  الشـــرعي 
مرضـــه أو عجـــزه عـــن أعماله الشـــخصية 

لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: أتلف عمدا السيارة المملوكة لشركة 

تأجير السيارات المجني عليها.

وذكـــرت أن واقعـــة الدعـــوى تتحصل في 
أنـــه بينما كان الشـــرطيان المجني عليهما 
على واجب عملهما بمكتب تنفيذ األحكام 
الجنائيـــة التابـــع لمركـــز شـــرطة المحرق، 
ُكلفا من قبل ضابـــط بالتواصل مع مخبر؛ 
لمعرفتـــه مـــكان وجـــود المتهـــم ومـــن ثم 
القبض عليه كونه قد صدرت ضده أوامر 

ضبط وإحضار.
وبناء على ذلك تواصا مع المخبر المشار 
إليه وأخبرهما بأن المتهم موجود بالقرب 
من مستشفى الملك حمد، وبالفعل توجها 
إليه مستقلين دورية مدنية، وفي الموقع 

أبصـــراه وهو في ســـيارة من نوع نيســـان 
ماكســـيما متوقفـــا علـــى جانـــب الطريـــق، 
فأوقفا الدورية أمام ســـيارته، وإبان ذلك 
هّم المتهم بالتحرك بسيارته، ولكن حضر 
المخبـــر بســـيارته واعتـــرض خـــط ســـير 

المتهم ومنعه من التحرك.
مـــن  ترجـــا  الشـــرطيين  أن  وأضافـــت 
الدوريـــة وتوقـــف المجنـــي عليـــه الثانـــي 
خلفهـــا وهـــو يحمل بيده جهاز الاســـلكي 
توجـــه  حيـــن  فـــي  بالشـــرطة،  الخـــاص 
المجني عليه األول الذي يحمل هو اآلخر 
جهاز الاسلكي إلى سيارة المتهم، والذي 

حـــاول حينها الرجوع إلى الخلف والهرب 
مـــن الموقـــع، ففتـــح الشـــرطي األول باب 
ســـيارته وأخبره بأنه من الشرطة وجلس 
علـــى فخـــذه األيســـر ووضـــع قدمـــه على 

الفرامل.

قدمـــه  إبعـــاد  مـــن  تمكـــن  المتهـــم  لكـــن 
والدهـــس علـــى دواســـة البنزيـــن وتحرك 
مســـرعا إلـــى األمـــام محـــاوال المـــرور بين 
فاصطـــدم  المخبـــر،  وســـيارة  الدوريـــة 
بجســـم الشـــرطي المجنـــي عليـــه الثانـــي 

وأســـقطه أرضا ومن ثم اصطدم بســـيارة 
المخبـــر، حتى تمكن المجنـــي عليه األول 
مـــن الضغط مجددا على الفرامل وإيقاف 
الســـيارة ونهـــض المجنـــي عليـــه الثانـــي 
وتوجه إلى مكان وقوف الســـيارة، وهناك 

تم تقييد المتهم والقبض عليه.
وثبـــت بتقريـــر الطـــب الشـــرعي الخـــاص 
بالشـــرطي المجني عليه الثاني أنه يعاني 
إصابـــة رضيـــة )كســـر( بالطـــرف الســـفلي 
األيمـــن وكذا إصابـــات احتكاكية بالطرف 
السفلي األيسر، كما ثبت من االطاع على 
القـــرص المدمج المرفق بأنه يحتوي على 
تصويـــر أمنـــي تبين فيـــه ارتـــكاب المتهم 
قيمـــة  أن  ثبـــوت  إلـــى  إضافـــة  للواقعـــة، 
إصـــاح التلفيـــات التـــي لحقت بالســـيارة 

تقدر بمبلغ 250 دينارا.
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

صــّرح مديــر عــام مديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة أن شــرطة 
المديريــة، تمّكنــت مــن القبــض علــى آســيوي بتهمــة ســرقة بطاقــة 
للصراف اآللي وســرقة مبالغ منها، وعلى مجموعة من اآلســيويين 
كانــوا يمارســون لعــب )القمــار(، وذلــك بشــقة ســكنية فــي منطقــة 

الحورة.

 وأوضـــح أن شـــرطة المديريـــة، 
كانت قد باشرت عمليات البحث 
والتحـــري حـــول قضية الســـرقة 
والتي أســـفرت عن تحديد هوية 
المشتبه به والقبض عليه، مضيًفا 
أنه أثناء عملية القبض تم ضبط 
مجموعـــة آســـيويين فـــي نفـــس 
الشـــقة الســـكنية يمارســـون لعب 

)القمار(، حيـــث تم القبض عليهم 
فـــي حالة تلبس وتحريـــز المبالغ 

المالية التي كانت بحوزتهم.
 وأشار مدير عام مديرية شرطة 
محافظـــة العاصمـــة إلـــى أنـــه تم 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الازمـــة وإحالة المقبوض عليهم 

للنيابة العامة.

القبض على سارق آسيوي 
ومجموعة آخرين لعبوا القمار

الثقة الملكية دافع لمضاعفة الجهود
المواطنين وتطلعات  آمال  لتحقيق  العمل  مواصلة  العاصمة:  محافظ 

رفع محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى 
آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان، بمناســبة تجديــد الثقــة الملكية 

السامية بإعادة تعيينه محافًظا لمحافظة للعاصمة.

 وأكد المحافظ أن الثقة الملكية 
دافع لمضاعفـــة الجهود لارتقاء 
المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
العاصمـــة،  محافظـــة  ألهالـــي 
المواطنـــة،  مفاهيـــم  وتعزيـــز 
والشراكة المجتمعية، منّوًها إلى 
مواصلـــة العمـــل لخدمـــة الوطن 
علـــى  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
ضمـــن  والســـير  المملكـــة،  أرض 
نهـــج جالـــة الملك فـــي مواصلة 

وتنفيـــذ  والتطويـــر،  التحديـــث 
الرشـــيدة  الحكومـــة  توجيهـــات 
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ودعـــم  آل خليفـــة،  ســـلمان  بـــن 
ومؤازرة ولـــي العهد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، لتحقيق كل ما من شـــأنه 

رفعـــة المملكـــة وشـــعبها الوفي، 
والعمـــل علـــى صـــون المنجزات 
والمكتســـبات التـــي تحققت في 

عهد جالة الملك.

 وأشـــار محافـــظ العاصمـــة إلـــى 
تحقيـــق  علـــى  العمـــل  مواصلـــة 
المواطنيـــن،  وتطلعـــات  آمـــال 
والمســـاهمة الفاعلة في تحقيق 
أهـــداف النهضـــة الشـــاملة علـــى 
مختلـــف األصعـــدة، واالســـتمرار 
في المســـاهمة فـــي تعزيز مكانة 
كافـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

المحافل اإلقليمية والدولية.
 ودعـــا المولى عّز وجّل، أن يديم 
على جالة الملك موفور الصحة 
ذخـــًرا  يحفظـــه  وأن  والعافيـــة 
وســـنًدا لمملكة البحريـــن الغالية 

وشعبها الوفي.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - وزارة الداخلية

تأييد السجن 10 سنوات لمدان بوقائع نقل أموال لجماعة إرهابية
رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى، طعــن مــدان بوقائع تســلم 
أموال ونقلها لصالح أفراد يمارسون أنشطة إرهابية بداخل المملكة بعدما جنده 
متهم آخر هارب ومقيم في إيران، وأيدت سجنه لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 
100 ألــف دينــار، فيما لم يســتأنف المتهم الهارب المحكوم عليه بالســجن المؤبد 

وبغرامة مالية تقدر بنصف مليون دينار، وبمصادرة المضبوطات.

وتشـــير أوراق القضيـــة إلـــى أن باغـــا 
كان قـــد ورد للنيابـــة العامـــة مـــن إدارة 
فـــي  أنـــه  الجنائيـــة، تضمـــن  المباحـــث 
إطـــار الجهـــود للمحافظـــة علـــى األمـــن 
العـــام وتجفيف مصـــادر ومنابع تمويل 
العناصـــر اإلرهابية المطلوبـــة أمنيا في 
مملكـــة البحرين، فقـــد وردت معلومات 
لمـــازم أول عـــن قيـــام مجموعـــة مـــن 
األشخاص بنقل األموال؛ بهدف إيصالها 
إلى العناصر اإلرهابية المطلوبين أمنيا، 
وضمـــان اســـتمرار نشـــاطهم اإلرهابـــي 

والتخريبي في مملكة البحرين.
وبإجـــراء التحريات تبيـــن قيام المتهم 
األول القيـــادي في تنظيم “تيار الوفاء” 
اإلرهابـــي والمتواجد في إيران بتجنيد 
المتهـــم الثانـــي؛ ليقوم األخير باســـتام 
أموال بحوزته في منزله بداخل مملكة 
البحريـــن، ويقـــوم بنقلهـــا ووضعها في 
حساب خاص باســـمه ليسلمها آلخرين 
فـــي نقاط ميتة، علـــى أن يتم بعد ذلك 
توزيعها على العناصر اإلرهابية الهاربة 
أجـــل  مـــن  البحريـــن؛  مملكـــة  بداخـــل 

مزاولة عملهم اإلرهابي التخريبي.
كما أسفرت التحريات أن الدعم المقدم 
لهـــذه العناصـــر هـــو بهدف اســـتمرارهم 
اإلرهابـــي  نشـــاطهم  مواصلـــة  علـــى 
والتخريبـــي، من خال تأمين تنقاتهم 
إلعمالهـــم  الازمـــة  المـــواد  وشـــراء 
الشـــغب  بأعمـــال  والقيـــام  اإلرهابيـــة 
والتخريب والمســـيرات غير المرخصة؛ 
وذلـــك لزعزعة األمـــن واالســـتقرار في 
المملكة وإلحاق أكبر ضرر برجال األمن 
ومؤسســـات المملكة الحيويـــة وترويع 

المواطنين والمقيمين وبث الرعب في 
نفوسهم.

ونظـــرا إلـــى أن المتهم الثانـــي موقوف 
تـــم  فقـــد  أخـــرى،  قضيـــة  ذمـــة  علـــى 
اســـتدعائه والتحقيـــق معه حـــول تلك 
المعلومات، فاعترف بها، والذي قرر أنه 
مـــارس تلك األعمـــال منذ العـــام 2015 

وحتى 2019.
وقد أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة 
على اعتبار أنهما في غضون األعوام 
من 2015 وحتى 2019، ارتكبا اآلتي:
أعطـــى  “هـــارب”:  األول  المتهـــم  أوال: 
أمـــواال ألفـــراد داخـــل مملكـــة البحرين 
مـــع علمـــه  إرهابيـــا  نشـــاطا  يمارســـون 

بذلـــك تنفيـــذا لغـــرض إرهابـــي؛ وذلـــك 
بأن جنـــد المتهـــم الثانـــي لمعاونته في 
تمويل العناصر اإلرهابية بداخل مملكة 
البحرين وكلفه بعدة تكليفات الستام 
قبـــل  مـــن  األمـــوال الســـتغالها  ونقـــل 

العناصر اإلرهابية.
ثانيـــا: المتهم الثاني: تســـلم بالواســـطة 
ونقلهـــا  األول  المتهـــم  مـــن  أمـــواال 
الســـتغالها في مصلحة ودعم العناصر 
البحريـــن  مملكـــة  بداخـــل  اإلرهابيـــة 
تنفيـــذا لغرض إرهابـــي وذلك بأن تلقى 
عـــدة تكليفـــات من المتهـــم األول وقام 
باســـتام تلك األموال ونقلها وتخبئتها 
في مواقع أخرى الســـتغالها من جانب 
مملكـــة  بداخـــل  اإلرهابيـــة  العناصـــر 

البحرين.

أجرى العمليات 
بتوجيه من هارب 

إليران ومحكوم 
معه بالمؤبد

3 و5 سنوات لموظفين بشركة مالية استوليا على أموال باسم زبون
اســـتخرجا لـــه ســـيارة واســـتغال مســـتنداته فـــي اســـتخراج بطاقتـــي “فيـــزا”

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد معاقبة موظَفين في إحدى الشركات المالية، والتي تقدم خدمات التمويل المالي وبطاقات الفيزا لعمالئها بسجن األول 
لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار، بعدما احتال وبمساعدة من صديقه على مواطن استغاّل مستنداته الثبوتية )جواز السفر وبطاقة الهوية(، وتمكنا من شراء سيارة 
لصالح المجني عليه، كما استخرجا باسم المجني عليه بطاقة “فيزا” واستوليا عليها وسحبا منها مبلغ 4000 دينار ومبلغ 8000 دوالر، بإجمالي يصل إلى أكثر من 7000 دينار، 

في حين سجنت الثاني لمدة 3 سنوات وغرمته مبلغ 1000 دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة.

وتتحصـــل تفاصيـــل الواقعـــة فـــي قيـــام 
المســـتأنفين بالتوجه إلى مســـكن المجني 
عليـــه وعرضـــا عليـــه شـــراء ســـيارة عـــن 
طريـــق تقديم تســـهيات تقدمها الشـــركة 
التـــي يعمـــان فيها، فوافـــق المجني عليه 
وقـــام بتســـليمهما جـــواز الســـفر وبطاقـــة 
الهوية ونســـخة من كشف حسابه وسجله 
التجاري، وعقب اســـتامه السيارة ماطل 
المجنـــي عليـــه  فـــي تســـليم  المســـتأنفان 

أوراقه الثبوتية.
وأضافت أن المجني عليه تفاجأ في العام 

2014 بمطالبـــة الشـــركة التـــي يعمـــل فيها 
المدانان بأن يدفع مبالغ تمثلت في 4000 
دينـــار و8000 دوالر بعد صـــدور بطاقتين 
ائتمانيتيـــن “فيزا” باســـمه والحصول على 
تلـــك األمـــوال، وبمراجعتـــه للشـــركة تبين 
الثبوتيـــة  األوراق  باســـتخدام  قيامهمـــا 
الخاصة به الســـتخراج تلك البطاقات بعد 
أن انتحـــل المســـتأنف الثانـــي شـــخصيته 
وقام بمهر اســـتمارة الطلـــب ووقع عليهما 
واســـتخرج البطاقـــة، كمـــا قـــام الموظـــف 

اآلخر بنفس األمر للبطاقة الثانية.

وتبـــث للمحكمة من تقريـــر خبير التزييف 
بتوقيـــع  المتهميـــن  قيـــام  والتزويـــر 
االســـتمارات بخـــط أيديهمـــا وأن المجني 
عليـــه لم يحـــرر أي مـــن البيانـــات أو يوقع 
على االســـتمارات المنســـوبة له، وإنما هي 
توقيعات مزورة. فأحالتهما النيابة العامة 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهما فـــي غضون 

العام 2013، ارتكبا اآلتي:

أوال: المستأنف األول:

نيـــة بطاقـــة هويـــة  1 - اســـتعمل بســـوء 

صحيحـــة باســـم المجني عليـــه وانتفع بها 
بغيـــر وجـــه حـــق، بـــأن قدمهـــا للمســـتأنف 
الثانـــي وتمكـــن مـــن اســـتخراج بطاقتـــي 

ائتمان من الشركة المالية.
-2 اســـتعمل محرر صحيح باســـم شخص 
غيـــره وانتفع بـــه بغير وجه حـــق بأن قدم 
جواز الســـفر للمســـتأنف الثانـــي وانتفع به 

وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان.
-3 استعمل توقيع إلكتروني، وهو بيانات 
المجنـــي عليه لغرض احتيالـــي بأن أجرى 
عمليات ســـحب بواســـطة البيانات بغرض 

التوصل إلى االستياء على قيمتها.
-4 توصـــل مـــن دون مســـوغ قانونـــي إلى 
االســـتياء علـــى المبالـــغ الماليـــة المبينـــة 
قـــدرا بـــاألوراق والمملوكـــة للمجنـــي عليه 
باالســـتعانة بطرق احتيالية بأن اســـتعمل 
المملوكتيـــن  االئتمانيتيـــن  البطاقتيـــن 

للمجني عليه.
5 - اســـتعمل المحـــررات العرفيـــة المزورة 
انتحـــل  أن  بعـــد  أجلهـــا  مـــن  زوت  فيمـــا 

شخصية المجني عليه.

ثانيا: المستأنف الثاني:

1 - اشـــترك مع المســـتأنف األول بطريقي 
االتفاق والمســـاعدة في ارتـــكاب الجرائم 

في البنود السابقة.
2 - اســـتعمل المحـــررات العرفيـــة المزورة 
مع علمه بتزويرها وقدمها للشركة المالية 

للحصول على بطاقات االئتمان.

محرر الشؤون المحلية
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ــار فــــي الــمــديــنــة ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــى الـــــتـــــراث واالس ــلـ ــاظ عـ ــفـ ــحـ ــلـ ــة فــــريــــدة لـ ــ ــارب ــ ــق ــ م

المحـرق.. عراقـة وطيبـة وتراث غنـي
لم تكن جولتي في مشروع إحياء منطقة 
المحـــرق في البحرين - الـــذي تم اختياره 
مؤخـــرا مـــن بين المشـــاريع الســـتة الفائزة 
بجائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة فـــي دورتها 
األخيـــرة 2019 - كما توقعـــت، بل لألمانة 
تجاوز هذا المشـــروع إلى حد كبير أقصى 
فريـــق  وضـــع  وقـــد  ال،  كيـــف  توقعاتـــي. 
رائـــع متنوع مـــن المهندســـين المعماريين 
والخبـــراء  الحضرييـــن  والمخططيـــن 
المختصيـــن فـــي مجـــاالت مختلفـــة )مـــن 
إلـــى  والتـــراث  األثريـــة  المواقـــع  ترميـــم 
الزراعة( بصماته الرائعة ورؤيته المتميزة 
فـــي كل زاويـــة مـــن زوايـــا هذا المشـــروع 

المتكامل.
إلى جانب االتقان في العمل والدور المهم 
والرائـــع الذي يقـــوم به هذا المشـــروع من 
خـــال ترميم المواقـــع التراثيـــة المعرضة 
للخطـــر، والحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافية 
للمـــكان، واالســـتفادة مـــن كل التفاصيـــل 
الدقيقـــة الموجودة في الموقع، والتعريف 
الطيبـــة  المدينـــة  هـــذه  وعراقـــة  بتاريـــخ 
وتراثهـــا الغنـــي، كانـــت هنالك عـــدة نقاط 
لفتـــت  وحضـــورا  أهميـــة  تقـــل  ال  أخـــرى 

انتباهي في هذا المشروع. 
باالنتمـــاء  الشـــعور  النقـــاط  هـــذه  أولـــى 
والفخـــر الذي بدا واضحـــا على وجوه كل 
أعضـــاء الفريق الذي عمل ومـــا زال يعمل 
في هـــذا المشـــروع، النقطـــة الثانية كانت 
هـــذا التناغـــم الرئـــع بيـــن الفريـــق اإلداري 
والتنفيـــذي للمشـــروع، والقيادة الرشـــيدة 
كل  فـــي  واضحـــة  لمســـاتها  بـــدت  التـــي 
تفصيـــل مـــن تفصيـــات العمـــل، وبشـــكل 
خـــاص الجهـــد الكبيـــر للشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفة، رئيســـة هيئـــة البحرين 

للثقافة واآلثار في قيادة هذا المشروع.
أمـــا النقطـــة الثالثة واألكثـــر أهمية، والتي 
كانت محـــط إعجابـــي وتقديـــري، فكانت 
المجتمـــع  بيـــن  الرائـــع  بالتفاعـــل  تتعلـــق 
المحيـــط بالمشـــروع ومشـــاركة القطاعين 
العام والخاص إلى جانب المجتمع األهلي 
والمنظمـــات الدوليـــة فـــي تمويـــل وتنفيذ 
واإلشـــراف علـــى العديـــد من مرافـــق هذا 
المشـــروع. كان مـــن الملفـــت بالنســـبة لـــي 
أن تقوم منظمـــات عربية ودولية مختلفة 
بالمشـــاركة فـــي تمويـــل عـــدة مواقـــع من 
هذا المشـــروع المتكامل، األمر الذي يمكن 
اعتبـــاره نموذجـــا رائعا يحتذى بـــه لتنفيذ 
مشـــاريع مماثلة في مناطق أخرى مماثلة 

من العالم العربي.
زيارتي مشـــروع إحيـــاء منطقـــة المحرق 
كانت جزءا من مشـــاركتي في االحتفالية 
الرائعة التي اســـتضافها مركز زوار مســـار 
اللؤلـــؤ فـــي المحـــرق )البحريـــن( لاحتفاء 
بمشـــروع “إعادة إحياء منطقـــة المحرق”، 
الفائـــز بجائزة اآلغا خـــان للعمارة، وتكريم 
فريـــق العمـــل الـــذي شـــارك فـــي تخطيـــط 
هـــذه  الفريـــد.  المشـــروع  هـــذا  وتنفيـــذ 
االختفاليـــة التـــي نظمتهـــا هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار بالتعاون مـــع جائزة اآلغا 
خان للعمـــارة، وهي الثانية ضمن سلســـلة 
من النشاطات التي تعنى بتسليط الضوء 
على المشـــاريع الفائزة بجائـــزة اآلغا خان 
الجائـــزة  إدارة  ســـتقوم  والتـــي  للعمـــارة، 
بتنفيذهـــا خال العام الجاري بالتعاون مع 

عدد من الشركاء المحليين. 
تـــم  المناســـبة أيضـــا  علـــى هامـــش هـــذه 
تنظيـــم نـــدوة خاصـــة حـــول جائـــزة اآلغا 
خان للعمـــارة والمعايير التـــي تم االعتماد 
عليها الختيار المشـــاريع الفائزة بالجائزة، 
إحيـــاء  إعـــادة  وبشـــكل خـــاص مشـــروع 
المحاضـــرون  ناقـــش  حيـــث  المحـــرق، 
الجوانب األكثر أهمية التي يتميز بها هذا 
المشـــروع، والتي كانت ســـببا في اختياره 
للفـــوز بالجائـــزة، كما ناقشـــوا الســـبل التي 
مـــن شـــأنها أن تحفـــز المشـــاريع التنمويـــة 
واالســـتثمارية فـــي مثـــل هـــذا النـــوع من 
المشـــاريع الحضريـــة. وشـــارك فـــي هـــذه 
الندوة إلـــى جانب فرخ درخشـــاني، مدير 
جائـــزة اآلغـــا خان للعمـــارة، كل من محمد 
األســـد عضو اللجنـــة التوجيهيـــة للجائزة، 
وكريم إبراهيم وميســـاء بطاينة من لجنة 
التحكيم العليا إضافة لشادية طوقان من 

اليونسكو.

مقاربة فريدة للحفاظ على التراث

المحـــرق علـــى مقربـــٍة مـــن  تقـــع جزيـــرة 
العاصمـــة المنامـــة، وقـــد كانـــت فـــي وقت 
مضى العاصمة والمركز السياســـي القديم 
للبحريـــن. وإلعـــادة إحيـــاء هـــذا الموقـــع 
التاريخـــي المهـــم، وتســـليط الضـــوء على 
أهميتـــه االقتصاديـــة واالجتماعية ودوره 
التاريخي في مهنة قديمة لطالما اشتهرت 
بها البحرين، تم تنفيذ مشروع طموح في 
المنطقة مـــن قبل هيئـــة البحرين للحفاظ 
على الثقافة واآلثار على مســـاحة شاسعة 

تزيد عن 330 ألف متر مربع. 
ورغم أن المشـــروع تم تدشـــينه في العام 
2013، إال أن العمـــل في الموقع لم يتوقف 
منـــذ ذلـــك التاريـــخ، بـــل اســـتمر بوتيـــرة 
متصاعـــدة. وفـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه 
هـــذا المشـــروع يهـــدف إلى الحفـــاظ على 
البنـــى القديمـــة والتاريخية فـــي المنطقة، 
تم التركيز أيضا على إنشـــاء مبان جديدة 
بطريقة عصرية مدروســـة تندمج بشـــكل 
رائـــع ومتناغم ضمن الموقع، ضمن مقاربة 
فريـــدة للحفـــاظ علـــى التـــراث وتخطيط 

المساحات العامة المعاصرة.
ضمـــن هذا اإلطـــار تتحدث نورة الســـايح، 
هيئـــة  فـــي  المعماريـــة  الشـــؤون  رئيـــس 
هـــذا  عـــن  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن 
المشروع بالقول: “المشروع هو عبارة عن 
مشـــروع تجديد حضري كبيـــر، وهو جزء 
مـــن مشـــروع لترميـــم المبانـــي التاريخية 
التي نســـعى للحفاظ عليهـــا ونقوم بإعادة 
تأهيلهـــا أيًضا من جديد. في البداية، قمنا 

بتنفيذ أشياء أساسية، حيث حافظنا على 
الســـاحات العامة في المدينة، والشـــوارع، 
والمســـتديرات العامـــة، وواجهـــات األبنية 
التي تحتاج حًقا لاستثمار، وفي المقابل، 
قمنـــا بإعـــادة تقديـــم البرامـــج المعاصـــرة 
التي ربمـــا لم يعد يجـــري تنفيذها وإعادة 

استثمارها في المدينة”.
الواقـــع،  “فـــي  الســـايح:  نـــورة  وتضيـــف 
واجهنـــا بعض التحديات فـــي البداية؛ ألن 
مـــا تـــم القيـــام بـــه كان جديدا إلـــى حد ما 
بالنســـبة للمدينة، وكان المفهوم الشائع أن 
هـــذه المباني القديمة هي مباني حساســـة 
وهشـــة، وكان يعتقد أن إعادة االســـتثمار 
فيهـــا هي ضيـــاع لألموال والجهـــد. ولكن، 
مـــن الواضـــح أنه بمجـــرد أن بدأنـــا بإعادة 
اســـتخدام هـــذه المبانـــي وعـــادت الحياة 
إليهـــا من جديـــد، بدأت في جـــذب الناس 
مـــن مناطـــق أخرى في البحريـــن، بل ومن 
مناطـــق أخرى في المنطقة، كان تأثير هذا 

المشروع إيجابيا للغاية”.

