
أفادت وزارة الصحة أنها أخلت مركز  «
إبراهيم خليل كانو الستخدامه جهة 

للعزل لمن يخالطون المريض 
الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا 

وأنه تم إجراء فحص لعينتين 
اشتبه بإصابتهما بالفيروس 

وجاءت النتيجة سلبية.

تلقى مصرف البحرين المركزي  «
13 شكوى من الزبائن ضد 

المؤسسات المالية العاملة في 
المملكة في النصف الثاني من 

العام 2019، وتلقت وحدة حماية 
المستهلك شكوى واحدة في 

شهر يوليو 2019.

أعلن الرئيس األميركي، دونالد  «
ترامب، مقتل قاسم الريمي 

زعيم تنظيم القاعدة في “جزيرة 
العرب”، وقال ترامب: “مارس 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
تحت قيادة الريمي قدرا هائال من 

العنف”.

تختتم مساء اليوم فعاليات  «
مهرجان أوال المسرحي الدولي 

الثالث عشر “دورة محمد 
عواد” بعد أن قّدم لنا ثقافة 

مسرحية شاملة عبر 6 عروض 
عالجها المخرجون بتفهم 

وإحساس.

عزز الحد صدارته لدوري ناصر بن  «
حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن 

حقق فوزا ثمينا على حساب الحالة 
بهدف دون مقابل، في المباراة 

التي أقيمت بينهما، أمس، على 
ضمن ختام منافسات الجولة 

السابعة للمسابقة.

سمو رئيس الوزراء يشيع روح البهجة في عالي
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سمو رئيس 
الوزراء

ــرار رئــيــس الــــوزراء  ــاء قــ جـ
ــمــلــكــي  ــو ال ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ صــ
ــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان  األمـ
على  بــالــمــوافــقــة  خليفة  آل 
عقار  وتــســجــيــل  تخصيص 
حـــكـــومـــي لـــصـــالـــح جــمــعــيــة 
ــة، لــيــشــكــل  ــريـ ــيـ عـــالـــي الـــخـ
حــلــقــة جــديــدة فــي مسيرة 
اهتمام سموه بدعم ورعاية 

العمل الخيري واالجتماعي، 
وأســـــــهـــــــم  قــــــــــرار ســـمـــوه 
ــاء دار  ــشــ ــ إن الــــــذي تــضــمــن 
ومشروع  الــوالــديــن  لرعاية 
اســــتــــثــــمــــارى يـــســـهـــم فــي 
عالي  جمعية  مـــوارد  تنمية 
حالة  إشــاعــة  فــي  الخيرية، 
كبيرة من االرتياح والسرور 

في نفوس أهالي عالي.

بغداد ـ وكاالت

مع  الــمــنــامــة  فــي  الشعبية  الــمــقــاهــي  تــرتــبــط 
ــدم فــي الـــعـــروق، وال  الــمــواطــنــيــن ارتــبــاط الـ
وبين  بينهم  ألن  بــعــض؛  عــن  فصلهم  يمكن 
في  بجذورها  ضاربة  كيمياء  المقاهي  هــذه 
الموروث الشعبي واالجتماعي. مقاهي سوق 
المواطنين  من  كبير  حشد  يرتادها  المنامة 
التي  الجميلة  كراسيها  على  يتساوى  يومًيا، 

تحكي عراقة الماضي الفقير والغني.

تقدم عضو مجلس النواب معصومة 
عبدالرحيم والنائب أحمد األنصاري 
باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 
45 مــن الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 23 

لسنة 2014 بشأن قانون المرور.
ويتضمن القانون رفع مخالفة شغل 
الهمم  لــذوي  المخصصة  المواقفة 

من 20 دينارا لغرامة تبدأ من 400 
دينار، وال تتجاوز 500 دينار.

االقتراح  من  األولــى  المادة  تنص 
بــقــانــون عــلــى أن يــلــغــى الــشــرط 
23 وتضاف فقرة أخيرة إلى  رقم 
بقانون  الــمــرســوم  مــن   45 ــمــادة  ال
قانون  بشأن   2014 لسنة   23 رقم 

المرور.

ــات الــمــتــظــاهــريــن إلـــى ســاحــة  تـــوافـــد مــئ
ــغـــداد أمــــس الــجــمــعــة  ــتــحــريــر وســــط بـ ال
عــاوي  محمد  بتكليف  مــجــددًا  للتنديد 
الــجــديــدة.  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  بتشكيل 
ــتــحــريــر  وجــــــاب الــمــحــتــجــون ســـاحـــة ال
باسم  هاتفين  حاشدة  بمسيرات  فرحين 
ألقاها  الــتــي  الخطبة  بعد  “السيستاني”، 
المرجع الشيعي األعلى في العراق أمس، 

المحتجين  طـــال  الــــذي  بــالــعــنــف  مـــنـــددا 
هتافات  رفعوا  كما  وكــربــاء،  النجف  في 
إلى ذلك، خرج  “محمد عاوي مرفوض”. 
المتظاهرون في كرباء، بمسيرات حاشدة 
المحتجين  طال  الذي  بالعنف  ومنددين   ،
أنصار  يد  على  الماضيين  اليومين  خال 
الدين  لرجل  )الموالين  الزرقاء”  “القبعات 

الشيعي مقتدى الصدر(.

كراسي مقاهي المنامة تجمع الغني والفقير متظاهرو العراق يهتفون ضد عالوي والصدررفع غرامة الوقوف بـ “بارك” المعوق

ــق الــعــمــل  ــ ــري ــ ــس ف ــيــ ــ كـــشـــف رئ
لخطر  للتصدي  الطبي  الوطني 
ــروس كــــورونــــا  ــ ــي ــ ــف ــ ــدوى ب ــ ــ ــع ــ ــ ال
الـــمـــســـتـــجـــد، رئـــيـــس الــمــجــلــس 
طبيب  الــفــريــق  للصحة  االعــلــى 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدهللا آل 
تماما  البحرين خالية  أن  خليفة، 
بالفيروس،  أصابة  حالة  اية  من 
ووزارة  البحرين  جاهزية  مؤكدا 
الــمــرض،  تــطــورات  لكل  الصحة 
الفـــًتـــا إلـــى أن الــبــحــريــن قــامــت 
للفحص  متكامل  مختبر  بتوفير 
الجيني للفيروس، والذي يتمكن 
 24 اكتشاف االصــابــة خــال  من 
بتوفير  الحكومة  وقامت  ساعة، 
كـــافـــة األدويــــــة والــمــســتــلــزمــات 

لمكافحة عدوى الفيروس.

أنـــه سيفتح صــبــاح غد  وأعــلــن  
ــعــزل فــي مجمع  ــد، قــســم ال األحــ
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي لـــمـــن يــتــم 
تشخيصه بالفيروس، موضًحا أن 
القسم مزود بأكثر من 50 سريرا 
للعزل الصحي، مردفا أن الفريق 
قـــرر تــخــصــيــص مــركــز إبــراهــيــم 
خالطهم  مــن  لــعــزل  كــانــو  خليل 
إصابته  تشخيص  بعد  المريض، 
احترازية  كإجراءات  بالفيروس؛ 
الــعــدوى،  ووقــائــيــة لمنع وصـــول 
ــا أنــــه تـــم اتـــخـــاذ الــعــديــد  مــبــيــًن
ــتـــرازيـــة  مـــن االجــــــــــاراءات االحـ
الفيروس  دخول  لمنع  والوقائية 
المواطنين  ولحماية  تــطــوره  أو 

والمقيمين من خطر الفيروس.

افتتاح قسم العزل الخاص بـ “كورونا” غدا
المرض الكــتــشــاف  ــزة  ــه وأج ســريــرا   50 مــن  بأكثر  مـــزود 

مبنى مستشفى السلمانية

في  ممثلة  الــبــحــريــن  مملكة  وقــعــت 
البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  وزارة 
تفاهم  مذكرة  العمراني،  والتخطيط 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  مع 
الــغــذائــي،  ــن  األمــ وزارة  فــي  ممثلة 
مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مجال 

األمن الغذائي.
ووقع المذكرة وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، مع وزيرة الدولة لألمن الغذائي 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  ــة  بــدول
مريم المهيري، أثناء زيارتها الرسمية 

لمملكة البحرين.
إطار  لوضع  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
للتعاون بين البلدين في مجال األمن 
المستدامة  التنمية  وتعزيز  الغذائي 
ــن شــأنــهــا  ــاالت الـــتـــي مــ ــجــ ــمــ ــ ــي ال فــ
المساهمة في تحقيق األمن الغذائي، 
تبادل  حــول  التعاون  هــذا  ويتمحور 
الــخــبــرات والــمــعــلــومــات والــدراســات 

ذات  كافة  المجاالت  فــي  واألبــحــاث 
العاقة باألمن الغذائي.

ــداف  ــا ألهــ ــًقـ ويــســعــى الـــطـــرفـــان وفـ
ــتــفــاهــم لــتــنــمــيــة وتــطــويــر  مـــذكـــرة ال
والــتــعــاون  بينهما  القائمة  الــعــاقــات 
ــمــجــاالت الــزراعــيــة  الــمــشــتــرك فــي ال
بشقيها النباتي والحيواني والثروات 
كفاءات  خلق  على  والعمل  البحرية، 

وطنية في تلك المجاالت.
ــوزيــرة اإلمــاراتــيــة  وأثــنــاء زيــارتــهــا ال
خلف  الــوزيــر  عقد  البحرين،  لمملكة 
ــد كــبــيــر من  ــ اجــتــمــاًعــا بــحــضــور وف
مسؤولي الوزارة، تم خاله التباحث 
فيما  المشترك  التعاون  تعزيز  بسبل 

يخص مجاالت دعم األمن الغذائي.
ــوكــيــل  ــاء االجـــتـــمـــاع، قــــدم ال ــ ــن ــ وأث
عبدالعزيز  الزراعة  لشؤون  المساعد 
االستراتيجية  عن  عرًضا  عبدالكريم 
تقوم  التي  الغذائي،  لألمن  الوطنية 

على عدة محاور.

توقيع مذكرة تعاون في “األمن الغذائي” مع اإلمارات
المنامة - وزارة األشغال والبلديات

الحد يعزز صدارتهختام “أوال المسرحي”اعالن مقتل الريمي13 شكوى من الزبائناالشتباه بإصابة شخصين

0308121915

لـ  النفيعي  إبــراهــيــم  الــنــائــب  كشف 
“الـــبـــاد” أنـــه بــصــدد تــقــديــم طلب 
والتنمية  العمل  لــوزيــر  اســتــجــواب 

االجتماعية األسبوع المقبل.
صحيفة  أن  ــاد”  ــ ــب ــ ـــ”ال ــ ل وأوضــــــح 
االستجواب تتضمن محورين، األول 
عدم تطبيق الوزير الخطة الوطنية 
ــمــحــور  ــوق الــعــمــل، وال لــتــنــظــيــم ســ
اآلخــر كــارثــة قــرار “الــفــيــزا” المرنة. 

ــى أن الــوزيــر تــراخــى عن  ــار إل وأشـ
سوق  بشأن  الوطنية  الخطة  إنفاذ 
العمل، والتي تتضمن اإلستراتيجية 
بــشــأن تشغيل  الــعــامــة  والــســيــاســة 
ولفت  واألجنبية.  الوطنية  العمالة 
إلــى أن من واجــبــات الــوزيــر ووفقا 
وضع  العمل  ســوق  تنظيم  لــقــانــون 
سوق  بشأن  وطنية  خطة  وتنفيذ 

العمل.

النفيعي وآخرون يقدمون 
“استجواب البحرنة” لحميدان

20 صفحة - 210 فلوس

تبّنــي الخطــاب المعتــدل البعيــد عــن الفتن واإلســاءات

الرميحي ُيطلق حملة “ُقل خيرا”

المنامة - بنا

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علي الرميحي 
أن العالم يعاني اليوم من سوء استخدام 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فــي ظل 
تدفق  مــن  االفــتــراضــي  العالم  يشهده  مــا 
لــلــمــعــلــومــات غــيــر الــدقــيــقــة واإلســـــاءات 

الدخيلة على مجتمعاتنا.
 وشّدد وزير شؤون اإلعام خال رعايته 
إطاق حملة “ُقل خيًرا” على أن مواجهة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  إســــاءات 
الجميع من  يتحملها  اجتماعية  مسؤولية 
دون استثناء، عبر تبني الخطاب المعتدل 

البعيد عن الفتن واإلساءات.
وأشار وزير شؤون اإلعام إلى أن مملكة 
نــجــاح وطنية  تــمــلــك قــصــص  الــبــحــريــن 
أثبتت فاعلية استخدام وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي فـــي نــشــر الــخــيــر والــمــحــبــة 
البحرينية  هويتنا  يعكس  بما  والــســام، 

األصيلة.
ــام بجزيل  ــ ــّدم وزيــــر شــــؤون اإلعـ ــقـ  وتـ
مشاركته  على  البحريني  للشباب  الشكر 
التي  الوطنية  الحملة  هــذه  فــي  الفاعلة 
ــوزارة بــهــدف الــتــوعــيــة بــآثــار  ــ ــ تــتــبــنــاهــا ال

دوام  للجميع  متمّنًيا  اإللكتروني،  التنمر 
أشــاد رعــاة حملة  التوفيق والــنــجــاح.  و 
اإلعام  شــؤون  وزارة  بجهود  خيًرا”  “قل 
الفكرة بأسلوب متطور يساير  في عرض 

المستهدفين من الشباب.

تكريم أحد المشاركات في حملة”قل خيرا”
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أعضاء مجلس  تقدم كل من 
النواب حمد الكوهجي وزينب 
القطري  وفاطمة  عبداألمير 
وفوزية زينل، باقتراح بقانون 
بتعديل المادة 4 من المرسوم 
 1976 لسنة   10 رقــم  بقانون 

في شأن اإلسكان.
والـــــذي يــتــضــمــن ضـــم الــفــئــة 
ــن مــســتــحــقــي  الـــخـــامـــســـة مــ
الـــخـــدمـــات االســكــانــيــة حق 
ــلـــب مـــســـكـــن عــــن طــريــق  طـ
الفئة  هـــذه  وتــشــمــل  التملك 
أو  الــمــهــجــورة  او  )الــمــطــلــقــة 
ــديــهــا ابــن  ــــة ولـــيـــس ل ــل األرمــ
يتيمة  ــاء  ــعــزب ال أو  أكــثــر  أو 

األبوين(.

منح المطلقات 
واألرامل بيوتا 

بدال من الشقق 
المؤقتة

ليلى مال اهلل

راشد الغائب
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إبراهيم النفيعيوزير العمل

علوي الموسويمحرر الشؤون المحلية



أكـــد وزير شـــؤون اإلعالم علـــي الرميحي 
أن العالم يعاني اليوم من ســـوء استخدام 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، فـــي ظـــل 
مـــا يشـــهده العالـــم االفتراضي مـــن تدفق 
واإلســـاءات  الدقيقـــة  غيـــر  للمعلومـــات 

الدخيلة على مجتمعاتنا.
 وشـــّدد وزير شؤون اإلعالم خالل رعايته 
إطالق حملة “ُقل خيـــًرا” على أن مواجهة 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  إســـاءات 
الجميـــع  يتحملهـــا  اجتماعيـــة  مســـؤولية 
دون استثناء، عبر تبني الخطاب المعتدل 

البعيد عن الفتن واإلساءات.

 وأشار وزير شؤون اإلعالم إلى أن مملكة 
وطنيـــة  نجـــاح  قصـــص  تملـــك  البحريـــن 
أثبتت فاعلية اســـتخدام وسائل التواصل 
والمحبـــة  الخيـــر  نشـــر  فـــي  االجتماعـــي 

والســـالم، بمـــا يعكـــس هويتنـــا البحرينية 
األصيلـــة.  وتقـــّدم وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم 
بجزيـــل الشـــكر للشـــباب البحرينـــي علـــى 
مشاركته الفاعلة في هذه الحملة الوطنية 

التي تتبناها الـــوزارة بهدف التوعية بآثار 
التنمـــر اإللكترونـــي، متمّنًيـــا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.
 الجدير بالذكر أن رســـالة حملة “ًقل خيًرا” 
تهـــدف للتوعيـــة بأهمية وأثـــر الكلمة على 
تأتـــي  أّنهـــا  كمـــا  والمجتمـــع،  األشـــخاص 
شـــؤون  وزارة  مســـؤولية  مـــن  انطالًقـــا 
اإلعـــالم كمنصة رئيســـة لإلعـــالم الوطني 
الصحيحـــة  الممارســـات  ونشـــر  للتوعيـــة 
التـــي تخـــدم المجتمع، خاصـــًة في ظل ما 
تشـــهده الفترة الراهنة مـــن ازدياد حاالت 
التنمر وانتشـــار اإلشـــاعات بصورة ســـهلة 

دون التحقق من مدى صحتها.

المنامة - بنا

أشـــاد رعـــاة حملـــة “قـــل خيـــًرا” بجهـــود وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم فـــي عـــرض الفكرة بأســـلوب 
متطور يساير المســـتهدفين من الشباب، فيما 
أكد المنظمون على اتســـاع مظلـــة الحملة هذا 
ا، واقترابها أكثر من فئة  ـــا وخليجيًّ العام محليًّ

الشباب بتدشينها في مجمع األفنيوز.
 وقالت الوكيل المســـاعد للتعليم العام والفني 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لطيفـــة البونوظـــة، 
إن التنمـــر على وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
لهـــا أثره علـــى المجتمعات واألســـرة، مشـــيدة 
بـــدور وزارة شـــؤون اإلعـــالم الكبيـــر وســـعيها 
لتقديـــم الحملـــة بصـــورة تليق بأفكار الشـــباب 
من مستخدمي وســـائل التواصل االجتماعي، 
وتدشـــينها في موقع وتوقيت متميز استطاع 

أن يستقطب جمهور كبير.
وشـــّددت علـــى ضـــرورة توعيـــة كافة شـــرائح 
المجتمـــع، بخطورة اختراق وســـائل التواصل 

االجتماعي للخصوصية.
 وقالـــت إن تأثيـــر الحملة سيســـهم في العودة 

لعمق العادات البحرينية األصيلة.
 مـــن جانبهـــا، أشـــادت رئيـــس قســـم التمكيـــن 
االســـتهالكي بـــإدارة حمايـــة المســـتهلك، أحـــد 
الرعـــاة للحملـــة، لولوة صليبيـــخ بجهود وزارة 
شـــؤون اإلعالم فـــي تنظيـــم الحملة بأســـلوب 

يصـــل لقطـــاع الشـــباب، مشـــيرة إلـــى أن إدارة 
حمايـــة المســـتهلك تتعاون مـــع إدارة مكافحة 
الجرائـــم اإللكترونيـــة بشـــأن الشـــكاوى التـــي 

تصلهم.
وأكد مدير تقنية المعلومات والمعرفة بشـــركة 
الخليج للبتروكيماويات، أحـــد الرعاة للحملة، 
عدنـــان المحمود أن التنمـــر اإللكتروني أصبح 
ظاهرة سلبية في كافة المجتمعات، وال يمكن 
تقبل أثرها في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
وهـــي تخالـــف اإلرث البحرينـــي األصيل الذي 

يحث على الكلمة الطيبة واإلحسان للناس.
وقال “نحن بحاجة لمبـــادرات وفعاليات تذكر 
النـــاس، وهـــذا ما قدمتـــه حملة وزارة شـــؤون 

اإلعالم بإيصال الهدف”.
واإلعـــالم  اإلبـــداع  إدارة  مديـــر  وأوضحـــت 
مريـــم  اإلعـــالم،  شـــؤون  بـــوزارة  اإللكترونـــي 
بوكمـــال أن الحملـــة تهدف للتوســـع هـــذا العام 
لتصل إلى الشـــباب من مملكة البحرين وكذلك 
الزائريـــن مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
الذيـــن يتواجـــدون فـــي المجمعـــات التجارية، 
مشـــيرة إلى التنوع في فعاليات الحملة حيث 
تضـــم تقديم عروض مســـرحية وتجارب رواد 

التواصل االجتماعي.

الحملة ستسهم في العودة لعمق العادات البحرينية األصيلة

المنامة - بنا

ال للتنّمـــــر اإللكتـرونــــي وتجــاهلـــــوا المسيئيـــــن

مركز الملك حمد للتعايش يشارك في مراسم إفطار الصالة بواشنطن
شــارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي ممثالً برئيس مجلس أمنائه الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، ورئيســة )هذه هي البحرين( 
بيتســي ماثيســون، بمراســم إفطار الصالة الوطني الســنوي الـ 68 في العاصمة األميركية واشــنطن، وذلك بحضور رئيس الواليات المتحدة 

االميركية دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، ورئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي.