طريق اللؤلؤ

فـــي  األساســـي  دوره  إلـــى  باإلضافـــة 
ترميـــم عـــدد مـــن المبانـــي القديمـــة التي 
كانـــت تعاني ضـــررا كبيرا وإعـــادة إحياء 
هـــذه المنطقـــة المهمـــة عمومـــا، يركز هذا 
المشروع بشكل أساس على تجارة اللؤلؤ 
في شـــبه الجزيرة العربيـــة، وهي التجارة 
التـــي ازدهرت بهـــا البحرين خـــال القرن 
التاســـع عشـــر. ضمن هذا اإلطـــار يتضمن 
جـــزءا مهما مـــن المشـــروع، يحمل عنوان 
“طريـــق اللؤلـــؤ”، العمل فـــي مجموعة من 

األبنية ومراقد المحار وأجزاء من شاطئ 
البحـــر، ويغطـــي كل جانـــب مـــن جوانـــب 

اقتصاد صيد وتجارة اللؤلؤ. 
كمـــا يقدم “طريق اللؤلـــؤ” الذي يمتد على 
مســـافة 3.5 كيلومتـــر بـــدًءا مـــن هيـــرات 
)مغاصات( اللؤلؤ بالقرب من ســـاحل قلعة 
بوماهـــر وصوال إلى قلب جزيرة المحّرق، 
رحلـــة رائعـــة للـــزوار الستكشـــاف حقبـــة 
زمنيـــة فـــي البحريـــن ومنطقـــة الخليـــج 
العربـــي كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، 
إلـــى جانب مركـــز للزوار تم بنـــاؤه حديثا 

وساحتين عامتين. 
وقـــد تـــم إدراج هـــذا الموقـــع المهم ضمن 
قائمـــة التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو 
كثانـــي موقـــع يتم اختياره ضمـــن القائمة 
في المملكـــة )بعد قلعة البحريـــن التي تّم 
تســـجيلها ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمـــي 
 .)2005 العـــام  فـــي  اليونســـكو  لمنظمـــة 
وفي محاولة رشـــيدة للحفـــاظ على روح 
هـــذه المدينـــة التاريخيـــة، تـــم تنفيذ عدد 
من مشـــاريع الحفاظ علـــى البيئة، إضافة 
إلـــى بعض المباني والمخططات الجديدة 
لألماكـــن العامـــة مـــن جانـــب منظمـــة غير 
حكوميـــة بالتعاون مع منظمـــة حكومية. 
وحول أهمية هذا الموضوع تقول شادية 
طوقان من منظمة اليونسكو: “يوجد اآلن 
نـــوع من التعاون بين القطاعين الرســـمي 
وغير الرســـمي وكذلـــك القطـــاع الخاص، 
وهم جميعا متحدون اليوم للقيام بشيء 
مـــا للحفـــاظ علـــى تراثهـــم وتقديمـــه، مما 
يـــدل حًقا على أن إدراج المشـــروع ضمن 
قائمـــة التـــراث العالمي لليونســـكو كان له 

أثر إيجابي للغاية على المجتمع”.
بالمحصلة، يتجاوزهذا المشـــروع أهميته 
ليشـــمل  التاريخـــي  ودوره  المعماريـــة 
جوانـــب أخـــرى ال تقـــل أهميـــة وحضـــورا 
مثـــل الجانـــب االجتماعـــي واالقتصـــادي، 
فهو لم يكتف بإعادة إحياء منطقة كانت 
تعانـــي الكثيـــر مـــن التحديـــات، بـــل عمل 
أيضـــا علـــى الحفاظ على التـــراث الجميل 
وإعـــادة إحيـــاء عدد من الحـــرف القديمة 
والتراثية التي تتميز بها مملكة البحرين، 
وخلـــق فـــرص جديـــدة للعمـــل والنمو في 

المنطقة. 
وهذا ما تؤكده الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة، رئيســـة هيئـــة البحرين للثقافة 
واآلثـــار، بالقـــول: “هنالـــك أهميـــة كبيـــرة 
الســـتثمار هذا النوع مـــن الحرف المحلية 
وتوظيـــف األماكـــن األصلية؛ لكـــي تكون 
أيضا مصـــدرا لاســـتدامة ولضرب أبواب 
جديـــدة للعمـــل. كذلـــك الحـــرف القديمة، 
والتـــي يكاد البعـــض منهـــا أن يندثر، مثل 
حياكـــة الكورار، وهي مهنـــة أصيلة كادت 
أن تندثر، يمكن تحقيق االســـتفادة اليوم 
عبـــر تقديم الجيل الجديد لممارســـة هذه 
المهنـــة وتوظيفهـــا أيضـــا للحصـــول على 

مدخول ومردود مناسب”.
أمـــا فـــرخ درخشـــاني مديـــر جائـــزة اآلغا 
خان للعمارة، فيقول عن اختيار مشـــروع 
ضمـــن  المحـــرق  منطقـــة  إحيـــاء  إعـــادة 
المشـــاريع الفائـــزة بالجائـــزة: “إن الجهـــد 
المبـــذول إلعـــادة إحياء منطقـــة المحرق 
علـــى  للحفـــاظ  واضحـــة  برؤيـــة  يتميـــز 
روح هـــذه المدينـــة التاريخيـــة”. ويضيف 

فرخ درخشـــاني قائا: “يوضح المشـــروع 
مقاربـــة حساســـة للحفـــاظ علـــى التـــراث 

وتخطيط المساحات العامة المعاصرة” 
ورغـــم أن هذا المشـــروع قد بدأ كسلســـلة 
مـــن أعمـــال الترميـــم وإعادة االســـتخدام 
أنـــه  إال  المواقـــع،  مـــن  لعـــدد  التكيفـــي 
ر فيمـــا بعـــد ليصبح برنامجا شـــاما  تطـــوَّ
يهـــدف إلى إعـــادة التوازن بيـــن التركيبة 
الديموغرافيـــة للمدينـــة من خال إنشـــاء 
أماكـــن عامـــة، وإدخـــال تحســـينات علـــى 
البيئة بشكل عام وتوفير أماكن مجتمعية 
وثقافية. في نهاية المطاف، كان مشروع 
“مســـار صيـــد اللؤلـــؤ”، يســـعى إلـــى حـــث 
العائـــات المحلية علـــى العودة من خال 
إدخـــال التحســـينات على البيئـــة وتوفير 

األماكن المجتمعية والثقافية.

جائزة اآلغا خان للعمارة

جائـــزة اآلغا خـــان للعمارة هي واحدة من 
أهـــم وأقدم الجوائـــز المرموقة في مجال 
العمـــارة على الصعيـــد العالمي، تأسســـت 
فـــي العـــام 1977 من قبل صاحب الســـمو 
اآلغا خان؛ بهدف تحديد وتشجيع األفكار 
والبنـــاء  العمـــارة  مجـــاالت  فـــي  الرائـــدة 
التـــي تنجـــح فـــي التصـــدي الحتياجـــات 
يكـــون  التـــي  المجتمعـــات  وطموحـــات 
للمســـلمين وجـــود معتبـــر فيهـــا. وتختلف 
جائـــزة اآلغـــا خان للعمـــارة برســـالتها عن 
غيرهـــا مـــن جوائـــز العمارة؛ كونهـــا تختار 
مشـــاريع تتـــراوح مـــن االرتقـــاء باألحياء 
الفقيـــرة لتصـــل إلـــى المبانـــي الخضـــراء 
الشاهقة االرتفاع- والتي ال تقدم نموذجا 
في التمّيز المعماري فحسب، بل وتساهم 

نحو جودة حياة أفضل. 
كمـــا يختلـــف تفويـــض جائزة اآلغـــا خان 
للعمـــارة عـــن العديـــد مـــن جوائـــز العمارة 
بتكريـــم  فقـــط  تقـــوم  ال  فهـــي  األخـــرى: 
تكريمهـــا  يمتـــد  بـــل  العمـــارة،  مهندســـي 
فـــي  شـــاركوا  أخـــرى  أطرافـــا  ليشـــمل 
المشـــاريع مثـــل البلديـــات، عمـــال البنـــاء، 
أربـــاب العمل، العمـــاء، الحرفيين المهرة، 
والمهندســـين، حيـــث تعتبـــر أنهـــم لعبـــوا 
جميعـــا أدوارا مهمة في إنجاز المشـــاريع. 
ومنذ انطاقتها منذ 42 سنة مضت تلقى 
116 مشـــروعا الجائزة كما تم توثيق أكثر 

من 9000 مشروع بناء.
فـــي الـــدورة األخيـــرة مـــن الجائـــزة، تـــم 
اختيار ســـتة مشاريع للفوز بالجائزة التي 
تبلغ قيمتها المالية مليون دوالر أمريكي. 
وهذه المشـــاريع، إضافة لمشـــروع “إعادة 
إحيـــاء منطقـــة المحـــرق” فـــي البحريـــن، 
فـــي  التعليمـــي،  أركاديـــا  مشـــروع  هـــي: 
جنوب كنارشـــور )بنغاديـــش(، والمتحف 
)فلســـطين(،  بيرزيـــت  فـــي  الفلســـطيني 
فـــي  العامـــة  األماكـــن  تنميـــة  وبرنامـــج 
جمهوريـــة تتارســـتان )االتحاد الروســـي(، 
ومبنـــى محاضرات جامعـــة علیون دیوب 
في بامبي )السنغال(؛ وأخيرا مركز واسط 
لألراضـــي الرطبة في الشـــارقة )اإلمارات 

العربية المتحدة(. 

كتب: محمد أدهم السيد 
“غلوبال نيوز برس”

صورة تذكارية للمشاركين في مشروع إعادة إحياء المحرق بحضور المسؤولين من مملكة  البحرين وجائزة اآلغا خان للعمارة

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

جانب من الندوة عن جائزة اآلغا خان للعمارةمعرض جائزة اآلغا خان للعمارة 2019 في البحرين
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قال بنـــك أوف أمريكا أمس الجمعة 
إن صناديق األسهم العالمية سجلت 
عمليـــات تخـــارج ضخمـــة بقيمة   20   
المســـتثمرون  يبيـــع  إذ  مليـــار دوالر 
بفعـــل  المخاطـــر  مرتفعـــة  األصـــول 
مخـــاوف مـــن أن فيـــروس كورونـــا 
الســـريع االنتشـــار ربما يطلـــق ركوًدا 

ا. عالميًّ
وعـــّززت قفـــزة مفاجئـــة فـــي أعـــداد 
الحـــاالت المصابة بفيـــروس كورونا 
األســـبوع  هـــذا  الصيـــن  خـــارج 
المخاوف من حـــدوث وباء مما أدى 
إلـــى عمليات بيع مذعورة في أنحاء 

أسواق األسهم العالمية.
وتتجه األسهم العالمية، التي فقدت 
قرابـــة ســـتة تريليونـــات دوالر مـــن 
قيمتها هذا األسبوع فحسب، صوب 
تســـجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 

.2008
وأقبـــل المســـتثمرون علـــى صناديق 
الجديـــر  التصنيـــف  ذات  الســـندات، 
والتـــي  األســـاس،  فـــي  باالســـتثمار 
اســـتقطبت 12.9 مليار دوالر حسبما 
أظهرت بيانات بنك أوف أمريكا في 

األسبوع المنتهي يوم األربعاء.

المستثمرون يتخارجون من األسهم لحساب السندات

الذهب يتراجع لكنه يّتجه صوب ثالث ارتفاع شهري
ــاوف الــــوبــــاء ــ ــخـ ــ ــل مـ ــعـ ــفـ بـ

تراجعــت أســعار الذهــب أمــس الجمعــة إذ بــاع المســتثمرون المعــدن األصفر 
لجنــي األربــاح من قفزة بنســبة 1 % في الجلســة الســابقة، لكــن الذهب تلقى 
بعــض الدعــم مــع تنامــي المخــاوف بشــأن االنتشــار الســريع لتفشــي فيروس 

كورونا مما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى ألسعار الفائدة.

فـــي غضـــون ذلـــك، نـــزل البالديـــوم 5 % 
بفعـــل عمليـــات بيـــع لجنـــي األربـــاح بعـــد 
أن ارتفـــع المعـــدن الُمســـتخدم فـــي الحفز 
بصناعـــة الســـيارات ألعلـــى مســـتوى على 
اإلطالق يوم الخميس.  وهبط الذهب في 
المعامالت الفوريـــة 0.4 % إلى 1635.39 
دوالر لألوقيـــة )األونصة( بحلول الســـاعة 
0422 بتوقيت جرينتش. وأضاف الذهب 
نحو 3 % منذ بداية الشهر الجاري محققا 

مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
ونزلـــت العقـــود األميركية اآلجلـــة للذهب 

0.3 % إلى 1637 دوالًرا لألوقية.

وقال جون شارما الخبير االقتصادي لدى 
بنك أستراليا الوطني ”الفيروس بات أكثر 
خطورة بكثير... الناس قلقون من أنه ربما 
تكـــون هناك حاجة لبعـــض تدابير التحفيز 
أســـعار  يعنـــي خفـــض  وذلـــك  اإلضافيـــة، 
)الفائـــدة(“، مضيًفـــا أن األســـعار المرتفعـــة 

أدت إلى بعض عمليات جني األرباح.
إلـــى  إيـــران  مـــن  حكومـــات  وأغلقـــت   
أستراليا المدارس، وألغت فعاليات كبيرة، 
وقامـــت بتخزيـــن إمدادات طبيـــة وتجهز 
الســـتجابات للطـــوارئ مـــع اإلعـــالن عـــن 
إصابات جديـــدة في أنحاء العالم تتجاوز 

تلك التي في بر الصين الرئيسي.
 وتّتجـــه أســـواق األســـهم العالمية ألســـوأ 
أداء أســـبوعي منـــذ ذروة األزمـــة الماليـــة 
العالمية في 2008 إذ يتأهب المستثمرون 

لتأثير الفيروس على النمو االقتصادي.
 فـــي غضـــون ذلـــك، زادت التكهنـــات بـــأن 
)البنـــك  االتحـــادي  االحتياطـــي  مجلـــس 
أســـعار  ســـيخفض  األميركـــي(  المركـــزي 
الفائـــدة الشـــهر القـــادم لحمايـــة االقتصاد 
مـــن تأثيـــر الفيـــروس.  وبالنســـبة للمعادن 

النفيســـة األخرى، تراجع البالديوم 3.4 % 
إلـــى 2749.63 دوالر لألوقية، لكنه يمضي 
على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ 

نوفمبر 2016.
وقفز البالديوم إلى مســـتوى قياســـي عند 
2875.50 دوالر في الجلسة السابقة بفعل 
اســـتمرار عجـــز فـــي المعروض، مـــع توقع 
نورنيـــكل، أكبـــر منتج للمعدن فـــي العالم، 
ا مقداره 0.9 مليون أوقية في  عجًزا عالميًّ

.2020

لندن - رويترز

الرياض - ساما

كشـــفت النشـــرة الشـــهرية الصادرة عن مؤسســـة النقد الســـعودي “ســـاما” 
أمـــس، عـــن مواصلـــة عقـــود التمويل العقـــاري الســـكني الجديـــدة لألفراد 
صعودها لشـــهر يناير الماضي 2020، مســـجلًة أعلـــى معدالت إقراض في 
تاريـــخ البنـــوك الســـعودية مـــن حيث عـــدد العقـــود ومبالـــغ التمويل بنحو 
23,668 عقـــدا مقارنـــة بنحـــو 9,578 عقدا فـــي يناير 2019، مـــن إجمالي 
القـــروض العقاريـــة الســـكنية الُمقدمة مـــن جميع المموليـــن العقاريين من 

بنوك وشركات التمويل.
وأوضـــح التقريـــر أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري الســـكني وصل 
لنحـــو 147 % مقارنـــة بينايـــر 2019، فيما ســـجل حجم التمويـــل العقاري 
السكني الجديد في يناير 2020 نموا بمقدار 112 % مقارنة بيناير 2019، 
والذي سجل قرابة 4.766 مليارات ريال، كما سجلت قروض يناير السكنية 
ارتفاعًا بنســـبة 2 % عن الشهر الســـابق ديسمبر 2019، والذي وصل حجم 
التمويل خالله نحو 9.86 مليارات ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 

% عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23,324 عقدا.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنه تم إبـــرام 94 % من قيمة هذه العقـــود عن طريق 
البنـــوك التجاريـــة، بينمـــا أبرمـــت 6 % منهـــا عن طريـــق شـــركات التمويل 
العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خالل برامج اإلسكان 
في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22,432 عقدا وبقيمة 

إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال.

البنوك السعودية تسجل أعلى إقراض في تاريخها

توحيد ســقف األســعار وإلغــاء رســوم لصالح زبائــن البنوك

سريان الرسوم الموحدة للقروض الشخصية من يونيو

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  حـــدد 
األول  أمـــس  العاملـــة  البنـــوك 
)الخميـــس( موعـــد تطبيـــق الجدول 
الجديـــد للرســـوم اإلداريـــة الموحدة 
التي تفرضهـــا البنوك لمنح القروض، 
ليكـــون بدء ســـريانها فـــي األول من 
يونيـــو المقبل، في خطوة تصب في 

صالح زبائن البنوك والمقترضين.
ويمثل الجدول سقفا أعلى ال يسمح 
للبنـــوك بتجـــاوزه، وجاءت الرســـوم 
توجيهـــات  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي بعـــد أن 
أجـــرى األخيـــر مشـــاورات مـــع بنوك 

بخصوص هذه الرسوم.
وكانـــت بنـــوك محليـــة بـــدأت بالفعل 
في تعديل رسومها اإلدارية المتعلقة 
ببعض الرســـوم والتي كانت تختلف 

من بنك آلخر.
وحـــذر مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
البنـــوك مـــن زيـــادة معـــدالت الفائدة 
الســـنوي علـــى القـــروض الشـــخصية 
فـــي ســـبيل التعويـــض عـــن تعويض 
علـــى  اإلداريـــة  الرســـوم  تقلـــص 

القروض الشخصية.
كمـــا حـــذر المصـــرف مـــن زيـــادة أي 
والتـــي  بالقـــروض،  متعلقـــة  رســـوم 
تقدمهـــا أطـــراف ثالثة مثـــل التأمين 
علـــى القـــروض والتقييـــم والرســـوم 

الحكومية وغيرها.
وبحســـب التوجيهات الجديدة، فإن 
علـــى البنـــوك أن ال تفرض أي رســـوم 
زيـــادة علـــى الجـــداول المقـــررة في 
الســـقف الموحـــد إلصـــدار القـــروض 
لألفـــراد، وأن مـــا إجمالي مـــا يتكبده 
الزبـــون يجـــب أن يتجـــاوز الرســـوم 
المحددة في الئحة الرسوم الموحدة 

الجديدة.
ضمـــن  الخطـــوة،  هـــذه  وتأتـــي 
المرحلة الثانية من رســـوم للقروض 
الشـــخصية، والتـــي تتفـــاوت حاليـــا 

بين البنوك التجارية البحرينية التي 
تقدم القروض لألفراد. 

ســـيكون  التعديـــالت  وبحســـب 
هنـــاك ســـقف للرســـوم ثابـــت الكليـــة 
للقـــروض  دينـــار   100 يتجـــاوز  ال 
الســـيارات،  وقـــروض  الشـــخصية 
وســـقف رســـوم يتراوح ما بين 200 
العقاريـــة  للقـــروض  دينـــار  و500 
الخطـــوة  هـــذه  وســـتدفع  لألفـــراد. 
بخفض عـــدد من الرســـوم المرتبطة 
بالقروض الشخصية، والتي تتفاوت 

بين البنوك.
وكان البنـــك المركـــزي أصـــدر وثيقة 
استشـــارية للبنوك المحلية، وانتهت 
فتـــرة االستشـــارة منـــه فـــي 22 مـــن 

يناير الماضي.
الرســـوم  البنـــوك  بعـــض  وتحتســـب 

اإلداريـــة بمبلغ شـــهري ثابت شـــهريا 
كرســـوم إدارية للقـــروض، مثال 350 
فلسا شهريا لكل ألف دينار، في حين 
تفـــرض بنوك أخرى مبلغـــا يصل إلى 
520 فلســـا لكل ألـــف دينار من المبلغ 
األساســـي مضروبا في مدة القرض. 
كما توجد رســـوم عند بعـــض البنوك 
لترتيـــب القرض الشـــخصي تتفاوت 
بيـــن البنـــوك تصل عنـــد بعضها لنحو 

150 دينارا.
وفي القـــروض العقارية الشـــخصية 
يتـــم فـــرض رســـوم تصـــل إلـــى نحو 
360 دينـــارا لترتيب القـــرض و1.05 
% رســـوم إدارية وبعضها بحد أدنى 
يبلـــغ نحو 500 دينار بغض النظر عن 

قيمة القرض.
وفيمـــا يتعلـــق بقـــروض الســـيارات، 

تفرض بعـــض البنوك رســـوم ترتيب 
تبلغ نحو 280 دينارا، وأخرى تفرض 
رســـوما تصـــل إلـــى نحـــو 300 دينار 

لقروض تمويل السكن االجتماعي.
فـــإن  الجديـــدة،  الرســـوم  وبحســـب 
الفرديـــة  العقـــاري  الرهـــن  قـــروض 
أقصـــى  كحـــد  دينـــار   200 ســـتكون 
العقاريـــة  والتســـهيالت  للقـــروض 
التي تقدمهـــا البنوك بقيمة 150 ألف 
دينـــار، وللقـــروض التـــي تتـــراوح ما 
بيـــن 150 و250 ألـــف دينار ســـتكون 
الرســـوم بحد أقصى ال يتجاوز 300 
دينار، في حين سيكون السقف 500 
دينار للقروض العقارية التي تتجاوز 

قيمتها 250 ألف دينار.
والتســـهيالت  القروض  وبخصـــوص 
الشـــخصية، فـــإن الســـقف المقتـــرح 
تشـــمل  فقـــط  دينـــار   100 هـــو 
الســـقف  ونفـــس  الرســـوم،  مجمـــوع 
لتمويـــل شـــراء الســـيارات الجديدة 
والمســـتخدمة بحيـــث ال يتـــم فرض 

رسوم إضافية.
ولـــن تكـــون هنـــاك أي رســـوم علـــى 

زيادة رصيد القرض.

بروكسل - رويترز

“أرامكو” تنال موافقة االتحاد 
األوروبي لصفقة “سابك”

أفـــاد إشــعــار مــن االتــحــاد األوروبــــي أن 
للنفط  ُمنتج  أكــبــر  الــســعــوديــة،  أرامــكــو 
غير  مــوافــقــة  على  الــعــالــم، حصلت  فــي 
االحتكار  مكافحة  جهات  من  مشروطة 
قيمته  البالغة  عرضها  على  التكتل  في 
 %  70 حــصــة  لـــشـــراء  دوالر  مــلــيــار   69
الشركة  البتروكيماويات  مجموعة  في 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(.

علي الفردان
“المركزي” يحذر 
البنوك من رفع 

معدالت الفائدة 
للتعويض

ال رسوم 
إضافية لمنح 

القروض 
الشخصية

الرسوم اإلداريةمبلغ القرض

ترتيب القروض والتسهيالت 
االئتمانية العقارية

   200 دينار إلى 150 ألف دينار

  300 دينار أكثر من 150 ألف دينار

 500 دينارأكثر من 250 ألف دينار

100 دينارأي مبلغترتيب القروض الشخصية 

ترتيب قروض المركبات الجديدة 
100 دينارأي مبلغوالمستخدمة

ال رسوم إضافية لزيادة رصيبد القرض

إجمالي الرسوم التي يدفعها الزبون ال تتجاوز السقف

بدء سريان هذه الرسوم في األول من يونيو 2020

المستثمرون يتداولون أسهًما بقيمة 4 ماليين دينار في أسبوع
بلغــت كميــة األســهم المتداولــة في “بورصــة البحرين” خالل األســبوع 
الماضــي 17 مليونــا و220 ألفــا و710 أســهم بقيمــة إجماليــة قدرهــا 4 
مالييــن و37 ألفــا و893 دينــارا، نفذهــا الوســطاء لصالح المســتثمرين 

من خالل 395 صفقة.