واجتمـــع اآلالف من رجـــال الدين وصناع 
السياســـات ورجال األعمال على مستوى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة في إفطار 
الصـــالة الوطنـــي الســـنوي للتحـــدث عـــن 
تهيئـــة  مـــع  الدينيـــة،  والحريـــة  اإليمـــان 
الفرصـــة للمجتمـــع الديني لبنـــاء عالقات 
السياســـية  المجتمعـــات  مـــع  مثمـــرة 
والتجارية. والتقـــى رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
بوزير الخارجيـــة األميركي مايك بومبيو 
خـــالل إفطـــار الصـــالة الوطني الســـنوي، 
حيث تبادل الجانبان الجهود التي تبذلها 
مملكة البحرين في مجال ترسيخ مبادئ 
الســـلمي  والتعايـــش  الدينـــي  التســـامح 

وتعاظـــم اهمية ذلك في الفتـــرة الحالية. 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  التقـــى  كمـــا 
للحريـــة الدينيـــة الدولية وعضـــو الحزب 
الجمهوري ســـام براونباك، وتباحثا بشـــأن 
جهـــود المملكة الدؤوبـــة في مجال تعزيز 

التعايـــش الســـلمي. حيـــث أكـــد براونبـــاك 
رغبتـــه الشـــديدة في المشـــاركة باجتماع 
المائـــدة المســـتديرة المقبل فـــي المنامة، 
المســـتديرة  المائـــدة  اجتمـــاع  معتبـــرا 
المنعقـــد فـــي ديســـمبر الماضـــي بالمملكة 
عقـــدت  التـــي  االجتماعـــات  أفضـــل  مـــن 
علـــى مســـتوى المنطقـــة والعالـــم بحكـــم 
حجـــم ونوعية الحضـــور من كبـــار القادة 
واالعمـــال  االقتصـــاد  ورجـــال  الدينييـــن 
والثقافة والفكر وغيرهم من شـــخصيات 
دبلوماســـية واجتماعيـــة مرموقـــة. وأكد 
الشـــيخ خالـــد التـــزام المركـــز فـــي إطالق 
مزيـــد مـــن البرامـــج والمشـــاريع النوعيـــة 
ومواصلـــة تحقيق أهدافـــه، والتي تتركز 

على تهيئة األرضية المناســـبة لنشـــر قيم 
التســـامح الديني والتعايش السلمي ونبذ 

الكراهية على مستوى المنطقة والعالم.
وتأتـــي الدعـــوة األميركيـــة لمركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي لحضور 
مراســـم إفطـــار الصـــالة الوطني الســـنوي 
التـــي  الكبيـــرة  لجهـــوده  تقديـــرا   ،68 الــــ 
بذلهـــا ومـــا يـــزال يبذلهـــا علـــى الصعيـــد 

المحلـــي واالقليمـــي والعالمـــي لالرتقـــاء 
التســـامح والوســـطية واالعتـــدال  بقيـــم 
والتعايش بسالم ووئام وتعزيز الحريات 
الدينيـــة في كل مكان وزمان. كما تعكس 
الدعـــوة األميركيـــة للمركز للمشـــاركة في 
هـــذا التقليـــد األميركـــي الســـنوي العريق 
مدى تقديـــر الواليات المتحدة األمريكية 
مدنـــي  مجتمـــع  ومؤسســـات  حكومـــة 

ومنظمـــات دينية للدور الذي تلعبه مملكة 
البحريـــن في نبـــذ العنـــف والكراهية عبر 
تعزيـــز حـــوار األديـــان والحضـــارات على 
أســـس التســـامح وتقبل اآلخـــر المختلف 
المذهبيـــة  انتماءاتـــه  عـــن  النظـــر  بغـــض 
ومعتقداته الدينية. وكان فخامة الرئيس 
ترامب قد شدد في كلمته الرئيسية خالل 
إفطـــار الصـــالة الوطنـــي الســـنوي الــــ 68، 
علـــى التزام الواليـــات المتحدة األميركي 
باحتـــرام كافـــة االديـــان وحرية ممارســـة 
الصالة مؤكدا انه يحترم قدسية الحياة، 
تاريخيـــة  خطـــوات  اتخـــاذه  الـــى  الفتـــا 
لحماية الحق الدستوري الخاص بالصالة 
في المـــدارس العامة، الـــى جانب اتخاذه 
امـــوال  تدفـــق  لوقـــف  تنفيذيـــًا  اجـــراءًا 
دافعي الضرائب الى الكليات والجامعات 
تســـيء  مناهـــج  او  مـــواد  تـــدرس  التـــي 

للمسيحية ومعاداة للسامية.

المنامة - بنا

براونباك: المائدة 
المستديرة في المنامة 
أفضل االجتماعات على 

مستوى العالم
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البــر منطقــة  يتفقــد  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو 

تعزيز البعد األمني عبر الفعاليات االستثنائية

أكـــد محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
المحافظـــة  بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون  أن 
واإلدارات األمنية، ينعكس على تعزيز 
البعـــد األمني، عبـــر سلســـلة المبادرات 
والفعاليـــات  األمنيـــة  والحمـــالت 
االســـتثنائية ذات الصلـــة حتـــى انتهاء 
موسم البر؛ تعزيًزا للشراكة المجتمعية 
الموســـم  نجـــاح  يدعـــم  مـــا  كل  فـــي 

بالمقاييس كافة.
جـــاء ذلك أثنـــاء تفقـــد ســـموه منطقة 
البـــر، ومتابعتـــه الحثيثـــة التـــي توفـــر 
لنجـــاح  كافـــة؛  المعـــززة  المتطلبـــات 

الموسم أمنًيا وخدمًيا وثقافًيا.
مـــع  بالتعـــاون  المحافظـــة  ونظمـــت 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
الحملة التثقيفية للمواطنين ومرتادي 
والتنســـيق  التعـــاون  إطـــار  فـــي  البـــر، 
واإلدارات  المحافظـــة  بيـــن  المشـــترك 

األمنيـــة فـــي موســـم البـــر، بمـــا يســـهم 
والمبـــادرات  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
االســـتثنائية كافـــة وسلســـلة الحمالت 

األمنية والتوعوية.
المباشـــر  التواصـــل  الحملـــة،  وشـــملت 
مـــع المواطنين ومرتادي البـــر، وتعزيز 
دورهـــم فـــي تحقيـــق موســـم بـــر آمن، 
ينعـــم فيـــه الجميـــع باألمن والســـالمة، 
وعرض أبرز ســـبل التعاون األمني في 
الموسم مع مرتادي البر، وكيفية إتباع 
إجراءات السالمة من خالل أمثلة حية 
علـــى أرض الواقـــع، بمشـــاركة عدد من 
الضباط والمســـؤولين فـــي المحافظة. 
وفـــي هـــذا الجانـــب، أكـــد مديـــر إدارة 
الخدمات الهندســـية واالســـتثمار خالد 
حاجـــي أن سلســـلة الحمـــالت األمنيـــة 
والتوعوية التي تقام في موســـم البر، 
تأتي تنفيًذا لتوجيهات سمو المحافظ 
في دعم وإبراز الشـــراكة والتعاون مع 

مختلف اإلدارات األمنية.

المنامة - وزارة الداخلية

 

 

تبّني الخطاب المعتدل البعيد عن الفتن واإلساءات
ــًرا” ــ ــي ــ ــة “ُقـــــــل خ ــلـ ــمـ ــى إطـــــــاق حـ ــ ــرع ــ وزيـــــــر اإلعـــــــــام ي

المنامة - بنا

خيًرا” ــل  “ُق بحملة  يشيدون  التواصل  وسائل  رواد 

أكد رواد وسائل التواصل االجتماعي على ضرورة التوعية بقضية التنمر اإللكتروني، والتي أبرزتها حملة “ُقل خيًرا” التي تم تدشينها 
مســاء أمــس بحضــور وزيــر شــؤون اإلعــالم علــي بــن محمد الرميحــي. وقال الناشــط فــي مجــال صناعة األفــالم بوســائل التواصل 

االجتماعــي عمــر فــاروق، إنــه على رغم اإلشــادات التي تحصدها مواده الفيلمية التي يعرضها فــي مواقع التواصل، إال أن هناك 
فئة قليلة تحاول أن تنتقد بأسلوب مسيء وغير حضاري، مشيًرا إلى أن التجاهل لمثل تلك التعليقات هو أفضل الحلول.

لتجاهـــل  الشـــباب  الفـــاروق  ودعـــا   
التعليقات السلبية والتنمر اإللكتروني، 
المشـــكلة  حجـــم  يتعاظـــم  ال  حتـــى 
وتصبح مســـيئة لكل األطراف، مؤكًدا 
أنـــه لم يفكر يوًما في تقديم بالغ ضد 
أحد من المتنمرين في تعليقاتهم لوأد 

اإلساءة في مكمنها.
وأشادت الكاتبة الصحفية والناشطة 
علـــى موقـــع “تويتـــر” منـــى المطـــوع، 
فـــي  اإلعـــالم  بجهـــود وزارة شـــؤون 

عـــرض قضيـــة الســـاعة وهـــي التنمـــر 
باإلحصائيـــات  منّوهـــة  اإللكترونـــي، 
التـــي ذكرهـــا وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم 
بشـــأن وســـائل التواصـــل االجتماعي 

وتعاظم تأثيرها على المجتمعات.
نشـــاط  لتوســـعة  المطـــوع  ودعـــت 
خليجـــي  تعـــاون  وإيجـــاد  الحملـــة 
بيـــن وزارات اإلعـــالم والجهـــات ذات 
االختصـــاص، بهدف حمايـــة المجتمع 
الخليجـــي من اإلســـاءات فـــي العالم 

تغييـــر  علـــى  وقدرتهـــا  االفتراضـــي، 
الرأي العام وتضليله بأكاذيب تســـيء 

ألفراد ومجتمعات.
أعـــرب صانـــع األفـــالم  مـــن جانبـــه، 
القصيـــرة صـــالح عبدالمجيـــد، عـــن 
حملـــة  فـــي  بالمشـــاركة  ســـعادته 
وزارة  تنظمهـــا  التـــي  خيـــًرا”  “ُقـــل 
التنمـــر  إن  وقـــال  اإلعـــالم،  شـــؤون 
اإللكترونـــي بات يمثـــل ظاهرة تجد 
من يساهم في تعظيم أثرها، ونصح 

المســـيئين  علـــى  الـــرد  بعـــدم 
والتركيـــز علـــى العمـــل اإلبداعـــي 

أن  مؤكـــًدا  المجتمـــع،  لخدمـــة 
هـــدف المتنمريـــن هـــو تعطيل 

المبدع وتشتيت أفكاره.
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الصالح تستعرض مع سفير الصين آخر مستجدات “كورونا”
البحرين اتخذت عددا من اإلجراءات االحترازية للحفاظ على صحة المواطنين

الصالح  فائقة  الصحة  وزيـــرة  استقبلت 
في مكتبها بديوان وزارة الصحة بالجفير 
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة 
بحضورالوكيل  هللا،  حبيب  أنــور  البحرين 
الهاجري،  مريم  العامة  للصحة  المساعد 
ومديرة إدارة الصحة العامة نجاة أبوالفتح؛ 
لالستعراض آخر التطورات حول فيروس 
من  تنفيذه  يــتــم  ومـــا  المستجد،  ــا  كــورون
الشأن  بهذا  ووقائية  احترازية  إجـــراءات 
الوزيرة  رحبت  وقد  البحرين.  مملكة  في 
مؤكدة  الشعبية،  الصين  جمهورية  بسفير 
الصديقين،  البلدين  بين  الــعــالقــات  عمق 
واستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، 
بــمــا يــضــمــن مــتــابــعــة وتــنــفــيــذ اإلجـــــراءات 
الحرجة  الفترة  واالحترازية، في  الوقائية 
التي تمر بها الصين جراء انتشار فيروس 
أشاد  االجتماع  وخــالل  المستجد.  كورونا 

البحرين  مملكة  بــدعــم  الصيني  السفير 
حــكــومــة وشــعــبــا لــلــصــيــن، والــــذي يعكس 
ظل  في  الصديقة  للدول  والوفاء  العطاء 
الدعم  لتقديم  وحاجته  الصعبة  ظــروفــه 
والمساندة قدر المستطاع، مؤكدا أن هذه 
المواقف اإلنسانية كفيلة بتخفيف المعانة. 
وزارة  لجهود  االجتماع  في  التطرق  وتــم 
بمملكة  الــعــالقــة  ذات  والــجــهــات  الــصــحــة 
ووقائية  رقــابــيــة  ــراءات  إجــ مــن  البحرين 
إلى  استنادا  الشأن،  بها  احترازية  وتدابير 

لمنظمة  والتوصيات  واإلرشــــادات  األدلـــة 
الصحة العالمية، ومتابعتها لنظام الترصد. 
ــم تــبــيــان ضــــرورة اســتــمــرار الــتــواصــل  وتـ
االطالع  أجل  من  الجانبين؛  بين  الحثيث 
التنسيق  ــار  إطــ فـــي  الــمــســتــجــدات،  عــلــى 
على  للحفاظ  بينهما  المشترك  والــتــعــاون 
التأكيد  والمقيمين. وتم  المواطنين  صحة 
لإلصابة  حــالــة  أي  يتم رصــد  لــم  ــه  أن على 
ــفــيــروس فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن حتى  ــال ب
مستمرة  الرقابية  اإلجـــراءات  وبــأن  اآلن، 

هناك  وبــأن  فعلت،  قد  الوقائية  والتدابير 
فريقا وطنيا طبيا كلف لهذا الشآن ويعمل 
المستجد.  ــا  ــكــورون ال لــفــيــروس  لــلــتــصــدي 
وفــــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع، تـــقـــدم الــســفــيــر 
الصحة  لوزيرة  والتقدير  بالشكر  الصيني 
عــلــى حــســن االســتــقــبــال، مــؤكــدا اســتــمــرار 
ــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن الــجــانــبــيــن، بما  ال
يضمن متابعة وتنفيذ اإلجراءات الوقائية 
لها  الشعبية  الصين  وبـــأن  واالحــتــرازيــة، 
المجال،  هــذا  في  وعديدة  سابقة  تجارب 
مما يعكس قدرتها على التعامل مع الوضع 
وأعلن  الصحية.  األزمــة  واحتواء  الحالي 
بعقد  الصينية  الــســفــارة  عــزم  عــن  السفير 
الساعة  تــمــام  فــي  ــك  وذلـ مــؤتــمــر صحفي 
األحد  غد  يــوم  صباح  من  عشرة  الحادية 
حول  إنتركونتيننتال  الريجنسي  بفندق 
وزارة  داعــيــا  الحالي،  الــوضــع  مستجدات 

الصحة لحضور هذا المؤتمر الصحفي.

جانب من اللقاء

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الخارجية

أوراق  البلوشي  ناصر  السفير  قدم 
الجمهورية  رئــيــس  إلـــى  اعــتــمــاده 
سفيًرا  ماتاريال،  سيرجو  اإليطالية 
الجمهورية  لــدى  البحرين  لمملكة 
اإليطالية. ورحب الرئيس بالسفير، 
وتمنى له كل التوفيق والنجاح في 

مهامه الجديدة.
تحيات  الــبــلــوشــي،  السفير  ونــقــل 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  وولـــي 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
اإليطالية،  الجمهورية  رئيس  إلــى 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم لـــحـــكـــومـــة وشــعــب 
من  بمزيد  االيــطــالــيــة  الجمهورية 

الرقي والتقدم واالزدهار.
وأكد السفير حرص مملكة البحرين 
مع  الــصــداقــة  عــالقــات  تعزيز  على 
الجمهورية اإليطالية واالرتقاء بها 

إلى مستويات أرحب.

الرئيس اإليطالي يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
إدارة هيئة تنظيم سوق  رئيس مجلس 
العمل، جميل حميدان، في مكتبه، عضو 
مجلس النواب محمد بو حمود، وبحث 
بما  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  معه 
التنموية  والــمــبــادرات  المشاريع  يخدم 

واالجتماعية. 
الــلــقــاء، تــم اســتــعــراض العديد  ــالل  وخـ
في  واالجتماعية  العمالية  القضايا  من 
ــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن وزارة  ــار ال إطــ

ومجلس  االجتماعية  والتنمية  العمل 
النواب سعًيا لمواصلة المسيرة التنموية 
من  قـــدر  أكــبــر  وتحقيق  واالجــتــمــاعــيــة 
ــمــشــاريــع الــتــي  ــادرات وال ــمــب ــل ــنــجــاح ل ال
ــوزارة، حــيــث ثــمــن حميدان  ــ ــ ال تــنــفــذهــا 
الــشــأن دور المجلس فــي دعم  فــي هــذا 
بعمل  الصلة  ذات  الوطنية  التشريعات 
تعزز  التي  بالمقترحات  مرّحًبا  الــوزارة، 
وتخدم  والعمالية  التنموية  الــجــوانــب 

جميع فئات وشرائح المجتمع.  

االرتقاء بالخدمات العمالية واالجتماعية

رئيسة النواب تؤكد عمق العالقات البحرينية األردنية
ــن الــبــلــديــن ــي ــي ب ــان ــم ــرل ــب ــة أوجــــه الـــتـــعـــاون ال ــاف ــك رحــبــت ب

فوزية  ــنــواب  ال مجلس  رئيسة  أكـــدت 
األخوية  العالقات  ومتانة  عمق  زينل 
مملكة  تربط  التي  الوطيدة  التاريخية 
الهاشمية  األردنــيــة  والمملكة  البحرين 
صاحب  الــبــالد  عاهل  بقيادة  الشقيقة 
ــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  الــجــاللــة ال
ــة  ــ ــي ــ ــكــة األردن ــمــمــل خــلــيــفــة، ومـــلـــك ال
الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  الهاشمية 
ابن الحسين، مشيدة بالموقف األردني 
وتوجيهات  لسياسة  والداعم  المشرف 
الــبــحــريــن عــلــى كــافــة األصــعــدة  مملكة 

السياسية واالقتصادية واألمنية.
ــدور الــمــهــم والــحــيــوي  ــ وأشــــارت إلـــى ال
ــة الــهــاشــمــيــة عــربــيــا  ــ ــي ــ لــلــمــمــلــكــة األردن
الصعد،  مختلف  على  ودوليا  وإقليميا، 
ُمرحبًة في الوقت ذاته بكل أوجه تعزيز 
الــتــعــاون الــبــرلــمــانــي والــتــشــريــعــي بين 

الجانبين.  جاء ذلك خالل لقاء رئيسة 
مجلس النواب ووفد الشعبة البرلمانية 
عاطف  األردنــي  النواب  مجلس  رئيس 
الطراونة في مكتبه صباح أمس، على 
للمؤتمر  الشعبة  وفــد  مشاركة  هامش 
البرلماني  لــالتــحــاد  الــطــارئ  الــثــالثــون 
 – األردنـــيـــة  بالعاصمة  الــمــقــام  الــعــربــي 

عمان 8 فبراير الجاري. 

الفلسطينية  القضية  أن  زينل  وبينت 
صــدارة  تحتل  األبــي  الشعب  ومساندة 
مملكة  وشعب  وحكومة  قيادة  اهتمام 
البحرين، مشيرة إلى أن خطابات جاللة 
المحافل على  الملك تؤكد في مختلف 
هذا األمر وعلى حق الشعب الفلسطيني 
وأوضحت  المستقلة،  دولته  إقامة  في 
الــبــحــريــنــي حــريــص على  الــبــرلــمــان  أن 

ــا يــتــعــلــق بــالــشــأن  ــل مـ ــع كـ ــتــفــاعــل مـ ال
الدستورية  اآلليات  بكافة  الفلسطيني 
المتاحة، مشيرة إلى أن المجلس النيابي 
هو أول مجلس تشريعي عربي يشكل 
الشعب  لمناصرة  دائمة  برلمانية  لجنة 
رئيس  أشــاد  جانبه،  ومــن  الفلسطيني. 
ــي بــالــعــالقــات  ــ ــ ــواب األردن ــنـ مــجــلــس الـ
البلدين،  تربط  التي  الوثيقة  األخــويــة 
الــدائــم،  بالتنسيق  اعــتــزازه  عــن  معربا 
القضايا  مختلف  حيال  الــرؤى  وتطابق 
وأكد  البلدين.  بين  والدولية  اإلقليمية، 
دور  تعزيز  في  البحرين  مملكة  حرص 
المحافل  فــي  البرلمانية  الدبلوماسية 
اإلقليمية والدولي بما يسهم في تعزيز 
العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة، 
من  المزيد  نحو  إيجابا  تترجم  والتي 
المشتركة  العالقات  العمل على توطيد 

على األصعدة كافة.

رئيسة مجلس النواب ملتقية برئيس مجلس النواب األردني

القضيبية - مجلس النواب

مركز  أخلت  أنها  الصحة  وزارة  أفــادت 
جهة  الستخدامه  كانو  خليل  إبراهيم 
لــلــعــزل لــمــن يــخــالــطــون الــمــريــض الــذي 

تــــثــــبــــت إصــــابــــتــــه 
بفيروس كورونا.

وذكـــــــــرت الـــــــــوزارة 
الصحة  مختبر  أن 
العامة أجرى فحصا 
في  اشتبه  لعينتين 
بفيروس  إصابتهما 
ــاءت  ــ ــا، وجـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــيـــجـــة ســلــبــيــة  ــتـ ــنـ الـ
مـــصـــاب  ــر  ــيـ غـ )أّي 
ليصبح  بالفيروس( 
عــــــــــدد الــــعــــيــــنــــات 
 39 ــة  ــوصــ ــحــ ــفــ ــمــ ــ ال
ــك  ــاء ذلـ ــ ــة. جــ ــنـ ــيـ عـ
بــالــنــشــرة الــيــومــيــة 

وتنشرها  الصحة  وزارة  تصدرها  التي 
بحسابها على “أنستغرام” الوزارة.

تطبيق أحدث المعايير للحفاظ على المال العام وتحسين إدارتهاالشتباه بإصابة شخصين بكورونا بالبحرين
ً الــمــالــيــة بــحــضــور 150 مــشــاركــا ــة  ــاب ــرق ال ــوان  ــ اخــتــتــام نـــدوة دي

أنهى أكثر من 150 موظفا يتبعون لنحو 
أهمية  حــول  نــدوة  55 جهة حكومية، 
التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة 
مختصين  بمشاركة  واإلداريـــة  المالية 

من مؤسسات محلية وعالمية.
وتــضــمــنــت الـــنـــدوة الــتــي عــقــدت على 
مـــدار يــومــيــن، عـــرض 11 ورقـــة عمل 
وأهم  الديوان  عمل  وآلية  دور  بحثت 
المستجدات والممارسات الحديثة في 
الدولية  والمعايير  الداخلي  التدقيق 

المتبعة في هذا المجال.
الوعي  زيـــادة  إلــى  الــنــدوة  كما هدفت 
ورفع  الداخلي  التدقيق  ودور  بأهمية 
ــســيــق بــيــن  ــن ــت ــاون وال ــعـ ــتـ مـــســـتـــوى الـ
الديوان والجهات ذات العالقة لتحقيق 

التكامل المنشود في األعمال الرقابية.
المالية  الــرقــابــة  ديــــوان  رئــيــس  وأكـــد 
آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  واإلداريـــة 
الــشــراكــة  مــبــدأ  تــعــزيــز  أهــمــيــة  خليفة 

والــمــؤســســات  الــجــهــات  مختلف  بــيــن 
ــع مــســتــوى الــتــعــاون،  الــحــكــومــيــة ورفــ
وعلى أهمية تطبيق أحدث ما توصلت 
مجال  فــي  العالمية  الــمــمــارســات  إلــيــه 

ــة، وبــيــن أن  ــ ــ الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداري
ــــى جــنــب مع  ــــديــــوان يــعــمــل جــنــبــا إل ال
تحسين  سبيل  فــي  الــجــهــات  مختلف 
األنــظــمــة وتــطــويــر بــرامــج الــعــمــل بما 
يضمن تطبيق أحدث المعايير للحفاظ 

على المال العام وتحسين إدارته.
ــح أن الـــديـــوان يـــدرس إطــالق  وأوضــ
ــتــي تــعــزز مــن مبدأ  ــرامــج ال ــب بــعــض ال
سالمة  على  الرقابة  لتحقيق  الشراكة 
ومــشــروعــيــة اســتــخــدام الـــمـــال الــعــام 
وُحـــســـن إدارتــــــه، مــشــيــرا إلـــى إمــكــان 
ــدوة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع  ــ تــنــظــيــم ن
القانوني؛ لبحث مفاهيم الرقابة المالية 
واإلدارية من منظور قانوني وتدارس 
أفــضــل الــمــمــارســات الــدولــيــة فــي هــذا 

المجال.