تـــداول المســـتثمرون خـــالل هـــذا 
األسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت 
أســـعار أسهم 8 شـــركات، في حين 
انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، 
واحتفظت باقي الشركات بأسعار 

إقفالها السابق. 

مساهمة القطاعات في 
القيمة اإلجمالية

اســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي 
قطـــاع  األســـبوع  هـــذا  تعامـــالت 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  الخدمـــات، 

أسهمه المتداولة مليون و514 ألفا 
و274 دينـــارا أو ما نســـبته 37.50 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولة وبكمية قدرها 3 ماليين 
و305 آالف 527 سهما، تم تنفيذها 

من خالل 118 صفقة.
أما المرتبـــة الثانية، فقد كانت من 
نصيـــب قطـــاع البنـــوك التجاريـــة، 
حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
دينـــارا  و16  آالف  و105  مليـــون 
بنسبة 27.37 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة فـــي البورصـــة 

وبكميـــة قدرهـــا 4 مالييـــن و861 
ألفا و983 ســـهما، تـــم تنفيذها من 

خالل 164 صفقة.

 أداء الشركات المسجلة 
في البورصة

أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جاءت شـــركة البحرين لالتصاالت 
)بتلكو( في المركز األول من حيث 
القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 915  
ألفـــا و372 دينـــارا وبنســـبة 22.67 

% مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرها مليونان و290 ألفا 
و83 ســـهما، تم تنفيذها من خالل 

49 صفقة.

وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي البنـــك 
األهلي المتحـــد بقيمة قدرها 682 
ألفـــا و453 دينـــارا وبنســـبة 16.90 
% مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 

وبكميـــة قدرها مليـــون و695 ألفا 
و478 سهما، تم تنفيذها من خالل 

35 صفقة.

المتوسط اليومي خالل 

األسبوع

وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول 
خـــالل األســـبوع من خـــالل 5 أيام 
عمـــل، نجـــد أن المتوســـط اليومي 
لقيمة األســـهم المتداولـــة بلغ 807  
آالف و579 دينـــارا، فـــي حين كان 
المتوســـط اليومي لكمية األســـهم 
ألفـــا   و444  مالييـــن   3 المتداولـــة 
و142 ســـهما. أمـــا متوســـط عـــدد 
الصفقـــات خـــالل هـــذا األســـبوع، 

فبلغ 79 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

 تداول أسهم
24 شركة في 

البورصة
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ميالنو - رويترز

تعّهـــدت شـــركة الطاقـــة اإليطاليـــة إينـــي 
أمـــس الجمعـــة بخفـــض إنتاجهـــا النفطي 
اعتبـــاًرا مـــن 2025 وتقليـــص انبعاثاتهـــا 
من الغازات المســـببة لالحتباس الحراري 
بنســـبة 80 % فـــي أحـــد أكثـــر المســـاعي 
الطاقـــة  إلـــى  التحـــول  صـــوب  طموحـــا 
النظيفـــة فـــي قطـــاع يتعـــرض لضغـــوط 
مـــن المســـتثمرين لالتجاه إلى سياســـات 

صديقة للبيئة.
الرئيـــس  أعلنهـــا  التـــي  الخطـــة  تأتـــي   
التنفيـــذي كالوديـــو ديســـكالزي فـــي ظل 
ضغوط تتعرض لها إيني لخفض انبعاثات 
الكربون بوتيرة أسرع وأيًضا قبل أسابيع 
فقـــط من قرار للحكومة اإليطالية بشـــأن 
مـــا إذا كانت ســـتعيد تعييـــن خبير النفط 

المخضرم.
 وتخطـــط إيني لتعزيز إنتاجها من النفط 
ا حتـــى 2025 ثـــم  والغـــاز 3.5 % ســـنويًّ
خفضه على نحو تدريجي، باألســـاس من 

النفـــط، لضمان أن يشـــكل الغاز الطبيعي، 
الـــذي يطلق كميـــة أقل مـــن الكربون عند 
مـــن   % 85 النفـــط،  مـــع  مقارنـــة  حرقـــه 

إجمالي إنتاجها بحلول 2050.
ســـتكون  ”النتيجـــة  ديســـكالزي  وقـــال 
محفظـــة أكثـــر توازًنـــا وتكامـــالً وأقـــوى 
من حيـــث قدرتها علـــى التكيف ومكافأة 
المساهمين على نحو يتسم بالتنافسية“.

ويتعـــرض ديســـكالزي، الذي أدار أنشـــطة 
التنقيب في إيني قبل أن ُيصبح الرئيس 
التنفيذي فـــي 2014، لضغوط كي يبرهن 
على أنه يســـتطيع تحويل الشركة صوب 
مصـــادر طاقـــة أقـــل تلويثـــا للبيئـــة دون 

إلحاق ضرر كبير بالربحية.
قالـــت   كانـــت مصـــادر سياســـية كبيـــرة 
لرويتـــرز فـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر 
الجـــاري إن الحكومة، التـــي تملك 30 % 
مـــن إيني، تميل صـــوب منح ديســـكالزي 
فتـــرة رئاســـة ثالثـــة، بشـــرط أن يعمل مع 
مجلس إدارة جديد لتسريع جهود خفض 

انبعاثات الكربون.
 وبموجـــب خطتهـــا الجديـــدة، تســـتهدف 
الغـــازات  مـــن  انبعاثاتهـــا  خفـــض  إينـــي 
المســـببة لالحتبـــاس الحراري بنســـبة 80 
% بحلول 2050 بالقيمة المطلقة، بما في 
ذلـــك االنبعاثـــات مـــن المنتجـــات المكررة 
مثل الديزل أو البنزين حين يســـتخدمها 
العمـــالء لقيـــادة الســـيارات علـــى ســـبيل 

المثال.
بي.بـــي  مثـــل  منافســـون  يـــدرج  وبينمـــا 
اإلســـبانية  وريبســـول  البريطانيـــة 
االنبعاثات من استخدام منتجاتهم ضمن 
أهداف الكربون، فإن إيني خطت خطوة 

إضافية.
الُمكـــررة  المنتجـــات  إينـــي  وأضافـــت 
المصنوعـــة من النفط والغـــاز من أطراف 
ثالثـــة، وكذلك من إنتاجهـــا الخاص الذي 
تقول إنه ســـينمو بالنســـبة المئوية، بينما 
تعهد المنافســـون بخفـــض االنبعاثات من 

الخام الذي يستخرجونه فحسب.

ــة ــف ــي ــظ ــن ــوب الـــطـــاقـــة ال ــ ــ ــن مـــســـعـــى ص ــمـ ضـ

“إيني” تستهدف الوصول لذروة إنتاج النفط

هــوت أســعار النفــط ألدنــى مســتوياتها فيما يزيــد عن عام أمــس الجمعة، 
ممــا يضعهــا على مســار تســجيل أكبر تراجع أســبوعي فيما يزيــد عن أربع 
ســنوات، فــي الوقــت الــذي أّجــج فيــه االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا 

المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

بشـــأن  المســـتثمرين  قلـــق  يـــزداد   
احتمـــال تحول التفشـــي إلـــى وباء، 
إذ ينتشـــر الفيـــروس بعيًدا عن مركز 
ظهـــوره فـــي الصيـــن إلـــى 46 دولـــة 

أخرى.
برنـــت  خـــام  عقـــود  أكثـــر  وتراجـــع 
نشـــاًطا للتســـليم في مايو أيار 1.37 
إلـــى   %  2.7 يعـــادل  مـــا  أو  دوالر 
50.36 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
0445 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى 
مســـتوى في 14 شهًرا. وينتهي أجل 
عقـــد أقـــرب اســـتحقاق لشـــهر أبريل 

في وقت الحق يوم الجمعة.

ونزلـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غرب 
تكســـاس الوســـيط األميركـــي 1.33 
إلـــى   %  2.8 يعـــادل  مـــا  أو  دوالر 
45.76 دوالر للبرميل. وتراجع الخام 
األميركي نحو 14 % هذا األســـبوع، 
وهو أكبر تراجع أســـبوعي منذ مايو 

.2011
 وتفوق اإلصابات الجديدة بفيروس 
كورونا الُمعلنة في أنحاء العالم تلك 
التي في البر الرئيســـي فـــي الصين، 
حيث أودى الفيروس بحياة ما يزيد 
عن 2700 شـــخص. وجرى تســـجيل 
57 حالة وفاة أخرى في بقية الدول.

 ونـــزل خـــام القياس العالمـــي برنت، 
الذي تراجع نحو 2 % يوم الخميس، 
نحو 13 % هذا األسبوع، مما يضعه 
على مســـار تســـجيل أكبـــر انخفاض 

أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.
 وتأمل أسواق النفط في أن تخفض 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 
)أوبـــك( وحلفاؤها بمن فيهم روســـيا 

وقالـــت  أكبـــر.  نحـــو  علـــى  اإلنتـــاج 
المجموعـــة المعروفـــة باســـم أوبك+ 
فـــي  نهًجـــا مســـؤوالً  إنهـــا ســـتتبنى 

أعقاب تفشي الفيروس.

 ومـــن المقّرر أن تجتمـــع المجموعة، 
التـــي تخفـــض اإلنتاج حاليـــا بمقدار 
لدعـــم  ـــا  يوميًّ برميـــل  مليـــون   1.7
األســـعار، فـــي فيينـــا فـــي الخامـــس 

والسادس من مارس.
 وقال جيســـون جاميل المحلل لدى 
جيفريـــز ”نعتقد أن خفًضا بما ال يقل 
ا فـــي الربع  عـــن مليون برميـــل يوميًّ
الثانـــي ضـــرورة كي نقلص ببســـاطة 
تراكم المخزونات، نعترف بأننا قللنا 
من تقديـــر الدمار الذي لحق بالطلب 

في األسابيع الماضية“.
 وتقلص الســـعودية، التي قالت إنها 
ستســـتمر فـــي التواصـــل مع روســـيا 
مســـتقبالً،  النفـــط  سياســـة  بشـــأن 
إلـــى الصيـــن فـــي  إمـــدادات الخـــام 
مـــارس بمـــا ال يقـــل عـــن 500 ألـــف 
برميـــل يوميـــا بســـبب تباطـــؤ طلب 

المصافي.

سنغافورة - رويترز

النفط يّتجه ألكبر انخفاض أسبوعي من 4 سنوات
ــب الــعــالــمــي ــلـ ــطـ ــؤ فــــي الـ ــاطـ ــبـ ــاوف مــــن تـ ــ ــخ ــ ــم ــ “كــــــورونــــــا” يــــذّكــــي ال

اليــن يرتفــع مــع تـدافــع صــوب المـــالذات اآلمنـــة
عــاود اليــن اليابانــي الظهور كمــاذ آمن أمس الجمعة، ليبلغ أعلى مســتوى 
فــي شــهر مقابــل الــدوالر، فــي الوقــت الذي تســبب فيــه تصاعــد المخاوف 
من أن العالم على شــفا وباء في دفع األســواق المالية العالمية إلى مســار 

هبوطي.

ذعـــًرا  أقـــل  العمـــالت  وتـــداوالت   
مقارنة مع هبوط ســـوق األسهم هذا 
األســـبوع، لكـــن المعنويـــات مماثلـــة 
تقريًبـــا وعـــززت قفـــزة فـــي توقعات 
األميركيـــة  الفائـــدة  أســـعار  خفـــض 

جاذبية الين فحسب.
وارتفع الين 0.7 % ألعلى مستوى في 
شهر عند 108.85 للدوالر يوم الجمعة، 
ممـــا أدى ألن تســـجل العملة األميركية 
انخفاًضا بنســـبة 2.4 % في األسبوع، 
وهـــي أكبر خســـارة لهـــا مقابـــل العملة 

اليابانية في أكثر من 3 سنوات.

آســـيوية  دول  عمـــالت  وتراجعـــت 
معتمدة على التصدير. ونزل الدوالر 
األسترالي 0.7 % إلى أدنى مستوى 
في 11 عاًما مقابل الدوالر األميركي 

كما هبط أمام الين.
وتراجـــع الـــدوالر النيوزيلنـــدي 1 % 
و1.7 %  األميركـــي  نظيـــره  مقابـــل 

مقابل الين.
وتبّددت اآلمال في احتمال احتواء 
تفشـــي فيروس كورونا فـــي الصين 
هـــذا األســـبوع مع انتشـــار اإلصابات 

في أنحاء العالم.

وفي أحدث تعامالت، سجل الدوالر 
أميركـــي  دوالر   0.6519 األســـترالي 
عنـــد  النيوزيلنـــدي  الـــدوالر  وقبـــع 
أدنى مســـتوى في أربعة أشهر البالغ 

0.6233 دوالر أميركي.
وبينما ما زال الكثير بشأن الفيروس 
غير معروف، فـــإن التدابير المتخذة 
الحتـــواء كورونـــا أثـــرت ســـلًبا علـــى 
واالقتصـــاد  اإلمـــدادات  سالســـل 

العالمي واألسواق المالية.
وفـــي العمالت، كان أكثـــر التحوالت 
توقـــف  هـــو  األســـبوع  هـــذا  بـــروزا 
ارتفاع الدوالر في الوقت الذي تضع 

فيه األســـواق في الحســـبان مجدًدا 
احتمال خفض مجلـــس االحتياطي 
االتحـــادي )البنك المركزي األميركي( 

ألسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون 
ـــا أن يخفض المركزي األميركي  حاليًّ
بحلـــول  مـــرات   3 الفائـــدة  أســـعار 

منتصـــف العـــام، األولـــى فـــي مارس 
وهو احتمـــال كانت تصنيفـــه عند 9 

% فحسب قبل أسبوع.

سنغافورة - رويترز

بفعل انتشار 
فيروس “كورونا”
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فرانكفورت - رويترز

قالــت “بالكســبو” التــي تنظــم معــرض جنيــف للســيارات أمــس الجمعــة إن الحــدث الــذي كان من المقــرر أن يبدأ 
األسبوع المقبل ُألغي، ملقية باللوم في القرار على تدابير صحية اتخذتها الحكومة السويسرية؛ بهدف احتواء 

فيروس كورونا.

وفرضت سويسرا أمس الجمعة 
حظـــرا علـــى الفعاليـــات الكبيرة 
مـــا  تســـتقطب  أن  المتوقـــع 
يزيد عـــن ألف شـــخص كإجراء 
اســـتثنائي لكبـــح وبـــاء فيروس 

كورونا المستجد.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
توريتينـــي  باليكســـبو موريـــس 
”نأســـف لهذا الوضع، لكن صحة 
قصـــوى  أولويـــة  المشـــاركين 
هـــذه  لنـــا ولعارضينـــا.  بالنســـبة 
حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة 

اســـتثمروا  الذيـــن  للمصنعيـــن 
بشـــكل كبير فـــي حضورهم في 

جنيف“.
وكان من المقرر أن يبدأ معرض 
جنيـــف للســـيارات في نســـخته 

التسعين يوم اإلثنين.

إلغاء معرض جنيف للسيارات بسبب مخاوف “كورونا”

لندن - رويترز

خلص اســـتطالع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة إلى أن أسعار 
النفـــط ســـتتعرض لضغوط هذا العام في الوقـــت الذي يؤثر فيه 
انتشـــار فيروس كورونا علـــى االقتصاد والطلـــب العالميين، مما 
يلقـــي بظاللـــه على جهـــود أوبك للحد من اإلنتـــاج من أجل دعم 
ـــا ومحلـــال  األســـواق. ويتوقـــع المســـح الـــذي شـــمل 42 اقتصاديًّ
أن خـــام برنت ســـيبلغ فـــي المتوســـط 60.63 دوالر للبرميل في 
2020، مما ينطوي على انخفاض بنحو 5 % عن توقعات الشهر 

الماضي عند 63.48 دوالر.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي 59.80 دوالر منذ بداية 

العام وحتى اآلن.
وتراجـــع النفـــط حوالي 30 % عن مســـتويات مرتفعـــة بلغها في 
ينايـــر، إذ هبـــط الخام األميركي لمـــا دون 50 دوالًرا للبرميل بعد 
أن أضـــر الفيـــروس بالطلب في الصين، أكبر مســـتورد للنفط في 

العالم، وأثار مخاوف حيال فائض في المعروض العالمي.
وقالـــت المحللـــة لدى كابيتـــال إيكونوميكس كاروليـــن بين ”في 
الربـــع األول، نتوقع أن تضغـــط اضطرابات اقتصادية ناجمة عن 

التفشي بشدة على طلب وأسعار النفط“.
وقـــال محللـــون إنه مـــن المتوقع اإلعـــالن عن زيـــادة في خفض 
اإلنتـــاج مـــن جانـــب منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول )أوبك( 

وحلفائها بقيادة روســـيا في فيينا يومي الخامس والسادس من 
مارس.

 ومـــن بيـــن 37 مشـــارًكا شـــملهم كال اســـتطالعي ينايـــر وفبراير، 
خفض 25 توقعاتهم لبرنت في 2020.

ويتوقـــع المحللـــون نمـــو الطلـــب العالمـــي على النفـــط بنحو 0.7 
مليـــون إلـــى 1.1 مليـــون برميـــل يوميـــا هـــذا العـــام، مقارنـــة مع 
توقعـــات الشـــهر الماضـــي عنـــد ما بيـــن 0.8 مليـــون و1.5 مليون 

برميل يوميا.
ويتوقع االســـتطالع أن يبلغ متوســـط الخـــام األميركي الخفيف 
55.75 دوالر للبرميل في 2020، انخفاًضا من متوســـط توقعات 

عند 58.22 دوالر في يناير.

طلـب النفط يواجه رياًحا معاكسـة واألسـعار إلى انخفاض
“كورونا” يتحدى تخفيضات “أوبك”
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أكثر من 80 ألف مصاب بالفيروس مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص

بومبيو: طهران ال تملك بنية تحتية صحية وال تشــاركنا المعلومات

“الصحة العالمية” ترفع مستوى خطورة انتشار “كورونا”

“كورونا” ينتشر بوتيرة سريعة في إيران

رفعت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس 
كورونا المستجد في العالم إلى “مرتفع جدا”. وقال مدير عام المنظمة تيدروس 
أدهانــوم غيبيريســوس للصحhفييــن “رفعنــا اآلن تقييمنــا لخطــورة االنتشــار 

وخطورة تداعيات كوفيد19- إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم”.

واعتبر غيبيريســـوس أن الزيادة 
الحـــاالت  عـــدد  فـــي  المســـتمرة 
الجديدة والدول المتأثرة “تبعث 

بالتأكيد على القلق”.
وأصيب أكثر من 80 ألف شخص 
فـــي نحـــو 50 دولـــة بالفيـــروس 
حتـــى اآلن، مع تأكيـــد وفاة نحو 

2800 شخص.
وشـــهدت 6 دول جديـــدة حـــول 
العالـــم، أمـــس الجمعـــة، حـــاالت 
إصابـــة أولـــى بفيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، الـــذي ال يزال ينتشـــر 
حـــول العالـــم، خارجا مـــن مدينة 

ووهان الصينية.
وهولنـــدا  ليتوانيـــا  وأعلنـــت 
وبيالروســـيا  ونيجيريـــا 
ونيوزيلندا وأذربيجان، عن أولى 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
بهـــا، مع انتشـــار المرض بســـرعة 

في أنحاء مختلفة من العالم.
 44 أمـــس،  الصيـــن،  وســـجلت 
وفـــاة إضافيـــة جـــراء فيـــروس 
عـــن  المســـتجد، فضـــال  كورونـــا 
327 إصابـــة جديـــدة بالفيروس، 
وهـــو أدنـــى رقم يومـــي لحاالت 
العـــدوى الجديـــدة منـــذ أكثر من 

شـــهر. وكانـــت ووهـــان الصينية 
مركـــز ظهـــور وانتشـــار كورونـــا، 
الـــذي ظهـــر فـــي أواخر ديســـمبر 

الماضي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 

حصيلة الوفيات جراء الفيروس 
فـــي بـــر الصيـــن الرئيـــس ترتفـــع 
بالتالـــي إلى 2788، بينما وصلت 
حـــاالت اإلصابة بالفيـــروس إلى 

.78824

وفـــاة  أمـــس  إيـــران،  أعلنـــت 
فيـــروس  جـــراء  أشـــخاص   8
كورونا المستجّد من بين 143 
إصابـــة جديدة في الســـاعات 
األربع والعشـــرين األخيرة، ما 
يرفـــع عـــدد الوفيـــات إلى 34 
وعـــدد المصابين إلى 388 في 

البالد. 
البرلمـــان  أعلـــن  حيـــن  فـــي 
اإليرانـــي تعطيل أعماله حتى 
إشـــعار آخـــر بســـبب فيـــروس 
أحـــد  اتهـــم  بينمـــا  كورونـــا، 
بالتكتـــم  الســـلطات  النـــواب 

على حقائق انتشـــار الفيروس 
وعدد الوفيات واإلصابات.

الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي 
أمـــس، إن الواليـــات المتحدة 
عرضت المســـاعدة فـــي أزمة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا في 
إيران والذي تســـبب في وفاة 

34 شخصًا.
جلســـة  فـــي  بومبيـــو  وعبـــر 
اســـتماع فـــي لجنـــة العالقات 
الكونغـــرس،  فـــي  الخارجيـــة 
عن قلقه بســـبب عدم شفافية 

إيران خالل هذه األزمة.
وقـــال “إن إيـــران التي تواجه 
يكـــن  لـــم  أميركيـــة  عقوبـــات 
لديهـــا بنيـــة تحتيـــة قوية في 
القطـــاع الصحـــي”، مضيفا أن 
“إيـــران ال تملـــك بنيـــة تحتية 

ال  واإليرانيـــون  صحيـــة 
يشاركون المعلومات”.

يأتي ذلك في حين قال أســـد 
هللا عباســـي المتحدث باســـم 
اإليرانـــي  البرلمـــان  رئاســـة 
نظـــرا  إنـــه  اإلعـــالم  لوســـائل 

النتشـــار كورونا في البرلمان، 
تم تعليق أعماله حتى إشـــعار 
علـــي  محمـــد  وكان  آخـــر. 
وكيلي، النائب عن طهران، قد 
أكـــد إصابة 4 نـــواب بفيروس 
كورونـــا بعد إجراء فحوصات 

على 30 نائبا.
واتهـــم النائـــب اإليراني غالم 
علـــي جعفر زاده أيمـــن آبادي، 
المسؤولين اإليرانيين بإخفاء 
المعلومات عن الشـــعب حول 
العدد الحقيقي والمرتفع لعدد 
اإلصابات والوفيات بكورونا.

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

مؤتمر صحافي عن فيروس كورونا بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف )أ ف ب(

تعطيل برلمان إيران ونائب يتهم السلطات بالتكتم على “كورونا”

الضفة الغربية ـ وفا

أمـــس  فلســـطينيا،   43 أصيـــب 
الجمعة، خالل قمع جيش االحتالل 
تلـــة  فـــوق  اعتصامـــا  اإلســـرائيلي 
عاليـــة قـــرب نابلس، شـــمال الضفة 

الغربية.
شـــبان  بيـــن  مواجهـــات  واندلعـــت 
اإلسرائيلي  والجيش  فلســـطينيين 
نابلـــس،  جنوبـــي  بيتـــا  بلـــدة  فـــي 
فعاليـــات  نظمتـــه  اعتصـــام  خـــالل 
البلـــدة؛ احتجاجـــا علـــى محاوالت 
مستوطنين االستيالء على تلة من 
أراضي البلدة. وأفاد الهالل األحمر 
الفلسطيني بوقوع 43 إصابة خالل 
المواجهات فـــي القرية منها إصابة 

الحـــي، خـــالل تصـــدي  بالرصـــاص 
السكان للجنود اإلسرائيليين.

ووصفت وكالة األنباء الفلسطينية 
الرســـمية “وفـــا” مـــا جـــرى بالبلـــدة 
بــــ “انتفاضـــة أعلـــى الجبـــل”. ويبرز 
الحـــدث صـــراع الفلســـطينيين مـــع 
الـــذي يتوســـع يوميـــا  االســـتيطان 
على حساب األراضي التي يريدون 
إقامـــة دولتهم عليهـــا. ونقلت “وفا” 
عـــن رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، 
قولـــه: “إن قوة من جيش االحتالل 
اقتحمـــت الموقع، وبـــدأت بإطالق 
الرصـــاص المطاطي، وقنابـــل الغاز 
واســـتهداف  للدمـــوع،  المســـيل 
المواطنين الذين باتوا ليلتهم على 

قمة جبل العرمة”.

الجيش اإلسرائيلي يقمع انتفاضة “أعلى الجبل”

دبي ـ العربية.نت

أصـــدر الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي، أمـــس الجمعـــة، قـــرارا بتعييـــن 

رئيس جديد لهيئة األركان.
وقضـــى قـــرار رئيـــس الجمهوريـــة رقم 
)10( لســـنة 2020، بتعيين اللواء الركن/ 
العمليـــات  قائـــد  عزيـــز  حمـــود  صغيـــر 
المشـــتركة رئيســـا لهيئة األركان العامة، 

وترقيته إلى رتبة فريق.
وقضـــت المادة الثانية مـــن القرار، وفق 
وكالة األنباء اليمنية الرسمية، العمل به 
من تاريخ صدوره ونشـــره في الجريدة 
الرســـمية. ويعد الفريق صغير بن عزيز 
رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، 
أشـــعلتها  التـــي  الحـــرب  انـــدالع  منـــذ 
ميليشـــيات الحوثي عقب انقالبها على 

السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
وكان الرئيـــس اليمنـــي، عيـــن في مطلع 
نوفمبـــر 2018، اللواء عبـــدهللا النخعي 
رئيســـا لهيئـــة األركان، خلفا للواء طاهر 

العقيلـــي الـــذي عين مستشـــارا للرئيس 
عقـــب  العســـكرية،  للشـــؤون  هـــادي 
أشـــهر مـــن إصابتـــه بانفجار لغـــم زرعه 
الحوثيون في محافظة الجوف شـــمال 

اليمن.
أركان  رئاســـة  فـــي  العقيلـــي  وســـبق 
الجيـــش اليمنـــي، الفريق الركـــن محمد 
حاليـــا  يشـــغل  الـــذي  المقدشـــي،  علـــي 

منصب وزير الدفاع.
والفريـــق صغيـــر حمود أحمـــد عزيز هو 
عضـــو برلماني وقائد عســـكري، حاصل 

على بكالوريوس إدارة أعمال.

تعيين رئيس أركان جديد للجيش اليمني

عواصم ـ وكاالت

ُقتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري جراء قصف 
نفـــذه الجيـــش التركي فـــي محافظة إدلـــب ومحيطها 
في شـــمال غرب البالد، وفق ما أفاد المرصد الســـوري 
لحقوق اإلنســـان أمس الجمعة، غـــداة مقتل 33 جنديا 

تركيا بغارات اتهمت أنقرة النظام بشّنها.
وأفـــاد المرصد عن “قصف تركي بالمدفعية والطائرات 
المســـّيرة اســـتهدف مواقـــع لقـــوات النظام فـــي أرياف 
إدلـــب الشـــرقية والجنوبيـــة والجنوبيـــة الشـــرقية”، ما 
تســـبب بمقتل 16 عنصرا من قوات النظام على األقل. 
كمـــا ُقتـــل 4 آخـــرون مـــن قـــوات النظـــام والمســـلحين 
المواليـــن لهـــا جـــراء قصـــف مدفعـــي تركي علـــى بلدة 
العريمـــة الواقعة غـــرب منبج في ريف حلب الشـــمالي 
الشرقي، بحسب المرصد.  وأضاف المرصد أن القصف 
تسبب أيضا بإصابة 5 من قوات األسد وبمقتل وإصابة 
مدنييـــن. ولـــم يعّلـــق النظـــام الســـوري علـــى التصعيد 
األخيـــر مـــع أنقرة، بينما نـــّدد مصدر عســـكري، وفق ما 
نقلت وكالة أنباء النظام “ســـانا”، بما وصفه بـ “التهويل 
والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر” في صفوف قوات 

األسد.
مـــن جهتها، أعلنت روســـيا، أمس الجمعة، أنها أرســـلت 
إلى البحر المتوســـط فرقاطتين عبر مضيق البوسفور، 
فـــي وقت تتصاعد التوترات في ســـوريا بين موســـكو 
وأنقـــرة التي أعلنت مقتل 33 جنديـــا لها في محافظة 

إدلب السورية يوم الخميس.

قوات النظام السوري في شمال شرق سوريا

روســيا ُترســل ســفينتين حربيتين إلى البحر المتوســط
مقتل 20 عنصرا من قوات األسد بقصف تركي

عواصم ـ وكاالت

قـــال مبعـــوث األمـــم المتحـــدة الخـــاص إلـــى ليبيا غســـان 
ســـالمة إن هنـــاك مخاطر من تحول الحـــرب في ليبيا إلى 
حرب إقليمية بســـبب تدخل أطـــراف خارجية، داعيا إلى 

جولة جديدة من التفاوض. 
وأكـــد ســـالمة خـــالل مؤتمـــر صحفـــي أمـــس الجمعـــة، أن 
مســـارات التفاوض يمكن أن تمضـــي قدما على الرغم من 
االنتهاكات الحالية للهدنة، موضحا أن الكثير من المناطق 
داخـــل األراضي الليبية شـــهدت خرقا لوقـــف إطالق النار، 
كمـــا أن “قصـــف المناطـــق المدنيـــة قـــد يرقى إلـــى جريمة 

حرب”.
وأضاف أن مســـار التفاوض العســـكري قد يستدعي جولة 
جديـــدة من الحـــوار، الفتا إلـــى أن األمم المتحدة تســـعى 

لدعم مسارات التفاوض رغم التشكيك.
فـــي غضـــون ذلـــك، أعلـــن مديـــر إدارة التوجيـــه المعنـــوي 
“بالجيـــش الوطني الليبي”، العميـــد خالد المحجوب مقتل 
نحو 15 عســـكريا تركيا في قصف استهدف مواقع داخل 

مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس. 
وقـــال المحجـــوب إن الجيـــش دمـــر راداريـــن فـــي قاعدة 

عســـكرية داخل المطار المدني، مشيرا إلى أن تركيا تقوم 
بإنشـــائهما، مضيفـــا أيضـــا أن الجيـــش تمكـــن من إســـكات 

النيران في مشروع الموز.
وكان القصـــف المدفعـــي والصاروخـــي جنـــوب العاصمـــة 
الليبيـــة طرابلـــس تجدد صبـــاح أمس، وأعلن عن ســـقوط 
نحـــو 60 قذيفـــة صاروخية علـــى مطار معيتيقـــة، ما دعا 

إدارته إلى تعليق المالحة الجوية مجددا.

المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة

مقتــل 15 عســكريا تركيــا بقصــف للجيش علــى معيتيقة
سالمة يحذر من حرب إقليمية بسبب األزمة الليبية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ارتفـــع إلى 42 قتيال عـــدد ضحايا موجة 
العنـــف التـــي تضـــرب العاصمـــة الهندية، 
نيودلهي، منذ أيام، وفق ما أفاد مراســـل 

“سكاي نيوز عربية”، أمس الجمعة.
بيـــن مســـلمين  عنـــف  أعمـــال  واندلعـــت 
وهنـــدوس فـــي شـــمال شـــرقي نيودلهي 

في 24 فبراير الجاري.
وارتفعـــت حصيلـــة القتلى بعدمـــا توفي 

عدد من الجرحى متأثرين بإصابتهم.
وبعد 5 أيام من اشتعال الشرارة األولى، 
لـــم يتضـــح بعـــد مـــن يقـــف وراء تفجـــر 
أعمال الشـــغب - التي تمثل أســـوأ موجة 
عنف طائفي تشهدها نيودلهي منذ عقود 
- وحصيلـــة الوفيـــات آخذة فـــي الزيادة 

في مستشفيات المدنية.
ووصـــل عـــدد الموقوفيـــن علـــى خلفيـــة 

المواجهات إلى أكثر من 600 شخص.
وعلـــى الرغـــم مـــن الهـــدوء الحـــذر الذي 
أن  إلـــى  االشـــتباكات،  مناطـــق  تشـــهده 

التوتر مازال قائما.
وكانت شـــرارة هـــذه االشـــتباكات قانون 
يقـــول  الـــذي  للجـــدل  المثيـــر  الجنســـية 

المسلمون إنه مجحف بحقهم.
وكان البرلمـــان الهنـــدي اعتمـــد في وقت 
ســـابق من ديســـمبر قانونا جديدا يقضي 
بمنـــح الجنســـية ألبنـــاء األقليـــات التـــي 
3 دول  فـــي  الدينـــي  تعانـــي االضطهـــاد 
وباكســـتان  بنغالديـــش  هـــي:  مجـــاورة 
وأفغانســـتان. ويشـــترط لذلك أن يكونوا 
قـــد دخلوا الهند قبل 31 ديســـمبر 2014، 

أال يكونوا من المسلمين.

ارتفاع حصيلة قتلى العنف الطائفي في الهند
تونس ـ وكاالت

سّلم رئيس حكومة تصريف األعمال 
التونســـية يوســـف الشـــاهد، السلطة 
إلـــى رئيس الحكومـــة الجديد إلياس 
الفخفـــاخ، أمـــس الجمعـــة، فـــي قصر 

قرطاج بالعاصمة التونسية.
حكومتـــه،  ووزراء  الفخفـــاخ  وأدى 
الخميـــس، اليميـــن الدســـتوري، أمـــام 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقـــال الرئيس التونســـي إن تشـــكيل 
الحكومـــة جـــاء بعد “مخـــاض طويل 
وعســـير”، مشـــيرا إلى أن المشاورات 
نتائـــج  ظـــل  فـــي  مضنيـــة”،  “كانـــت 
انتخابـــات تشـــريعية أفـــرزت برلمانـــا 
ال وجـــود فيه ألغلبيـــة واضحة؛ نظرا 
المجلـــس  أعضـــاء  اختيـــار  لطريقـــة 
النيابـــي التي تعتمد طريقـــة التمثيل 

النسبي وأكبر البقايا.
وأوضـــح ســـعّيد أن األوضـــاع التـــي 
مســـتجدة  “ليســـت  تونـــس  عاشـــتها 

السياســـية”،  األنظمـــة  تاريـــخ  فـــي 
علـــى  التـــداول  أهميـــة  مؤكـــدا 
لبنـــاء  الســـلمي  والتعايـــش  الســـلطة 

الديمقراطية.
كمـــا اعتبـــر أن األزمـــة التـــي عاشـــتها 
تونـــس “ليســـت أزمة نظـــام، بل أزمة 
منظومة كاملة وأزمة فكر ومفاهيم”، 
معتبرا أن الفكر السياسي تطور، لكن 
المفاهيـــم بقيـــت جامـــدة، علـــى حـــد 

قوله.
وشـــدد ســـعيد على ضرورة استنباط 

آليات جديدة في العمل السياسي.

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهماته رسميا

“كورونا” يضع أول رئيس 
دولة في الحجر الصحي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

في تطور جديد من نوعه قد يشير إلى 
حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، 
الذي بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا 
بعد  الصحي،  الحجر  في  بالدها  رئيس 
عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون 
الصحي؛  الحجر  فــي  دولـــة  رئــيــس  أول 

بسبب مخاوف الفيروس المستجد.
ــاء الــمــنــغــولــيــة إن  ــبـ وقـــالـــت وكـــالـــة األنـ
الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر 
ــد مـــن زيــارتــه  الــصــحــي، بــعــد يـــوم واحــ
للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ، 

حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.
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اآلراء الواردة في 
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للتواصل: 17111483

البحرين بحاجة لمؤسسة للزواج
ال توجـــد أرقـــام دقيقـــة ألعـــداد الشـــباب المقبليـــن على الـــزواج وتكوين أســـرة 
بحرينيـــة جديـــدة لطالما انتظرتها هذه الشـــريحة االجتماعية لســـنوات عديدة، 
المجتمع البحريني كغيره من المجتمعات األخرى ال يخلو من أعداد من النســـاء 
والرجال على السواء إلى اآلن لم يحالفهم الحظ بدخول هذه الحياة الجديدة.

لدينا في البحرين نساء يطلبن الستر والعفة وبناء أسرة صغيرة على الرغم من 
أنهـــن في أعلى درجات االســـتقرار، و”مكرمات ومحشـــومات” في بيوتهن وبين 
أحضـــان أفراد أســـرهن، وبالرغم أيضا من أن المـــرأة البحرينية متعلمة ومثقفة 
ومحافظـــة وربة بيت مـــن الدرجة األولى، عالوة على ذلك اندماجها في شـــتى 
مجـــاالت الحيـــاة وفـــوق ذلك نجاحاتها المشـــرفة فـــي الكثير مـــن مواقع العمل 
المختلفـــة التـــي وضعت يدهـــا عليها وجندت عصارة فكرهـــا وعلمها في المكان 

الذي باشرت العمل فيه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو المشترك.
إال أن ســـنة الحيـــاة تتطلـــب الولـــوج في مشـــروع الـــزواج باعتبـــاره “كأس الكل 
شاربه”، سواء كان ذكرا أو أنثى، ليرتقي بهم إلى أسمى معاني اإلنسانية الراقية 

أخالقيا ودينيا واجتماعيا.

اليوم حقيقة ما أحوج الحبيبة البحرين لمثل هذه المشاريع االجتماعية الطيبة 
التي بدورها ستســـاهم مســـاهمة كبيرة وفعالة في القضاء على إشـــكالية تأخر 
الزواج في البحرين بين الجنســـين والمســـاعدة على الدخول في هذا المشروع 
من خالل أبوابه المشروعة، فهل سنسمع في الفترة القادمة ما يسر قلوب هذه 
الشـــريحة وبذلك تصبح لدينا مؤسســـة وطنيـــة جميع أعمالها وأنشـــطتها تقوم 
علـــى الســـرية التامـــة، بحيث يتم اختيـــار المســـؤولين والموظفيـــن بمواصفات 
خاصة، وأن يعملوا بمســـتوى متقدم وأســـس علمية مدروسة تحفظ خصوصية 
المتقدمين للزواج من الجنســـين ومســـاعدتهم في االختيـــار الصحيح وتحقيق 
فرحـــة العمر وعلـــى وجه الخصوص أولئـــك الذين إلى هذه اللحظـــة لم يدخلوا 
الحيـــاة الزوجية بســـبب أو بآخـــر وتقديم استشـــارات ونصائح تتعلـــق بالحياة 

الزوجية.
من المهم أن تكون هذه المؤسسة تحت إشراف مباشر من الدولة سواء  «

من قبل المجلس األعلى للمرأة أو وزارة العمل والتنمية االجتماعية، نأمل 
تحقيق هذا المطلب “ويا بخت من جمع راسين بالحالل”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

ســـعدت كثيـــًرا بحضـــور مهرجـــان الطعـــام ٢٠٢٠، ولإلنصاف، فـــإن هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعارض تســـتحق العالمة الكاملة فـــي تنظيم هذا 
المهرجـــان الرائـــع مـــن حيث اإلعـــداد المتقـــن والتنـــوع، وكذلـــك األعداد 
الكبيـــرة مـــن المطاعم التي حرصت على المشـــاركة، كمـــا حرصت الهيئة 
على أن مشـــاركة عـــدد من الفنانيـــن الموســـيقيين البحرينيين من خالل 
تقديـــم فقراتهـــم في الغناء والعزف الجميل، فـــكان األمر مختلًفا، كما أن 
تخصيص قسم كبير من المهرجان لعرض المنتجات البحرينية واألكالت 

البحرينية الشعبية كان له صدى إيجابي.
وســـعدت بمشـــاركة العديد من البحرينيين من الجنسين من فئة الشباب 
وهـــم يعرضـــون أعمالهم ومحالتهم بشـــكل رائـــع ومبتكر وبـــروح عالية. 
والملفـــت للنظر أيًضا الحضور الكثيف من الجمهور البحريني والخليجي 
وكذلك الوافدين، حيث اعتبر الجمهور هذه الفعالية منفســـا له بعيًدا عن 

األجواء الروتينية في الحياة اليومية.
كتبنـــا مـــراًرا، ونكرر اليوم بأننا بأمس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود 
لتشـــجيع الســـياحة العائلية من خالل توافر الطقس المناسب على األقل 
٥ إلـــى ٦ شـــهور من الســـنة، يجـــب أن نعمل على اســـتغالل هـــذا الجانب 
لتنويع مصادر الدخل الوطني، فأية فعالية تقام على هذه األرض الطيبة 

فإن الدولة تزيد من دخلها بال شك وتحرك االقتصاد والسوق البحريني، 
كما تكون فرصة مناسبة ألصحاب المؤسسات الصغيرة بأن تبرز أعمالها، 

وتكون المحصلة النهائية نجاحا للجميع.
ال شـــك أن المســـؤولين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض حريصون 
على تســـجيل جميع النقـــاط التطويرية للمهرجان وهـــذا مهم جًدا وذلك 
بهـــدف االســـتفادة وتجاوزها في العـــام القادم بـــإذن هللا، وكذلك إضافة 
أفـــكار خالقـــة جديـــدة، كمـــا بإمكانهم عمـــل اســـتبيان للجمهـــور للتعرف 
علـــى أفكارهـــم النيـــرة وتســـجيل مالحظاتهـــم األخـــرى، وفـــي اعتقـــادي 
هذا االســـتبيان يفتح شـــهية المســـؤولين للمضي قدًما وعمل المزيد من 

الفعاليات.
وأود في عجالة أن أبدي مالحظاتي الشخصية على سبيل المثال ال الحصر  «

بأن الكشك المخصص لإلسعافات األولية كان مغلًقا! ودورات المياه كانت 
مزدحمة، كنت أتمنى سماع أغاني متنوعة )بحرينية وخليجية وعربية( بدل 

اختصارها على األجنبية، كما أن وجود المنظمين من الجنسين كان جيًدا، 
لكن لم يكونوا مميزين للجمهور، فكتابة كلمة )organizer( بالخط العريض 

يسهل كثيًرا على هذا الجمهور الكبير. 

مرة أخرى... ألف شكر لهيئة السياحة والمعارض وعساكم على القوة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مهرجان الطعام... برافو

رحيل الرئيس حسني مبارك
رحـــل الرئيس المصري األســـبق حســـني مبارك عن عمـــر ناهز ٩٢ 
عاما، وبعد حوالي ٩ ســـنوات من تنحيه عن الســـلطة، وأســـعدني 
جـــدا ما رأيته من تقديـــر واحترام من المصرييـــن للرئيس مبارك 

وإبداء الحزن على رحيله.
وكان مبـــارك قـــد قـــال جملـــة خالدة قبل تركـــه الســـلطة: “ إن هذا 
الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه 
عشت، وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه 
وعلـــى أرضـــه أموت وســـيحكم التاريخ علي وعلي غيـــري بما لنا 
أو علينـــا، إن الوطن باق واألشـــخاص زائلـــون ومصر العريقة هي 
الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين ســـواعد أبنائها وعلينا أن 

نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيالً بعد جيل”.
وها هو مبارك يموت على أرض مصر ويدفن في ثراها كما قال.

كان يمكن أن تكون مصر كغيرها من الدول التي انهارت وذهبت 
ولـــم تعد حتى اآلن، لكن هناك قـــرار يمكن أن يحمي أمة ويحقن 
دمـــاء أبنائهـــا وهناك قـــرار يمكـــن أن يضيعها ويمحوهـــا من على 

الخريطة.
وقـــد اتخـــذ مبـــارك القـــرار التاريخي الصحيـــح الذي ســـيذكره له 

التاريخ وحمى مصر من السقوط.
لقد أعجبني كثيرا تعليق أحد المصريين ممن رفضوا أن يساء إلى  «

اسم الرئيس الراحل مبارك، حيث قال: اللهم ارحم الرئيس مبارك... 
قل ما شئت عن إنجازاته الدنيوية، ولكن تأدب مع الله، وال تتحدث 

عن الجنة والنار.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الرؤية التي قدمتها الحكومة البحرينية إلى مجلسي النواب والشورى 
بشـــأن نظـــام التقاعـــد في القطاعين العـــام والخاص برفع ســـن التقاعد 
الُمبكر تدريجًيا بدءا من 2019م بحده األدنى )55( واألقصى )65( عاًما 
في 2023م، شـــمل عـــدًدا من البنود، مـــن بينها ــ نظام صـــرف الزيادات 
الســـنوية للمتقاعديـــن، إعـــادة التأميـــن علـــى األجانب فـــي القطاعين، 
احتســـاب رواتـــب الـــوزراء والنـــواب والشـــوريين والبلدييـــن وكيفيـــة 
احتســـاب متوســـط الراتـــب التقاعـــدي أو المكافـــأة الشـــهرية لهـــؤالء 
والموظفين، تعديل نســـبة االشـــتراكات في القطاعيـــن والمدة المؤهلة 
الســـتحقاق المعاش التقاعـــدي ومقدار الزيـــادة الســـنوية للمتقاعدين، 
وإجـــراءات أخـــرى بشـــأن التقاعد التي ســـتطال 90 % مـــن الموظفين 

الحاليين في القطاعين.
والتقاعد الذي وضعه الرئيس األلماني “أوتو فون بسمارك” عام 1880م 
النقطة التي يتوقف الشـــخص عندها عن العمل تماًما، أو عندما يصبح 
غير مؤهل للعمل، ويحصل حينها على دخل بأقل من دخله أيام العمل، 
وعندما يتقاعد الُمســـن أو العاجز عن العمل له ُعذره، لكن لماذا يتقاعد 

مـــن يتمتـــع بالقوة والنشـــاط وُهو قـــادر علـــى العمل؟ هنـــاك الكثير من 
األشـــخاص تقاعدوا عن العمل ألســـباب مختلفة، فمنهـــم من بدأ العمل 

التجاري وآخرون ركنوا في بيوتهم وتمتعوا بأوقاتهم مع عائالتهم.
لكـــن التقاعد عن العمل ليس نهاية الحياة، بل بداية حياة جديدة، نعم 
الدخـــل فـــي التقاعـــد أقل ممـــا كان عليه أثنـــاء العمـــل، إال أن المتقاعد 
)ســـواء كان رجـــال أو امـــرأة( يســـتطيع أن يبدأ حياة جديـــدة مهما كان 
ُعمـــره؛ فالمـــال مـــع أهميتـــه فكثيـــرُه أو قليلـــُه ال ُيعيق حيـــاة المتقاعد 
الجديـــدة، فهنـــاك من َينتهي ُعمـــره أثناء العمل وهناك َمـــن يبدأ الحياة 

بعد التقاعد.

تبتغي الحكومة تحقيق جملة من األهداف من قانون التقاعد الجديد،  «
والقانون مازال جنينا، وسيمر القانون بمراحل المناقشة التشريعية 

والموافقة الحكومية مع تعديالته ثم إصداره ليكون جاهًزا للتنفيذ، فالعديد 
من القوانين التي أصدرتها الحكومة رافقتها إضافات وتعديالت في بنودها 
بما يتوافق مع الوضع االقتصادي واالجتماعي، فالقانون ليس بمواده، إنما 
بما ُيحققه من منافع اقتصادية واجتماعية وإنسانية للمواطنين والدولة.