خالل الندوة 

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

كـــشـــف رئـــيـــس فـــريـــق الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
بفيروس  الــعــدوى  لخطر  للتصدي  الطبي 
“الكورونا”، رئيس المجلس االعلى للصحة 
عبدهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
من  تماما  خالية  البحرين  أن  خليفة،  آل 
ــفــيــروس “الـــكـــورونـــا”  ــة أصـــابـــة ب ايـــة حــال
المستجد، مؤكدا جاهزية البحرين ووزارة 
إلى  الــمــرض، الفــًتــا  تــطــورات  لكل  الصحة 
أن البحرين قامت بتوفير مختبر متكامل 
يتمكن  والــذي  للفيروس،  الجيني  للفحص 
مــن اكــتــشــاف االصـــابـــة خـــالل 24 ســاعــة، 
األدويـــة  كــافــة  بتوفير  الحكومة  وقــامــت 

والمستلزمات لمكافحة عدوى الفيروس.

وأعلن  أنه سيفتح صباح غد األحد، قسم 
العزل في مجمع السلمانية الطبي لمن يتم 
القسم  أن  موضًحا  بالفيروس،  تشخيصه 
الصحي،  للعزل  50 سرير  من  بأكثر  مــزود 
مركز  تخصيص  ــرر  قـ الــفــريــق  أن  مــردفــا 
خالطهم  مــن  لــعــزل  كــانــو  خليل  إبــراهــيــم 
المريض، بعد تشخيص إصابته بالفيروس، 
كإجراءات احترازية ووقائية لمنع وصول 
ــدد من  ــه تــم اتــخــاذ عـ ــدوى، مــبــيــًنــا أنـ ــعـ الـ
االجراءات لمنع دخول الفيروس أو تطوره 
خطر  من  والمقيمين  المواطنين  ولحماية 
الوطني  الفريق  الفيروس. وأوضح رئيس 
بتوجيهات  تشكليه  تم  والــذي  الفريق  ان 
على  يعمل  ــوزراء،  الـ مجلس  من  ومتابعة 

وتنفيذ  وتطبيق  إلدارة  ســاعــة   24 مـــدار 
والطبية  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
المستجد،  “كـــورونـــا”  فــيــروس  لــمــواجــهــة 
موضًحا أن الفريق يضم كوادر وطنية من 
الحكومية  والمستشفيات  الصحة  وزارة 
واللجنة  الطبي،  السلمانية  ومجمع  كافة، 
رئيس  وأكــد  الــكــوارث.  لمواجهة  الوطنية 
خاصة  تصريحات  فــي  الــوطــنــي،  الــفــريــق 
يــأتــي في  الــفــريــق  “الـــبـــالد”، أن تشكيل  ـــ  ل
المبذولة واإلجــراءات  الجهود  تعزيز  إطار 
وصول  لمنع  تطبيقها  الجاري  االحترازية 
في  والمضي  المستجد  الكورونا  فيروس 
اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة الــمــشــددة، واتــخــاذ 
ــعــدوى  ــول ال خـــطـــوات جـــديـــدة لــمــنــع وصــ

مع  بالتنسيق  يعمل  ــذي  وال البحرين،  إلــى 
فيما  الــكــوارث  لمواجهة  الوطنية  اللجنة 
يــتــعــلــق بــاخــتــصــاصــات الــلــجــنــة وبــخــاصــة 
في  أو  بإصابتها  المشتبه  الــحــاالت  حيال 
حـــال اكــتــشــاف أي حــالــة جــديــدة ووضــع 
اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة لــمــضــاعــفــة الــجــهــود 
الجاري  االحترازية  واإلجــراءات  المبذولة 
الــكــورونــا  فــيــروس  وصـــول  لمنع  تطبيقها 
الوطني  الفريق  رئــيــس  وقـــال  المستجد. 
ــيــا وبــــاء عــالــمــي،  ــا” يــعــد حــال ــ ــورون ــ إن “ك
العالم؛  مــن  المناطق  كــل  فــي  ينتشر  وهــو 
ألية  للتصدي  الفريق  تشكيل  جاء  ولذلك 
احتماالت قد تحدث، والكتشاف أي عدوى 
الـــمـــرض عالميا  انــتــشــار  تــطــور  ومــتــابــعــة 

وإقليميا والتواصل مع المنظمات العالمية، 
أنــه تــم تأسيس مــركــز قيادة  ــى  إل مــشــيــًرا 
ويقوم  الساعة،  مــدار  على  يعمل  واتصال 
الجمهور  إلطــالع  يومًيا  تقريرين  بــإعــداد 

على آخر المستجدات، ورفع تقارير دورية 
الملف  المستجدات في  آخر  للحكومة عن 
لمكافحة  المنفذة  الطبية  والــبــرتــوكــوالت 

الفيروس.

الشيخ محمد بن عبدالله متحدثا لـ”البالد”

ــًدا ــًرا غـ ــ ــري ــ ــن 50 س ــر مـ ــث ــأك ـــ ــزل ب ــعـ الـ ــم  ــس ــن عـــبـــداهلل:افـــتـــتـــاح ق ــد بـ ــم ــح م

 توفير مختبر متكامل للفحص الجيني لفيروس “كورونا”

المنامة - بدور المالكي

نتيجة التحليل سلبية



سمو رئيس الوزراء يشيع روح البهجة في نفوس أهالي عالي 

جاء قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بالموافقــة علــى تخصيص وتســجيل عقار حكومي لصالح جمعيــة عالي الخيرية، 
ليشــكل حلقــة جديــدة فــي مســيرة اهتمــام ســموه بدعــم ورعايــة العمــل الخيــري 
واالجتماعــي، انطالقــا مــن إيمــان ســموه بأهميــة وأثــر العمــل اإلنســاني فــي نماء 
المجتمع واالرتقاء بأوضاع المعيشــية لمختلف شــرائحه، وذلك من خالل التركيز 
علــى قيــم التكافــل والتضامــن االجتماعــي كأدوات ذات أثــر فــي تحقيــق النهضة 

المجتمعية في مختلف المجاالت.

وأســـهم  قرار ســـموه الذي تضمن إنشاء 
دار لرعاية الوالدين ومشروع استثمارى 
يســـهم فـــي تنمية مـــوارد جمعيـــة عالي 
الخيريـــة، فـــي إشـــاعة حالـــة كبيـــرة من 
االرتيـــاح والســـرور فـــي نفـــوس أهالـــي 
عالي، والذين أعربوا عن خالص شكرهم 
وجزيل تقديرهم لصاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء علـــى جهود ســـموه في 
تحقيق طموحاتهم وتلبية مطالبهم، وما 
يوليه ســـموه من اهتمـــام بتقديم الدعم 
والرعاية للعمـــل الخيري والتطوعي في 

مختلف مناطق البحرين. 
وأكـــدوا أن قـــرار ســـموه ســـيعود بالنفع 
علـــى شـــريحة واســـعة مـــن المواطنيـــن 
السيما فئة كبار السن في المنطقة، وهي 
الفئة التـــي تحاج رعاية من نوع خاص، 
وأن مواقـــف ســـموه هذه ليســـت بغريبة 
الحـــرص واالهتمـــام  عليـــه، فهـــو دائـــم 
بجميع المواطنين ويغمرهم بمحبته وال 
يتوانى فـــي اتخاذ كل ما يلزم؛ من أجل 
تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
وأضافـــوا أن القـــرار يتســـق مـــع  أهداف 
الحكومة وسعيها الحثيث نحو االرتقاء 
بالمؤسسات الخيرية بما يعزز من دورها 
في خدمـــة الوطـــن والمواطنين، وأكدوا 
أن مبادرات سموه تحقق الحياة الكريمة 
للمواطنيـــن وتســـهم في تعزيـــز التكافل 
والترابط كقيم إســـامية نبيلة يتمســـك 
بها أبناء البحرين عبر تاريخهم الطويل.

فمـــن جانبـــه، رفـــع النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس النواب النائب عبدالنبي ســـلمان 
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب 
علـــى  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
مبادرتـــه الطيبـــة وقـــرار ســـموه الكريـــم 
وتســـجيل  تخصيـــص  علـــى  بالموافقـــة 
العقار الواقع في عالي الستخدمه لصالح 
جمعية عالي الخيرية؛ لغرض إنشـــاء دار 
لرعايـــة الوالدين ألهالي، لما يعود به هذا 
القرار من منفعة لشـــريحة مهمة من كبار 

السن من األهالي في المنطقة. 
وقال: “إن تجاوب صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء الموقر، مع مطالب آهالي 
عالـــي بتخصيص العقار لصالح الجمعية 
هو تجاوب غير مستغرب من لدن سموه 
الـــذي يســـعى دائمـــا لراحـــة المواطنيـــن 
وتحقيـــق طموحاتهـــم والعيـــش الكريم 
لهم”، وأضاف: “إن ســـموه عودنا ســـموه 
علـــى التجاوب الســـريع مع كل ما يتطلع 
إليه المواطنون، ونحن في منطقة عالي 
نكن كل التقدير لســـموه الكريم وللقيادة 
الرشـــيدة على تجاوبها الدائـــم، ونتمنى 
أن يـــرى هـــذا المركز النـــور قريبا لما فيه 

مصلحة كبار السن في المنطقة”. 
ســـيظلوا  عالـــي  أهالـــي  أن  وأكـــد 
اإلنســـانية  المبـــادرة  هـــذه  يذكـــرون 

الرائعـــة لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
مجلـــس  فـــي  والمســـؤولين  الـــوزراء 
الـــوزراء ودورهـــم، في إنهـــاء أجراءات 
التخصيـــص، مؤكدا أن قرار التخصيص 
لصالـــح الجمعيـــة سيشـــكل نقلـــة نوعية 
ألهالـــي عالي خاصـــة الفئة المســـتهدفة 

من ذلك المشروع الخيري. 
ومن ناحيتـــه، أكد رئيـــس مجلس إدارة 
جمعيـــة عالـــي الخيرية علـــي العالي، أن 
القـــرار يجســـد حـــرص صاحـــب الســـمو 
تعزيـــز  علـــى  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي 
إســـهامات مؤسســـات العمـــل التطوعـــي 
والخيـــري فـــي خدمـــة المجتمـــع ودعـــم 
الجمعيـــات الخيرية بمـــا يمكنها من أداء 
رسالتها على الوجه األكمل، وسيضاعف 
مـــن إمكانات الجمعية وتخفيف أعبائها، 
كما يســـاعدها على إنشـــاء المرافق التي 

تتفق ومجال عملها.
والـــذي  التخصيـــص  قـــرار  أن  وأضـــاف 
سيشمل إنشـــاء نادى لكبار السن، عكس 
حقيقـــة الجهـــود التي يبذلها ســـموه في 
رعاية كبار السن، وتوفير البيئة المناسبة 
لهـــم، وجعلهـــم مســـتمرين فـــي العطـــاء، 
وأشـــاع حالة من االرتياح والسرور لدى 
أهالي عالي، والذين أعربوا بدورهم عن 
خالص شـــكرهم وتقديرهم لسموه علي 

مواقفه الكريمة.
وأعرب عن سعادته بموافقة سموه على 
تخصيـــص وتســـجيل العقـــار الحكومي  
“عالـــي” الســـتخدام  قريـــة  فـــي  الواقـــع 
الجمعيـــة، موضحا أن هذا القرار يعكس 
التوجه الخيري واإلنســـاني لدى ســـموه 
وسعيه الدءوب نحو عمل الخير وعطاء 
ســـموه الوافـــر الكبيـــر، داعيـــا المولى عز 
وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويديمـــه زخرا 
ســـموه  علـــى  هللا  ينعـــم  وأن  للوطـــن، 

بموفور الصحة والسعادة.
مـــن جهته، عبـــر ممثل الدائرة السادســـة 
عضـــو مجلـــس بلـــدي الشـــمالية حســـين 

وتقديـــره  شـــكره  خالـــص  عـــن  العالـــي 
لصاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
علـــى تخصيـــص وتســـجيل عقـــار قرية 
عالـــي الحكومـــي واســـتخدامه لصالـــح 
جمعية عالي الخيرية، مشيدا باالهتمام 
الـــذي توليـــه الحكومـــة برئاســـة ســـموه 
عليـــه  تحصـــل  وبمـــا  الخيـــري  بالعمـــل 
الجمعيـــات الخيريـــة من دعـــم ومتابعة 
مســـتمرة من قبل ســـموه بالشـــكل الذي 
يعمـــق مـــن دورها فـــي تحقيـــق التنمية 

المجتمعية. 
وقـــال: “إن القـــرار ليـــس بغريـــب علـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
العمـــل  داعـــم  علـــى  حريـــص  فهـــو 
الخيـــري فـــي المملكة من خـــال رعايته 
للمؤسسات الخيرية وحرصه على تلبية 
احتياجاتهـــا”، وأكـــد أن القـــرار يؤســـس 
لمنهـــج متطـــور في كيفيـــة تنمية موارد 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية لضمان 
بهـــدف  لخدماتهـــا  المســـتمر  التمويـــل 

الحفاظ على مستوى هذه الخدمات.
فـــي  ســـاهم  ســـموه  دعـــم  أن  وأضـــاف 
تحقيق نتائج مثمرة مع المستفيدين من 
خدمـــات الجمعيات الخيريـــة من خال 
تنفيـــذ العديـــد مـــن البرامـــج الخدميـــة، 
وأشـــار إلى أن هذا الدعم ســـيعود بالنفع 
وســـيعزز  الجمعيـــة  مســـتفيدي  علـــى 
مكانتها ويساهم في تنميتها وتطويرها، 
كمـــا يترجـــم رؤيـــة ســـموه التـــي أكـــدت 
علـــى دعم العمـــل الخيـــري واالجتماعي 
وتطويـــره واالرتقاء بالخدمات المقدمة 
ســـائاً  الجمعيـــات،  مـــن  للمســـتفيدين 
المولـــي عـــز وجل أن يحفظ ســـموه وأن 

يديم عليه نعمة الصحة والعافية. 
فيمـــا رفع، المواطن محمد ناصر أســـمى 
صاحـــب  إلـــى  والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات 
الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء بمناســـبة 
قرار التخصيص لصالـــح الجمعية، الفتا 
إلـــى أن المواطـــن كان دومـــا هـــدف كل 

عمل يرعاه سموه كرجل دولة، ومن هنا 
كانـــت الجمعيات الخيريـــة واحتياجات 
هذه الفئات فـــي مقدمة األولويات التي 
يحرص ســـموه على العنايـــة بها ودعمها 
إلداء دورهـــا علـــى أكمـــل صـــوره، داعيا 
لســـموه أن يمـــن عليـــه المولـــى عز وجل 
بالصحـــة والعافية والعمـــر الطويل، وأن 

يسدد خطاه على طريق الخير.
وقـــال: “إن ســـموه قـــدوة للجميـــع فـــي 
األعمـــال الخيرية، فهو دائما بمثابة األب 
الـــرؤوف بأبنـــاء وطنـــه، ولديـــه رصيـــد 
كبيـــر من الحب والتقدير من كل شـــعب 
اإلنســـانية  لمبادراتـــه  تقديـــرا  البحريـــن 
أن  إلـــى  وأشـــار  العديـــدة”،  والخيريـــة 
المؤسســـات الخيرية حظيت على مدى 
ســـنوات بمســـاندة متميـــزة مـــن ســـموه 
ضمـــن منظومـــة التنميـــة الشـــاملة التي 

عاشتها المملكة. 
من جهتـــه، قال، المواطـــن عادل منصور 
الستري إن صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء ذو عطـــاء متواصل فـــي مجال 
قـــرار  وأن  والخيـــري،  اإلنســـاني  العمـــل 
سموه ليس بجديد، فهو صاحب األيادى 
الكريمة فى عمل الخير، مضيفا أن رعاية 
سموه لكبار السن أحدثت نقلة نوعية في 
حياتهـــم المعيشـــية، وأعـــرب عن خالص 
شـــكره وتقديـــره لســـموه علـــى رعايتـــه 
لهذا المشـــروع االستثماري الخيري الذي 
سيساهم في توفير خدمات أفضل لكبار 
الجمعيـــة  مشـــروعات  وســـيدعم  الســـن 
المســـتقبلية ويســـاعدها في التوسع في 

تطوير خدماتها.
وأشـــار إلى أن كبار الســـن كانوا دومًا بين 
أولويـــات ســـموه ويـــدرك الجميـــع حجـــم 
النقلـــة التـــي شـــهدتها أوضاعهـــم بفضـــل 
رعايته ودعمه ســـواء علـــى صعيد برامج 
الرعايـــة المقدمة لهـــذه الفئـــة، مضيفا أن 
وأن  باإلنجـــازات،  حافـــل  تاريـــخ  ســـموه 
المؤسســـات الخيريـــة حالهـــا حـــال كافـــة 

القطاعـــات فـــي المملكة ســـتظل شـــاهده 
على عطاء سموه المستمر الذي ال ينضب.
الحايكـــي،  محمـــد  المواطـــن  وعبـــر 
عـــن شـــكره وعرفانـــه لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى مـــا يقوم 
به مـــن جهود كبيرة في دعم ومســـاندة 
واالجتماعيـــة،  الخيريـــة  المؤسســـات 
داعيا هللا عز وجل أن يجزي سموه خير 
الجـــزاء على ما يوليه مـــن دعم ورعاية 
لهذه الجمعيـــات، وأن يمن عليه بموفور 

الصحة والعافية. 
وقال: “إن قـــرار تخصيص العقار لصالح 
جمعيـــة عالـــي الخيرية ليس بمســـتغرب 
مـــن ســـموه، إذ يأتى ضمن الدعـــم الكبير 
الـــذي تقدمـــه الحكومة الموقرة برئاســـة 
ســـموه للمحتاجيـــن والمســـتفيدين مـــن  
الجمعيات الخيرية، وهو ما سيسهم في 
توفير المزيد من المساهمات االجتماعية 
التي تساعد في  تحسين جودة الخدمة 

التي تقدمها هذه الجمعيات”.
فيما قالت المواطنة ناهد حسن علي إن 
قرار التخصيص يؤكد أن العمل الخيري 
برعاية ســـموه حفـــل بإنجـــازات عظيمة 
فاقت التوقعات، وفـــي جميع المجاالت 
لتبرهن حكمة ســـموه الثاقبة للمســـتقبل 
والمســـتدعية لـــكل مـــا يمكـــن أن يحقق 
المكانـــة التـــي تســـتحقها البحريـــن بيـــن 

دول العالم.
للجمعيـــات  ســـموه  دعـــم  أن  وأضافـــت 
عددهـــا  زيـــادة  فـــي  ســـاهم  الخيريـــة 
وتفعيـــل دورهـــا، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه 
المنجـــزات الكبيرة فـــي محتواها مصدر 
فخـــر لكل مواطـــن وأخذت صـــدى على 
جميع األصعـــدة، لتؤكد مكانـــة البحرين 

بين الدول المتقدمة.
الســـمو  صاحـــب  دعـــم  أن   وأوضحـــت 
للجمعيـــات  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الخيريـــة عطاء مميزا، لدفـــع الجمعيات 
الخيريـــة إلـــى مجـــال رحب وواســـع من 

تقديـــم برامـــج مختلفة وتفعيـــل برامج 
وأنشـــطة تمضـــي بالمســـتفيد مـــن تلـــك 
الجمعيـــات نحو االنتفاع المســـتدام من 
البرامـــج الخيريـــة، وقالـــت يأتـــي القرار 
إيمانـــا مـــن ســـموه بالدور الـــذي تقوم به 
الجمعيات الخيرية في بناء اإلنسان من 
خـــال تقديم برامج متنوعة تســـهم في 
البنـــاء، والتنميـــة وتجدد مفهـــوم الدعم 

للجمعيات الخيرية في المملكة.
وفى الســـياق نفســـه عبر المواطن أحمد 
حسن ناصر عن شكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة رئيـــس الوزراء؛ لما يقدمه من 
دعم ال محدود للجمعيات الخيرية، وقال 
إن العمل الخيري لسموه له بالغ األثر في 
تفعيـــل الجانـــب اإلنســـاني واالجتماعي 
والخيري وأســـهم فى تمكين المؤسسات 
الخيريـــة مـــن تحيق رســـالتها اإلنســـانية 
واالجتماعيـــة، وأن هذا ليس بمســـتغرب 
على ســـموه الـــذى كـــرس جهـــده ووقته 

لخدمة الوطن والمواطنين. 
الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات  أن  وأكـــد 
فـــى مختلـــف  الـــوزراء  الملكـــي رئيـــس 
المناســـابات، تؤكد أهميـــة تطوير آليات 
عمـــل الجمعيـــات الخيريـــة لتكـــون أكثر 
تنمويـــة، منـــوه بجهود ســـموه فـــي دعم 
العمـــل الخيـــري واإلنســـاني بمـــا يضمـــن 
وتوفيـــر  االجتماعيـــة  العدالـــة  تحقيـــق 
ســـبل التكافل االجتماعي لكافة شرائح 

المجتمع. 
وأوضـــح أنـــه ممـــا الشـــك فيـــه أن هـــذه 
الخيـــري،  الدعـــم  فـــي  الرائـــدة  األفـــكار 
الكريمـــة  الحيـــاة  تأميـــن  فـــي  أســـهمت 
للفئات المســـتهدفة والمســـتفيدة، وهي 
خطـــوة مهمـــة في إعـــادة تنظيـــم جهود 
هـــذا القطاع الخيـــري وتحويله إلى بناء 
مؤسسي يخدم جميع شـــرائح المجتمع 
المســـتحقة، ضمن إستراتيجية واضحة 

األهداف.

النائب عبدالنبي سلمان

رئيس جمعية عالي

عادل منصور الستري

أحمد ناصر

العضو البلدي حسين العالي

محمد ناصر

المنامة - بنا
فعاليات: القرار حلقة 

جديدة في مسيرة 
اهتمام سموه بدعم 

العمل الخيري

مواطنون: البحريني 
كان دوما هدف كل 

عمل يرعاه سموه 
كرجل دولة

العضو البلدي: دعم 
سموه حقق نتائج 

مثمرة مع المستفيدين 
من الخدمات

رئيس الجمعية: 
القرار سيضاعف من 

إمكانات الجمعية 
وتخفيف أعبائها  

سلمان: سموه عودنا 
على التجاوب السريع 
مع كل ما يتطلع إليه 
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“الشمالية” تحتفل باليوم الرياضي في ممشى عالي الثالثاء
أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور، أهميــة بنــاء المجتمــع وتحقيــق أهــداف 
اللحمة الوطنية والنســيج المجتمعي الواحد، معتبًرا أن تعاون الجهات الحكومية 
والخاصــة ومؤسســات المجتمع المدني واألهالي، يســهم في تعزيــز الوعي بأهمية 
المسؤولية االجتماعية، وإن األمن مسؤولية الجميع، األمر الذي يعمل على تعميق 

مشاعر االنتماء والوالء وترسيخ قيم المواطنة.

األســـبوعي  المجلـــس  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
فاطمـــة  النائـــب  بحضـــور  للمحافظـــة، 
شـــبر  ســـيد  البلـــدي  والعضـــو  القطـــري 
الوداعـــي، وعـــدد من ممثلي مؤسســـات 
المجتمع المدني وأصحاب المجالس في 

مدينة حمد واإلعاميين واألهالي.
وأكـــد المحافـــظ، دور الرياضـــة في بناء 
العقل الســـليم في الجســـم الســـليم وأثر 
ذلـــك علـــى الفـــرد والمجتمـــع، مبيًنـــا أن 
إقامة مختلف الفعاليات يعكس الحرص 
علـــى تحقيـــق الشـــراكة مـــع الجميع في 

المحافظـــة الشـــمالية، مشـــيًرا إلـــى عزم 
البحريـــن  بيـــوم  االحتفـــاء  المحافظـــة 
الرياضي في ممشـــى عالي يوم الثاثاء 
11 فبرايـــر الجـــاري، ابتداًء من الســـاعة 

10:30 صباحا.
وأوضـــح أن المحافظـــة أعـــدت برنامًجا 
رياضًيـــا وصحًيـــا منوًعـــا يشـــمل فقرات 
للمشـــي،  ماراثـــون  منهـــا  متنوعـــة، 
وسداسيات كرة قدم، وعروض توعوية 
صحيـــة ومســـابقات، وعـــروض ترفيهية 
وتكريـــم الفائزين بمســـابقة الرابح األكبر 

وتحدي السكر، ضمن الحملة المجتمعية 
)الســـمنة ال تليـــق بـــي(، داعًيـــا الجمهـــور 

الكريم الحضور والمشاركة.
وأكد أن إقامة هذه الفعاليات في ممشى 
عالـــي يأتـــي فـــي إطـــار الســـعي العتماد 
منظمـــة الصحة العالميـــة )عالي( نموذجا 
للمدن الصحية في المحافظة الشـــمالية، 

ضمن برنامج المدن الصحية.
المحافـــظ  بيـــن  المجلـــس،  وأثنـــاء 
الميثـــاق  بيـــوم  لاحتفـــاء  االســـتعداد 
الوطنـــي، عبر رعاية المحافظة لمهرجان 
“الميثاق يجمعنـــا 2020”، المزمع إقامته 

في الســـاحة الخارجية لسوق المزارعين 
فـــي هورة عالي، في الفترة من 13 لغاية 
إقامـــة  ويتضمـــن  الجـــاري،  فبرايـــر   15
معرض صور “الميثاق في عشرين عام”، 
إضافـــة إلى فعاليات احتفالية وترفيهية 
وألعاب لألطفال، وسوق لألسر المنتجة، 
والمنتجـــات المحلية للمزارعين وعربات 

األطعمة. 
التعـــاون  والحضـــور  المحافـــظ  وبحـــث 
فـــي إقامـــة “ماراثـــون الشـــمالية 2020”، 
يوم الجمعـــة الموافق 20 مارس المقبل، 
فـــي الســـاحة الخارجيـــة لمجمـــع جـــواد 
للمطاعـــم، بالقـــرب مـــن كارفـــور شـــارع 
البديع بقريـــة باربار، الذي يتضمن إقامة 

فعاليـــات مصاحبـــة متنوعة، من عروض 
الفحوصات الطبية وحملة للتبرع بالدم، 
وتخصيـــص جـــزء مـــن ريـــع الماراثـــون 
البحرينيـــة  الســـكلر  جمعيـــة  لصالـــح 
إذ  المشـــاركة،  الخيريـــة  والجمعيـــات 
ســـيتم اإلعـــان عن طرق التســـجيل في 

الماراثون الحًقا.

المنامة - وزارة الداخلية

المجلس األسبوعي للمحافظة

يتضمن برامج 
صحية وعروضا 

ترفيهية
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الخيرية الجمعية  لصالح  المنطقة  في  حكومي  عقار  بتخصيص  سموه  عن  صادر  قرار  بعد 
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المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبد الحســـين ميـــرزا  بمكتبـــه مجموعة 
تنفيـــذي  ال الرئيـــس  يتقدمهـــم  )كادي( 
للمجموعـــة صالح الفضالـــة يرافقه عدد 

من المسئولين.
ميـــرزا  رّحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي    
ا عن  بالحضـــور وقـــدم لهـــم عرًضـــا مرئيًّ
إنجـــازات ومشـــاريع الطاقـــة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
وجرى اســـتعراض رغبة المجموعة في 
تأسيس عالقة تعاون مشترك للمشاركة 
بمـــا  المجـــاالت  هـــذه  فـــي  واالســـتثمار 

يســـاهم في دفع عجلة التنمية والتطور 
في المملكة وتحقيق األهداف الوطنية 
المتعلقة بتشجيع االستفادة من الطاقة 
النظيفة.  وفي هذا الصدد، أشـــاد ميرزا 
)كادي(،  مجموعـــة  ومشـــاريع  بأنشـــطة 
وقال “إننا في هيئة الطاقة المســـتدامة 
نرحـــب بالتعـــاون المشـــترك مـــع جميـــع 
المحليـــة  والشـــركات  المؤسســـات 
والعالميـــة التـــي مـــن خاللها يتـــم تنفيذ 
المشـــاريع الرائـــدة لالرتقـــاء بالبحريـــن 
إلى مصـــاف الدول المتقدمة في مجال 

تشجيع استخدام الطاقة المتجددة”.

تعزيز مجاالت التعاون في الطاقة مع “كادي” تقوية الروابط االجتماعية وترسيخ مفاهيم التعاون والتعايش
محافظ العاصمة يؤكد أهمية حصول “المنامة” على لقب المدينة الصحية

أكـــد محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
تبنـــي  أن  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
لبرنامـــج  الصحـــة  ووزارة  المحافظـــة 
فـــي  يســـهم  صحيـــة  مدينـــة  المنامـــة 
تقويـــة الروابـــط االجتماعيـــة وترســـيخ 
مفاهيم التعاون والتعايش، وإقامة بنية 
تحتيـــة صديقـــة للبيئة ومعـــززة للصحة 
عبـــر برنامـــج تنمـــوي مســـتدام يعتمـــد 
المعاييـــر الدولية للمـــدن الصحية، معرًبا 
عـــن تطلعـــه أن تنـــال العاصمـــة المنامـــة 
على لقـــب “المدينة الصحيـــة” في العام 

الجاري 2020.
أم  إنجـــاز  أعقـــاب  “فـــي  أن  وأضـــاف 
الحصـــم، وجـــه الفريـــق أول ركـــن وزير 

الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة بتعميم البرنامج على محافظات 
المملكـــة لتطبيقـــه على مختلـــف مدنها، 
اســـتكمال  نحـــو  الدافـــع  أعطانـــا  ممـــا 
علـــى  البرنامـــج  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 

العاصمـــة المنامـــة، الذي نحســـبه عالمة 
مضيئـــة فـــي مســـيرة عمـــل المحافظـــة 
فـــي  المشـــروع  لـــدور  الصحـــة،  ووزارة 
رعايـــة البيئـــة وتنميتهـــا وتعزيز الصحة 
العامـــة”.  جـــاء ذلـــك أثنـــاء اســـتعراض 

الصحـــة  ووزارة  العاصمـــة  محافظـــة 
الجهـــود التي تـــم بذلهـــا لتنفيـــذ معايير 
للقـــب  المنامـــة  العاصمـــة  اســـتحقاق 
المدينـــة الصحية منذ انطـــالق البرنامج 
مطلـــع العـــام الماضـــي، بحضـــور خبراء 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة ســـمر الفقـــي 
ونزار الفكـــي لتقييم ملـــف المنامة لنيل 
لقب المدينة الصحية، إلى جانب أعضاء 
لجنـــة المدينـــة الصحية، إذ شـــهد اليوم 
األول عرًضـــا مرئًيـــا عـــن ملـــف البرنامج 
التعريفي، الذي يضم معلومات وبيانات 
عـــن  آخـــر  وعرضـــا  المنامـــة،  للعاصمـــة 
منهجية عمل البرنامج والمالمح العامة 
لمعايير المدينة الصحية، فيما ســـتكون 
هناك زيارات تفقدية للمشاريع والبرامج 

والمبادرات الصحية في المنامة.

المنامة - بنا

وقعـــت مملكة البحرين ممثلة في وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
دولـــة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  العمرانـــي، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ممثلـــة في 
تفاهـــم  مذكـــرة  الغذائـــي،  األمـــن  وزارة 

للتعاون في مجال األمن الغذائي.
ووقـــع المذكرة وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلف، مـــع وزيرة الدولة لألمـــن الغذائي 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة مريم 
المهيـــري، أثناء زيارتها الرســـمية لمملكة 

البحرين.
وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم لوضـــع إطـــار 
للتعـــاون بيـــن البلدين في مجـــال األمن 
الغذائي وتعزيز التنمية المســـتدامة في 

المجـــاالت التـــي مـــن شـــأنها المســـاهمة 
فـــي تحقيـــق األمـــن الغذائـــي، ويتمحور 
الخبـــرات  تبـــادل  حـــول  التعـــاون  هـــذا 
والمعلومـــات والدراســـات واألبحاث في 
باألمـــن  العالقـــة  ذات  كافـــة  المجـــاالت 

الغذائي.
ويســـعى الطرفان وفًقا ألهـــداف مذكرة 
التفاهم لتنمية وتطوير العالقات القائمة 
بينهما والتعاون المشـــترك في المجاالت 
الزراعيـــة بشـــقيها النباتـــي والحيوانـــي 

والثـــروات البحريـــة، والعمـــل على خلق 
كفاءات وطنية في تلك المجاالت.

وأثناء زيارتها الوزيرة اإلماراتية لمملكة 
البحريـــن، عقـــد الوزيـــر خلـــف اجتماًعـــا 
بحضور وفد كبير من مسؤولي الوزارة، 

تم خالله التباحث بســـبل تعزيز التعاون 
المشـــترك فيمـــا يخـــص مجـــاالت دعـــم 

األمن الغذائي.
وأثناء االجتماع، قدم الوكيل المســـاعد 
لشـــؤون الزراعـــة عبدالعزيـــز عبدالكريم 

الوطنيـــة  االســـتراتيجية  عـــن  عرًضـــا 
لألمـــن الغذائـــي، التـــي تقـــوم علـــى عدة 
محاور تتمثل في نظام اإلنتاج الزراعي 
الخارجـــي  واالســـتثمار  والحيوانـــي، 
واستغالل األراضي والمخزون الغذائي.
تهـــدف  االســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــار 
الزراعـــي  التمويـــل  تكثيـــف  إلـــى 
والحيواني، وتطويـــر التقنيات الزراعية 
المشـــاريع  فـــي  االســـتثماري  والتوســـع 
والتوســـع  محليـــا،  الغذائيـــة  الزراعيـــة 
فـــي االســـتثمارات الزراعيـــة والغذائيـــة 
القطـــاع  اســـتفادة  وتعظيـــم  خارجيـــا، 
الخاص من االتفاقات ومذكرات التفاهم 
مع الدول الصديقة بشأن األمن الغذائي 
وجذب االســـتثمارات الخارجية لمملكة 

البحرين.

المنامة - وزارة األشغال والبلديات

النباتـــي والحيوانـــي الزراعيـــة بشـــقيها  تطويـــر العالقـــات القائمـــة فـــي المجـــاالت 

البحرين واإلمارات توقعان مذكرة تعاون في “األمن الغذائي”

“اليوم العالمي للضمير”.. مبادرة خليفة بن سلمان في أفقها العالمي
Û  حظيــت مبــادرة صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، التــي أقرتهــا 
كل  مــن  أبريــل  مــن  الخامــس  باعتمــاد  المتحــدة  األمــم 
ــا للضميــر، باهتمــام كبيــر علــى المســتوى  عــام يوًمــا دوليًّ
الدولي، كونها تؤســس، وفق رؤية سموه، لتعزيز الجهود 

المستقبلية لخدمة قضايا اإلنسانية والتنمية والسالم.
Û  ــع إحياء هذا  ومــع اقتــراب موعــد المناســبة، فمن الُمَتطلَّ

اليــوم عبــر برامــج وأنشــطة وفعاليــات وطنيــة، وإعــداد 
خطــة إعالميــة منجــزة لنشــر معانــي ودالالت االحتفــال 
باليــوم العالمــي للضميــر، علــى أن تحذو ســفارات مملكة 
البحريــن في الخــارج ذات النهج االحتفالي أيًضا باعتبار 

المناسبة، عالمية األهداف. 
Û  مقتــدًرا ا  اســتثنائيًّ نموذًجــا  تعتبــر  البحريــن  ومملكــة 

قــا فــي تحقيــق أهــداف برامــج التنمية المســتدامة  وموثَّ
إرســاء  ألجــل  المتحــدة  األمــم  وأقرتهــا  وضعتهــا  التــي 
الســالم واألمن واالســتقرار في العالم في رؤيتها 2030، 
والمملكــة حاضــرة بطبيعتهــا الجغرافية في ســماء الفكر 
والمعرفــي،  االقتصــادي  والنمــو  السياســي  واالســتقرار 
وحاضنــة لقــرون مضــت وال تــزال للكثيــر مــن المبادرات 
اإلنمائيــة واالقتصادية واالجتماعية واإلنســانية لتمتعها 
فــي  وسياســي  اقتصــادي  حيــوي  اســتراتيجي  بموقــع 
الشــرق األوســط، مما يجعلها محطة نموذجية مهمة في 
رســم معالم التحوالت المحورية التنافســية في المنطقة 
نظيــر تفردهــا بمقومات الوصول ألســمى مراتــب الحياة 
التكامليــة المثاليــة االجتماعيــة، والتي أظهرتهــا التقارير 
التنميــة  مــة الُمحوكمــة اللتــزام المملكــة بأهــداف  الُمحكَّ
المستدامة ونفوذها للتنفيذ على أرض الواقع وارتداداته 
اإليجابية بأعلى النســب المئوية على الحياة االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية.
Û  ومن أهم أعمدة تلك المقومات التي تضع معنى للحياة  

بجودتهــا؛ االهتمــام الكبيــر والتبنــي الســتدامتها من ِقبل 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقر، الــذي يحمل اســمه الكريم جائزة 
عالميــة للتنمية المســتدامة، هدفها تعزيز روح المنافســة 
لتحقيــق  والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  والتنافســية 
أهــداف برامــج األمــم المتحــدة التنمويــة، انطالقــا مــن 
توجهاتــه اإلنســانية وســعيه الحثيــث لرفاهيــة اإلنســان 

وتمكينــه مــن العيــش الرغيــد بســالم، وعنايتــه ورعايتــه 
فــي شــتى أصقــاع  لإلنســان  الكريمــة  الحيــاة  لديمومــة 

األرض.
Û  وســوف يكــون إلقرار األمم المتحــدة ليوم دولي عالمي  

للضميــر فــي الخامــس مــن ابريــل لكل عــام، الــذي انطلق 
بمبــادرة إنســانية اســتراتيجية ذكيــة حكيمــة مــن ســمو 
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، وقع تاريخي ُحِفر بماء 
الذهب في صحائف األمم المتحدة، ليتربع على كل األيام 
ا بريقه يصل  اإلنســانية واحتفالياتهــا، وليكون يوًمــا دوليًّ
ألعماق التنمية المستدامة في تسخير اإلنسانية لتحقيق 
أهدافهــا علــى أكمــل وجــه، والــذي أشــاد بــه البروفيســور 
جيفري ســاكس مدير معهد األرض في جامعة كولومبيا، 
وأســتاذ التنميــة المســتدامة في كليــة العالقــات الدولية 
والعامــة بالجامعــة فــي محاضرته بمركز الشــيخ إبراهيم 
بــن محمد آل خليفــة للثقافة والبحوث بالمحرق من يوم 
الســبت األول مــن فبرايــر عــام 2020، “تحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي الشــرق األوســط.. التحديــات والفــرص” 
ألن الضميــر الحــي الذي يمكن اختزاله فــي بعض النقاط 
المرتبطــة بتحقيق تلــك األهداف، ســيعني الكثير لصناع 

القرار كونه:
Û  األســاس التكويني لإلنســان الذي مّيزه الباري عّز وجّل -

عن بقية المخلوقات في التفريق بين الحق والباطل.
Û  الكريمــة الحيــاة  جــودة  لديمومــة  الرئيــس  المحــرك   -

والعيــش الرغيــد بــكل عناصره التي تشــير إليــه األبحاث 
العلمية.

Û  الدافــع الحقيقــي لتمكيــن األمــم المتحــدة لبلــورة أذرع -
ديناميكية تقييمية مبتكرة لتذليل الصعوبات.

Û  الداعم لوضع مؤشرات قياس التنمية المستدامة مبنية -
على الحركة اإلنسانية النفسية في الشعور بالمسؤولية.

Û  التناقضــات مســاحة  تقليــص  فــي  المباشــر  المؤثــر   -
والتحديــات فــي تحديــد ســلم األولويــات فــي تحقيــق 

األهداف.
Û  وفي نظرة تحليلية لالنعكاس المستقبلي واالستراتيجي

مــن إقــرار اليــوم العالمــي للضميــر علــى المحــاور الثالثة 
أعلــى  تحقيــق  خلــف  الكامنــة  والتحديــات  الرئيســية 
معــدالت نســبية لتحقيــق األهــداف التنمويــة المرتبطــة 
بها، والتي يؤمن بها وأشار إليها البروفيسور ساكس في 

محاضرته عن التنمية المستدامة ملخصها فيما يلي:
Û  الجغرافيــا السياســية ومضمــون يــوم الضميــر وتأثيــره -

علــى تســريع عجلــة التوافــق واالتحــاد لحلحلــة األزمات 
والفــوارق الفكريــة، للرضــوخ لتحكيــم العقــل اإلنســاني 
ــا  اقتصاديًّ المجتمعــات  أرهقــت  التــي  المعانــاة  ولكســر 
ا وفقًرا، نتيجة لما حملته  ا وتقنيًّ ــا وتعليميًّ ــا وبيئيًّ وصحيًّ
َمــرَّ  الــذي  األوســط  الشــرق  فــي  السياســية  التداعيــات 
وَيُمــر بأزمــات حرجــة متفاوتــة والــال اســتقرار في بعض 
مــن مناطقــه لعقــود مضــت والدعــوة إلى الســالم واألمن 

واالستقرار لتجنيبه الدخول في أنفاق مظلمة.
Û  التقنيــات الرقميــة وما تختزله الثورة الصناعية الرابعة -

المتســارعة علــى معطيــات التنميــة المســتدامة مــن عدة 
اتجاهــات، والــذي ســيكون ليــوم الضميــر تأثيــر محــوري 
عليهــا فــي تحديــد الجوانــب اإليجابيــة المثمــرة كعالمة 
فارقــة مقابــل الســلبية التأثيريــة الســيبرانية، والدعــوة 
لتبنيهــا فــي خدمــة البشــرية فــي المــدن الذكيــة والذكاء 
االصطناعــي وإنترنــت األشــياء وفــي الحــد من ســلبيات 
تبعــات الجغرافيا السياســية والبيئيــة والحروب الرقمية 

واهتزازاتها على السلم العالمي.
Û  ا ومرتبط بالمحورين  - االستدامة البيئية محور مهم جدًّ

ويــوم  بــه،  المرتبطــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  الســابقين 
الضميــر له الــدور اإلنســاني الموجه نحو الحلــول البيئية 
النافعــة واســتغالل الطاقــة المتجددة الشمســية والرياح 
وغيرهــا ممــا ُيْؤَمــن اســتخدامه، وهــو المنبــه والضاغــط 
للحــد مــن االنتهــاكات البيئيــة وتأثير الجــور على األرض 
ومقدراتهــا واســتنزافها مــن أجــل الحاضــر والمســتقبل 
لألجيــال وتعزيــز مقومــات جــودة الحيــاة، والــذي بــدأت 
تظهــر ســلبياتها فــي ارتفــاع مؤشــرات شــدة االحتبــاس 
الحراري واستهالك الطاقة ونقص المياه الصحية وسوء 

استخدام المصادر الطبيعية.
Û  العيــش الرغيــد ورفاهيــة اإلنســان تعبيرات مهمــة تتكّرر

كثيًرا وتأخذ مساحة كبيرة عند متصديي تنفيذ مقومات 
جودة الحياة البشــرية في المجتمع، وهي من األولويات 
التي يحملها في قلبه ســمو األمير رئيس الوزراء الموقر، 
ولــم تخرج أبًدا عن نطاق مبادرته الكريمة لليوم العالمي 
للضميــر، وفيها من التوافق الكبير ألبحاث علماء جالوب 
منــذ أواســط القرن العشــرين في تصنيــف العيش الرغيد 

الــذي تحدثــه نتائــج الســالم واألمــن واالســتقرار، وتلــك 
األبحــاث تتعــدى المفهــوم التقليدي في أن تكون ســعيًدا 
ا، أو تكون ناجًحا، أو يقتصر األمر  فقــط، أو أن تكــون ثريًّ
على الصحة البدنية، بل هو مجموعة من العوامل بحيث 
يقود التركيز على بعضها بمعزل عن العوامل األخرى إلى 
اإلحبــاط أو الفشــل أحيانــا، والتــي يذكرهــا “تــوم راث و 

جيم هارتز” في كتابهما “العيش الرغيد” عام 2014،
Û  وقــد تــم التوصــل إلــى نتائج ُتظهــر كيفية قضــاء الناس 

ألوقاتهــم وتقييمهــم لحياتهــم مــن خالل مقياس شــامل 
لقيــاس رغــد األفــراد تحــت مســمى “مستكشــف الرغــد” 
wellbeing finder واحتــواؤه لمئــات األســئلة عــن الرغد 
التــي تــم طرحهــا علــى ما يربــو 150 دولة، وشــملت على 
مــا يزيــد 98 % مــن ســكان األرض عــن الصحــة والثــروة 
بعــد  التوصــل  وتــم  والمجتمــع،  والوظائــف  والعالقــات 
اكتمــال البحــث إلــى خمســة عوامــل إحصائيــة واضحــة، 
ــز بين الحياة المزدهرة والحيــاة التي يقضيها  والتــي ُتَميِّ
اإلنســان في معاناة، واعتبارها العناصر األساســية للرغد 
البعــض،  بعضهــم  مــع  تفاعلهــم  فــي  البشــر  لــدى معظــم 
والتــي ال يمكــن أن تتحقــق تلــك العناصــر إال باإلحســاس 

بالمسؤولية المبنية على وعي الضمير:
Û  الرغــد الوظيفــي: كيفية اســتغالل الوقت وحب ما يتم -

عمله.
Û  الرغــد االجتماعــي: امتــالك عالقــات قويــة وحــب فــي -

الحياة.
Û .الرغد المالي: اإلدارة الفعالة للحياة االقتصادية -
Û  الرغــد البدنــي: عبــارة عن امتــالك صحة جيــدة وطاقة -

تكفي إلنجاز المهام اليومية.
Û  الرغد المجتمعي: اإلحساس بالتفاعل مع المجتمع الذي -

يعيش فيه الفرد.
Û  ومــن الشــواهد التــي يمكــن االعتماد عليهــا في تحديث  

وتقويــم مبــادئ الــذكاء االســتراتيجي إحــدى مواصفات 
ISO/TC 279 والمرتبــط  العالميــة  االبتــكار  إدارة  نظــام 
التكامليــة  االســتفادة  هــو  االســتراتيجي،  بالتخطيــط 
التــي ســتحدثه الروابــط واالنجذابــات المحوريــة باليوم 
العالمي للضمير، كون الضمير الالعب الحقيقي في زلزلة 
المؤثرات السلبية والَحَكم في إظهار المؤثرات اإليجابية 

المخفية إبان اتخاذ القرارات االستراتيجية.