عبدعلي الغسرة

نظام التقاعد في القطاعين

وزير العمل في مرمى النواب
أبعـــدت أجـــواء فيـــروس كورونـــا التحـــركات النيابية الســـتجواب وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان بشـــأن قضيـــة البحرنة عن 

دائرة الضوء اإلعالمي قليال.
ال يبـــدو أي مـــن )الســـيناريوهين: التمريـــر أو اإلســـقاط( مرجحـــا حتـــى 
اللحظـــة، فالطلـــب الذي وقعه ٢١ نائبـــا يواجه عثـــرات، وهناك أحاديث 
عـــن رغبـــة بعض النواب الموقعين ســـحب توقيعاتهم، وهناك نواب غير 

موقعين، ولكنهم سينضمون للكتلة المؤيدة.
الســـؤال األهم بهذه المســـألة هو “هل يوجد ٢٧ صوتا لتمرير استجواب 
وزيـــر العمـــل أم ال؟”، أمـــا تقريـــر لجنـــة الجديـــة، فليس عنصرا حاســـما، 
فالمجلـــس ســـيد قـــراره، وســـيتابع البحرينيون بدقـــة تفاصيل تصويت 

ممثليهم خالل الجلسة المقبلة.
فـــي األيـــام األخيـــرة، رافقـــت التحـــركات لتمريـــر طلـــب االســـتجواب، 
تصريحات نيابية مؤيدة ومجيشة تحث على الموافقة، فيما اكتفى وزير 
العمل جميل حميدان أو أحد مساعديه بتمرير “تسريب صحافي” يتهم 
فيه خصومه السياســـيين بأن لهم مصالح شـــخصية وراء االستجواب. 
وبحســـب التصريـــح الصحافـــي الذي نســـب إلى مصدر رفيع المســـتوى 
في الوزارة، فإن النواب الواحد والعشـــرين تحركوا لالستجواب بعد أن 
فشـــلت جهودهم في إعطاء طلبات توظيف أبنـــاء دوائرهم االنتخابية 

األولوية على حساب طلبات عموم أبناء البحرين وهي أقدم.
لـــن أدافـــع عـــن أعضـــاء مجلس النـــواب، فيمكـــن أن يكون لـــدى بعضهم 
مصالـــح يســـعون لتحقيقها قبل موعد االنتخابـــات المقبلة، كما أن تهمة 
“المصالح الشـــخصية” يمكن أن توجهها أطـــراف أخرى للنواب الذين لم 

يوقعوا، بحجة ضمان استمرار “مصالحهم” مع الوزارة.
مـــا اســـتوقفني كثيـــرا هـــو حديث الـــوزارة عن ضغـــوط نيابيـــة إلعطاء 
العاطليـــن عن العمل الجدد فرص العمل على حســـاب قدامى العاطلين، 
وهـــو مـــا ال يمكن أن يكون واقعيـــا، فوزارة العمل ال تفرض المرشـــحين 
للوظائـــف على أية مؤسســـة في القطاع الخـــاص اليوم. إن كل ما تبذله 
وزارة العمل من جهود يتلخص في ترشيح جميع العاطلين على قوائمها 
ممن تنطبق عليهم الشـــروط )مؤهالت وخبرة( للشركة التي لديها شاغر 
وظيفـــي، وذلـــك بغـــض النظر عمـــا إذا كان العاطل مســـتجدا أم أنه بقي 
سنوات على قوائم العاطلين، والشركات هي من تختار العاطل األنسب 
لهـــا بعد إجراء االمتحانات والمقابالت )أحيانا ترشـــح الوزارة ما يقارب 

الـ 50 عاطال لوظيفة واحدة(.
لـــذا كنت أتمنى من قيادة الـــوزارة الدفاع الواقعي والمنطقي عن أدائها 
عوضـــا عـــن الحديث عن تقديـــم أبناء دوائـــر على آخريـــن، بينما الواقع 
يشـــير لوجود إجماع شـــعبي وفي كل الدوائر على مســـاءلة وزير العمل 

ووزراء آخرين على خلفية قضية البطالة والتوظيف.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون
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تغطية - المكتب اإلعالمي

تحـــت رعايـــة عاهـــل البـــالد جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، توج ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة، وبحضور 
نائـــب رئيـــس المجلس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ 
فيصل بن راشـــد آل خليفة، ورئيس االتحاد الملكي 
للفروســـية وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، فـــارس فريق الفرســـان خليفة 
مبـــارك ســـبت بطـــاًل لـــكأس جاللـــة الملـــك لفرســـان 
الناشـــئين والشـــباب لمســـافة 120 كـــم وذلك ضمن 
مهرجـــان جاللـــة الملـــك للقدرة بدعم مـــن مجموعة 
gfh المالية في قرية البحرين الدولية للقدرة، حيث 
مثـــل مجموعـــة gfh الماليـــة فـــي التتويـــج كالً مـــن 
مدير العالقات المؤسســـية فاطمة فتح هللا، ومدير 

الخزانة في المجموعة حسن غلوم.
كما توج سموه، فارس فريق الفرسان خليفة جمال 
السندي بالمركز الثاني، فيما حاز على المركز الثالث 

الفارسة حصة المشاري من فريق فيكتوريوس.
وجـــاء حصـــول الفـــارس خليفة مبارك علـــى المركز 
قويـــة  منافســـة  بعـــد  واســـتحقاق  بجـــدارة  األول 
ومثيـــرة، حيـــث أنهـــى الســـباق علـــى متـــن الجـــواد 
بديونـــا مـــت نوبـــي بزمـــن وقـــدره )4 ســـاعات و35 
دقيقة 25 ثانية( وبسرعة 26 كم، أما الفارس خليفة 
جمـــال على متن الجواد الرزاك أنهى الســـباق بزمن 
وقدره )4 ساعات و46 دقيقة(، فيما الفارسة حصة 
المشاري من فريق فيكتوريوس أنهت السباق على 
متـــن الجواد شـــرف بزمن وقـــدره )4 ســـاعات و47 

دقيقة و10 ثوان(.

ناصر بن حمد يبارك لسمو الشيخة نورة بنت حمد

وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن خالص التهاني والتبريكات إلى سمو 
الشـــيخة نـــورة بنـــت حمـــد بنـــت عيســـى آل خليفة 
األول  بالمركزيـــن  الفرســـان  فريـــق  فـــوز  بمناســـبة 
والثانـــي فـــي الســـباق الذي شـــهد إثـــارة وندية بين 
كافـــة المشـــاركين، حيث اســـتطاع فريق الفرســـان 
من الفوز بكل جدارة واســـتحقاق، مؤكدا سموه أن 
هـــذا الفوز ثمرة دعـــم والمتابعة الحثيثة من ســـمو 

الشيخة نورة بنت حمد بنت عيسى آل خليفة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن 
اإلنجـــاز الـــذي حققه فريق الفرســـان يأتـــي امتدادا 
فـــي  الفريـــق  حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  لسلســـلة 
المشـــاركات الســـابقة، لكن هذا الفوز له طعم خاص 
لـــدى الجميـــع خصوصـــا أن المهرجـــان يحمل اســـم 

ســـيدي الوالـــد عاهـــل البالد جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالمســـتويات المتميزة التي شهدها سباق الناشئين 
والشـــباب، حيث أشـــار ســـموه إلى أن الســـباق كان 
حافـــال بالندية واإلثـــارة منذ المرحلـــة األولى حتى 
األخيـــرة، مهنئا ســـموه الفرســـان الفائزيـــن بالمراكز 

الثالثة األولى.

نورة بنت حمد: فخورون بالفوز بكأس الملك 
للناشئين والشباب

أعربت ســـمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل 
خليفة عـــن فخرها واعتزازها بفوز فريق الفرســـان 
بالمركزيـــن األول والثاني لكأس عاهل البالد جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة للناشئين والشباب 

للقدرة.
وقالت ســـمو الشـــيخة نـــورة بنت حمـــد آل خليفة: 
“إن فريـــق الفرســـان يفتخر ويعتـــز بالحصول على 
المركزين األول والثاني لكأس ســـيدي الوالد عاهل 
البـــالد جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
للناشئين والشباب، حيث كان لنا الشرف بالحصول 
على هـــذا اإلنجاز الكبير، حيث إن المهرجان يحمل 

اسم فارس المملكة األولى جاللة الملك”.
وأعربت ســـمو الشـــيخة نورة بنت حمد بن عيســـى 
آل خليفة عن تقديرها للمتابعة المستمرة والجهود 
البـــارزة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فـــي رياضـــة القـــدرة التـــي كان ومـــازال لها 
حضور قوي في المشـــاركات كافة، وأكدت ســـموها 
أن فـــوز الفريـــق يعطي الحافز لمواصلـــة التألق في 

المشاركات القادمة.

خليفة مبارك: شكًرا ناصر بن حمد ونورة بنت حمد

أعـــرب الفـــارس خليفـــة مبارك مـــن فريق الفرســـان 
بطل كأس جاللة الملك للناشـــئين والشباب عن بالغ 

ســـعادته بحصوله علـــى المركز األول فـــي البطولة، 
مقدما الشـــكر إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، وســـمو الشـــيخة نورة بنت حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى دعم ســـموهما المتواصـــل لرياضة 

القدرة ولفريق الفرسان.
وأوضح الفارس خليفة مبارك أن الدعم الالمحدود 
الذي يحظى به فريق الفرســـان من ســـمو الشـــيخة 
نـــورة بنـــت حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة أثمـــر عن 
جـــدارة  بـــكل  والثانـــي  األول  المركزيـــن  تحقيـــق 
واســـتحقاق بعد المنافســـة القويـــة والمثيرة طوال 
المراحـــل، مؤكـــدا أن الفـــوز ســـيكون حافـــزا كبيـــرا 

للفريق لمواصلة العطاء في السباقات القادمة.

العلوي: جهود مضاعفة

أكد أمين ســـر االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة غالب العلوي أن االتحاد برئاسة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة ضاعـــف الجهود من 
أجـــل ختام مميز لمهرجـــان كأس جاللة الملك الذي 
سيقام غدا األحد، حيث يولي االتحاد أهمية كبيرة 

للمهرجان الغالي على قلوب الجميع.
وأوضـــح غالـــب العلـــوي أن كافـــة اللجـــان العاملـــة 
فـــي البطولـــة رفعـــت درجـــة اســـتعداداتها للســـباق 
المرتقـــب، وقـــال العلوي “االســـتعدادات مبكرة لهذا 
الحدث الرياضي المهم، بتوجيهات من سمو الشيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة، حيث تم وضع خطة 
معـــدالت  أعلـــى  لتحقيـــق  خاصـــة  وإســـتراتيجية 
النجاح في هـــذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه، 
فالبطولة تحمل اسما عزيزا وغاليا على الجميع، وقد 
كانت االنطالقة للموســـم الحالـــي ناجحة، وحققت 

األهـــداف المرجوة، كمـــا أن اليومين الماضيين كان 
التنظيم مميزا، وخرج سباق اإلسطبالت الخليجية 
وســـباق الناشئين والشباب بمستوى تنظيمي مميز، 
ونســـعى اليوم أن نضع اللمسات األخيرة في سباق 

100 كم قبل السباق الرئيس غدا األحد”.
وتوقـــع غالـــب العلوي أن تكون بطولـــة كأس جاللة 
الملـــك قمـــة ســـباقات الموســـم مـــن حيـــث اإلثـــارة 
والنديـــة بيـــن الفرســـان واإلســـطبالت المشـــاركين 
كافـــة، حيـــث يحـــرص الجميع على الفـــوز وتحقيق 
نتائج متقدمة في هذا السباق ونيل شرف الوقوف 
علـــى منصة التتويـــج في هذا الســـباق الذي يحمل 
اســـم رمز المملكـــة وفارســـها األول، متمنيـــا لجميع 
التوفيـــق  كل  الســـباق  فـــي  المشـــاركين  الفرســـان 
والنجـــاح وتقديم المســـتوى المتطـــور الذي يعكس 

المستوى الحقيقي لرياضة القدرة البحرينية.

اليوم سباق 100 كم

وتشـــهد قريـــة القـــدرة اليـــوم الســـبت إقامة ســـباق 
كأس جاللة الملك لمســـافة 100 كـــم الدولي، حيث 
ســـتكون االنطالقة عند الســـابعة مســـاًء فـــي قرية 

البحرين الدولية للقدرة.
وستكون مراحل السباق على 3 مراحل على النحو 
اآلتـــي: المرحلـــة األولـــى )لـــون أحمـــر( لمســـافة 40 
كـــم، والمرحلة الثانيـــة )لون أزرق( لمســـافة 30 كم، 

والمرحلة الثالثة )لون أخضر( لمسافة 30 كم.
وجـــرى في قريـــة القدرة الجمعـــة الفحص البيطري 
الخـــاص بســـباق اليـــوم بإشـــراف لجنـــة التحكيـــم 
واللجنـــة البيطريـــة، كما تـــم ترقيم الجيـــاد وإجراء 

عملية وزن الفرسان.

سلمان عيسى: جاهزية فيكتوريوس

أكد الفارس ســـلمان عيسى من فريق فيكتوريوس 
أن الفريق يطمح بتحقيق أفضل النتائج في ســـباق 
اليـــوم، مشـــيرا إلـــى أنه سيشـــارك في الســـباق على 

متن الجواد “آراس”.
وأوضـــح أن الســـباق مـــن المؤكـــد أن يشـــهد إثـــارة 
وندية في ظل المشـــاركة الواســـعة من اإلسطبالت 
والفرســـان، وقال: “يحظـــى الفريق بدعـــم ومتابعة 
من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي قدم 
كامل الدعم للفريق، ونأمل أن نحقق أفضل النتائج 

في مهرجان جاللة الملك”.
وأضـــاف “أتوقـــع أن يكون الســـباق ســـريع والبد أن 
نتحكـــم بالســـباق بصورة جيـــدة؛ من أجـــل تحقيق 

النتائج المطلوبة”.

هيا جمال: سباق قوي
أوضحـــت الفارســـة هيا جمـــال من فريـــق الخالدية 
أن الســـباق ســـيكون قويا ومثيرا خصوصا في ظل 
الرغبـــة الكبيرة لدى الجميع بتحقيق أفضل النتائج 
قبـــل الســـباق الكبيـــر غدا األحـــد علـــى كأس جاللة 
الملـــك. وقالـــت هيـــا جمال: “ســـباق اليوم سيشـــهد 
ســـرعة مـــن الفرســـان المشـــاركين، حيـــث يطمـــح 
الجميـــع بتحقيـــق أفضـــل النتائج، وعلينـــا أن نعمل 
علـــى خطة المـــدرب في فريـــق الخالديـــة وتحقيق 

النتيجة المطلوبة بالتواجد على منصة التتويج”.
وأشـــارت هيـــا جمـــال أن الفريـــق اســـتعد جيدا في 
الفترة الماضية، وسيســـعى لتحقيق أفضل النتائج 
اليوم في ســـباق 100 كم وغدا في السباق الرئيس 

لمسافة 160 كم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتابع السباق

والشــباب للناشــئين  الملــك  لــكأس  بطــا  مبــارك  خليفــة  يتــوج  حمــد  بــن  ناصــر 

فـريــق الفرســان يخطــف المـركـزيــن األول والثـانــي

سموه: إسطبل 
الفرسان استحق 

التتويج والمنافسة 
جاءت قوية ومثيرة

نورة بنت حمد: 
فخورون بالفوز 

بكأس الملك 
للناشئين والشباب

جهود مضاعفة لالتحاد 
الملكي استعدادا 
للسباق الكبير غدا

اليوم السباق الدولي 
 100 كم وتأهيلي

80 و40 كم

يشـــارك سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في سباق “كأس الســـعودية العالمي للخيول”، 
الـــذي يعتبر أغلى ســـباقات الخيول في العالم 
مـــن حيـــث الجوائـــز المالية، وسيشـــارك ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة 

في السباق ذاته.
وسيشـــارك الحصـــان “بورت ليون” ملك ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة في الشـــوط 
األول “شـــوط محمد يوســـف ناغي للســـيارات 
للفئـــة المفتوحـــة لمســـافة 2100 متـــر”، الـــذي 
ســـيقام اليوم، وسيشـــارك الحصان “دارك بور” 
ملك ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي الشـــوط الثانـــي مـــن الســـباق 

“شوط stc” لمسافة 1351 مترا.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
في تصريح له بمناســـبة المشاركة في السباق 
العالمي “يعتبر كأس السعودية العالمي واجهة 

مشرقة للحركة الرياضية السعودية، باعتباره 
العالمـــي  للســـباق  األولـــى  االنطالقـــة  يمثـــل 
الســـعودي، الذي يعتبر أغلى الكؤوس العالمية 
إجمالـــي  حيـــث  مـــن  الخيـــل،  ســـباقات  فـــي 
الجوائـــز، األمر الذي يؤكد دخول ســـباق كأس 
السعودية العالمي بقوة في روزنامة السباقات 

العالمية للخيل”.
الســـعودية  كأس  ســـباق  “إن  ســـموه  وأشـــار 
العالمـــي ســـيمثل مكانـــا مثاليـــا للتنافـــس بين 
أبطال ســـباقات الخيل في العالم، وسيحرص 
جميـــع المـــالك علـــى المشـــاركة فـــي الحـــدث 
العالمي بخيرة من الفرسان والجياد؛ من أجل 
تحقيق المراكز المتقدمة والتنافس على لقب 
األشـــواط العالميـــة فـــي الوقت الذي ســـتكون 
فيـــه المنافســـة مفتوحة للجميع مـــع الصعوبة 
الكبيـــرة في التكهـــن بهوية الفائزيـــن في ظل 
المشـــاركة الواســـعة والمتميزة من قبل المالك 
والفرســـان وخيـــرة الجياد العالميـــة”. وأضاف 

ســـموه “تأتي المشاركة في الســـباق بالحصان 
“بورت ليون” مساهمة من مملكة البحرين في 
إنجـــاح الفعاليـــات الرياضيـــة التي تقـــام على 
ارض المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
والمســـاهمة معها فـــي الوصول الـــى األهداف 
النبيلـــة التـــي وجد من أجلها الســـباق العالمي، 
فـــي الوقت الذي سنســـعى إلـــى تحقيق نتائج 
متميـــزة فـــي الســـباق وتأكيـــد المكانـــة العالية 
التي باتت تعيشها رياضة سباقات الخيل في 
المملكة والطموح الـــى تحقيق مراكز متقدمة 

في السباق”.
وأعـــرب ســـموه عـــن تقديـــره للجهـــود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا كافـــة الجهـــات المعنيـــة بتنظيم 
كأس الســـعودية العالمي للخيل، التي ستسهم 
فـــي اســـتحضار كافة أســـباب النجـــاح للحدث 

العالمي األغلى في سباقات الخيل.
ومـــن جانبـــه، أكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن هذه المشـــاركة 
تأتي تأكيدًا للمكانة المتميزة لســـباقات الخيل 
فـــي مملكـــة البحريـــن وامتدادها للمشـــاركات 
الخارجية، بعد أن حصدت المملكة العديد من 
اإلنجـــازات في المســـابقات العالمية الســـابقة، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن المملكة تتمتع بســـمعة 
مميـــزة فـــي المشـــاركات العالميـــة وســـبق لهـــا 

تحقيق العديد من اإلنجازات.
وأوضح ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أن ســـباق كأس الســـعودية 
العالمـــي للخيـــول يحظـــى باهتمـــام كبيـــر من 
مختلف الدول، متوقعًا سموه أن يشهد السباق 
اإلثـــارة والتنافســـية فـــي مختلـــف أشـــواطه. 
وكانـــت المملكة العربية الســـعودية قد أعلنت 
عـــن تنظيـــم أغلى ســـباقات الخيـــول، إذ يصل 
إجمالـــي جوائزه 29.2 مليـــون دوالر، إذ يعتبر 
“كأس الســـعودية” العالمـــي لســـباقات الخيـــل 
فـــي دورته األولـــى من بين أغلى المســـابقات، 
ومـــن شـــأنه أن ينقل للعالم المشـــهد الحضاري 
الذي تعيشـــه المملكة العربية السعودية، ليس 
علـــى المســـتوى الرياضـــي فحســـب، بـــل على 
جميع األصعدة، كما ســـيعكس صورة المجتمع 
النابض بالحياة، واالقتصـــاد المزدهر والتقدم 
فـــي شـــتى المجـــاالت التـــي تضمنتهـــا رؤيـــة 
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ناصر بن حمد: نعتز ونفتخر بالمشاركة في السباق العالمي

سمو الشيخ عيسى بن سلمان سمو الشيخ ناصر بن حمد 

عيسى بن سلمان: 
سباق كأس 

السعودية يحظى 
باهتمام كبير



تســتكمل اليوم )الســبت( منافســات الجولة األخيرة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة 
مباراتيــن، ففــي المبــاراة األولــى يلتقــي االتفــاق مــع االتحاد عنــد الســاعة 5.30 وتعقبها مبــاراة البحريــن واألهلي في 

الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ففـــي اللقاء األول، يدخـــل االتفاق هذه 
المبـــاراة وفـــي جعبتـــه )25 نقطـــة( 

ونظيـــره  الثانـــي  المركـــز  محتـــا 
االتحـــاد يمتلـــك )20 نقطة( في 
والفريقـــان  الخامـــس،  المركـــز 
فـــي  للعـــب  التأهـــل  ضمنـــا 
والمنافســـة  الكبـــار  سداســـي 
علـــى لقـــب الـــدوري، مـــا يعني 

تعتبـــر  اليـــوم  مواجهتهمـــا  أن 
تقـــدم  ولـــن  حاصـــل  تحصيـــل 

وتؤخـــر نتيجتها شـــيئا على صعيد 
مركزيهمـــا، إال فـــي حـــال فـــاز االتفـــاق 

مثا وســـقط األهلـــي أمام البحريـــن، ليتربع 
االتفـــاق علـــى صـــدارة الترتيـــب، وهـــذا األمر أشـــبه 

بالمســـتحيل في ظل فـــارق االمكانات 
البشـــرية بيـــن األهلـــي والبحريـــن 
اللذين ســـيتواجهان في المباراة 

الثانية لهذا اليوم.
نقطـــة(   13( يمتلـــك  البحريـــن 
فـــي المركـــز التاســـع واألهلي 
برصيـــد  األول  المركـــز  فـــي 
)26 نقطـــة(، وســـتكون مهمـــة 
فـــي  للغايـــة  صعبـــة  البحريـــن 
تحقيق الفوز كـــون األهلي الذي 
يتمتـــع بعناصـــر ثقيلـــة المســـتوى 
اآلخـــر  هـــو  الملعـــب  وخـــارج  داخـــل 
يريد إنهاء مشـــوار التمهيـــدي بعامة الفوز 

والصدارة.

التمهيــدي الــدور  مــن  األخيــرة  للجولــة  اســتكماال 
االتفاق يلتقي االتحاد.. والبحرين يواجه األهلي
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حقق فريق الكهرماء فوزا معنويا في دوري الشــركات والمؤسســات لكرة القدم على حســاب فريق بابكو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما 
أمس األول في ختام األسبوع العاشر على ملعب نادي ألبا بالرفاع. 

ورفع الكهرماء رصيده إلى 11 نقطة. فيما 
بقـــي رصيـــد بابكـــو عنـــد 5 نقـــاط. وكانت 
أجواء اللقاء هادئة لكونه تحصيل حاصل 
للفريقيـــن اللذيـــن دخـــا بغـــرض تصحيح 
المســـار بعد سلســـلة من النتائج الســـلبية؛ 
أفضـــل  بصـــورة  االســـتعداد  أجـــل  مـــن 
شـــهد  األول  الشـــوط  الـــكأس،  لمباريـــات 
أفضلية نسبية إلى الكهرماء والذي افتتح 
بـــاب التســـجيل بعـــد مـــرور ربـــع الســـاعة 
األولى بواسطة مهاجمه هشام جواد، هذا 
الهدف مكن الفريق من مواصلة األفضلية 
وتســـجيل الهدف الثاني بواســـطة الاعب 
علـــي عبدالنبي في الدقيقـــة “40”، لينتهي 
الشـــوط األول بهدفيـــن دون رد. ودخـــل 
بابكـــو بشـــكل منظـــم فـــي الشـــوط الثاني 

خصوصـــًا في خط الدفاع، وبالتالي هاجم 
مـــن أجل العودة للقاء، واســـتطاع تقليص 
الفارق عند الدقيقة “67” عن طريق محمد 

الحبيشـــي. وحافظ الكهرمـــاء على تقدمه 
فـــي اللقـــاء فـــي الوقـــت المتبقـــي ليخرج 

فائزا بهدفين لهدف.

جانب من اللقاء 

ختــام األســبوع العاشــر لــدوري الشــركات والمؤسســات
الكهرماء يحقق فوزا معنويا على بابكو
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تقّدم النادي األهلي بطلب رسمي الستضافة منافسات بطولة األندية العربية 
التاســعة والثالثيــن للرجــال للكــرة الطائــرة والمقرر لهــا أن تقام بشــهر فبراير 
مــن العــام القادم 2021.  وكشــف أمين ســر النــادي األهلي، رئيــس جهاز الكرة 
الطائــرة عــالء الحلواجــي أن النــادي تقّدم بطلب رســمي الســتضافة البطولة 
بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققه النــادي في اســتضافة البطولــة ألول مرة في 

عام 2017 وتوج حينها باللقب ثاني مرة في تاريخه.

ومـــن المقـــرر أن يتـــم الموافقـــة علـــى 
طلـــب االســـتضافة مـــن قبـــل اللجنـــة 
برئاســـة  العربـــي  لاتحـــاد  التنفيذيـــة 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وأوضـــح الحلواجـــي أن الهـــدف مـــن 
االســـتضافة هو تعزيز حظوظ الفريق 
العربـــي  اللقـــب  علـــى  المنافســـة  فـــي 
وإتاحـــة الفرصـــة أمامـــه للعـــب علـــى 
أرضه وبين جمهوره، كما أن استضافة 
البطولـــة تأتي في إطـــار حرص النادي 
األهلي على استضافة البطوالت التي 
ا  ـــا وإقليميًّ تعـــّزز مكانـــة المملكـــة عربيًّ

خصوًصا في ظل ما تتمتع به البحرين 
بشـــكل عـــام والنـــادي األهلـــي بشـــكل 
خاص مـــن إمكانات عاليـــة في مجال 

استضافة كبرى البطوالت الرياضية.
فإنـــه  األهلـــي  النـــادي  وباســـتضافة 
النســـخة  فـــي  المشـــاركة  ســـيضمن 
القادمـــة مـــن بطولـــة األنديـــة العربيـــة 
بصفتـــه النـــادي المضيـــف حتـــى لو لم 
يفـــز بلقـــب بطولـــة كأس ســـمو ولـــي 
العهد وســـتتاح الفرصـــة لبطل الكأس 
بالمشـــاركة إلـــى جانب األهلـــي ليمثل 
البحرين ناديين اثنين في االستحقاق 

العربـــي لتتســـع حظـــوظ البحرين في 
الفوز باللقب.

 وعلى صعيد متصـــل، عّبر الحلواجي 
عن ارتياحه من المســـتوى الذي قدمه 
الفريـــق فـــي بطولـــة األنديـــة العربيـــة 
لكنـــه فـــي الوقت ذاتـــه قال بأنـــه كان 

باإلمـــكان أفضـــل ممـــا كان، حيث كان 
الجميع يطمـــح ببلوغ النهائي والعودة 
باللقـــب ولكـــن الفريـــق لـــم يوفـــق في 
ذلك، مشـــيًدا بأداء الاعبيـــن والجهاز 
الفنـــي واإلداري ومـــا بذلـــوه مـــن جهد 
كان محل إشـــادة وتقدير كافة الوفود 

العربية.

 وأضـــاف “صحيـــح أننـــا لـــم نوّفق في 
يثلـــج  األداء  ولكـــن  اللقـــب،  تحقيـــق 
الصـــدر، فبعـــد البداية الســـيئة للفريق 
فـــي  الحالـــي  الموســـم  مطلـــع  منـــذ 
المســـابقات المحليـــة وتحديـــًدا كأس 
االتحـــاد، شـــهد أداء الفريـــق مســـتًوى 
ـــا رائًعـــا، وفـــي البطولـــة كان  تصاعديًّ

الفريق قريبـــا من التأهل للنهائي، وقد 
حظـــي الفريـــق بإشـــادة رئيـــس وفـــد 
النادي األهلي المصري ومدربه وكانوا 
يعتبـــرون األهلـــي العقبـــة األبـــرز فـــي 
إحراز اللقب وتنفســـوا الصعداء كثيًرا 
بعـــد الفوز علينـــا وهو مـــا يعكس قوة 

الفريق..”.

ــد بــــــــــــــــــــــأداء الــــــاعــــــبــــــيــــــن ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــــــحـــــــــلـــــــــواجـــــــــي يـ

األهلي يتقدم بطلب استضافة البطولة العربية 2021

علي مجيد

حسن علي

فريق األهلي للكرة الطائرة
عالء الحلواجي 

تنطلــق اليــوم )الســبت( منافســات بطولــة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة في 
نسختها الرابعة، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وتقـــام اليـــوم مباراتـــان ضمـــن الجولـــة 
التمهيـــدي،  للـــدور  االفتتاحيـــة  األولـــى 
إذ يلتقـــي فـــي المباراة األولـــى البحرين 
مســـاء،   5:45 الســـاعة  فـــي  واالتحـــاد 
وتليها مباشرة مباراة الحالة وسترة في 

الساعة 7:30 مساء.
 وتســـتكمل منافســـات الـــدور التمهيدي 

األهلـــي  بلقـــاءي  األحـــد  غـــٍد  يـــوم 
وســـماهيج، والنجمـــة والنويدرات، فيما 
تختتـــم المرحلة يـــوم الخميـــس المقبل 
بلقاءي المحرق ومدينة عيسى والرفاع 

والمنامة.
فـــإن  الســـلة،  اتحـــاد  لوائـــح  وبحســـب 
مباريـــات الـــدور التمهيـــدي تلعـــب مـــن 

مبـــاراة واحدة بطريقة إخراج المغلوب، 
ثم مباريات ثمن النهائي ووصوالً لنصف 
النهائـــي تلعـــب بنظـــام السلســـلة مـــن 3 
لقـــاءات يتأهـــل الفائـــز مـــن لقاءين إلى 
المباراة النهائية التي ســـتلعب بمواجهة 
واحدة يتـــوج فيها الفائز بطاً للنســـخة 

الثانية من الكأس الغالية.
 وتعتبـــر المبـــاراة األولـــى بيـــن بنفســـج 
االتحـــاد وغـــزال البحريـــن متكافئة فنيا 
بيـــن الفريقيـــن الطامحين لبلـــوغ الدور 
ثمـــن النهائـــي عبـــر تحقيق بدايـــة قوية 

وخطـــف عامـــة االنتصار التي ســـتقدم 
لـــأدوار  إيجابيـــة  خطـــوة  صاحبهـــا 

النهائية.
 الفريقان قدما مستويات متفاوتة طيلة 
المرحلة الســـابقة من الموســـم الرياضي 
الجـــاري، ولـــم ينجـــح كاهما فـــي بلوغ 
الدور السداسي لدوري زين، ما وضعهما 
في دائرة المنافسة على تحديد المراكز 

في الدوري الفضي.
ويمتلك الفريق الحاالوي أفضلية نسبية 
في المباراة الثانية على حساب منافسه 
بحـــارة ســـترة، عطًفـــا علـــى مســـتويات 
نجـــح  الموســـم، حيـــث  هـــذا  الطرفيـــن 
البرتقالـــي فـــي التأهل للدور السداســـي 
وكان قـــاب قوســـين أو أدنـــى مـــن بلوغ 
المربع الذهبي لوال خسارته أمام الرفاع 
في المرحلة التأهيلية، في المقابل يأمل 
البحارة بمفاجأة خصمه اليوم متمّســـًكا 

بحقه المشروع في المنافسة.

اليوم انطالق كأس خليفة بن سلمان

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

حقــق االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة إنجــازا جديــدا يضــاف إلــى مســيرة 
إنجازاتــه اإلداريــة والرياضية، والتي تعكس النهــج المتميز في عمله بحصوله 
علــى أفضــل اتحــاد عربــي للعــام 2019 بالمناصفــة مــع االتحــاد العمانــي للكــرة 

الطائرة.

وجاء حصـــول االتحاد البحريني على 
تلك الجائزة بعد التصنيف الذي طبقه 
االتحـــاد العربي على جميع االتحادات 
المنصـــرم وفـــق  العـــام  فـــي  الوطنيـــة 
سلســـلة مـــن المعاييـــر واالشـــتراطات 
وذلـــك في إطار حرص االتحاد العربي 
االتحـــادات  وتحفيـــز  تشـــجيع  علـــى 
علـــى تطويـــر العمـــل الفنـــي واإلداري 
فـــي منظومـــة الكرة الطائـــرة للوصول 
باللعبة إلى المزيد من التطور والنجاح 

في سائر الدول العربية.
وتســـلم أميـــن ســـر االتحـــاد البحريني 
الحلواجـــي  فـــراس  الطائـــرة  للكـــرة 
الجائزة مســـاء أمـــس األول من رئيس 
االتحاد العربي الشـــيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة في الحفل الختامي لبطولة 
والثاثيـــن  الثامنـــة  العربيـــة  األنديـــة 
للرجـــال، والتـــي اختتمـــت بجمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة وتـــوج بلقبهـــا األهلـــي 

المصري.

وبهـــذه المناســـبة، عبـــر الحلواجي عن 
ســـعادته البالغـــة بالحصـــول على هذه 
ثمـــرة  تعتبـــر  التـــي  العربيـــة  الجائـــزة 
لجهـــود رئيس وأعضـــاء مجلس إدارة 
االتحـــاد وكافة اللجـــان العاملة والدور 
البـــارز لأنديـــة األعضـــاء، إضافـــة إلى 
كافة منتسبي اللعبة من العبين وحكام 

ومدربين وإداريين وإعاميين.
وأضاف الحلواجي )نهدي هذه الجائزة 
إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، مثمنين 
دعـــم ســـموه التحـــاد الكـــرة الطائـــرة، 
حيث إن مســـاندة سموه تعتبر أساس 
جميع النجاحات التي يحققها االتحاد 

علـــى جميـــع األصعـــدة، مقدرين كذلك 
اهتمـــام ومتابعـــة األمين العـــام للجنة 
األولمبية محمد النصف وحرصه على 
تذليـــل مختلف العقبـــات التي تعترض 

طريق االتحاد..(.
وأشار الحلواجي بأن تلك الجائزة هي 
إنجاز جديد في سجل نجاحات اتحاد 
الطائرة برئاســـة الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة، والـــذي يقـــود االتحـــاد إلى 
المزيـــد مـــن التطـــور والنجاح، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الجائزة ستشـــكل حافزا 
لمجلـــس اإلدارة في تعزيز اإليجابيات 
وتافـــي جميـــع الســـلبيات إن وجدت، 
والعمل على تنمية وتطوير كافة أركان 
اللعبـــة بما يعزز اســـم مملكـــة البحرين 

بمختلف المشاركات الخارجية.

ــر أســــــاس الـــنـــجـــاحـــات ــب ــت ــع ــد ت ــمـ ــن حـ ــ الـــحـــلـــواجـــي: مـــســـانـــدة خـــالـــد ب

اتحاد الطائرة أفضل اتحاد عربي للعام 2019

الحلواجي يتسلم جائزة أفضل اتحاد عربي للعام 2019

محمد الدرازي

االتحاد يواجه 
البحرين.. والحالة 

أمام سترة



الحد يواصل تصدره دوري ناصر بن حمد الممتاز

واصــل الحــد سلســلة انتصاراتــه فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، حينمــا تخطــى 
البســيتين بثالثــة أهــداف دون رد، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، علــى 

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن منافسات الجولة 9 للمسابقة.

وســـجل أهداف الحد كل من: ســـيدمحمد 
عدنـــان، وممادو درامـــي )هدفين(، ووصل 
بذلك إلى 22 نقطة باقيا في صدارة الئحة 
الترتيب، فيما تجمد رصيد البسيتين عند 
8 نقاط. وفي مباراة افتتاح الجولة، حقق 
الرفاع الشـــرقي فـــوزا جديدا، وهذه المرة 

على حساب الشباب بنتيجة )3-1(.
ســـجل للشـــرقي:لويز، ســـامي الحســـيني 

)هدفين(، وللشباب:حسن مدن.
16 نقطـــة،  إلـــى  الشـــرقي  الرفـــاع  وصـــل 

والشباب عند 7 نقاط.

الشباب والرفاع الشرقي

جاء الشوط األول من المباراة سريعا بين 
الطرفيـــن، خصوصا مـــع تبادلهمـــا للفرص 

المحققة للتهديف.
وســـدد الشـــرقاوي ســـامي الحســـيني كرة 
بيمينة أبعدها حارس الشباب علي عيسى 
)5(، الـــذي تألـــق فـــي حماية مرمـــاه خالل 

نصف المباراة األول.
ورد العـــب الشـــباب ســـيد علـــي عيســـى 
بتســـديده كـــرة من خـــارج المنطقة تدخل 
الرفـــاع  حـــارس  لمرمـــى  األيمـــن  القائـــم 
الشـــرقي حمـــد الدوســـري فـــي منعهـــا من 
معانقة الشـــباك )9(، ثم كرة ثابتة لمحترف 
الشباب إال أن العارضة منعت هدفا محققا 
أيضـــا. وســـجل الرفـــاع الشـــرقي الهـــدف 
األول بعدمـــا لعـــب إلتـــون كـــرة عرضيـــة 

تابعها بقوة لويز في مرمى الشباب )20(.
الرفـــاع  ســـجل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
الشـــرقي الهدف الثاني عن طريق الالعب 
ســـامي الحســـيني عنـــد الدقيقـــة )65(، ثم 
عـــاد ذات الالعب وســـجل الهـــدف الثالث 

للرفاع الشرقي وصوال للدقيقة )79(.
انفـــرد  بعدمـــا  النتيجـــة  الشـــباب  وقلـــص 
حســـن مدن بمرمى الرفاع الشرقي وسدد 
كـــرة فـــي الشـــباك )82(. وحصـــل الشـــباب 
علـــى ركلة جـــزاء فـــي الوقت المحتســـب 
بديـــال للضائـــع )2+90(، إال أن حســـن مدن 

أضـــاع ركلـــة الجـــزاء بعـــد نجـــاح حـــارس 
الرفاع الشرقي حمد الدوسري في حماية 
مرماه من هدف ثـــان. أدار المباراة الحكم 
أحمد خليل، وعاونه نواف شـــاهين وفهد 

السعدون، والحكم الرابع حسين البحار.

البسيتين والحد

تمكـــن الحـــد مـــن تســـجيل هـــدف التقدم 
بطريقة رائعة، بعد أن ســـدد المدافع ســـيد 
محمـــد عدنـــان كـــرة ثابتة ســـكنت شـــباك 
حارس البسيتين عبدهللا الذوادي وصوال 
األول،  الشـــوط  زمـــن  مـــن   )28( للدقيقـــة 

وهـــي النتيجة التي انتهى عليها الشـــوط. 
وفـــي الشـــوط الثاني، ســـجل الحد الهدف 
الثاني بعدما لعب المدافع األيسر المتقدم 
طالل الشروقي كرة عرضية تابعها ممادو 
درامـــي بيمينـــه في الشـــباك )55(. وواصل 
المبـــاراة،  فـــي  أفضليتهـــم  الحداويـــون 
وتمكن الفريق من تســـجيل الهدف الثالث 
عنـــد  درامـــي  لممـــادو  رأســـية  كـــرة  عبـــر 
الدقيقـــة )64(، مســـتثمرا الكـــرة العرضيـــة 

لزميله علي عبدهللا.
عبـــدهللا،  عيســـى  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه ياســـر تلفـــت ومحمـــود الديـــري، 

والحكم الرابع عبدهللا قاسم.

مباريات اليوم

تختتم اليوم- الســـبت، منافســـات الجولة 
التاسعة، وذلك بإقامة 3 مباريات.

يلعب المحرق مع المنامة عند 5.10 مساء 
علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، وعند 6.30 مســـاء يلعـــب النجمة 
مـــع الرفـــاع علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة 
الرياضية، وعند 7.30 مســـاء يلعب الحالة 
مـــع األهلـــي. فـــي المبـــاراة األولـــى يدخل 
المحرق وفي رصيد 16 نقطة تحت قيادة 

المـــدب البرازيلـــي ماركـــوس باكيتـــا أمام 
المنامة الذي يملـــك 11 نقطة تحت قيادة 

المدرب التونسي محمد المكشر.
النجمـــة  يدخـــل  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
برصيـــد 9 نقـــاط مـــع المـــدرب التونســـي 
فتحي العبيدي أمام الرفاع الذي يملك 12 

نقطة مع المدرب الوطني علي عاشور.
وفي المباراة الثالثة، يدخل الحالة صاحب 
المركز األخيـــر برصيد 5 نقاط مع المدرب 
الوطني عارف العســـمي أمام األهلي الذي 
يملك 8 نقاط، وهي أول مباراة رســـمية له 

المدرب الجديد التونسي كمال الزواغي.

فرحة شرقاوية تكررت 3 مرات

من لقاء الحد والبسيتين

الحد حقق فوزًا جديًدا

الشرقي تفوق بثالثية على ماروني الشباب

من لقاء الرفاع الشرقي والشباب

نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عصر أمس الســباق الثامن عشــر لهذا الموســم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين 
والكويــت وكأس شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة “ بناغــاز “ وكأس شــركة تــراورز وهاملنز لالستشــارات وذلك على مضمار الســباق 

بمنطقة الرفة بالصخير.

وكان الســـباق انطلق بالشـــوط األول 
الـــذي أقيـــم على كأس بنـــك البحرين 
والكويت لجياد سباق التوازن “ نتاج 
محلي “ مســـافة 1400 متر والجائزة 
الحصـــان  وأســـتطاع  دينـــار،   2500

المرشح “.

مفاجأة “ بريست “

وأقيم الشـــوط الثاني على كأس بنك 
البحريـــن والكويـــت لجيـــاد الدرجات 
الثالثة والرابعة والمبتدئات “مستورد 
“ مســـافة 1400 متـــر والجائزة 2000 
دينـــار، وشـــهد فوزا مفاجئـــا للحصان 

الجديد “ بريست “.

“ كريان “ يواصل االنتصارات

وأقيم الشـــوط الثالث على كأس بنك 
البحريـــن والكويـــت لجيـــاد الدرجـــة 
الثالثة والرابعة والمبتدئات من خيل 
البحريـــن العربيـــة األصيلـــة “ الواهو” 
لمسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 
2000 دينار، حيث استطاع الحصان 
المرشح “ كريان 1706 “ تأكيد تفوقه 

ومواصلة انتصاراته.
وأقيم الشـــوط الرابع على كأس بنك 
البحريـــن والكويت للجياد المبتدئات 

“ نتـــاج محلـــي “ لمســـافة 1000 متـــر 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  مســـتقيم 
وشـــهد الفـــوز األول للحصـــان “ بـــات 

موبايل “.
وأقيـــم الشـــوط الخامـــس على كأس 
شـــركة تروارز وهاملنز لجياد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 1200 
متر مســـتقيم والجائـــزة 3000 دينار، 

وتمكن الحصان المرشح “ رغيولر “.

تغيير الفوز لـ “ عنتر “

وأقيـــم الشـــوط الســـادس على كأس 
لجيـــاد  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك 

الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات 
“نتـــاج محلـــي “ مســـافة 1800 متـــر 
والجائزة 2500 دينار، حيث خصص 
الشـــوط للفرســـان المتمرنيـــن وشـــهد 
تغيير نتيجة المركز األول بقرار لجنة 

المعتمدين لصالح الحصان “ عنتر “.
وأقيم الشوط السابع لجياد الدرجات 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات “نتاج 
متـــر   2000 مســـافة   “ مســـتورد 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وشـــهد فوزا 

الفتا للحصان “ سايدو إيندر “.
وأقيم الشوط الثامن لجياد الدرجات 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات “نتاج 
مستورد “ مسافة 2000 متر والجائزة 
الحصـــان  واســـتطاع  دينـــار،   2000

المرشح “ مكاك “ تأكيد جدارته .

“ أسد الصحراء “ يكسب الصراع

وأقيم الشـــوط التاســـع واألخير على 

كأس شـــركة غـــاز البحريـــن الوطنية 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد   “ غـــاز  بنـــا   “
متـــر   1600 مســـافة   “ مســـتورد   “
واســـتطاع  دينـــار،   5000 والجائـــزة 
دزرت   “ الصحـــراء  أســـد  الحصـــان 
ليـــون “ خطف األضـــواء إنتزاع الفوز 
بالكأس من أمام مجموعة من الجياد 
القويـــة مســـجال انتصـــاره الثاني هذا 

الموسم.

الصخير - هادي راشد للفروسية وسباق الخيل

“أسد الصحراء“ يخطف األضواء

جانب من التتويج 

“هاتريك” لجياد 
فيكتوريوس والفارس 

عبدهللا فيصل في 
السباق 18

أحمد مهدي  |   )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

حسن علي

أســدل الســتار علــى منافســات بطولة األنديــة العربية الثامنــة والثالثين للرجــال للكرة 
الطائرة والتي اختتمت بجمهورية مصر العربية الخميس الماضي بفوز األهلي المصري 
صاحب األرض والجمهور باللقب العربي إثر تغلبه على الزمالك بنتيجة 3/0 في المباراة 
النهائيــة ليفــوز األخير بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما عاد األهلي ممثل الوطن 

بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

برونزية مستحقة لألهلي البحريني
 أنهـــى األهلـــي مشـــاركته بتحقيـــق المركـــز 
الثالـــث والميدالية البرونزية إثر تغلبه على 
كاظمـــة الكويتـــي بنتيجـــة 3/0 فـــي مباراة 
تحديـــد المركزيـــن الثالـــث والرابـــع، بالرغم 
من أن “النســـور” كانوا يستحقون الوصول 
إلـــى النهائي وتحقيـــق المركـــز الثاني على 
أقـــل تقديـــر لـــوال خســـارتهم مـــن األهلـــي 
المصـــري في نصـــف النهائـــي بنتيجة 3/2.   

وبشـــهادة الجميـــع فإن األهلـــي كان خصًما 
عنيًدا ومنافًســـا شرًســـا وقدم مباراة كبيرة 
أحرج من خاللها صاحب األرض والجمهور 
وكاد يتفـــّوق عليـــه واإلطاحة به لوال بعض 
األخطاء البسيطة الناتجة عن عدم التركيز 
والتي أوقعت الفريق بفخ الخســـارة، حتى 
أن العبو فريق األهلي المصري لم يصدقوا 
ا.   تحقيق الفوز وكانـــت فرحتهم كبيرة جدًّ
األهلي كان يطمح في تكرار إنجاز نسختي 

2015 عندمـــا أطاح بالجيـــش المصري في 
عقـــر داره ونســـخة 2017 عندمـــا فـــاز على 
الجيـــش القطري في البحرين، إال أن الحظ 
لم يحالفـــه، ورغم ذلك فإننا نشـــيد باألداء 
الرجولـــي الـــذي قدمـــه الفريـــق ليؤكـــد أنه 
واحـــد مـــن أفضـــل األنديـــة علـــى مســـتوى 

الوطن العربي.
الترتيب النهائي

أســـفر الترتيـــب النهائـــي للبطولـــة عن فوز 
األهلـــي بالمصري بالمركـــز األول، والزمالك 
المصري بالمركـــز الثاني واألهلي البحريني 

ثالثا، وكاظمة الكويتي رابعا.
 وأحـــرز العربـــي القطري المركـــز الخامس، 
والســـيب  سادســـا،  العمانـــي  والســـالم 
العراقـــي  والبيشـــمركة  ســـابعا،  العمانـــي 
ثامًنـــا، وشـــباب األهلـــي اإلماراتـــي تاســـعا، 

يـــاس اإلماراتـــي عاشـــرا، واســـاريا  وبنـــي 
الليبـــي بالمركـــز11، وســـنجل الفلســـطيني 
بالمركـــز 12، وخيبـــل اليمنـــي بالمركـــز 13، 
وخدمـــات جباليـــا الفلســـطيني بالمركز 14، 
وغـــاز الجنوب العراقـــي بالمركز15، ووادي 
موســـى األردني بالمركز 16، وأخيًرا الهالل 

الليبي بالمركز17.

عنان وهرونة يدخالن سجل الجوائز الفردية

 بعـــد تألقهمـــا الالفـــت فـــي البطولـــة دّون 
هرونـــة  وأيمـــن  عنـــان  محمـــد  الالعبـــان 
األلقـــاب  أصحـــاب  ســـجل  فـــي  اســـمهيما 
الفرديـــة بعـــد أن حـــاز األول علـــى جائـــزة 
ثانـــي أفضـــل العـــب بمركـــز4، وفـــاز الثاني 
بأفضـــل العـــب حـــر.  وفـــاز العـــب األهلـــي 
المصري عبدهللا عبدالســـالم بجائزة أفضل 

معـــد، وحصل العـــب الزمالك المصري رضا 
هيـــكل علـــى جائـــزة أفضل العـــب بمركز2، 
وفـــاز العب األهلـــي المصـــري محمد عادل 
بجائزة أفضل العب بمركز3، وحصل العب 
الزمالـــك محمـــد عبدالمحســـن علـــى جائزة 
أفضـــل ثاني العب بمركـــز2، وحصل العب 
كاظمـــة الكويتـــي “ الفيس ســـانتوس” على 
جائـــزة أفضل العـــب بمركـــز4، فيما حصل 
العـــب األهلي المصـــري أحمد صـــالح على 

جائزة أفضل مسجل نقاط.
الجوائز المالية

خصـــص االتحـــاد العربـــي للكـــرة الطائـــرة 
الثالثـــة  المراكـــز  جوائـــز ماليـــة ألصحـــاب 
األولـــى حيث حصل األهلـــي المصري على 
جائزة مالية بقيمة 10 آالف دوالر، وكســـب 
دوالر،  آالف   5 علـــى  المصـــري  الزمالـــك 
3 آالف  وحصـــل األهلـــي البحرينـــي علـــى 

دوالر.

عنــان أفضــل ضــارب بمركــز 4 وهرونــة أفضــل العب حر

األهلي يعود بالبرونزية العربية بأداء مشّرف

األهلي متوجا بالبرونزية العربية

Sports@albiladpress.com
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ــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة 14 ــة فـ ــي ــاث ــث ــاع الـــشـــرقـــي يــتــخــطــى الـــشـــبـــاب ب ــ ــرف ــ ال
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أقام مصرف الســـام - البحرين، برنامًجا 
لبنـــاء الفريـــق بهـــدف تعزيـــز روح العمـــل 
فـــي  وذلـــك  موظفيـــه،  بيـــن  الجماعـــي 
إطـــار أنشـــطة الجـــزء الثاني مـــن برنامج 
“أكاديميـــة الخدمات المصرفيـــة لألفراد” 
وأقيـــم  بالمصـــرف.  الخـــاص  الشـــامل 
زالق  ســـوفيتيل  فنـــدق  فـــي  البرنامـــج 
واســـتمر  وســـبا،  ســـي  تاالســـا  البحريـــن 
علـــى مـــدار 6 ســـاعات، وقدمـــه مدربون 
البحريـــن  معهـــد  مـــن  متخصصـــون 

.)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية
وشـــارك في البرنامج أكثر من 90 موظًفا 
من قســـم الخدمات المصرفية لألفراد، إذ 
اســـتهدف البرنامج توطيد العاقات في 
بيئـــة العمـــل من خال تشـــجيع وإشـــراك 
جميع الموظفيـــن وتغيير الثقافة وغرس 
قيم القيادة ومســـؤولياتها من أجل خلق 
فريق عمل متكامل وقوي وفّعال. واتخذ 
البرنامج شكل مسابقات تنافست خالها 

الفـــرق علـــى إنجاز مهـــام بدنيـــة وذهنية 
األفـــكار  وطـــرح  المشـــكات  حـــل  مثـــل 
وتبادلهـــا، إلـــى جانـــب تماريـــن التواصل. 
كما غطـــى البرنامج مراحـــل مختلفة من 
عمليـــة تطوير الفريق، وأتاح للمشـــاركين 
اختبـــار مجموعة من العوامل التي تدعم 
نجاح الفريق وتحســـن أدائه أو تلك التي 

تعوقه.
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمصرف 
الســـام - البحرين، أنور مراد “يعد تاحم 

الفريق الواحد وتجانسه عنصًرا جوهرًيا 
لنجـــاح أعمالنا، إذ يســـاعدنا علـــى تقديم 
تجربة فائقة الجـــودة لعمائنا، فضًا عن 
خلق قيمـــة حقيقية وملموســـة للمصرف 
البرنامـــج  هـــذا  مثـــل  ويتيـــح  بأكملـــه. 
التدريبـــي لموظفينا فرصـــة قّيمة لتنمية 
وتدريبهـــا،  المهمـــة  القياديـــة  المهـــارات 
باإلضافـــة إلـــى اكتســـاب معرفـــة متعمقة 
عن ممارسات األعمال التي تمهد الطريق 

نحو تحقيق النجاح”.