عادل المرزوق



“سكلرية” بريطانية من المنامة: انخفاض وفيات المرض بالبحرين مقارنة بالعالم
كشـــفت الكاتبـــة الشـــهيرة ومحاربة األلم 
صاحبـــة الكتاب األكثـــر مبيًعا حول العالم 
“تخفيف األلم” ومريضة السكلر المعروفة 
بمحاربتهـــا لأللم واهتمامها بمرضاه حول 
العالـــم البريطانية آن ويلش، والتي بدأت 
بزيـــارة خاصـــة للبحرين، وتعـــد هذه هي 
الزيـــارة الثانية لهـــا، عن انبهارهـــا للتطور 
المنظـــور واإليجابي في ملف الســـكلر من 
كل النواحـــي، مؤكـــدة أن مـــا تحقـــق مـــن 
إنجـــازات في هـــذا الملف بدعـــم حكومي 
إلـــى طفـــرة  الجمعيـــة أدى  مـــع  وتعـــاون 
واســـعة في انخفاض عدد وفيات السكلر 

بالبحرين مقارنة بدول العالم.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال رئيـــس جمعية 

السكلر زكريا الكاظم، وعدد من أعضائها، 
في مقر الجمعية بمدينة عيســـى بالكاتبة 
آن ويلش صباح أمس الســـبت، وحضرت 

“البالد” اللقاء.
وأعربـــت ويلش فـــي تصريحات لـ “البالد” 
وأعضـــاء  رئيـــس  للقـــاء  ســـعادتها  عـــن 
الجمعية، وعددا من أسر وأهالي المرضى 
مـــن مركـــز  الطبيـــة  الكـــوادر  مـــن  وعـــدد 

أمراض الدم.
وتحدثـــت صاحبـــة الكتاب األكثـــر مبيًعا 
حـــول العالـــم خـــالل لقائهـــا، عـــن عملهـــا 
الجاد والمســـتمر علـــى الرغم من تعرضها 
أحيانـــا  تســـتمر  والتـــي  األلـــم  لنوبـــات 
لفتـــرات طويلـــة، مؤكدة أنها اســـتطاعت 

التحـــدي، واســـتطاعت النجـــاح والتفوق 
أن  علـــى  وإصرارهـــا  عزيمتهـــا  بســـبب 
تثبـــت للجميـــع أن مريـــض الســـكلر قـــادر 
علـــى العمـــل والنجـــاح وبلـــوغ األهداف، 

مـــن خـــالل عزيمتـــه ومـــن خـــالل الدعـــم 
العائلـــي والـــذي يعد عامال مهمـــا في هذا 
الجانـــب، باالضافة الـــى الدعم الحكومي 

والمجتمعي.

وتابعـــت أن أهمية الكتاب هو أنه خالصة 
لتجربتهـــا كمريضـــة ســـكلر تمكنـــت مـــن 
النجـــاح واالبـــداع في عملها ومع أســـرتها 
احدهمـــا  وبنـــت  ولـــد  لولديـــن،  أم  فهـــي 
بالعاشـــرة مـــن العمـــر واآلخـــر فـــي ســـنته 

الثانية رغم المرض والمعاناة.
ومضت آن ويلش بالقول: شغلُت منصب 
فـــي  المنجليـــة  الخاليـــا  رئيســـة جمعيـــة 
المملكة المتحدة مـــن عام 2009 إلى عام 
2012، وكانـــت هـــذه المؤسســـة الخيريـــة 
بوابتي المفتوحة الستقبال كافة الشرائح 
مـــن مرضى األمـــراض المنجليـــة، واللقاء 
باألســـر التـــي لديها أطفـــال مصابين بهذه 
االمراض، وأستطعت ومن خالل تجربتي 
مســـاعدة األشـــخاص كافة ممن قابلتهم، 
مع عملي الشخصي المستمر لنشر وزيادة 

الوعي بالمرض ودعم المرضى في إنشاء 
برامـــج تكافـــل تســـاعدهم علـــى العيـــش 
والتعايش مع صعوبات وتحديات الحياة 

بقدر من الوعي والمسئولية.
األكثـــر  الكتـــاب  صاحبـــة  واســـتمعت 
مبيعـــا حول العالـــم لتخفيف الـــم مرضى 
الســـكلر ونوباته وطـــرق الســـيطرة عليه، 
الجمعيـــة  رئيـــس  مـــن  اســـتعراض  الـــى 
زكريـــا الكاظـــم، حول التطور الذي لمســـه 
ويعايشه مرضى السكلر بعد الدعم القوي 
مـــن لـــدن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة 
وتبني سموه الشخصي للملف، واالهتمام 
والدعـــم من مـــن وزيـــرة الصحـــة ووكيل 
الـــوزارة اللذيـــن يتابعـــان ويتواصالن مع 

الجمعية في كل األمور.

الكاتبة متوسطة أعضاء الجمعية

معصومة توقع بسجل الحضور
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إبراهيم النهامليلى مال اهلل

بدور المالكي من مدينة عيسى

أغلقت حديقة خليفة الكبرى بالرفاع 
بوابهـــا الرئيســـة المطلة على شـــارع 
بـــو شـــاهين، مـــع اقتصار اســـتخدام 
البوابة الخليفة المطلة على مســـجد 
السالم، وسط انزعاج من قبل الزوار 

والمرتادين لها، ومن الجنسين.
وأكد عدد من الزوار في تصريحاتهم 
يضطـــرون  باتـــوا  بأنهـــم  “البـــالد”  لــــ 
مـــن جهـــة  كامـــل  بشـــكل  لاللتفـــاف 
شـــارع أم جيليد إلى البوابة الخليفة 
مباشـــرة  تطـــل  والتـــي  للحديقـــة، 
علـــى مواقف المســـجد وعلـــى صالة 
المناســـبات الخاصة بـــه، والتي عادة 

ما تكون مشغولة، وممتلئة بالزوار.
اإلســـراع  بضـــرورة  الـــزوار  وطالـــب 

بإعـــادة افتتـــاح الحديقـــة البوابـــة الرئيســـة للحديقـــة األكبر في 
المحافظة الجنوبية تســـهيال على النـــاس، وتخفيفا لالختناقات 

المرورية الحادة والمضجرة واختصارا للوقت.
وعـــادة ما تكتـــظ حديقة خليفـــة الكبرى بأعداد مـــن الرياضيين 
رجاال ونســـاء، والذين يمارســـون التدريبات الســـويدية ورياضة 
المشـــي حتى قرب ساعة اإلغالق مســـاء، حيث زودت الحديقة 
بمســـاحات واسعة من العشب األخضر لذات الغرض، ومساحات 
أخرى للتمرينات وللحركة، مزودة ببعض األدوات الالزمة لذلك.

وأكـــد عضـــو مجلـــس البلـــدي خالـــد 
البوابـــة  إغـــالق  تـــم  أنـــه  جناحـــي 
الكبـــرى  خليفـــة  لحديقـــة  الرئيســـة 
بديسمبر الماضي، لكنهم - والحديث 
لجناحـــي- تعاقـــدوا أخيـــرا اقـــد مـــع 
شـــركة أمن جديدة، لتزويد الحديقة 
بالمزيـــد من الحراســـات، والتي على 
إثرهـــا ســـيتم إعـــادة افتتاحهـــا مـــن 

جديد.
الزمنيـــة  الفتـــرة  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
المحـــددة لذلك، أجاب بالنفي وبعدم 

معرفته عن ذلك.
وكانـــت بلدية الجنوبيـــة قد فرضت 
رمزيـــة  رســـوما   2018 العـــام  فـــي 
قـــدرت بمبلغ 300 فلـــس على ارتياد 
الحديقـــة، واالنتفـــاع مـــن خدماتهـــا 

ومرفقاتها.
مـــن جهته، قـــال مدير عام بلدية الجنوبية عاصـــم عبداللطيف لـ 
“البـــالد” إن إغـــالق البوابة هـــو للمزيد من الســـيطرة ألمور أمنية 
ولصالح الزوار؛ حتى يتم االنتهاء من العقد الجديد وذلك لفترة 
مؤقتة حتى إنهاء العقد مع شركة الحراسات الجديدة، موضحا 

بأن البوابة تحتاج للمزيد من الصيانة.
وأضـــاف “لم تتأثـــر الخدمات داخل الحديقة، بل هي ال تزال كما 

هي عليه بالسابق، حتى إعادة افتتاحها”.

مســؤولون لـ “^”: تزويد المنشأة بمزيد من الحراسات
إغالق بوابة حديقة خليفة الكبرى الرئيسة للصيانة

تقدم عضـــو مجلس النـــواب معصومة 
عبدالرحيـــم والنائـــب أحمـــد األنصاري 
باقتـــراح بقانون بشـــأن تعديـــل المادة 
45 من المرســـوم بقانون رقم 23 لسنة 

2014 بشأن قانون المرور.
ويتضمـــن القانـــون رفع مخالفة شـــغل 
المواقفـــة المخصصة لـــذوي الهمم من 
20 دينـــارا لغرامة تبدأ مـــن 400 دينار، 

وال تتجاوز 500 دينار.
االقتـــراح  مـــن  األولـــى  المـــادة  تنـــص 

بقانون على أن يلغى الشـــرط رقـــم 23 وتضاف فقرة أخيرة إلى 
المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون 
المـــرور نصها اآلتي: “وفـــي حال قيام المخالف بشـــغل المواقف 
المخصصة لذوي اإلعاقة من قبل غيرهم، فإنه يعاقب بغرامة ال 

تقل عن 400 دينار وال تتجاوز 500 دينار”.

المذكرة االيضاحية

وجـــاء فـــي المذكـــرة اإليضاحيـــة لالقتـــراح بقانون أنـــه لما كان 
وجـــود المواقف المخصصة لذوي اإلعاقة هو لمســـاعدتهم على 
الوصول إلى المكان بأســـرع وقت ممكـــن ولتقليل الجهد عليهم 
ولاللتـــزام بأحقيتهـــم في هـــذا المواقع؛ نظـــرا لظروفهم الخاص 

التي تستوجب توفيرها في األماكن العامة.

وقـــد أصبح شـــغل المواقـــف المخصصة 
لذوي اإلعاقة بظاهرة نشـــاهدها بشـــكل 
يومي، في حين أن أصحابها محرومون 
مـــن الوقـــوف فـــي األماكـــن المخصصـــة 
لهـــم مما يزيد من معاناتهم في الوصول 
ويزيـــد  بـــل  يريدونـــه،  موقـــع  أي  إلـــى 
مـــن معاناتهـــم فـــي بـــذل الجهـــد األكبـــر 
للوصـــول، فـــي حيـــن أن االعتـــداء على 
هـــذه المواقـــف يعتبـــر باألمـــر الخاطـــئ، 
ويجـــب أن يكـــون هنـــاك رادع أكبـــر عبر 
تغليـــظ العقوبة الســـتفادة ذوي اإلعاقة 

من الخدمات المقدمة لهم.
باإلضافة إلى ذلك، فإن وضع ضوابط للمخالفين من قبل اإلدارة 
العامـــة للمـــرور، والتي نثق بأنها لن تدخر جهدا في توفير الالزم 
عبـــر تكثيف الحمـــالت خصوصا في المجمعـــات التجارية لرصد 
المخالفيـــن واإلبـــالغ عنهـــم.  كمـــا أن للتوعية واإلرشـــادات دور 
مهـــم في هـــذا الجانب من خـــالل إدارة الثقافة المرورية ونشـــر 
اإلعالنـــات عبـــر وســـائل اإلعـــالم المرئيـــة والمســـموعة للتثقيف 

بأهمية عدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي اإلعاقة.
ويكتســـب أهمية االقتراح برغبة كونـــه يرفع قيمة المخالفة من 
20 دينـــارا لتتـــراوح بيـــن 400 إلـــى 500 دينـــار؛ بهـــدف االلتـــزام 
الواضح من قبل مستخدمي الطريق بأهمية عند شغل المواقف 

المخصصة لذوي اإلعاقة.

شغل مواقف ذوي اإلعاقة ظاهرة يومية.. وأصحابها محرومون
رفع غرامة الوقوف بـ“بارك” المعوق من 20 دينارا إلى 500

السجن 5 سنوات لمدان بتزوير عقود رهن أرض يمتلكها مع شقيقه
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بواقعــة تزويــر متهــم 
لعقــدي رهــن عقــاري علــى أرض يمتلكهــا مــع شــقيقه بالشــيوع، وتمكن من 
الحصــول علــى قرضيــن مــن أحــد البنــوك بلغــت قيمتهمــا 300 ألــف دينــار، 
وعندما تعثر في سداده اكتشف شقيقه األمر، فأبلغ ضده بالواقعة؛ وذلك 
بتأييد سجن المستأنف لمدة 5 سنوات وبمصادرة المحررات المزورة، كما 
رفضــت اســتئناف المدعيــن بالحق المدنــي؛ نظرا لعدم فصــل محكمة أول 

درجة في هذا الشأن.

وجـــاء فـــي حكـــم المحكمـــة أن الواقعة 
تتحصـــل فـــي أنـــه بغضون العـــام 2002 
اشـــترى المتهم وشـــقيقه المجنـــي عليه 
قطعـــة أرض فـــي منطقـــة ســـترة بقيمة 
60 ألف دينار، دفـــع المتهم فيها 35000 
 25000 مبلـــغ  شـــقيقه  ودفـــع  دينـــار، 
دينار وتملكاها على الشـــيوع وســـجلت 

باسمهما في إدارة السجل العقاري.
وفي العام 2004 أبلغ المســـتأنف شقيقه 
برغبتـــه في بناء محـــالت على جزء من 
األرض، فوافقـــه المجنـــي عليـــه باعتبار 
أنـــه ســـيقوم ببنـــاء تلـــك المحـــالت مـــن 
أموالـــه الخاصـــة، إال أن المتهـــم قام في 
شـــهر أبريـــل العـــام 2007 برهـــن األرض 
لصالـــح أحد البنـــوك بموجـــب عقد رهن 
وهـــو  بـــاألرض  شـــريكه  علـــم  وبـــدون 
شـــقيقه، إذ حصل المستأنف على قرض 
بقيمـــة 100 ألـــف دينـــار، قـــام بمقتضـــاه 
ببنـــاء المحالت وقام بالتوقيع على ذلك 
العقـــد وملحقاته بتوقيعه كما وقع عليه 
بتوقيـــع تســـبب صـــدوره زورا للمجنـــي 

عليه لدى إدارة التوثيق.
 2008 العـــام  فـــي  المســـتأنف  وتوجـــه 
بمفرده مـــرة أخرى للبنـــك وطلب قرضا 
إضافيـــا بقيمـــة 200 ألف دينـــار بضمان 
أصـــل العقـــار المرهون، فســـلمه موظف 
البنـــك األوراق المطلوبـــة للتوقيع عليها 
مـــن الطرفيـــن وبعـــد عـــدة أيام أعـــاد له 
األوراق موقعا عليها منه وبتوقيع نسبه 
زورا للمجنـــي عليه شـــقيقه، وتم تجهيز 

ملحـــق للعقـــد األصلي، وتوجـــه مندوب 
البنك وقام بتوثيق ذلك االتفاق وحصل 
المســـتأنف علـــى القرض الثانـــي وأودع 

بحسابه البنكي.
لكنه تعثـــر في العام 2010 بســـداد مبلغ 
القـــرض الممنوح له، فتم جدولة القرض 
اإلجمالـــي المقدر بمبلـــغ 300 ألف دينار، 
كمـــا تـــم تعديـــل االتفاقيـــة بتمديد مدة 
الســـداد وتقليـــل قيمـــة األقســـاط، وتـــم 

التوقيـــع  المطلـــوب  األوراق  تســـليمه 
عليها، فأعادها بعد أيام بعدما زّور أيضا 

توقيع شقيقه على تلك االستمارات.
وعلـــم المجنـــي عليـــه بالعـــام 2013 أن 
المســـتأنف رهـــن أرضهمـــا ليحصل على 
الوثيقـــة  منـــه  فطلـــب  القـــروض،  تلـــك 
الخاصـــة بـــه لكـــي يحصل علـــى نصيبه، 
فـــي  وصـــدر  الســـتخراجها  فاصطحبـــه 
العـــام 2015 حكم من المحكمة الصغرى 
المدنيـــة بتقســـيم األرض، حيث اختص 

المتهم بـ 3 قســـائم فيما اختص المجني 
عليه بقسيمتين.

لـــم تنته الواقعـــة عند هذا الحـــد، بل إن 
العـــام  فـــي  قســـيمتين  بـــاع  المســـتأنف 
بموافقـــة  آخـــر  شـــخص  لصالـــح   2016
البنـــك الـــذي اســـتلم منه مبلـــغ 140 ألف 
دينـــار، فتـــم تعديـــل االتفـــاق علـــى عقد 
الرهـــن وتـــم توثيقـــه مجـــددا مـــن قبـــل 
الموثقـــة المختصـــة بعـــد أن وقـــع عليـــه 
نســـبه  وبتوقيـــع  بتوقيعـــه  المســـتأنف 

زورا للمجنـــي عليـــه مرة أخـــرى بصفته 
المقتـــرض وبصفـــة المجنـــي عليه كفيل 
راهـــن ومســـؤول البنـــك بصفتـــه الدائن 

المرتهن.
وكان ذلـــك كلـــه بغيـــر علم مـــن المجني 
عليه أو تفويض منه للمستأنف للتوقيع 
بدال منـــه، والذي عندما طالبه بتســـليمه 
قســـيمته التي تملكها، رفض المستأنف، 
مـــرة  رهـــن قســـيمته  قـــد  بأنـــه  وأبلغـــه 
أخـــرى لصالح البنـــك، وهو ما لـــم ينكره 

المســـتأنف خـــالل التحقيـــق معه، فضال 
المرفقـــة  الخبـــراء  بتقاريـــر  ثبـــت  عمـــا 

بالقضية.
وبعد مداولة القضية، قالت المحكمة في 
أسباب حكمها إنه ال مجال للتشكيك في 
صورة واقعة الدعوى التي استخلصتها 
مـــن األدلـــة، إذ ليـــس فيهـــا مـــا يخالـــف 
العقـــل والمنطق، ولهـــا أصلها الثابت في 
األوراق، ومن ثم استبعدت إنكار المتهم 
باعتبـــار أنه يقصد اإلفالت بغير حق من 

العقاب ومما ارتكبه من جرم.
وأضافـــت أن ما أســـند للمســـتأنف ثابت 
حياله ثبوتا كافيا وقاطعا ركنا واستنادا 
ال يعتريـــه شـــك البتنائـــه علـــى الجـــزم 
واليقيـــن؛ لذا فإنها ال تعول على الدفوع 
التي تقدم بها موكله، والتي يقصد منها 
التشـــكيك في الواقعة، والتـــي اطمأنت 

إليها المحكمة أصال.
وأشـــارت إلى أنه لمـــا كان ما تقدم، فإنه 
قـــد ثبت فـــي يقين المحكمـــة على وجه 
القطع واليقين أن المستأنف في غضون 
األعـــوام 2007 و2013 و2016 اشـــترك 
مـــع موظـــف عـــام حســـن النيـــة بطريـــق 
المســـاعدة في ارتكاب تزوير في محرر 
رسمي وكان ذلك بأن اشترك مع الموثقة 
فـــي  النيـــة،  حســـنة  التوثيـــق،  بـــإدارة 
ارتـــكاب تزوير في عقد الرهن الرســـمي 
والمنســـوب صدوره إلـــى إدارة التوثيق 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة 
غافلهـــا  بـــأن  ذلـــك  وكان  واألوقـــاف، 
ووضع إمضاء مزور نسب صدوره زورا 
لشـــقيقه المجني عليه، فقامت الموظفة 
التوقيـــع  ذلـــك  باعتمـــاد  النيـــة  حســـنة 
فـــي إثبـــات بيانات عقـــد الرهن المشـــار 
إليـــه والمتضمـــن حضـــور المجنـــي عليه 
ســـالف الذكر مكتـــب التوثيق وموافقته 
علـــى بنـــود العقـــد على خـــالف الحقيقة 
بغرض استعماله كمحرر صحيح، فتمت 

الجريمة بناء على تلك المساعدة.
إسمـاعيـــل السقـــايعبــــاس إبـــراهيـــم

السجن 5 سنوات وإحالة الدعوتين
المدنيتين للمحكمةالمختصة

الحكم
الضحايا

- شقيق المتهم 

- البنك الدائن

الُتهم
تزوير عقود
رهن أرض لصالح
بنك حصل بموجبه
على 300 ألف دينار

مبررات الحكم
- اعترافات المتهم بالتحقيقات

- يقين المحكمة بارتكابه
للواقعة وفقا لألدلة والبراهين  

سترة 
60

ألف دينار

عدة مرات خالل األعوام 
من 2007- 2016

شقيقه أبلغ ضده بعدما تعثر 
في سداد قيمة الرهن

غافل شقيقه 
ع بدال منه  ووقَّ
و”بهدله” بين 

المحاكم والبنك

حصل على 
قرضين بقيمة 

إجمالية 300 ألف 
دينار

قيمتها 60 ألف 
وبعد تقسيمها لـ 5 
قسائم باع قطعتين 

بـ 140 ألف

عباس إبراهيم



النفيعي وآخرون يقدمون 
“استجواب البحرنة” لحميدان

كشـــف النائـــب إبراهيـــم النفيعي لـ “البـــاد” أنه بصدد 
تقديـــم طلـــب اســـتجواب لوزيـــر العمـــل والتنميـــة 

االجتماعية خال األسبوع المقبل.
وأوضـــح للصحيفـــة أن صحيفـــة االســـتجواب 
تتضمـــن محوريـــن، األول عـــدم تطبيـــق الوزير 
الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل، والمحور 

اآلخر كارثة قرار “الفيزا” المرنة.
وأشـــار إلى أن الوزير تراخى عن إنفاذ الخطة 
الوطنية بشـــأن ســـوق العمل، والتـــي تتضمن 
اإلستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل 

العمالة الوطنية واألجنبية.
ولفت إلى أن من واجبات الوزير ووفقا لقانون تنظيم سوق العمل 

وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل.
ولفـــت إلى أن القانون يوجب على الوزير وضع هذه الخطة 

كل ســـنتين، ويجـــوز عنـــد االقتضـــاء إعدادهـــا لفتـــرات 
أقصر، وتنشـــر الخطة في الجريدة الرسمية، وذلك كله 

لم يقم به الوزير.
وعـــن عـــدد الموقعيـــن علـــى طلـــب االســـتجواب، رد 
النفيعـــي بـــأن المشـــاورات مســـتمرة، وأن العدد في 
تزايد، وســـيجري الكشـــف عنه خال األيام القليلة 

المقبلة.