”BIBF“ ــد  ــ ــه ــ ــع ــ م ــع  ــ ــ مـ بـــــالـــــتـــــعـــــاون 
“السالم” يعزز روح العمل الجماعي بين موظفيه
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أويـــل،  لـــوك  شـــركة  قدمـــت 
واحدة مـــن أفضـــل العامات 
التجاريـــة العالمية في مجال 
زيـــوت الســـيارات والشـــحوم 
لشـــركة  جائـــزة  البحريـــة، 
يوســـف خليل المؤيد وأوالده 
الموزع الحصري في البحرين 
بمناســـبة مرور 5 ســـنوات من 

الشراكة الناجحة.
قدم جون مانوهاران – المدير 
لـــوك  شـــركة  فـــي  التنفيـــذي 
أويل الشـــرق األوســـط وآسيا 
وأفريقيـــا، الجائزة والشـــهادة 
إلـــى فـــاروق المؤيـــد - رئيس 
مجلـــس إدارة يوســـف خليـــل 

المؤيد وأوالده.

المؤيــد تفــوز بجائــزة المــــوزع 
لـ “لوك أويل”

نة للشركات في البحرين “إل جي” تعرض مزايا حلول الهواء المحسَّ
عرضت “إل جـــي إلكترونيكس” نظامها 
المتطور )للتدفئـــة والتهوية والتكييف( 
أمام جمهور ضّم المســـاهمين المحليين 
واالستشـــاريين والمطوريـــن والعمـــاء 

في البحرين.
وتعـــّرف الحضـــور أثناء “نـــدوة تقنيات 
الهـــواء المبتكـــرة مـــن إل جـــي”، التـــي 
أقيمت في فندق “كراون بازا المنامة”، 
علـــى كيفيـــة تصميـــم الشـــركة ألحـــدث 
أنظمـــة )التدفئـــة والتهويـــة والتكييف( 
التي تمتاز بالكفاءة التشغيلية وسهولة 

االستخدام والصيانة.
وتتوقـــع “إل جـــي” زيـــادة الطلـــب على 
والتبريـــد؛  والتدفئـــة  التهويـــة  حلـــول 
وتدفـــق  االقتصـــادي  التوســـع  بســـبب 
الضخمـــة  الفعاليـــات  الســـياح وازديـــاد 

المتوقعة في السنوات المقبلة.
ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق ســـوق نظـــم 

فـــي  والتكييـــف(  والتهويـــة  )التدفئـــة 
وحدهـــا  وافريقيـــا  األوســـط  الشـــرق 
عائدات بقيمة 10.1 مليار دوالر بحلول 

العام 2022. 
ومـــع توســـع عـــدد كبيـــر مـــن القطاعات 
تؤمـــن “إل جـــي” أن التقنيات المتطورة 
التـــي تـــوازن بين األداء القـــوي وكفاءة 
أبـــرز  مـــن  ســـتكون  الطاقـــة  اســـتهاك 
الضروريـــات لضمـــان نجـــاح الشـــركات. 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  وتدعـــم 
2030 االنتقـــال إلـــى نظـــام شـــامل أكثر 
اســـتدامة، يتـــم فيـــه تحســـين نوعيـــة 
الحياة مـــع الحفاظ على ســـامة البيئة 

المحلية لألجيال القادمة.
وباعتبارهـــا واحـــدة من أفضـــل مزودي 
والتكييـــف  والتهويـــة  التدفئـــة  أنظمـــة 
فـــي البحرين، صممـــت “إل جي” حلول 
التهويـــة لديها لتســـاعد فـــي تهيئة بيئة 

أكثر راحة وصحة. 
وعرضـــت “إل جي” في النـــدوة التقنية 
مجموعة متطورة من حلول الهواء، بما 
 Multi“ فيها نظام التبريد المتغير الرائد

.”V 5
ويمتـــاز هذا النظـــام بالتحكـــم المزدوج 
في االستشـــعار ويحدد نســـبة الرطوبة 

ودرجـــة الحـــرارة لتعديـــل أداء المنتـــج 
التشغيلي؛ كي يكون اقتصادًيا ومريًحا، 
الضاغـــط  بتقنيـــة  النظـــام  يعمـــل  كمـــا 
العكسي بشكل مستمر لتحسين كفاءته 

وموثوقيته.
وأتيحـــت الفرصـــة للحاضريـــن للتعرف 
على المزيـــد حول المكيفـــات المنفصلة 

التجاريـــة مـــن “إل جـــي”، والتـــي توفـــر 
تبريًدا سريًعا وقوًيا وتخفض استخدام 
الطاقة بفضل تقنية العاكس الذكي من 
“إل جـــي”، التـــي ُتعـــّدل نســـبة اإلنتـــاج 

لتوفير درجة حرارة أكثر انتظاًما.
وتشـــمل المكيفات المنفصلـــة التجارية 
الســـقف وقنـــاة  علـــى  لتثبيتهـــا  قطعـــة 

مخفيـــة فـــي الســـقف، كمـــا أنهـــا قابلـــة 
الســـقف  إلـــى  مـــن األرضيـــة  للتحويـــل 
وتحتـــوي وحدات تثبـــت على األرضية 
وأخـــرى علـــى الحائـــط، وتعـــّد مثاليـــة 
للبيئـــات مـــن جميع األحجـــام ومختلف 
الخاصـــة  واالحتياجـــات  المتطلبـــات 

بالتصميم والديكور.

بحضـــور الســـفير الفرنســـي وحشـــد مـــن كبـــار العمـــاء

“الحواج” تستضيف المصمم العالمي إروين كرييد

اســـتضافت مجموعـــة الحـــواج مصمـــم العطور 
الفرنســـي العالمـــي الكبيـــر، إرويـــن كرييـــد، أحد 
الفرنســـية  “كرييـــد”  عطـــور  شـــركة  مؤسســـي 
الشـــهيرة خال فعالية أقامتهـــا المجموعة بفرع 
“نيـــش جـــاردن” بمجمـــع الســـيف، يـــوم اإلثنيـــن 
الماضـــي، بحضـــور الســـفير الفرنســـي وعدد من 
كبـــار الشـــخصيات، وعـــدد كبير مـــن الصحفيين 
واإلعاميين والمصورين وعدد من كبار العماء 
الذين تمـــت دعوتهم خصيصا لحضـــور الفعالية 
التي تضمنت مقابلة كرييد؛ للتعرف على أحدث 

عطورات “كرييد” العالمية التي صممها بنفسه.
بـــدأت الفعاليـــة بكلمـــة جـــواد الحـــواج، والتـــي 
رحـــب فيهـــا بالحاضريـــن وشـــكر إرويـــن كرييد 
علـــى حضـــوره وتشـــريفه للمجموعة، ثـــم تبعها 

كلمة من المصمم العالمي كرييد التي شـــكر فيها 
مجموعـــة الحـــواج علـــى هـــذه الفعاليـــة الكبيرة 
التي تليق باســـم الحواج وباســـم عطـــور كرييد 
الفرنســـية الشـــهيرة التـــي بـــدأ انطاقهـــا خـــارج 
فرنســـا عـــن طريـــق مجموعـــة الحـــواج بعـــد أن 
واجهـــت تحديـــات كبيـــرة لتصبـــح بعـــد تعاونها 
مـــع الحـــواج واحـــدة من أرقـــى و أغلـــى العطور 
فـــي العالم. ثـــم تحدث الســـفير الفرنســـي وعبر 
عـــن ســـعادته بزيـــارة كرييـــد للبحرين كما شـــكر 
مجموعـــة الحـــواج علـــى جهودهـــم الكبيرة في 
تنميـــة ودعم العاقات البحرينية الفرنســـية في 
مختلـــف المجـــاالت. ثـــم قـــام الجميـــع بالتقـــاط 
صـــورة تذكاريـــة مـــع الســـفير وبتقطيـــع الكعكة 

.CREEDالتي كانت تحمل شعار
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أعلـــن بنـــك البركـــة اإلســـامي البحريـــن، 
عن أســـماء الفائزين بســـحوبات حســـاب 
البـــركات لشـــهر فبرايـــر 2020. وأظهـــرت 
نتائـــج الســـحب فوز أســـماء محمد أحمد 
لحســـاب  الكبـــرى  الشـــهرية  بالجائـــزة 
البـــركات بمبلغ قيمتـــه 10,000 دينار، كما 
تـــم اإلعـــان عـــن أســـم 40 فائـــًزا بجوائز 
شـــهر فبرايـــر، حيث فـــاز كل منهـــم بمبلغ 
500 دينار.  أقيم الســـحب الشـــهري على 
جوائز حساب البركات في المقر الرئيسي 
لبنـــك البركة في منطقـــة خليج البحرين، 
بحضور عدد من إداريي وموظفي البنك، 
وتحت إشـــراف وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة وعدد من المدققيـــن الماليين 

من داخل وخارج البنك.
وقالت رئيـــس إدارة الخدمات المصرفية 
لألفـــراد بالبنـــك فاطمـــة العلـــوي “بالنيابة 
عن بنك البركة اإلســـامي، يسرني تهنئة 
الفائزة بجائزة شهر فبراير الكبرى لحساب 

البركات أســـماء محمد أحمد وهي عبارة 
عـــن 10,000 دينار نقًدا، إلى جانب تهنئة 
باقي الفائزيـــن بجوائزهم التي نرجو من 
خالهـــا أن نكـــون قد أســـهمنا في إحداث 
فـــي حياتهـــم. كمـــا أود  إيجابـــي  تغييـــر 
اغتنـــام الفرصة لتمني حـــظ أوفر لجميع 
زبائننـــا الكـــرام في ســـحوباتنا المســـتمرة 
علـــى مـــدار العـــام، إذ أن الفرصـــة مازالت 

وهـــي  الكبـــرى  بجوائزنـــا  للفـــوز  متاحـــة 
عبارة عن جائـــزة بقيمة 100,000 دينار ، 
وجائزة أخرى بقيمة 200,000 ألف دينار، 
إضافـــة إلـــى الجائـــزة الكبـــرى والتي تبلغ 
300,000 دينـــار . وندعو الجميع الغتنام 
الفرصة والمسارعة لاستثمار مع حساب 
البـــركات للحصـــول على فرصتهـــم للفوز 

بإحدى هذه الجوائز القيمة”.

دينـــار آالف   10 وقدرهـــا   ...2020 فبرايـــر  لشـــهر 
أسماء تفوز بالجائزة الشهرية الكبرى لـ “البركات”



تقبل الواقع وال تعترض على شيء.

ظهور غيمة رمادية بين الحين واآلخر.

عالقتك باآلخرين يسودها جو من التفاهم.

أمامك اليوم فرصة ثمينة إلحراز تقدم.

أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات.
 

ال تحشر أنفك في مواقف محرجة.

يسهل عليك التفاهم وإيجاد الحلول.

تركز على أوضاعك المالية وتعيش يوًما مالئًما.
 

ا للقيام بجولة سياحية. اليوم مناسب جدًّ

ادرس الموضوع جيًدا قبل القرار النهائي.

العالم أمامك رحب وواسع فال تيأس.
 

ابتعد عن أكل السكريات والدهون لياًل.
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29 فبراير

 1960
زلزال يهز مدينة أغادير 

المغربية، بقوة 5.9 على مقياس 
ريختر، وذلك على الساعة 

23:15، فدام الزلزال 15 ثانية، 
ليقتل ثلث 

السكان، 
ويشرد ثلثًا 

آخر.

ا جديًدا لها على  نشــرت الراقصة المصرية جوهرة فيديــوًّ
حســابها الخاص على أحد مواقــع التواصل االجتماعي، 
يظهــر رقصها فــي حفلة أحياهــا الفنــان اللبناني زياد 
برجــي، وذلك علــى أنغام أغنية “شــو حلو”” الشــهيرة، 

وسط أجواء فرحة وعفوية
ونــال الفيديــو إعجــاب عــدد كبير مــن المتابعيــن، وكانت 

محكمــة جنح مســتأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة ســنة مع الشــغل، 
إلتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

أثارت الممثلة وعارضة األزياء المصرية ســلمى أبو ضيف 
الجدل حــول حقيقــة انفصالها عــن حبيبهــا اإليطالي، 
وذلك بعد أن فاجــأت المتابعين عبر صفحتها الخاصة 
على أحــد مواقع التواصل اإلجتماعي بحذفها كل الصور 

التي تجمعهما. وتســاءل المتابعون عن الموضوع، فيما 
تناقــل البعــض تصريح ألبو ضيــف خالل حضورها أســبوع 

الموضة في ميالنو مؤخًرا قولها عن موضوع حذف الصور “راحوا في األرشــيف”، 
األمر الذي فسره الكثيرون أنه تأكيد غير مباشر على انفصالهما.

نشــر الفنــان اللبناني عاصــي الحالني مقطــع فيديو له 
برفقــة ابنه الفنــان الوليد الحالني، وذلك على حســابه 

الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
وظهر الثنائي فــي الفيديو من خالل ديــو جمعهما، إذ 

انهمــا قاما بغنــاء األغنية الشــهيرة “مالــي صبر” على 
المســرح، وذلــك في مهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنون 

فــي الفجيرة. وعّلــق عاصي على الفيديو قائال: “مالي صبــر ال احد يعرف هذا 
األحساس ما في أعظم من هذه المحبة الصادقة”.

مالي صبرأثارت الجدلفيديو جديد
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بصورة   Netflix شبكة  أعلنت 
ــن عــــــودة أيــقــونــة  رســـمـــيـــة عــ
أبرز  وإحدى  اإليطالية  السينما 
نجمات السينما العالمية صوفيا 
لورين للوقوف أمام الكاميرات 
ــرى بــعــد غــيــاب طويل  مـــرة أخـ
حيث  كاملة،  ســنــوات   10 دام 
الشبكة  بين  ا  فعليًّ التعاقد  تم 

ــي تـــقـــديـــم  ــ ــ ــة ف ــخـــصـــصـ ــتـ ــمـ الـ
الـــمـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي وبــيــن 
لــبــطــولــة فيلم  لــوريــن  صــوفــيــا 
ــي جــديــد يــحــمــل عــنــوان  ــ درامـ
Life Ahead، وتم التأكيد على 
مرحلة  في  حاليا  المشروع  أن 
اإلعـــــــداد تــمــهــيــدًا لــلــبــدء في 

التصوير خالل فترة قصيرة.
تدور أحداث فيلم The Life Ahead بإحدى المدن الساحلية وتجسد  «

صوفيا لورين من خاللها شخصية السيدة روزا وهي إحدى الناجيات 
من محرقة الهولوكوست وتجاهد من أجل تجاوز األثر النفسي للتجربة 

القاسية التي تعرضت لها، لكن يتغير مسار حياتها بالكامل حينما تلتقي 
صبي سنغال مهاجر -يبلغ من العمر 12 عاما- يدعى مومو، من ثم يدرك 
كل منهما مدى احتياجه لآلخر وسرعان ما تتوطد العالقة بينهما ليكونا 

معًا ما يشبه األسرة االستثنائية ومن ثم تتوالى األحداث.

”Netflix“ أيقونة السينما اإليطالية في

1504
كولومبوس يستدل بعلم الفلك ويقنع األمريكيين األصليين بتزويده بالمؤن.

 1948
عصابات صهيونية تقصف قطار مصري وهو في طريقة من القاهرة.

 1988
عالم  بريطاني يخترع أول آلة كاتبة إلكترونية تكتب بطريقة بريل لقراءة المكفوفين.

 1940
مولد برثلماوس األول، رئيس أساقفة البطريركية القسطنطينية المسكونية.

 1744
وفاة جون  ثيافليس ديسجلوريس، فيلسوف بريطاني  فرنسي.

أطلقت اإلعالمية 
الروسية ايلينا مايشيف، 

الشهيرة في التلفزيون 
الروسي، باالشتراك 

مع الممثل المسرحي 
واإلعالمي الروسيايفان 
اورجانت، أغنية تزامًنا 

مع انتشار الكورونا، 
وتقول كلماتها: “ال تسعل 

يا صديق”.

“دمــوع حديــد”.. عــرض يعكــس إرث الراحلــة زهــا حديــد

انطالق “ربيع الثقافة” في المسرح الوطني

مــن على خشــبة مســرح البحريــن، انطلق مهرجــان ربيع الثقافة الخامس عشــر 
مساء الثالثاء الموافق 25 فبراير 2020م وذلك عبر العرض المسرحي الراقص 
“دمــوع حديــد” الــذي احتفى بــإرث المعمارية الراحلة زها حديــد وقدمته فرقة 

الرقص المسرحي الحديث ودار األوبرا المصرية وأخرجه وليد عوني.

ويتزامن هذا العرض مع يوم السياحة 
كانت  حين  اعتماده  تم  الــذي  العربي 
عام  العربية  للسياحة  عاصمة  المنامة 
يــصــادف  ــــذي  ال الــيــوم  ــو  وهـ 2013م، 
ابن  العربي  الرحالة  أيضا ذكرى ميالد 

بطوطة.
وبهذه المناسبة، قالت معالي الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار: “في كل عام، 
على  الوطني  البحرين  مسرح  يكون 
موعد مع حدث ثقافي مميز نعلن من 
الثقافة،  ربيع  انطالقة مهرجان  خالله 
هذا الموسم المتجدد الذي يضفي على 
البحرين  مملكة  في  الثقافي  حراكنا 
رونًقا وبهجة وجماالً، متزامًنا مع يوم 
السياحة العربي الذي أطلقناه بمناسبة 
ــرى مـــيـــالد الـــرحـــالـــة الــعــربــي ابــن  ــ ذكـ
عاصمة  المنامة  كانت  عندما  بطوطة، 

السياحة العربية لعام 2013م”.
هوية  الثقافة،  “إن  معاليها:  وأضافت 
أوطـــانـــنـــا، تــبــقــى الــمــضــمــون األجــمــل 
ــي الـــتـــي تــعــكــس غنى  لــلــســيــاحــة وهــ
إنساني  إرث  مــن  تحمله  ومــا  أرضــنــا 
ــوره فـــي مــواســمــنــا  نــظــهــره بــأبــهــى صــ
الــمــســتــدامــة”، كــمــا توقفت  الــثــقــافــيــة 
ــقــادم من  عند عــرض دمـــوع حــديــد ال
“إن  بالقول:  العربية  مصر  جمهورية 
ــيــــوم عـــلـــى خــشــبــة مــســرح  ــ ــرض ال ــ عـ
تشييده  تــم  الـــذي  الــوطــنــي  البحرين 

بدعم كريم من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، يخّلد 
حديد،  زها  المعمارية  الراحلة  لذكرى 
تــركــت بصمتها وإبــداعــاتــهــا في  الــتــي 
أن  مؤكدة  العريقة”،  العالم  مدن  كافة 
زها حديد كانت خير مثال على قدرة 
اإلبداع في صناعة جسور التواصل ما 
بهذه  معاليها  وتوّجهت  الشعوب.  بين 
مهرجان  داعمي  إلى  بالشكر  المناسبة 
“من  قائلة:  2020م،  لعام  الثقافة  ربيع 
دواعي سرورنا أن نجني ثمرة تعاون 
والخاصة  الحكومية  الجهات  مختلف 
واألهــلــيــة فـــي إنـــجـــاح هـــذا الــمــوســم 
البحرين  مكانة  يــعــزز  الـــذي  الثقافي 
ــا  ــتــاج الــحــضــاري إقــلــيــمــيًّ ــإن كــمــركــز ل
بالشكر  توّجهت معاليها  كما  ا”.  وعالميًّ
ومركز  االقتصادية  التنمية  لمجلس 
خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ 
الدائمة  للمشاركة  والبحوث  للثقافة 

في تنظيم المهرجان منذ خمسة عشر 
المستمر  التعاون  كذلك  مثّمنة  عاًما، 
ــارح للفنون  ــب ــذي يــقــّدمــه كــل مــن ال الـ
للفن  الــتــشــكــيــلــيــة ومـــركـــز الفـــونـــتـــان 

المعاصر.
ــت الـــســـيـــدة أنــيــتــا  ــربـ ــن جــانــبــهــا أعـ مـ
منظمة  عام  أمين  مستشارة  منديراتا 
السياحة العالمية عن سرورها للتواجد 
في افتتاح مهرجان ربيع الثقافة الذي 
ــوم الــســيــاحــة الــعــربــي،  يــتــزامــن مــع يـ
مي  الشيخة  لمعالي  بالشكر  متوجهة 
هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار. وقــالــت 
تمثل  البحرين  إن  منديراتا  السيدة 
الهامة  العالقة  يعكس  جميالً  نموذجًا 

والثقافة،  السياحة  بين  ما  واألصيلة 
الماليين  تلهم  الثقافة  أن  موضحة 
حول العالم للسفر واستكشاف األماكن 
ــوب األخـــــرى،  ــعـ ــشـ ــارات والـ ــضــ ــحــ ــ وال
“السياحة  بــالــقــول:  حديثها  مختتمة 
قلبها الثقافة، والثقافة قلبها البحرين”. 
ومن خالل فقراته المتعددة، استكشف 
ــا بـــيـــن دراويــــــش  ــعــــرض الـــصـــلـــة مــ ــ ال
الــصــوفــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــمــولــوّيــة 
تجلى  حيث  حديد،  المبدعة  ومعمار 
التحّدي الوهمي للجاذبّية في حركات 
والزوايا  المسرح  وتركيبة  الراقصين 
الـــدائـــرّيـــة الـــتـــي تـــتـــفـــادى الــخــطــوط 
الــمــســتــقــيــمــة فـــي مـــــــوازاٍة لــلــحــركــات 

الدائرّية لرقص الدراويش.
عراقّية  معمارّية  حديد،  زها  أن  يذكر 
بريطانّية، استطاعت أن تصل للعالمّية 
والــفــريــدة  ــخــاّصــة  ال بصمتها  بــفــضــل 
على  فحازت  المعماري،  التصميم  في 
الكثير من الجوائز العالمّية واألوسمة 
ــات واأللـــقـــاب  ــّي ــمــيــدال الــتــقــديــرّيــة وال
2016م،  عام  رحيلها  وحّتى  الشرفّية 
كانت زها حديد وما زالت ُتعتبر أحد 

أهّم المعماريين في العالم.
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أسوأ ما يفعله الزبائن.. أمور تنغص على نادل المطعم عيشته
عنــد الذهــاب إلــى مطعــم فــي أي مــكان فــي العالــم لتنــاول طعــام الغــداء 
والعشــاء، فــإن هنــاك تصرفــات وأمــورا يقــوم بهــا رواد بعــض الزبائــن قــد 
تجعــل النــادل يشــعر بانزعــاج وغضــب شــديدين، حتــى وإن لــم يظهــر أي 

عالمات ضيق وتذمر.

ووفقا لموقع “برايت سايد” األميركي 
فإنه في مقدمة تلك األمور المزعجة 
تأتـــي رغبـــة الزبون في تـــذوق عينة 
مـــن طعـــام غالي الثمن قبـــل أن يقرر 
طلبـــه، وفي هذا الصدد كتبت إحدى 
النـــادالت تغريدة علـــى صفحتها في 
موقع تويتر قائلة إنها شـــعرت بحرج 
وانزعـــاج عندما طلب منها أحد رواد 
المطعـــم الـــذي تعمل فيـــه أن يتذوق 
صنفا باهظ الثمن، ألنها لم تكن قادرة 
علـــى تلبية طلبـــه حتى ال تضطر إلى 

دفع ثمن ما طلبه من جيبها.
فـــي  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي  وياتـــي 
البالغيـــن  طلـــب  “اإلزعـــاج”،  قائمـــة 
ألطبـــاق مخصصـــة لألطفـــال، وذلك 
ألن وجبـــات الصغـــار عادة مـــا تكون 

أرخـــص، وهنـــا قد يدخـــل النادل في 
جدل طويـــل إلقناع الزبـــون أن ذلك 
مخالف لسياســـة للمطعم وأنه ينبغي 
التأكد من عمر الشـــخص قبل تقديم 
مـــا يرغـــب فـــي أكلـــه مـــن وجبـــات 

األطفال.
 أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب 
الزبائـــن الذي يتعمدون ترك المناديل 
الورقية أو المبللة خلف علبة الســـكر 
أو الملـــح، في أن “التصرف الســـليم” 
يكمـــن في وضعها في أحـــد األطباق 

بعد االنتهاء من األكل.
وكذلك يشـــكو هؤالء مـــن أمور عدة 
تســـبب لهـــم اإلزعـــاج مثـــل جلـــوس 
الزبـــون بمســـافة بعيـــدة عـــن طاولة 
الطعـــام، أو حضـــور وفـــد كبيـــر إلـــى 

المطعـــم دون حجـــز مســـبق، وتغيير 
األشـــخاص لمقاعد جلوســـهم بشكل 
صعوبـــة  يجـــدون  بحيـــث  مســـتمر 
فـــي تقديـــم األطبـــاق لـــكل شـــخص 

باالعتماد على ذاكرتهم.
 ومن األمور التي تنغض على النادل 
عيشـــه، بحسب “برايت سايد”، طلب 
فاتـــورة منفصلـــة لـــكل شـــخص رغم 
جلوسهم على طاولة واحدة، وكذلك 

تجـــاذب الزبائـــن ألطـــراف الحديـــث 
مـــا  يطلبـــوا  أن  يهمـــون  هـــم  بينمـــا 
يريدون أكله، ويتضايق الندل كذلك 
من إحضار الزبون لحاسبه المحمول 
علـــى  واســـتخدامه  تـــوب(  )الب 
المائـــدة، وأخيـــرا قـــد ينزعـــج النادل 
بشـــدة من المرء الذي يطلب أشـــياء 
غير متوافـــرة في قائمة الطعام رغم 

تنوعها.