منح المطلقات واألرامل بيوتا بدال من الشقق المؤقتة
مسكن على  الحصول  خدمة  من  الستثنائهن  قانوني  مسوغ  يوجد  ال 

تقدم كل من أعضاء مجلس النواب حمد الكوهجي وزينب عبد األمير وفاطمة القطري وفوزية زينل، 
باقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن اإلسكان.

والذي يتضمن ضم الفئة الخامســـة من مســـتحقي 
الخدمات االســـكانية حق طلب مســـكن عن طريق 
التملك وتشمل هذه الفئة )المطلقة او المهجورة أو 
األرملـــة وليس لديها ابن أو أكثـــر أو العزباء يتيمة 

األبوين(.

نص المادة

وتنـــص المادة األولى مـــن االقتراح بقانون على أن 
يســـتبدل بنـــص المادة 4 من المرســـوم بقانون رقم 

10 لسنة 1976 من شأن اإلسكان النص اآلتي:
“ينظم وزير اإلسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير  «

المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين 
نفاذا لهذا القانون كما يحدد فئات المنتفعين من 

الخدمات اإلسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات 
حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التمليك.

ونصت المادة الثانية من االقتراح “على رئيس  «
مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام 
هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية”.

المذكرة االيضاحية

وجـــاء فـــي المذكـــرة اإليضاحية لاقتـــراح بقانون 
حين تنص المادة األولى على استبدال نص المادة 
4 من المرســـوم 10 لســـنة 1976 في شأن االسكان 
وذلـــك بإضافـــة حكـــم جديـــد علـــى أحـــكام المـــادة 
يقضـــي بتفويض الوزير المعنى بشـــؤون اإلســـكان 

بإصـــدار قـــرار يحـــدد فيـــه فئـــات المنتفعيـــن مـــن 
الخدمـــات االســـكانية التي تقدمها وزارة اإلســـكان 
علـــى أن يكـــون حـــق التقديـــم علـــى طلب مســـكن 
عـــن طريق التملك ممنوح لكافة هـــذه الفئات دون 
تمييـــز بينهم كما هو معمـــول به في الوقت الحالي 
بناء على القرار رقم 909 لســـنة 2015 بشـــأن نظام 
اإلســـكان وبالتحديـــد المادة 3 التـــي منحت لجميع 
الفئـــات حق التقديم على طلب مســـكن عن طريق 
التملك ماعدا الفئة الخامسة )المطلقة أو المهجورة 
أو األرملـــة، وليـــس لديهـــا ابـــن أو اكثـــر أو العزبـــاء 
يتيمة األبوين( التي منحت خدمة الســـكن المؤقت 
فقـــط دون مبـــرر، فـــا يكـــون هنـــاك اســـتقرار لهذه 
الفئة في مســـكنها التي في في أمس الحاجة لهذا 
االســـتقرار بإضافـــة إلى عدم وجـــودة مبرر واقعي 
ال يوجـــد مســـوغ قانونـــي يســـمح باســـتثناء هـــذه 
الفئة مـــن خدمة الحصول على مســـكن عن طريق 

التمليك. فوزية زينل وحمد الكوهجي

 يتضمن محورين: 
عدم إصدار خطة تنظيم السوق و”الفيزا” المرنة

ليلى مال اهلل

راشد الغائب

ليلى مال اهلل

ا إعانة بترول لكل رب أسرة مقيم بالبحرين 50 ديناًرا شهريًّ
ــي ــاس ــب ــع ــراح نــيــابــي وّقـــعـــه الــكــوهــجــي وزيـــنـــب وقــمــبــر وال ــ ــت ــ اق

تقّدم كل من أعضاء مجلس النواب حمد الكوهجي وزينب عبداألمير وعمار قمبر ومحمد 
العباســي باقتــراح بقانون بشــأن إعانة محروقــات يتضمن صرف عــاوة محروقات بواقع 

50 ديناًرا لكل رب أسرة بحريني ويقيم في البحرين.

 ويهـــدف االقتراح بقانون لدعم رب األســـري 
إعانـــة  يمنحـــه  عليـــه  األعبـــاء  وتخفيـــف 
للمحروقـــات بواقـــع خمســـين دينـــاًرا إلعانته 
علـــى مصاريـــف وســـائل تنقلـــه ومصاريـــف 

المحروقات األخرى التي تحتاجها األسرة.

نص االقتراح

وجاء نص االقتراح بقانون كاآلتي:

المادة األولى: يمنح كل رب أسرة  «
بحريني إعانة محروقات بواقع 

ا شهريًّا خمسين دينارًا بحرينيًّ

المادة الثانية: يشترط الستحقاق  «
إعانة المحروقات ما يلي:

ا. 1 - أن يكون بحرينيًّ
2 - أن يكون مقيًما في مملكة البحرين. 

3 - أن يكون رب أسرة. 

 المادة الثالثة: يوقف صرف اإلعانة  «
عند فقدان أحد الشروط الواردة في 

المادة الثانية من هذا القانون. 

المذكرة اإليضاحية

 وجاء في المذكرة اإليضاحية لاقتراح 
بقانون أنه نظًرا ما تمر به المنطقة والباد 
على وجه الخصوص بازدياد متواتر في 
التكاليـــف واألعباء التـــي يتكبدها الفرد 
فـــي ســـبيل توفيـــر ســـبل عيشـــه، ونظًرا 
لمـــا ينفقـــه المواطن على نفســـه وعائلته 
التي فـــي كنفه مـــن مصاريـــف ضرورية 

االزديـــاد  بعـــد  وخصوًصـــا 
أســـعار  فـــي  الكبيـــر 
النفطيـــة  المنتجـــات 
وأســـعار اللحـــوم وبعد 
فـــرض ضريبـــة القيمة 
الســـلع  المضافـــة على 

فقـــد أصبـــح رب األســـرة 
يتحمل أعباًء مضاعفة وبذات 

المدخـــول األمـــر الـــذي يجعل من 
توفير الموارد األساســـية للعيش 

مرهًقا.

متقاعدون ومثقفون بمقاهي المنامة الشعبية يحتسون الشاي ويأكلون النخي
ترتبــط المقاهي الشــعبية في المنامة مــع المواطنين ارتباط الدم في العروق، 
وال يمكــن فصلهــم عــن بعــض؛ ألن بينهــم وبيــن هــذه المقاهــي كيميــاء ضاربة 

بجذورها في الموروث الشعبي واالجتماعي.

أن  المنامـــة  ســـوق  لزائـــر  يمكـــن  وال 
الشـــعبية  المقاهـــي  عنـــد  يتوقـــف  ال 
المتواجدة بشـــكل ملحوظ في شـــتى 
مناطـــق الســـوق، والضاربـــة بجذورها 
فـــي كل تفاصيـــل ووجـــدان مرتـــادي 

العاصمة المنامة.
هذه المقاهي التي يرتادها حشد كبير 
من المواطنيـــن يومًيا، يتســـاوى على 
كراســـيها الجميلة التـــي تحكي عراقة 
الماضـــي الفقيـــر والغنـــي، ويتبادلـــون 
خـــال وجودهـــم مخلـــف األحاديـــث 
الوديـــة واالجتماعيـــة وتكـــون مركـــًزا 

مهما للتعارف وتبادل الخبرات.
وتعـــد الوجبـــات التـــي تقدمهـــا هـــذه 
وفـــي  الســـعر  منخفضـــة  المقاهـــي 
ســـعر  يزيـــد  ال  اليـــد، حيـــث  متنـــاول 
الوجبـــات الخفيفـــة عـــن 700 فلـــس، 
ممـــا يجعلهـــا وجهـــة مفضلـــة للجميـــع 
المواطنيـــن والوافديـــن الذيـــن تـــدور 
بينهـــم األحاديـــث المختلفة، وتتحول 
جميلـــة  لفسيفســـاء  بينهـــم  المقاهـــي 
االجتماعـــي  النســـيج  تنـــوع  تمثـــل 
الفـــوارق  فيـــه  تـــذوب  البحرينـــي، 

االجتماعية.

“استكانة” مقاهي المنامة يذوب فيها 
سكر الفوارق االجتماعية

وزير العمل

إبراهيم النفيعي
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موسكو - رويترز

قال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك يوم الجمعة إن روســيا 
تحتاج بضعة أيام أخرى لتقييم مقترحات تعميق تخفيضات إنتاج 

النفط وإنها قد تتوصل إلى رد األسبوع القادم.
ا على ســـؤال عن  وقـــال نوفاك ردًّ
أن  يمكننـــي  ”ال  روســـيا  ف  ـ ـ ـ ق و م
أبلغكـــم بموقفـــي اآلن، ربما نعلنه 

األسبوع القادم“.
إلـــى  ـاف ”روســـيا بحاجـــة  ـ وأضـ

بضعة أيام لتحليل السوق“.
 كانت لجنة فنية تسدي المشورة 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبـــك( وحلفائهـــا بقيادة روســـيا 
أوصـــت يـــوم الخميـــس بخفـــض 

مؤقـــت 600 ألـــف برميـــل يوميـــا، 
ادر  ـ ـ ـة مصـ ـ ـ ه ثالث ـ ـ ـ بما ذكرت ـ ـ حسـ
لرويترز.  وتعقد أوبك وحلفاؤها، 
فيمـــا يعـــرف بمجموعـــة أوبـــك+، 
اجتماًعـــا في فيينا فـــي الخامس 

والسادس من مارس.
ّرر تقديـــم موعـــد  ـ ـ د يتقـ ـ ـ قـ ـن  ـ لكـ
االجتمـــاع في ضـــوء تأثر أســـعار 
النفـــط بتفشـــي فيـــروس تاجـــي 

جديد في الصين.

نوفاك: روسيا قد تعلن موقفها من خفض إنتاج النفط األسبوع المقبل

2019 مــــــن  الـــــثـــــانـــــي  الــــنــــصــــف  ــــــــال  خ

“المصرف المركزي” يتلقى 13 شكوى من زبائن المؤسسات المالية

تلقى مصرف البحرين المركزي 13 شكوى من الزبائن ضد المؤسسات المالية العاملة في المملكة خالل النصف الثاني من العام 2019، وتلقت وحدة حماية 
المستهلك شكوى واحدة في شهر يوليو 2019، شكَوَيين في شهر أغسطس، 3 شكاوى في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، شكوى واحدة في ديسمبر.

وأوضـــح تقرير إدارة الشـــكاوي 
بمصـــرف البحريـــن المركـــزي أن 
وحـــدة حماية المســـتهلك تلقت 
شـــكوى ألحد البنوك العاملة في 
المملكـــة تتعلـــق بأخـــذ الفائـــدة 
المتأخـــرة بشـــكل غيـــر صحيح، 
وتم اســـتالم الشـــكوى في شهر 
يوليـــو 2019 حيـــث إن العميـــل 
مقترض مـــن المبلـــغ مبلغ معين 
وتاريخ االســـتحقاق للقسط هو 
تاريـــخ 26 مـــن كل شـــهر، ولكن 
تاريـــخ 26 من كل شـــهر صادف 
كـــذا عطلة نهاية األســـبوع، ومع 
ذلك القسط لم ينفذ في التاريخ 
المحـــدد وتســـبب فـــي الفائـــدة 

المتأخرة بشكل غير صحيح.
 وبحســـب التقريـــر فـــإن وحـــدة 
حماية المستهلك تلقت 3 شكاٍو 
تعليـــق بمبلغ التعويض للســـائق 
التاكسي/ سائق مدرب السياقة، 
حيث إن جميع الشكاوى المعلنة 
بسبب أن شركات التأمين أعطت 
العميـــل أياًمـــا أقـــل للتعويضات 
المدفوعـــة عن األيـــام التي كان 
يســـتحقها العميـــل، تم اســـتالم 
شكويين لشـــركتي تأمين تعمل 
في البحرين في شهر أغسطس 
2019، والشـــكوى الثالثة لشركة 

أخرى في نوفمبر.
ــا تلقـــت اإلدارة 4 شـــكاوى   كمـ
تتعلق بعدم رفع الحجز من قبل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي في 
الوقـــت المحدد، حيث إن جميع 
الشكاوى المذكورة بسبب إرسال 
مصـــرف البحرين المركزي طلب 
رفع إلى البنوك لرفع الحجز على 
حســـاب العميـــل، ولـــم يتـــم رفع 
الحجز في الوقـــت المطلوب إال 

عندمـــا تدخل مصـــرف البحرين 
المركزي، تم اســـتالم الشـــكاوي 
فـــي األشـــهر ســـبتمبر وأكتوبـــر 
ونوفمبـــر وديســـمبر ضد 4 بنوك 

مختلفة تعمل في البحرين.
إضافـــة إلـــى أنـــه تـــم اســـتالم 3 
شـــكاٍو تتعلق بأخطاء تشغيلية/
تقنية، حيث إن جميع الشكاوى 
و  أ ة  ي ل ي غ ـ ـ ـ ش ت ء  ا ـ ـ ـ ط خ أ ب  ب ـ ـ ـ س ب
تقنية تسببها البنوك، تم استالم 
ر  تمب ب ـ ـ سـ هر  ـ ـ شـ ي  ـ ـ ـ ف كويين  ـ ـ شـ

والثالثة في أكتوبر.
 فيما اســـتلمت الوحدة شـــكوى 
واحد ضد أحد البنوك في شـــهر 
أكتوبـــر 2019 تتعلـــق بالحجـــز 
ــث  ـل، حيـ ـ ـاب العميـ ـ ـى حسـ ـ ـ عل
ـة  ـ ـوى قضائيـ ـ ـاك دعـ ـ ــت هنـ كانـ
)وزارة العـــدل( لـــدى البنـــك مـــع 

العميل، وقاضي المحكمة أصدر 
قرار نهائي بالقضية لرفع الحجز 
عن حســـاب العميل وتم إرســـال 
طلـــب رفـــع الحجز مـــن مصرف 
البحريـــن المركـــزي إلـــى البنـــك، 
لكـــن البنـــك كان ال يـــزال يحجز 
علـــى الحســـاب علـــى الرغم من 
تلقيـــه طلـــب رفـــع الحجـــز مـــن 

مصرف البحرين المركزي.
 وأشـــار التقرير إلى أن المصرف 
المركزي اســـتالم شكوى واحدة 
بشـــأن تأخيـــر فـــي تنفيـــذ طلب 
العميـــل، تـــم تلقي الشـــكوى في 
شـــهر نوفمبـــر 2019 حيـــث إن 
ـر  ـ ــت تؤخـ ــن كانـ ـركة التأميـ ـ شـ
عملية المطالبة في ظل ظروف 

العميل غير مسؤول عنها.
ــرف  ــر أن مصـ ــح التقريـ وأوضـ

ــام بحـــل  البحريـــن المركـــزي قـ
م  ـ ـ ـ ت ي  ـ ـ ـ ت ل ا ى  و ا ك ـ ـ ـ ش ل ا ع  ـ ـ ـ ي م ج
ــو  ــهر يوليـ ــالل شـ ــتالمها خـ اسـ

وحتى ديسمبر 2019.
ويعمـــل فـــي البحريـــن نحـــو 28 
مصرًفا يقدمون خدمات مباشرة 
للجمهـــور وذلـــك بترخيص )بنك 
تجزئـــة(، مـــن بينهـــا 13 مصرًفـــا 

ا و15 فرًعا لبنوك أجنبية. محليًّ
ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا ف  ر ـ ـ ـ ص م ح  ـ ـ ـ ي ت ي و  
ا  ـ ـ ـ يًّ إلكترون ا  ـ ـ ـ ـزي نموذًج ـ المركـ
ــا لتقديـــم الشـــكاوى مـــن  ـ خاصًّ
ص  و ـ ـ ـ ص خ ب د  ا ر ـ ـ ـ ف أل ا ن  ـ ـ ـ ئ ا ب ز ل ا
الخدمـــات المقدمـــة مـــن البنوك 
التجاريـــة، وذلـــك بعد اســـتنفاد 
ـول  ـ المعمـ راءات  ـ ـ ع اإلجـ ـ ـ ـ جمي
ـع  ـ ـكاوى مـ ـ ــوص الشـ ـا بخصـ ـ بهـ

المؤسسة المالية.

نواكشوط - واس

البنك الدولي يدعم 
موريتانيا بـ30 مليون دوالر

أعـــلـــن وزيـــــر االقـــتـــصـــاد والــمــالــيــة في 
موريتانيا، المختار ولد اجاي، أن أولى 
دفعات الدعم المقدمة من البنك الدولي 
30 مــلــيــون دوالر  ــة  غ ــ ال ــ ب ــ لموريتانيا وال

ستكون خالل شهر أبريل القادم.
ــح فــي مــؤتــمــر صــحــفــي، أن هــذا   وأوضــ
ــعــة األولـــــى مـــن مبلغ  ــدف الــمــبــلــغ يــعــد ال
ــون دوالر  ــي ــل ــصــل إلـــى 90 م إجــمــالــي ي
سيدفعها البنك كهبات دعًما للميزانية 

على مدى سنوات -2019 -2020 2021.
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قالت وكالة ســـتاندرد آند بـــورز في تقرير 
صـــدر مؤخًرا، إنـــه على الرغم مـــن تراجع 
أسعار العقارات في اإلمارات بأكثر من 35 
% منذ منتصـــف العام 2014 وعلى الرغم 
مـــن أن البنوك اإلماراتية منكشـــفة بشـــكل 
كبير على قطاع العقارات إال أن مؤشـــرات 

جودة األصول المصرفية مستقرة.
وأوضحـــت فـــي تقريرهـــا الـــذي اطلعـــت 
“العربية.نت” على نســـخة منه أن نحو 20 
% مـــن إجمالـــي اإلقـــراض أو 333 مليـــار 
درهـــم إماراتـــي موجهـــة للقطـــاع العقاري 
حتـــى 30 ســـبتمبر 2019، مشـــيرة إلى أن 

مؤشرات جودة األصول بقيت مستقرة.
 وأضافت أنه من المتوقع اســـتمرار ارتفاع 
العرض في ســـوق العقارات الســـكنية هذا 

العـــام مع إنجـــاز المزيد من المشـــاريع.  مع 
ذلك، أشـــارت إلى أنه لم يتضح بعد التأثير 
العـــام لذلـــك فـــي الميزانيـــات العموميـــة 
أو قوائـــم الدخـــل لـــدى البنـــوك اإلماراتية، 
مرجعـــة ذلـــك إلى حـــد كبير إلـــى أن حصة 
قـــروض الرهن العقـــاري ال تـــزال محدودة 
مقارنـــة بمجمل المعامـــالت العقارية، وألن 
مديونيـــة المطوريـــن تبقى قابلـــة لإلدارة، 
ولتطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير 
الدوليـــة إلعداد التقاريـــر المالية لالعتراف 
بالقروض المتعثرة بشكل متحفظ. وعزت 
رؤيتهـــا المتعلقة باســـتقرار جودة األصول 
المصرفيـــة إلـــى هيمنـــة المشـــترون نقـــًدا 
علـــى الســـوق العقـــاري )بما يمثـــل 75 %(، 
إذ ســـاهم تمويـــل الرهـــن العقـــاري بنحـــو 
ربـــع العمليـــات بحســـب القيمـــة فـــي العام 

2019.  وأضافـــت “عـــالوة علـــى ذلك، تتم 
الموافقة عادًة على قروض الرهن العقاري 
ا. على ســـبيل  وفًقا لمعايير متحفظة نســـبيًّ
المثـــال، تم تحديد الســـقف األعلى لنســـبة 
القـــرض إلى القيمة بموجـــب القانون بـ 80 
% للمواطنيـــن و75 % للوافدين للعقارات 
التـــي تقـــل قيمتهـــا عـــن 5 مالييـــن درهم. 
باإلضافة إلى ذلك، تميل البنوك إلى اتخاذ 
إجـــراءات حمايـــة أخـــرى مثـــل الشـــيكات 
علـــى بياض. وهذا ُيعـــّرض البنوك لمخاطر 
فقـــدان العميـــل لوظيفته بـــدالً من مخاطر 
الضمانـــة العقاريـــة الخالصـــة”. وأوضحت 
أن أكبـــر الشـــركات العقاريـــة هي شـــركات 
مرتبطـــة بالحكومة، مما يعنـــي في النهاية 
بـــأن الحكومـــة من الممكـــن أن تتدخل في 

حال استمرار التصحيح.

لـــلـــقـــطـــاع ــة  ــ ــه ــ ــوج ــ م اإلقــــــــــــراض  إجــــمــــالــــي  مــــــــــــــــــــــــــن   %  20

ستاندرد آند بورز: أصول بنوك اإلمارات مستقرة رغم تراجع العقارات 35 %

القضايا التجارية بقطاع المقاوالت السعودي ترتفع 21 % خالل 5 أشهر
بلـــغ عـــدد القضايـــا التجاريـــة فـــي قطاع 
المقـــاوالت بالســـعودية منذ بدايـــة العام 
الهجـــري الجاري، 2015 قضية، مســـجلة 
ارتفاًعـــا بنحـــو 21 % مقارنـــة بالفتـــرة 

نفسها من العام الماضي.
وشـــّكل اإلخالل بتنفيذ العقـــود نحو 60 
% من إجمالي هذه القضايا خالل الفترة 
التـــي تتجـــاوز 5 أشـــهر، وفًقـــا لجريـــدة 

االقتصادية السعودية.
واستحوذت المحكمة التجارية في جدة 
علـــى النصيـــب األكبر مـــن هـــذه القضايا 
بــــ38 %، حيث بلغـــت 766 قضية، تليها 
المحكمـــة التجارية في الدمام بـ393، ثم 

المحكمة التجارية في الرياض بـ272.
واســـتقبلت المحكمـــة التجارية في مكة 
ـم  ـ ا محاكـ ـ ـ ـة، تليهـ ـ 193 قضيـ ـة  ـ المكرمـ
المدينـــة بــــ171، ثم محاكـــم الباحة بـ45، 

تليها عرعر بـ35، فحائل بـ33، وأبها بـ30، 
ثم بريدة بـ29، فجازان بـ23.

 وتلقـــت محاكم منطقـــة تبوك 12 قضية 
تجارية في قطـــاع المقاوالت منذ بداية 
العـــام الهجـــري الجـــاري، تليهـــا الجـــوف 
بتســـع قضايا، وســـجلت محاكـــم نجران 
ا  ـ ـ ـتقبال قضايـ ـ ـي اسـ ـ ـم فـ ـ ـل المحاكـ ـ أقـ

المقاوالت بأربع قضايا.
يأتـــي ذلـــك، فـــي وقـــت أنهى فيـــه وزير 
العدل رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء، 
وليـــد الصمعانـــي، بمعالجـــة تنظيمية، ما 
يســـمى “إيقـــاف الخدمـــات الحكوميـــة 
اإللكترونيـــة” ليقتصـــر األمـــر علـــى منـــع 
“التعامـــل المالـــي” فقـــط، طبقـــا لنظـــام 
ــرّ وضـــع ضوابـــط لمـــدة  ــذ.  وأقـ التنفيـ
ــب  ــد طلـــب طالـ ــذي بعـ الحبـــس التنفيـ
التنفيـــذ وتقنينه، اســـترعاء لســـن المنفذ 
ضـــده ووضعـــه األســـري، بعـــد تعديالت 

جديـــدة أقـــرت علـــى الالئحـــة التنفيذية 
لنظام التنفيذ.

 وشـــملت التعديالت إلغاء المادة “46/5” 
مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام التنفيـــذ 
التي تنص على أنه “يشـــمل منع الجهات 
الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف 

خدماته اإللكترونية الحكومية”.

 وأقـــر الصمعانـــي تعديل المـــادة “83/2” 
ليكـــون الحبـــس التنفيـــذي الوجوبي إذا 
كان مقـــدار الديـــن - أو مجمـــوع الديون 
- مليـــون ريـــال فأكثـــر، بعـــد طلـــب مـــن 
طالـــب التنفيذ، ذلك بعد إصـــدار الدائرة 
األوامر المنصوص عليها في الفقرات “1، 
2، 3، 4، 5” مـــن المـــادة “46” مـــن النظام، 

ومضـــت مـــدة ثالثـــة أشـــهر، ولـــم يقـــم 
المديـــن بالوفاء، أو ُيعثر لـــه على أموال 
تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، 
ــة  ــه إال بموافقـ ــراج عنـ ــوز اإلفـ وال يجـ
طالـــب التنفيـــذ، أو بموجب حكم خاضع 

لالستئناف.
 وأقـــر وزيـــر العدل إضافة مـــادة جديدة 
إلى الالئحة برقـــم “83/3” لتكون بالنص 
التالي: “مع مراعاة أحكام دعوى اإلعسار 
المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت 
الدائـــرة األوامـــر المنصـــوص عليهـــا فـــي 
الفقـــرات “1، 2، 3، 4، 5” مـــن المادة “46” 
من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم 
يقـــم المديـــن بالوفـــاء، أو ُيعثـــر لـــه على 
أمـــوال تكفـــي للوفـــاء؛ فيجـــوز إصـــدار 
الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب 
التنفيـــذ، علـــى أن يتم اســـتجوابه خالل 
15 يوًمـــا مـــن تاريـــخ حبســـه، وللدائـــرة 

اإلفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه 
إذا ظهرت دالئل على جديته في تسوية 

وضعه المالي”.
وأوضحـــت التعديالت األخيـــرة أن مدة 
الحبس ال تزيد على ثالثة أشهر، ويكون 
التمديد بعد االستجواب لمدة مماثلة أو 
مـــدد متعاقبـــة ال تزيد على ثالثة أشـــهر، 
ذلـــك ضبًطـــا إلجـــراءات الحبـــس وعدم 
تفـــاوت اإلجراءات وضمـــان عدم تضرر 
المديـــن ضـــررا بالغـــا بذلـــك. فـــي حيـــن 
قّنن قـــرار وزيـــر العدل أحـــكام المادتين 
“83/2”، و”83/3” بإضافـــة مـــادة برقـــم 
“83/4” تضبـــط مســـألة الحبس التنفيذي 
بمـــا يظهر عليه المنفذ ضده من حال فال 
تســـري أحـــكام المادتيـــن إذا كان المنفـــذ 
ضـــده قـــد تجاوز الــــ60 عاًمـــا، أو إذا كان 
للمديـــن أوالد قاصـــرون، وكان زوجـــه 

متوفًيا أو محبوًسا ألي سبب.
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كشـــفت بيانات حديثة أعلنها البنـــك المركزي المصري، ارتفاع 
االحتياطـــي النقـــدي مـــن العمـــات األجنبية بنحـــو 37 مليون 

دوالر بنهاية شهر يناير الماضي.
وأوضح المركزي المصري في بيان بثه عبر موقعه اإللكتروني، 
أن االحتياطي النقدي من العمات األجنبية بلغ 45.456 مليار 
دوالر فـــي نهاية شـــهر ينايـــر الماضـــي، مقارنة بنحـــو 45.419 

مليار دوالر في ديسمبر من العام الماضي.
 وكان “المركـــزي المصـــري” قـــد أعلـــن فـــي بدايـــة شـــهر ينايـــر 
الماضـــي، ارتفـــاع صافي االحتياطيـــات الدولية لمصـــر بنهاية 
65 مليـــون  شـــهر ديســـمبر الماضـــي بنســـبة 0.14 % بقيمـــة 
دوالر، على أســـاس شـــهري. ولفت إلـــى أن االحتياطي النقدي 
لمصر ارتفع إلى مســـتوى 45.419 مليار دوالر بنهاية ديســـمبر 
الماضـــي، مقابل نحـــو 45.354 مليار دوالر بنهايـــة نوفمبر من 

العام 2019.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى ارتفـــاع مســـاهمة الذهب فـــي رصيد 
االحتياطي األجنبي في مصر خال العام 2019 بنســـبة 21.5 
% بما يعادل نحو 585 مليون دوالر، مضيًفا نحو 153 مليون 

دوالر في الشهر األخير من العام الماضي.

 وارتفـــع رصيـــد احتياطي مصر من الذهـــب بنهاية 2019 إلى 
نحـــو 3.301 مليـــار دوالر، مقابـــل نحـــو 2.71 مليـــار دوالر في 
ديســـمبر مـــن العام 2018. وعلى أســـاس شـــهري، ارتفع رصيد 
مصر من احتياطي الذهب خال ديسمبر الماضي، بنحو 153 
مليون دوالر، مقابل نحو 3.148 مليار دوالر في نوفمبر 2019 

مرتفًعا بنسبة 5 %.
وكان البنـــك المركـــزي المصري، قـــد وقع في أكتوبـــر الماضي، 
اتفاقيـــات تجديـــد الودائـــع الســـعودية الموجـــودة لـــدى البنك 
المركزي المصري، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد 

الدولي بواشنطن.

٢١.٥% ارتفـــاع مســـاهمة الذهـــب في االحتياطـــي األجنبي

احتياطي النقد بمصر يرتفع إلى 45 مليون دوالر في يناير

رويترز

استقبل مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاًما بالمسافرين 
الدولييـــن، 86.4 مليـــون مســـافر فـــي 2019 بانخفـــاض 3.1 
% عن العام الســـابق ليســـجل أول تراجع ســـنوي في حركة 

السفر.
 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي بـــول جريفيـــث إن العوامل التي 
قـــادت للتراجع تشـــمل إغاًقـــا مؤقًتـــا لمهبـــط وانهيار جت 
إيروايـــز الهنديـــة ومنـــع طائـــرات بوينـــغ 737 ماكـــس مـــن 

ا. التحليق عالميًّ
 وأضـــاف أن المطار خســـر نحو 3.2 مليون مســـافر محتمل 
جراء ذلك. ودبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل 
ا لها  جت بينما شـــركة فاي دبي التي تتخذ من المطار مقرًّ

عميل رئيسي للطائرة ماكس.
وكانـــت حركة المســـافرين كانت مخيبة لآلمـــال في 2018، 
إذ كان متوقًعـــا أن تعـــود لتســـجيل نمو في خانة العشـــرات 
ا 1 % فقط وهـــي أبطأ وتيـــرة في 15  ولكنهـــا ســـجلت نمـــوًّ
عاًمـــا.  وتراجعت عمليات هبوط وإقـــاع الطائرات 8.6 % 
إلـــى 373 ألًفـــا و261 خـــال 2019 بينمـــا زاد متوســـط عدد 

المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8 % إلى 239 راكًبا.

 وزادت حركة المســـافرين بنســـبة 1.3 % فـــي الربع األخير 
مـــن العـــام الماضي إلـــى 21.9 مليون واســـتقبل المطار 7.2 

ا على مدار العام. مليون مسافر شهريًّ
 ومـــن المرّجـــح أن تتأثـــر حركة الســـفر في الربـــع األول من 
العـــام بتفشـــي فيـــروس كورونا في الصين ممـــا أدى لفرض 
قيـــود علـــى الســـفر وتعليـــق رحـــات مـــن وإلـــى ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
 وعلقـــت اإلمارات جميع رحات المســـافرين مـــن وإلى البر 
الرئيســـي للصيـــن باســـتثناء بكين مـــن اليـــوم الخامس من 

فبراير.

الــســابــق ــام  ــ ــع ــ ال ــن  ــ ع  %  3.1 ــفـــاض  ــخـ ــانـ بـ

مطار دبي يشهد أول تراجع سنوي في حركة المسافرين في 2019

الذهــب مستقــر مــع تــراجــع األسهـــم
ــو ــم ــن ــن تـــأثـــيـــر “كـــــــورونـــــــا” عـــلـــى ال ــ ــفـــعـــل الـــقـــلـــق مـ بـ

اســتقرت أســعار الذهب يوم الجمعة بعد صعودها ليومين مع تراجع األســهم، 
بينمــا ال يبــدي الفيــروس التاجــي الــذي ظهــر في الصين بوادر انحســار وســط 

مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاًقا على النمو االقتصادي.

 لكـــن المعـــدن يظل بصـــدد أكبر تراجع 
أســـبوعي لـــه فـــي ثاثـــة أشـــهر، حيث 
لاقتصـــاد  قويـــة  بيانـــات  واصلـــت 
األميركـــي، تشـــمل تراجًعا فـــي طلبات 
إعانـــة البطالة، تدعيم الدوالر. ويرقب 
الوظائـــف  بيانـــات  اآلن  المســـتثمرون 
غيـــر الزراعيـــة التـــي تصدر فـــي وقت 

الحق يوم   الجمعة.
وفي الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، 
ا  كان الســـعر الفـــوري للذهـــب مســـتقرًّ
دون تغيـــر يذكر عنـــد 1566.33 دوالر 
لألوقية )األونصة(، لكن بانخفاض 1.5 
% لألسبوع. واســـتقرت عقود الذهب 

األميركيـــة اآلجلة عند 1569.30 دوالر 
لألوقية.

ســـوق  محلـــل  ســـبيفاك،  إليـــا  وقـــال 
الصـــرف في ديلي إف.اكـــس، ”التركيز 
منصـــب على ما إذا كنا ســـنحصل على 
صدمـــة اقتصادية قوية بما يكفي )من 
الفيـــروس( بمـــا يدفع البنـــوك المركزية 

لمزيد من خفض أسعار الفائدة“.
 وفي المعادن النفيسة األخرى، تراجع 
الباديـــوم 0.4 % إلى 2336.78 نقطة 
لألوقيـــة. ومـــازال المعدن المســـتخدم 
أساًســـا في أنظمـــة عوادم الســـيارات، 
يتجـــه صـــوب أول زيادة أســـبوعية له 

في 3 أسابيع.
فـــي  إيكونوميكـــس  كابيتـــال  وقالـــت 
مذكرة بتاريخ الســـادس من فبراير إن 
معاييـــر انبعاثـــات الســـيارات الصينية 
الجديدة ســـتدعم على األرجح ســـوق 
تمايـــل  رغـــم  العـــام،  هـــذا  الباديـــوم 

األســـعار فـــي اآلونـــة األخيـــرة عقـــب 
تفشي فيروس ووهان.

ونزلت الفضة 0.3 % إلى 17.76 دوالر 
لألوقية، متجهة نحو أســـوأ أسبوع لها 
في شهرين، في حين فقد الباتين 0.2 

% مسجا 959.79 دوالر لألوقية.

رويترز

بكين - رويترز

ارتفعـــت احتياطيات النقد األجنبي للصيـــن على غير المتوقع في يناير مع 
ا لنزع فتيل  صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليًّ

نزاع دار لثمانية عشر شهًرا ونال من النمو العالمي.
 وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركزي يوم الجمعـــة ارتفـــاع احتياطيات الباد 
- وهـــي األضخـــم فـــي العالـــم — 7.57 مليـــار دوالر فـــي ينايـــر إلـــى 3.115 
تريليـــون دوالر.  وكان اقتصاديـــون اســـتطلعت رويتـــرز آراءهـــم توقعـــوا 
تراجـــع االحتياطيات 7.92 مليار دوالر إلـــى 3.100 تريليون، نظًرا لتقلبات 
أسعار الصرف األجنبي العالمية والسندات األجنبية التي في حوزة الصين.

 وكانـــت قيـــود صارمـــة علـــى حركـــة رؤوس األمـــوال ســـاعدت الصين في 
الســـيطرة على نـــزوح األموال على مـــدار العام األخير رغم حـــرب التجارة 
مـــع الواليـــات المتحـــدة وتباطـــؤ النمـــو االقتصـــادي المحلـــي. وأّدت زيادة 

االستثمارات األجنبية في األسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.
 وارتفـــع اليـــوان 0.38 % مقابـــل الدوالر في يناير، لكنـــه هبط 1 % بين 20 
و23 منه وســـط مخاوف متصاعدة من تأثير تفشي فيروس تاجي بدأ في 
مدينة ووهان بوســـط الصين.  وصعد الدوالر نحو 1 % أمام ســـلة عمات 
رئيســـية أخـــرى في ينايـــر. وبلغت احتياطيـــات الصين مـــن الذهب 62.64 

مليون أوقية في نهاية يناير، دون تغير عن نهاية 2019.
وزادت قيمـــة حيازات الصين مـــن الذهب إلى 99.24 مليار دوالر في نهاية 

يناير من 95.406 مليار نهاية العام الماضي.

ارتفاع احتياطي الصين األجنبي إلى 3.115 تريليون دوالر في يناير

بــدأت تبعــات المخــاوف مــن وبــاء فيــروس كورونا في التســلل إلى الشــركات اليابانيــة رويًدا رويــًدا مع إعالن شــركتين من كبار 
الشركات اليابانية عن تأثير سلبي محتمل من تبعات الفيروس على الطلب على منتجاتها.

لأللعـــاب  نينتنـــدو  شـــركة  وقالـــت   
وحـــدة  تســـليمات  إن  اإللكترونيـــة 
التحكم األكثر مبيعا لديها “سويتش” 
ســـتتأثر بفعـــل انتشـــار الوبـــاء، فيمـــا 
قالـــت شـــركة “تويوتـــا”، ثانـــي أكبـــر 
مصنع للســـيارات بالعالم إن مبيعاتها 
في الصين أحد أكبر أسواقها ستتأثر 
معنويـــات  تأثـــر  مـــع  األخـــرى  هـــي 

المستهلكين بفعل انتشار الفيروس.
شـــيراياناجي،  ماسايوشـــي  وقـــال   
المدير التشـــغيلي في شـــركة تويوتا، 
فـــي مؤتمر صحفي فـــي طوكيو يوم 
الخميس: “ال أعتقد أن هناك أي مزاج 
لدى المســـتهلكين لشـــراء الســـيارات 
في الوقت الحالي وبالتالي ســـيكون 

هناك تأثير على المبيعات”.
إمكانيـــة  ـــا  حاليًّ نـــدرس   ...“ وتابـــع 

الحاجة إلى خطة بديلة لإلنتاج”.
وفي نفس اليوم، حّذرت نينتندو من 
أن التأخيـــر فـــي التســـليمات ســـيؤثر 
Joy- ”على إمدادات وحـــدات تحكم
Con” وكذلك الملحقات المستخدمة 
 ،Ring Fit Adventure لعبـــة  فـــي 
منـــذ  باهـــًرا  نجاًحـــا  حققـــت  والتـــي 
إطاقهـــا في أكتوبـــر الماضي مع بيع 

نحو 1.7 مليون وحدة.
وقال نينتندو “نراقب عن كثب تأثير 
فيروس كورونا وسنعمل على تسليم 

منتجاتنا في أسرع وقت ممكن”.
واعتـــذر رئيس الشـــركة إبان اإلعان 

عـــن النتائـــج األســـبوع الماضـــي عن 
تأخـــر التســـليمات مـــع وجـــود قوائم 

انتظار تزامن مع تعطل اإلمدادات.
منصـــات  معظـــم  نينتنـــدو  وتصنـــع 
التحكـــم مـــن طـــراز “ســـويتش” فـــي 
مـــن  سلســـلة  خـــال  مـــن  الصيـــن 
الموردين مـــن بينهم “فوكـــس كون”، 
وبـــدأت الشـــركة اليابانية فـــي إنتاج 
بعـــض منصـــات التحكـــم فـــي فيتنام 
الصيـــف الماضـــي لتنويـــع مصادرهـــا 
وتقليـــل اعتمادهـــا علـــى الصيـــن في 
خضـــم الحرب التجاريـــة الدائرة بين 

بكين وواشنطن.
 وفـــي وقـــت ســـابق مـــن األســـبوع، 
إمـــدادات  إن  ســـوني  شـــركة  قالـــت 

منصـــة التحكم الشـــهيرة لديها “باي 
ستيشـــن 4” قـــد تتأثـــر بفعل انتشـــار 

وباء كورونا.
وتلقـــي المخـــاوف المتعلقة بفيروس 

كافـــة  أداء  علـــى  بظالهـــا  كورونـــا 
المســـتقبلية  والنظـــرة  األصـــول 
للشـــركات التـــي تعتمـــد بكثافـــة على 
الســـوق الصيني فـــي عمليـــة اإلنتاج 

الـــذي  أو االســـتهاك النهائـــي بالبلـــد 
يتخطـــى تعـــداد ســـكانه نحـــو مليـــار 
نســـمة ويصنـــف كثاني أكبـــر اقتصاد 

بالعالم بعد الواليات المتحدة.

دبي- العربية.نت

أعراض فيروس “كورونا” تظهر على “تويوتا” و“نينتندو”
ــات ــشــرك ــل ل ــة  ــي ــل ــب ــق ــت ــس ــم ال ــرة  ــ ــظ ــ ــن ــ وال األصــــــــول  أداء  ــى  ــلـ عـ مــــخــــاوف 
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لندن - رويترز

بـــورز  آنـــد  ســـتاندرد  خفضـــت 
غلوبـــال للتصنيفـــات االئتمانيـــة 
فـــي  الصينـــي  للنمـــو  توقعاتهـــا 
 ،%  5.7 مـــن   %  5 إلـــى   2020
أثـــر  إن  قائلـــة  الجمعـــة،  أمـــس 
تفشـــي الفيـــروس التاجـــي قـــد 
يكون وخيًما في األجل القصير.

كبيـــر  روش،  شـــون  وقـــال   
والمحيـــط  آســـيا  اقتصاديـــي 
الهـــادي فـــي وكالـــة التصنيفات، 

االقتصـــادي  األثـــر  “معظـــم 
ســـيكون  التاجـــي  للفيـــروس 
األول،  الربـــع  فـــي  محسوًســـا 
الصينـــي  التعافـــي  وســـيكون 
متوّطًدا بحلول الربع الثالث من 

هذا العام”.
 وقـــال ســـتاندرد أنـــد بـــورز إن 
الصينـــي  النمـــو  معـــدل  تباطـــؤ 
واحـــدة  مئويـــة  نقطـــة  بمقـــدار 
ســـيكون لـــه علـــى األرجـــح “أثر 

ملموس” على النمو العالمي.
وألخـــذ  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
االنتعاش المتوقع في الحسبان، 
للنمـــو  توقعهـــا  الوكالـــة  رفعـــت 
الصينـــي فـــي 2021 إلى 6.4 % 
مـــن تقديـــر ســـابق كان يبلغ 5.6 

.%
وأضافت أن تصورها األساســـي 
احتـــواء  افتـــراض  علـــى  يقـــوم 
الفيروس بحلول مارس القادم.

ستاندرد أند بورز تخّفض توقعها لنمو الصين في 2020
برلين - رويترز

ســـّجل الناتـــج الصناعـــي األلماني 
أكبـــر تراجع له في أكثر من عشـــر 
مســـّلًطا  ديســـمبر،  فـــي  ســـنوات 
قطـــاع  ضعـــف  علـــى  الضـــوء 
الصناعات التحويلية والذي يثقل 
اقتصـــاد  أكبـــر  فـــي  النمـــو  كاهـــل 

أوروبي.
 وهـــوى اإلنتـــاج الصناعي 3.5 % 
فـــي ذلـــك الشـــهر، بينمـــا كان مـــن 
المتوقـــع أن يهبـــط 0.2 %، وفًقـــا 

مكتـــب  عـــن  الصـــادرة  للبيانـــات 
اإلحصـــاءات. وهـــذا أكبـــر تراجـــع 
منذ يناير ويأتي بعد زيادة 1.2 % 

في نوفمبر.
 وأظهـــرت بيانـــات منفصلـــة نمـــو 
ضـــوء  فـــي  المعدلـــة  الصـــادرات 
0.1 % فـــي  العوامـــل الموســـمية 
ديســـمبر بينما تراجعـــت الواردات 

.% 0.7
األلمـــان  المصنعـــون  يكابـــد 

المعتمـــدون علـــى التصديـــر طلًبـــا 
ضعيًفـــا فـــي الخـــارج وحالـــة مـــن 
الضبابية في ظل نزاعات التجارة 
وقـــرار بريطانيـــا مغـــادرة االتحاد 
األوروبـــي. لكـــن قطـــاع الخدمات 

يبدو أحسن حاالً.
كان معهـــد إيفـــو االقتصـــادي قال 
الفيـــروس  إن  الخميـــس  يـــوم 
التاجي قد ينال من النمو األلماني 

أيًضا.