أفادت تقارير إعالمية، بأن النجمة جيسيكا سمبسون، تحاول  «
The Real Housewives of Bev� ”االنضمام إلى فريق عمل مسلسل 

 erly Hills”، وهو ما جرى نفيه.
وبدأت الشائعة بنشر خبر يؤكد أن سمبسون تعمل من أجل 

االنضمام إلى المسلسل المذكور، وبأنها ستكون اإلضافة المثالية 
لهذا العمل.
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“الرأي” بتلفزيون البحرين.. أكثر البرامج التي تعنى بقضايا المواطن واألقرب له
احتضـــن قصصـــا إنســـانية متنوعـــة وإنجـــازات بحرينيـــة وأوجـــد العديـــد مـــن الحلـــول

يواصل البرنامـــج اليومي االجتماعي 
المســـائي )الرأي( نجاحاته المســـتمرة 
فـــي احتضان قصص إنســـانية مؤثرة 
للنـــاس،  رســـالتها  إيصـــال  اســـتطاع 
اإلنجـــازات  علـــى  الضـــوء  ويســـلط 
يغفـــل  أن  دون  الشـــبابية  البحرينيـــة 
الجانـــب المعيشـــي والخدماتـــي الذي 
مبادراتـــه  فحققـــت  المواطـــن،  يهـــم 
نســـب  واالجتماعيـــة  اإلنســـانية 
مشـــاهدة عاليـــة في مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي.. ويســـير “الـــرأي” بخطى 
ثابتـــة وطاقـــم يعمـــل بـــروح الفريـــق 

الواحد.

هيا القاسم )المشرف العام للبرنامج(

صلـــب  فـــي  أدخلنـــي  اإلشـــرافي  العمـــل 
العمليـــة اإلداريـــة، إذ أمـــزج بيـــن العمـــل 
ا بجميع  اإلعالمـــي وإدارة البرنامـــج يوميًّ
فقراتـــه ومعديـــه ومذيعيه، التي ال شـــك 
بأبجديـــات  ـــا  ملمًّ شـــخًصا  تتطلـــب  أنهـــا 
العمـــل اإلعالمي وما يحدث في الســـاحة 
المحليـــة والعالمية، وكيـــف يمكن ترجمة 
المضاميـــن وأبعادهـــا على مـــا يتم طرحه 

في البرنامج.
 أعتقـــد إن ســـر نجـــاح “الـــرأي” فـــي هـــذا 
الموسم هو قربه وتلبية رغبات المشاهد، 
ووجـــود فريـــق عمـــل مبـــدع علـــى قـــدر 
إذ  الوطنـــي،  اإلعـــالم  تمثيـــل  مســـؤولية 
إنـــه لفـــت األنظار وحقق انتشـــاًرا واســـًعا 
عبـــر الفقرات التـــي أعدها فريـــق اإلعداد 
الزميـــل  فيـــه  الـــذي شـــاركني  والتقديـــم 
عصام ناصر وإبراهيم التميمي، وال أنسى 
توجيهـــات اإلدارة العليـــا التـــي ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تقديم األفضل للمشـــاهد 
على الشاشة الوطنية تلفزيون البحرين.

كمـــا أن “الرأي” يســـير في خـــط تصاعدي 
وليست نتيجة عشـــوائية، وإنما تخطيط 
متكامـــل وخطى ثابتة عـــن بحث وتفكير 
مطـــول وعصـــف ذهنـــي، وهو مســـؤولية 
ا تقع على عاتقنا لحجم التأثير  كبيـــرة جدًّ

في تشكيل اتجاهات الجماهير.

عبداهلل الخاتم )مخرج البرنامج(

ففيهـــا  إلـــّي  محببـــة  تجربـــة  “الـــرأي” 
نســـعى لتقديـــم المفيـــد واإلنســـاني، الذي 
يشـــبه المواطـــن البحرينـــي، ونهتـــم فيـــه 
فيـــه  وأحـــرص  الوطنيـــة،  وباإلنجـــازات 
كمخـــرج على التنويع فـــي القوالب الفنية 
المســـتخدمة من بـــاب التجديـــد بالتعاون 
مع فريق العمل الذي يسعدني العمل معه، 
ألننا نكمل بعضنا ونعمل على روح الفريق 

الواحد.

سكينة الطواش )رئيس تحرير البرنامج(

“الـــرأي” تجربـــة اســـتثنائية فـــي تجربتي 
العمليـــة، فكوني رئيســـة تحريـــر البرنامج 
هذا األمر جعلني أتعّرف بشـــكل أكبر على 
قدراتي وأدخل مجاالت جديدة وتجارب 
وعالقات جديدة، إذ حرصنا منذ 6 أشـــهر 
وهـــي مدة انطالق البرنامج، على التطرق 

ألهـــم المواضيـــع التـــي تشـــغل المواطـــن 
وكذلك إنجازات مملكة البحرين الحبيبة، 

وسعيدة بنجاح البرنامج وتميزه.
والبداية كانت صعبة ولكننا اســـتطعنا من 
خالل النســـخة الجديـــدة تحقيق المعادلة 
وكســـب ثقة الجميع، إلـــى جانب الهاجس 
الوطنـــي الـــذي يعتبـــر الهـــدف األول الذي 
نضعـــه نصـــب أعيننـــا فـــي كل فقـــرة مـــن 

فقرات “الرأي”.
وأود أن أشـــكر تلفزيـــون البحريـــن ممثـــالً 
بمســـؤولية علـــى ثقتهـــم بـــي، كمـــا أشـــكر 
مشـــرفة البرنامـــج اإلعالمية هيا القاســـم 
ليصـــل  الـــدؤوب  وعملهـــا  ثقتهـــا  علـــى 

البرنامج لهذه المرحلة المهمة.

جميلة النشابة )معدة( 

 برنامـــج “الرأي”حقـــق توازًنـــا فـــي الطرح 
بين الرأي والرأي اآلخر، بمعنى أنه كســـب 
تأييد الشـــارع البحريني من خالل طرحه 

الذي المس قضاياهـــم االجتماعية، بعيًدا 
عـــن المبالغـــة والتهويـــل، وعلـــى الجانـــب 
اآلخـــر كذلك عرض ما تقوم بـــه الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة من جهـــود من أجل 
المواطـــن والمقيـــم ســـواء علـــى الصعيـــد 
االجتماعـــي أو السياســـي أو االقتصـــادي 
وكذلـــك اإلنســـاني وقصص النجـــاح التي 

أعطت المشاهد بعد.
إن المبادئ التي قام عليها “الرأي” عكست 
منحهـــا  التـــي  المتزنـــة  الحريـــة  مســـاحة 
سعادة وزير اإلعالم علي الرميحي... فلم 
يكتـــف “الـــرأي” بالمواصلـــة علـــى المرحلة 
الالحقة بل خلـــق مرحلة إعالمية جديدة 
عـــززت الثقـــة مع المتابعيـــن، وما كان لكل 

هذا أن يكون لوال روح الفريق الواحد.

سوسن درويش.. معدة 

ممارســـة العمـــل اإلعالمـــي ليســـت عملية 
عالـــي  احترافـــي  عمـــل  إنمـــا  ارتجاليـــة، 

المهنيـــة... الوعـــي واإلدراك لما يجري من 
حولنا

اســـتطاع  الحمـــد  وللـــه  “الـــرأي”  برنامـــج 
اإلعالميـــة  لـــإدارة  حســـن  خـــالل  مـــن 
المدروســـة  المهنيـــة  واالســـتراتيجيات 
وروح الفريـــق الواحد، أن يرســـل رســـائل 
البحرينـــي  للمشـــاهد  متعـــددة ومتنوعـــة 

والخليج والعربي
هذه الرســـائل التي تمثـــل بحريننا الغالية 
وشـــعبها المعطـــاء الوفـــي، “الـــرأي” تمّكـــن 
فـــي هـــذا الموســـم مـــن دمـــج الشـــكل مع 
المضمون في منتج يالقي قبول واهتمام 

المشاهدين.

إيهاب أحمد.. معد 

 يتجّدد التحدي لبرنامج الرأي والتســـابق 
لإبـــداع وتقديـــم حلـــة جديـــدة تواكـــب 

تطلعات وهموم الناس.
برنامـــج الـــرأي في موســـمه الحالي وســـع 

الخطـــى واقترب من النـــاس أكثر بتقديم 
متـــوازن  بشـــكل  المجتمـــع  يهـــم  مـــا  كل 
وبخـــط تصاعـــدي للوصـــول إلـــى تحقيق 
رسالة إعالمية هادفة تقوم على مشاركة 

الجمهور ووضع الحلول لكل ما يعرضه.

نورة المنصوري.. معدة 

يضـــم برنامـــج الـــرأي فـــي موســـمه الرابع 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الفقـــرات المميزة 
والتـــي تتنـــاول قضايـــا وهمـــوم الشـــارع 
البحرينـــي، وتعـــد هـــذه التجربـــة الثالثـــة 
لـــي بالعمـــل فـــي البرنامـــج، وقـــد أضافت 
هـــذه التجربـــة في رصيد خبرتـــي المهنية 
المزيـــد مـــن خـــالل العمـــل فـــي القضايـــا 
االجتماعيـــة واإلنســـانية المتنوعة والتي 
بدورهـــا تالمس واقـــع البحريـــن، وممتنة 
لهـــذه الثقة التي وهبنا بها من قبل اإلدارة 
العليـــا لنكون أحد أعضـــاء طاقم البرنامج 

والتقدير.

نور القاسم: تنفيذ البرنامج

تجربـــة الـــرأي هـــي تجربـــة مميـــزة يتعّلم 
فيهـــا الفـــرد روح التعـــاون وروح الفريـــق، 
ينخرط في المجتمع ويكتشـــف إنسانيته 
لقضايـــا  األخـــرى  الصـــورة  ينقـــل  حيـــن 
المجتمع، فريق الرأي هو ليس فريق عمل 
فحســـب، إنمـــا هـــي روح واحـــدة وأســـرة 
واحـــدة، ســـعيدة وممتنـــة بأنني فـــرد من 
هذي األســـرة انقل خبرتي خلف الشاشات 
واكتسب خبرة من أفراد يسعون جاهدين 
لنقل الصورة الحية والصادقة واإلنسانية 

لقضايا المجتمع البحريني.

هيا القاسم

حصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني بقناة البحرين في 2018 

سوسن درويشجميلة النشابة نورة المنصوريسكينة الطواشإيهاب ٔاحمدعبدالله الخاتم
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بيع “عرش السلطان” يثير جداًل صاخًبا في تركيا
بيــع كرســي العــرش الــذي يعتقــد البعــض بأنــه يعــود 
للســلطان العثمانــي عبد الحميــد الثاني، في مزاد علني 
بتركيــا، بقيمــة 100 ألــف ليــرة )16,200 دوالر(، شــرط 
أال ينقلــه المشــتري خــارج البــاد، مــا أثــار جدال واســعا 
بشــأن بيــع المقتنيات األثرية، ومــدى صحة المعلومات 

التاريخية المتعلقة بمثل هذه المقتنيات.
وذكــرت صحيفــة “حرييــت” التركيــة، أن رجــل أعمــال 
اشــترى “العرش” من معرض إســطنبول للفن والتحف، 
وهــو تابع لنيغون سينســوي، المحاضــرة والمتخصصة 

في اآلثار من جامعة ميمار سنان للفنون الجميلة.
يذكــر أن قصــر يلــدز الذي عاش الســلطان عبــد الحميد 
الثانــي، تعرض للنهب وإلحــراق جزئي من قبل العامة، 

خال انقاب العام 1909.
وعلى الرغم من أن سينســوي أكدت على أن العرش ال 
يعود للسلطان عبد الحميد الثاني، فإنها أشارت إلى أنه 
صنع على يد النجارين الذين عملوا في قصر يلدز، وتم 

إهداؤه للقصر، إذ عاش السلطان عبد الحميد الثاني.
وتابعــت “بعــد رحيــل كل ســلطان عــن الحكــم، كانــت 
ممتلكاته تباع في مزادات، واشترى جدي هذا العرش 

خــال واحــد منهــا، وكانــت والدتــي تعيــش فــي منــزل 
عصري، لذا فإنها خبأت هذا العرش في العلية”.

ومن جانبه، ذّكر المدير السابق للمتحف الخاص بقصر 
يلدز، ســيباهاتن تورك أوغلو، بحادثة النهب التاريخية 
العام 1909، موضحا أن عرشا آخر ُعرض للبيع قبل 20 

عاما، لكنه أوقف عملية البيع واسترجع العرش.

وأضاف “هل ينتمي هذا العمل حقا إلى قصر يلدز؟، إنه  «
أمر مشكوك فيه. إذا كان هذا العرش قد خرج فعال من 

القصر، فسيتعين على السلطات استرجاعه ووضعه 
في المتحف”.

مــن  األميركــي  القضــاء  اقتــرب 
إســدال الســتار على لغــز جريمتي 
قتــل مروعتيــن وقعتــا قبــل نحــو 
ربع قرن.وأوردت شبكة “أن بي سي 
نيــوز” األميركيــة، أمس، أنه وجهت 7 
تهــم بالقتــل، والتآمــر من أجــل القتل، 
 66( مورغــان  ديلوريــس  األم  إلــى 

عاما(، وابنها تيد كونورز )47 عاما(.
أمــه زوجهــا  نيابــة عــن  االبــن  وقتــل 
بالرصــاص  كونــورز  نيكــوالس 
نيوجرســي  واليــة  فــي   1995 العــام 
األميركية، بحســب ما يقول المدعون 

العامون في القضية.
وقــال المدعون إن االبــن اعترف بأنه 
تآمــر مع والدتــه الرتكاب جريمة قتل 
زوجها، كما اعترف أيضا بالتآمر معها 
لقتل شقيقتها ميخيا في أواخر العام 

1994، بعد طعنها 23 مرة.

الجريمة المخيفة.. 
األم وابنها يقتالن 

الزوج والشقيقة
صــاح  محمــد  المصــري  النجــم  كشــف 
عــن مشــروع إنســاني “ضخــم وطموح” 
ســيكون هــو الســفير األول له، وســيغير 

حياة الكثير من األطفال حول العالم.
أن  المتحــدة  األمــم  منظمــة  وأعلنــت 
األول  الســفير  ســيكون  صــاح  محمــد 
لبرنامــج “مــدارس الشــبكات الفوريــة”، 
وهــو برنامــج يربــط األطفــال الاجئيــن 
حول العالم بفرص تعليم بجودة عالية، 

عبر اإلنترنت.
برنامجهــا  المتحــدة  األمــم  وأطلقــت 
الجديــد خــال حفــل أقيــم فــي لنــدن، 
وبحضور ســفيرها صــاح، الذي أكد أنه 
البرنامــج،  لهــذا  بالعمــل كســفير  فخــور 

وفقا لموقع “ليفربول إيكو”.
ووفقــا لألمم المتحدة، اســتفاد أكثر من 
86،500 طالب وألف معلم، من البرنامج 

الموجود في 8 مخيمات لاجئين.

بعدما قّرر األمير البريطاني هاري وزوجته 
الواجبــات  عــن  التخلــي  مــاركل  ميغــان 
الملكية والتمتع باالستقالية، أعلنت كندا، 
الخميــس، أنهــا لــن توفــر الحمايــة األمنيــة 

لهما عندما يتخليان عن “واجباتهما”.
 وقالــت الناطقــة باســم وزيــر األمــن العــام 
“المســاعدة  إن  بــاور،  ليــز  مــاري  الكنــدي 
سوف تتوقف في األسابيع المقبلة، توافقا 

مع تغيير وضعهما”.

وكان هــاري وميغــان قــد قــاال إنهما ســوف 
بدايــة  الملكيــة  واجباتهمــا  عــن  يتخليــان 
التمويــل  وكــذا  المقبــل،  مــارس   31 مــن 
علــى  االعتمــاد  وســيحاوالن  الحكومــي، 
ــا، ويخطط الزوجــان للعيش  نفســيهما ماليًّ

ا في كندا. جزئيًّ
 وفــي حيــن تــم الترحيــب بهمــا فــي كنــدا، 
كانــت هنــاك معارضة عامة من قبل دافعي 

الضرائب الذين يدفعون مقابل أمنهم.

محمد صالح.. أول “منصب” بتاريخ األمم المتحدة

كندا “ترفع الغطاء” عن هاري وميغان بعد “االستقالل”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المختــص  الروســي  المصــارع  شــارك 
 ،MMA المختلطــة  القتاليــة  بالفنــون 
والرئيــس  إميليانينكــو،  ألكســاندر 
الشيشــاني، رمضــان قديــروف، في نزال 
انتظره طويا متابعو الرئيس الشيشاني 
عبــر مواقــع التواصل االجتماعــي. وكان 
قديــروف قــد نشــر مقطــع فيديــو علــى 
صفحتــه عبــر “إنســتغرام” فــي ديســمبر 
فــي  إميليانينكــو  فيــه  تحــدى   ،2019
مبــارزة مباشــرة بينهمــا، ودعــا متابعيــه 
تنظيــم  ينبغــي  التــي  القواعــد  الختيــار 

القتال على أساسها.
 وقبل ألكساندر التحدي، ومنح قديروف 
الحق فــي االختيار، بين قواعد الماكمة 

أو MMA، لتنظيم قواعد النزال.
علــى  حســابه  عبــر  إميليانينكــو  ونشــر 
للنــزال وعلــق  “إنســتغرام” أمــس صــورا 
عليهــا: “لم يرحمن صديقــي رمضان! لقد 

ضربني بقسوة بكلتا يديه”.

فقــدت عارضــة أزيــاء البصر فــي عينها 
الرؤيــة  علــى  القــدرة  اليمنــى وســتفقد 
إجرائهــا  عقــب  اليســرى،  بعينهــا  قريبــا 

وشما في مقلة العين. 
سادوفســكا،  ألكســاندرا  عينــا  وبــدت 
البالغــة مــن العمر 25 عامــا، مصبوغتين 
باللــون األســود بعــد ذهابهــا إلــى رســام 
وشــم فــي وارســو غــرب بولنــدا؛ لجعــل 
تشــبه  كــي  ســوداوين  عينيهــا  مقلتــي 
بوبــك،  باســم  المعــروف  الــراب  مغنــي 
والذي كان بيــاض عينيه أيضا مصبوغا 

باللون األسود.
ويواجــه الرجــل الــذي فعــل ذلــك، وهــو 
فنــان وشــم يدعــى فــي وســائل اإلعام 
المحليــة باســم Piotr، عقوبــة تصل إلى 
3 سنوات سجنا بسبب اإلجراء الفاشل.

وطالبــت عارضــة األزيــاء بمبلــغ قــدره 
300 ألــف جنيــه إســترليني تعويضا عن 

الوشم الفاشل، الذي تم العام 2016.

الرئيس الشيشاني 
يهزم المصارع 

الروسي إميليانينكو

عارضة أزياء 
وشمت عينها 

ففقدت بصرها
سبح كلب ألماني لمدة 11 ساعة بحًثا عن 
المســاعدة إلنقــاذ صاحبــه بعدمــا انجرف 

في خليج بمدينة بريبان األسترالية.
وتداولــت وســائل إعام أميركيــة تقارير 
تفيد بسباحة كلب ألماني لمدة 11 ساعة 
إلنقــاذ صاحبــه بعدمــا انقلــب قاربــه فــي 
األســترالية.  بريســبان  مدينــة  ســواحل 
ســواحل  علــى  الصياديــن  أحــد  وتمكــن 
المــاء  مــن  الكلــب  إخــراج  مــن  المدينــة 

وأخــذه إلى الطبيب البيطري، وفي نفس 
الوقــت قــام باالتصال بخدمــات الطوارئ 
لطلب المســاعدة فــي البحث عن صاحب 

الكلب.
 مباشرة بعد طلب النجدة، قامت سلطات 
المدينة بإرســال طائــرة هليكوبتر وأربعة 
والمتطوعيــن  الســواحل  لخفــر  قــوارب 
للعثــور على صاحب الحيوان، الذي وجد 

معلًقا على قارب طوله أربعة أمتار.

كلب ينقذ صاحبه بعد 11 ساعة من السباحة

تصل الممثلة األميركية إليزا شليزنجر تصل العرض األول لفيلم “سبنسر 
كونفدينشل” في ويستوود، كاليفورنيا. )أ ف ب(

أكد صاحب الكلب البالغ من العمر 63 عاًما أنه قضى 15 ساعة في الماء، بينما قضى الكلب 
“هايدي” 11 ساعة في السباحة بحًثا عن المساعدة.

 وأشارت التقاير اإلعالمية إلى أن الكلب وصاحبه في صحة جيدة.

مثــل العديــد مــن النســاء الهنديــات، 
دوغاريــه  ســوفارنا  الطالبــة  ينتــاب 
قلًقــا شــديًدا من المســارات الطويلة 
التــي عليهــا اجتيازهــا للوصــول إلى 
منزلهــا وقضــاء حاجتهــا، مــا يجعــل 
المراحيــض العامــة النظيفــة حاجــة 

ملحة في البلد الجنوب آسيوي.
وســرت هذه الشابة عندما اكتشفت 
في إحدى حدائق بونا وجود حافلة 
الزهــري،  باللــون  مطليــة  قديمــة 
تــم تحويلهــا إلــى مرحــاض متنقــل 
للنســاء، وهــو مشــروع طــوره ثنائي 
لديهمــا حافات قديمــة مركونة في 
العديــد من المواقع فــي المدينة في 

غرب الهند.

لوكالــة  عاًمــا(   18( الشــابة  وتقــول 
“فرانــس برس”: ذهبت إلى الحديقة 
وكنــت فــي حاجــة لدخــول الحمــام، 
وتعطــي  مريحــة  المراحيــض  هــذه 

شعوًرا باألمان.
اســتخدام هــذه  امــرأة  ويمكــن ألي 
روبيــات   5 فــي مقابــل  المراحيــض 
)0,64 يــورو(، ســواء لقضاء حاجتها 
أو اإلرضــاع أو شــراء الحفاضات أو 

الفوط الصحية.
وأطلــق مشــروع “تــي تواليــت” فــي 
أولــكا  األعمــال  رائــدا   2016 العــام 
ســادالكار ورئيــف خيــر، وهــي تضم 
وتســتخدمها  متنقــًا  مرحاًضــا   12

أكثر من 200 امرأة في اليوم.

الهند تحول الحافالت القديمة إلى مراحيض للنساء

يــدرج اســم البريطانــي، بوب 
وينسون، البالغ من العمر 111 
عاًمــا فــي موســوعة غينيــس 
لألرقام القياســية كأكبر رجل 

سنًّا في العالم. 
باســم  ناطــق  ذلــك  أعلــن 
الموسوعة قائاً، إن وينسون 

ســيمنح شــهادة أكبر رجل ســنًّا في العالم بعد انتهاء التحقيق في مابسات 
وفــاة الياباني، شيتيتســو واتانابــي، البالغ من العمــر 112 عاًما والذي توفي 

بعد أسبوع على منحه لقب أكبر رجل سنًّا في العالم.
وقــال المهنــدس والمــدرس الســابق مــن مدينــة هامبشــير البريطانيــة، بوب 
وينســون، فــي حديــث أدلى به للصحفيين إنه لم يفكــر أبًدا في التقدم على 
أحد ولم يبذل أية جهود إلطالة عمره. ونقلت وكالة “بي بي سي نيوز” عنه 

قوله: “أنا لم أبذل أي جهد لبلوغ هذا العمر واعتبر نفسي أحد السعداء”.

أكبر معمر في العالم.. بريطاني عمره 111 عاًما

“عرش” بيع في مزاد ويعتقد بأنه يعود لقصر يلدز التركي
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