أكبر تراجع للناتج الصناعي األلماني منذ 2009
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تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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التحقيقــات جاريــة فــي أحداث النجــف وكربــاء والسيســتاني يدعو لكشــف المعتدين

متظاهرو العراق يهتفون ضد عالوي والصدر.. و”الجارة”

توافـــد مئـــات المتظاهرين إلى ســـاحة 
التحريـــر وســـط بغـــداد أمـــس الجمعة 
للتنديد مجـــددًا بتكليف محمد عالوي 
بتشـــكيل الحكومة العراقية الجديدة. 
التحريـــر  ســـاحة  المحتجـــون  وجـــاب 
هاتفيـــن  بمســـيرات حاشـــدة  فرحيـــن 
الخطبـــة  بعـــد  “السيســـتاني”،  باســـم 
التـــي ألقاهـــا المرجـــع الشـــيعي األعلى 
في العـــراق أمس، منـــددا بالعنف الذي 
طال المحتجين فـــي النجف وكربالء، 
كمـــا رفعـــوا هتافـــات “محمـــد عـــالوي 

مرفوض”.
فـــي  المتظاهـــرون  خـــرج  ذلـــك،  إلـــى 
بمســـيرات حاشـــدة هاتفيـــن  كربـــالء، 
علـــي  ســـيد  الـــراس  علـــى  تـــاج  “تـــاج 
السيســـتاني”، ومندديـــن بالعنـــف الذي 
اليوميـــن  خـــالل  المحتجيـــن  طـــال 
الماضييـــن علـــى يـــد أنصـــار “القبعـــات 
الديـــن  لرجـــل  )المواليـــن  الزرقـــاء” 

الشيعي مقتدى الصدر(.
كذلـــك، هتـــف المتظاهرون في ســـاحة 
التيـــار  زعيـــم  أنصـــار  ضـــد  الحبوبـــي 
الصـــدري، مقتـــدى الصدر، بعـــد خطبة 

السيستاني.
وكان السيســـتاني نـــدد بأعمـــال العنف 
هاجمهـــم  متظاهريـــن  ضـــد  األخيـــرة 
أنصـــار الصـــدر، مطالبـــا قـــوات األمـــن 
فـــي  واجباتهـــا  مـــن  “التنصـــل”  بعـــدم 

حماية المحتجين. 
ووصف السيســـتاني فـــي خطبة صالة 
أحمـــد  ممثلـــه  تالهـــا  التـــي  الجمعـــة 
هـــذه  كربـــالء  مدينـــة  فـــي  الصافـــي 
األحداث بأّنها “مؤسفة ومؤلمة، حيث 
ُســـفكت فيهـــا دمـــاء غالية بغيـــر وجه 

حق”.
كما دان كل االعتـــداءات والتجاوزات 
كانـــت،  جهـــة  أي  مـــن  حصلـــت  التـــي 
معزيـــا العوائـــل التـــي فقـــدت أحبتهـــا 
جـــراء ذلـــك، مشـــددا على ضـــرورة أن 
تتحمل القوى األمنية مســـؤولية حفظ 
األمـــن واالســـتقرار، وحمايـــة ســـاحات 

الســـلميين،  والمتظاهريـــن  االحتجـــاج 
والمندســـين،  المعتديـــن  وكشـــف 
والمحافظـــة علـــى مصالـــح المواطنين 

من اعتداءات المخربين.
واعتبـــر أن ال مســـوغ لمنـــع األمـــن من 
التصـــدي لمـــا هـــو مـــن صميـــم مهامه، 
داعيا كافة القوى األمنية إلى التصرف 
بمهنيـــة تامـــة واالبتعاد عن اســـتخدام 
العنـــف فـــي التعامل مـــع االحتجاجات 
السلمية ومنع التجاوز على المشاركين 
فيهـــا. وفيمـــا يتعلـــق بالحكومة، شـــدد 
السياســـية  األزمـــة  تجـــاوز  أن  علـــى 
جديـــدة  حكومـــة  يتطلـــب  الراهنـــة، 
جديـــرة بثقـــة الشـــعب وقـــادرة علـــى 
تهدئة األوضاع واستعادة هيبة الدولة 
والقيام بالخطـــوات الضرورية إلجراء 
انتخابـــات مبكـــرة في أجـــواء مطمئنة 
بعيدة عـــن التأثيـــرات الجانبيـــة للمال 
أو الســـالح غير القانوني أو للتدخالت 

الخارجية.
فـــي غضـــون ذلـــك، شـــّدد بيـــان صادر 
عـــن وزارة الداخليـــة العراقيـــة، أمـــس 
الجمعـــة، علـــى أن التحقيقـــات جاريـــة 

األحـــداث  فـــي  المتورطيـــن  لمعرفـــة 
محافظتـــي  شـــهدتها  التـــي  األخيـــرة 

النجف وكربالء.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن “قـــوات األمـــن 
تقـــوم بواجباتهـــا لحمايـــة المتظاهرين 
عليهـــم”،  االعتـــداء  ومنـــع  الســـلميين 
مضيفـــا “ندعـــو المتظاهرين إلى ضبط 
المصالـــح  علـــى  والمحافظـــة  النفـــس 
العامـــة والخاصـــة”. وفي وقت ســـابق 
من أمس الجمعة، شهدت محافظة ذي 
قـــار )جنوب العراق( مســـيرات طالبية 
رفعت خاللها هتافات ضد إيران وضد 

تكليف رئيس الوزراء محمد عالوي.
وتعالـــت أصـــوات المعتصميـــن، منددة 
باختيار عـــالوي، ملمحين إلى انصياع 
السياســـيين لمـــا تريـــده “الشـــقيقة” أو 

الجارة في إشارة إلى إيران.
أمـــا فـــي النجـــف وكربـــالء، المدينتين 
اليوميـــن  خـــالل  شـــهدتا  اللتيـــن 
أنصـــار  بيـــن  اشـــتباكات  الماضييـــن، 
زعيـــم التيار الصدري، مقتـــدى الصدر، 
وبيـــن المتظاهريـــن، أدت إلـــى مقتـــل 
8 محتجيـــن، فقـــد عـــاد المتظاهـــرون 

مجددا إلى ساحات االعتصام، بحسب 
ما أفاد مراسل العربية.

كمـــا شـــهدت مدينـــة الديوانيـــة )مركز 
محافظة القادسية( وقفات طالبية في 
جامعة القادســـية، حيـــث رفع الطالب 
فـــي  للمتظاهريـــن  مناصـــرة  شـــعارات 

العاصمة العراقية والنجف وكربالء.
إلـــى ذلـــك، أعلنـــت جامعـــات ميســـان 
)شـــرق البالد علـــى الحدود مـــع إيران( 
االتفـــاق بين تنســـيقيات التظاهر على 
االســـتمرار باالعتصـــام والتظاهر حتى 

تحقيق المطالب.
كذلـــك، شـــهدت مدينة الرميثـــة، مركز 
العـــراق(  )جنـــوب  المثنـــى  محافظـــة 
هتافـــات ضـــد رجـــل الديـــن الشـــيعي 

مقتدى الصدر.
وفي الســـماوة )محافظة المثنى( هتف 
المتظاهرون ضـــد إيران، معتبرين أنها 
مـــن ضغطـــت من أجـــل تكليـــف محمد 

عالوي.
كما عمـــد عدد مـــن المحتجين الجمعة 
إلى غلق طريق مستودع الفاو النفطي 

في البصرة )جنوًبا(.

بغداد ـ وكاالت

مظاهرة طالبية في ميدان التحرير في العاصمة بغداد. )أف ب(

واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي،  الرئيـــس  أعلـــن 
ترامـــب، مقتـــل قاســـم الريمي زعيم 
تنظيم القاعـــدة في “جزيرة العرب”، 
وذلـــك في عملية عســـكرية أميركية 
فـــي اليمـــن. وقال ترامب فـــي بيان: 
“مـــارس تنظيم القاعـــدة في جزيرة 
العـــرب تحـــت قيـــادة الريمـــي قـــدرا 
هائـــال مـــن العنـــف ضـــد مدنيين في 
اليمن وسعى لتنفيذ واإليعاز بتنفيذ 
الواليـــات  ضـــد  عديـــدة  هجمـــات 
المتحـــدة وقواتنـــا”، وفـــق مـــا نقلت 
“رويتـــرز”. ولـــد قاســـم الريمـــي فـــي 

يونيـــو 1978 باليمن، وتشـــير تقارير 
“القاعـــدة”  لتنظيـــم  انضمامـــه  إلـــى 
15 مـــن  اإلرهابـــي، وهـــو فـــي ســـن 

عمره.
ســـافر الريمي إلى أفغانستان، حيث 
تدرج فـــي المواقع القيادية الخاصة 
بالتنظيـــم المتطـــرف، قبـــل العمليـــة 
العـــام  فـــي  األميركيـــة  العســـكرية 
2001. حكـــم علـــى الريمي بالســـجن 
في اليمن ســـنة 2005، وذلك إلدانته 
بتهمـــة التخطيـــط الغتيـــال الســـفير 

األميركي في اليمن.

مقتل زعيم تنظيم القاعدة في “جزيرة العرب”

باريس ـ أ ف ب

خفضـــت فرنســـا ترســـانتها النوويـــة 
حســـبما  رأس،   300 مـــن  أقـــل  إلـــى 
أعلـــن الرئيس إيمانويـــل ماكرون في 
خطـــاب حـــول إســـتراتيجية الدفـــاع 
والردع النووي، أمس الجمعة، مشيدا 
“بحصيلـــة أداء نموذجيـــة” لبلده في 

مجال الحد من التسلح.
وقال ماكرون إن “لدى فرنسا حصيلة 
أداء فريـــدة فـــي العالـــم تتطابـــق مع 
حـــد  علـــى  مســـؤولياتها ومصالحهـــا 
ســـواء، بعدما فككت بشـــكل ال رجعة 
عنه، مكونها النووي البري، ومنشآتها 
للتجـــارب النووية، ومنشـــآتها إلنتاج 
لألســـلحة،  االنشـــطارية  المـــواد 

وخفضـــت حجـــم ترســـانتها إلـــى 
أقل من 300 رأس نووي اليوم”.

واقترح ماكرون على الدول 
“حـــوارا  األوروبيـــة 

حـــول  إســـتراتيجيا” 

“دور الـــردع النـــووي الفرنســـي” فـــي 
أمـــن أوروبـــا، مـــن دون أن يوضح ما 
إذا كانـــت بريطانيـــا معنيـــة أو غيـــر 

معنية بهذا الحوار بعد “بريكست”.
وأشـــار إلى أن “الشـــركاء األوروبيين 
الذيـــن يرغبـــون فـــي المشـــاركة فـــي 
هـــذا الطريـــق يمكـــن إشـــراكهم فـــي 
تدريبات الردع التي تقوم بها القوات 
الفرنســـية”، مضيفـــا أن “هـــذا الحوار 
المبـــادالت  وهـــذه  اإلســـتراتيجي 
ستســـاهم طبيعـــة الحال فـــي تطوير 
بيـــن  حقيقيـــة  إســـتراتيجية  ثقافـــة 
الرئيـــس  وطلـــب  األوروبييـــن”. 
الفرنسي إشراك األوروبيين في أي 
مفاوضات مقبلة حول األسلحة 
النووية المتوســـطة المدى، وأن 
يكونـــوا “موقعين” التفاق 

في هذا الشأن.

فرنسا تخفض ترسانتها النووية إلى “أقل من 300 رأس”

رام اهلل ـ وكاالت

الفلســـطينيون، أمـــس الجمعـــة،  رفـــض 
حـــول  المتحـــدة  الواليـــات  تصريحـــات 
العنف باألراضي الفلسطينية، وذلك بعد 
يـــوم مـــن االشـــتباكات والهجمـــات التي 
أســـفرت عـــن مقتـــل ثالثة فلســـطينيين 

وجرح أكثر من 10 إسرائيليين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية، صائـــب عريقات، 
مشـــاريع  يطـــرح  الـــذي  “إن  بيـــان  فـــي 
وخططا لشرعنة االحتالل واالستيطان 
هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن 
تعميـــق دائرة العنف والتطرف”، حســـب 

تعبيره.
وكان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
قد بدأ إعالن خطته للســـالم في الشرق 
األوســـط في 28 يناير الماضـــي، وأعلن 
أن رؤيتـــه “توفر فرصـــة للطرفين ضمن 
حـــل الدولتين”، مشـــددا على أن القدس 
ســـتظل “عاصمـــة غير مقســـمة، ومدينة 

آمنة ومفتوحة لكل الديانات”.
وجاء ذلـــك ردا علـــى التصريحات التي 
أدلى بها أمس جاريد كوشـــنر، مستشـــار 
الرئيـــس األميركـــي، الـــذي ألقـــى باللوم 
محمـــود  الفلســـطيني،  الرئيـــس  علـــى 
عبـــاس في أعمال العنف األخيرة. وقال 
كوشـــنر، الخميـــس، بعد إطـــالع مجلس 
األمـــن الدولـــي علـــى الخطـــة: “ال تدعوا 

إلى أيام من الغضب وال تشجعوا الناس 
على مواصلة العنف إذا لم تحصلوا على 
مـــا تريدون”. في المقابـــل، قال عريقات 
إن عباس سيطرح قريبا خطته الخاصة 
على مجلس األمن، وهي خطة قال إنها 
متجـــذرة في القانـــون الدولي وتســـتند 
إلى حـــل الدولتيـــن على أســـاس حدود 

العام 1967.

األمــن مجلــس  علــى  للســام  الخاصــة  خطتــه  قريبــا  ســيطرح  الفلســطيني  الرئيــس 
ا على كوشنر: خطة ترامب مسؤولة عن العنف عريقات ردًّ

عواصم ـ وكاالت

قال مصدر أمني تركي، أمس الجمعة، إن 
3 مراكـــز مراقبـــة تركية توجـــد حاليا في 
مناطـــق ســـيطرة الحكومة الســـورية في 

إدلب، وال تواجه أي مشكالت.
وأضـــاف المصـــدر أن المراكـــز الموجـــودة 
في إدلب، شمالي سوريا، مجهزة للدفاع، 

مضيفا أن تركيا “لن تسحب جنودها”.
وأشـــار إلـــى أن تركيـــا أوقفـــت الدوريات 
المشـــتركة مـــع روســـيا شـــمالي ســـوريا، 
بســـبب الظروف الجويـــة، نافيا أن يكون 

األمر بسبب هجمات إدلب األخيرة.
ويـــوم الخميـــس، أفـــاد المرصد الســـوري 
لحقوق اإلنسان، باســـتهداف غارة جوية 
ســـورية مطار تفتناز في ريف إدلب الذي 

يضم نقطة عسكرية تركية.
وقال المرصد إن الغارة الجوية الســـورية 
جـــاءت بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن تثبيت 
نقطة عسكرية تابعة لتركيا داخل المطار.

فـــي  مســـؤول  أعلـــن  آخـــر،  جانـــب  مـــن 

روســـيا  أن  الجمعـــة،  أمـــس  الكرمليـــن، 
ســـوريا،  مـــن  روســـيا  طفـــال   26 أعـــادت 
وتعتـــزم اصطحاب العشـــرات إلى الوطن 

في المستقبل.
الطفـــل  حقـــوق  مظالـــم  أمينـــة  وزارت 
الرئاســـية آنا كوزنتسوفا سوريا؛ من أجل 
تنظيـــم هـــذا الجهـــد، والتقـــت مـــع زوجة 

الرئيس السوري أسماء األسد في دمشق.
وبحسب كوزنتسوفا، فإن مكتبها يستعد 
إلعادة 73 طفال روسيا إضافيا من الهول 
ومخيم آخر لالجئين ويبحث عن المزيد، 
وقدرت أن ما يصل إلى 240 طفال روسيا 
يمكن أن يكونوا في سوريا، حسبما نقلت 

“األسوشيتد برس”.

الجيش السوري يدخل مدينة سراقب

جنود االحتالل يعتقلون متظاهًرا فلسطينًيا بالقرب من قرية تامون بالضفة الغربية. )أف ب(

موســكو تعيد 26 طفا روســيا من مخيم لاجئين بسوريا
تركيا تصر على موقفها: لن نسحب جنودنا من إدلب

واشنطن ـ وكاالت

اعتبر وزير الدفاع األميركي، مارك 
إسبر، أن اغتيال قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري اإليراني، قاسم 
ســـليماني، في الثالث من يناير في 
حـــرم مطـــار بغـــداد، كان ردا جيدا 

على تصرفات إيران السيئة.
كمـــا كرر موقـــف الرئيس األميركي 
الذي قال ســـابقا إن ســـليماني كان 
يخطط لهجمات جديدة تستهدف 
األميركيـــة،  والقـــوات  المصالـــح 
مـــن ســـاحة  “إخراجـــه  معتبـــرا أن 
المعركة کان ردا مناسبا على سوء 
ســـلوك إيـــران وأفعاله الشـــخصية 

)سليماني( على مر السنين”.
إلى ذلك، قال خالل محاضرة 
فـــي جامعة جـــون هوبكينز 
الخميـــس،  إيـــران،  حـــول 

نقلـــت  مـــا  بحســـب 
إعـــالم  وســـائل 

المتحـــدة  “الواليـــات  أن  أميركيـــة 
تواجه تهديدات مستمرة من دول 
الشـــمالية”،  وكوريـــا  إيـــران،  مثـــل 
مضيفـــا “يجـــب أن نكـــون حذريـــن 
وتابـــع:  الـــدول”.  هـــذه  مـــن  دائمـــا 
“على مر الســـنين، كانت يد قاســـم 
آالف  بدمـــاء  ملطخـــة  ســـليماني 
آخـــرون،  وكثيـــرون  األميركييـــن، 

وضمن ذلك الشعب اإليراني”.
عـــن  مســـؤولة  “إيـــران  أن  ورأى 
الشـــرق  فـــي  التخريبيـــة  األعمـــال 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  األوســـط 
أن  مضيفـــا  الماضيـــة”،  األربعيـــن 
“نفـــوذ الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي 
مـــن  يمتـــد  وميليشـــياته 
إفريقيـــا إلى الشـــرق األوســـط 
وأفغانســـتان، ويمكننا أن نرى 
أيضا وجودهم في أجزاء 

أخرى من العالم”.

قتل سليماني كان ردا جيدا على سلوك إيران السيئ
جنيف ـ وكاالت

قـــال مبعـــوث األمـــم المتحـــدة إلى 
ليبيا، غســـان ســـالمة، إنه تم إحراز 
تقـــدم لتحويـــل الهدنـــة إلـــى وقـــف 
دائم إلطالق النار، داعيا إلى الهدوء 
علـــى جبهـــات القتـــال؛ ألن ذلك من 

شأنه أن يساعد المفاوضات. 
وأضـــاف ســـالمة فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة أن المواقف المبدئية لكال 
الطرفيـــن كانـــت متباعـــدة، “ولكـــن 
تـــم التفاهـــم على عـــدد مـــن البنود 
األساسية التي تتعلق بهذه العملية 
لترجمـــة الهدنـــة إلـــى وقف شـــامل 
إلطـــالق النار على عمـــوم األراضي 
الليبيـــة”، منوهـــا بأن ذلـــك يتطلب 

التزامات من الطرفين.
وأكد سالمة أن اللجنة العسكرية 

المشـــتركة ســـتكون معنيـــة في 
النـــار  إطـــالق  وقـــف 

برعايـــة األمـــم المتحدة فـــي ليبيا، 
“أما تفاصيل وقف إطالق النار على 
األرض، فهـــي ال تـــزال قيد النقاش، 
وقـــد تم االتفاق على بعض النقاط، 
وأن النقـــاش ال يزال مســـتمرا على 

نقاط أخرى”.
وشدد ســـالمة على أن “المناقشات 
فـــي جنيف تبحث فـــي اإلجراءات 
إلـــى  الهدنـــة  لتحويـــل  الضروريـــة 
اتفـــاق لوقـــف إطالق النـــار له طابع 

االستدامة”.
ورّدا على أسئلة فيما يتعلق بوجود 
أي أطـــراف خارجيـــة شـــاركت في 
المفاوضـــات، قـــال ســـالمة “إن هذا 
االتفـــاق يشـــمل عـــددا مـــن النقـــاط 
بشـــأن مـــا يجـــب فعلـــه باألســـلحة 
الثقيلـــة، ومـــا ينبغي فعله 
بمســـألة  يتعلـــق  فيمـــا 
وعودتهـــم  النازحيـــن 

إلى ديارهم.

تقدم في مفاوضات وقف النار الدائم في ليبيا

صنعاء.. طائرة أممية تقل 
دفعة ثانية من المرضى

٥0

جنيف ـ اف ب

يتوقع أن تقل طائرة أممية الجمعة دفعة 
صنعاء  من  اليمنيين  المرضى  من  جديدة 
إلى عّمان، بحسب ما أفاد مصدر مطلع من 

منظمة الصحة العالمية.
ــح الــمــصــدر لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس  ــ وأوضـ
مريضا   24 ستضم  الــثــانــيــة،  الــدفــعــة  بــأن 
لألمم  تابعة  طائرة  وكانت  مرافقيهم.  مع 
المتحدة أقلعت اإلثنين، من مطار صنعاء 
تــقــل مــرضــى يــمــنــيــيــن لــتــلــقــي الـــعـــاج في 
الـــخـــارج، فــي أول رحــلــة فــي إطـــار جسر 
جوي إلجاء مرضى يمنيين من العاصمة، 

بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية سابقا.



opinions@albiladpress.com13
السبت 8 فبراير 2020 - 14 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4134

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

للتواصل: 17111483

استمرار أزماتنا العربية
دائمـــا نتمنـــى أن تحظـــى أمتنـــا العربية بحـــال أفضـــل، وتلـــك أمنياتنا في 
2017م و2018م و2019م وقبلهـــا مـــن الســـنوات الســـالفة، إال أن أمتنـــا لم 
تحـــظ بحالة جيدة وال متوســـطة، أعوام وأعوام من النكســـات السياســـية 
والتراجـــع االقتصادي الشـــديد لصالـــح الدول األخرى التي تســـلب خيراتنا 

جرعات بعد أخرى غير آبهة بحالة وطننا العربي وشعبه.
ولـــو ُعدنـــا لســـنوات ما بعـــد العـــام 2000م، ولنبـــدأ بانفجارات 11 ســـبتمبر 
2001م التـــي فتحـــت الباب لواشـــنطن وأقرانها للتوغل فـــي وطننا العربي 
هيمنًة واعتداًء تحت ذريعة “ردع اإلرهاب” )اإلرهاب العربي واإلســـامي( 
كما ســـمته أجهزة المخابرات األميركية والغربية، ثم عام 2003م وهو عام 
ـ  احتال العراق الذي مثل نكسة شديدة ألمتنا العربية، وصواًل إلى 2011مـ 
ـ التي أسفرت الكثير من التراجع العربي السياسي  عام االنتفاضات العربيةـ 

واالقتصادي لصالح الهيمنة األميركية والغربية واإلقليمية.
جاء عام 2020م ُمحمًا بمآســـي 2019م والســـنوات الســـالفة، فقد ســـجل 
2019م انـــدالع انتفاضـــات عربية في )الســـودان، العراق، لبنان( واســـتمرار 
الحروب األهلية في ســـوريا وليبيا، مع اســـتمرار أزمة دولة قطر، وتصاعد 

التوتر بين واشنطن وطهران، وتراجع مؤشر الديمقراطية.
وفي مراجعة لألحداث الســـابقة حققت الســـودان عملية انتقالية سياسية 
وتعثـــرت خطـــوات  والعســـكري،  السياســـي  القطاعـــان  مشـــهدها  تقاســـم 
تشـــكيل حكومة جديدة في تونـــس بعد االنتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
الجديـــدة، ومازالـــت المواجهـــة دامية بين جيٍل ثائر يســـتند علـــى الوحدة 
الوطنيـــة والقيـــم المدنيـــة النابـــذ للطائفية وبيـــن عناصر حكومتـــي العراق 
ولبنـــان، ومازالت المعارك مشـــتعلة في األقطار العربيـــة من غير أية حلول 
عســـكرية أو سياسية، وعجز الوساطات وفشل ما تم توقيعه من اتفاقات 
بيـــن األطـــراف المتنازعة فيهـــا، وما يؤجج هـــذه المعارك واســـتمرارها هو 
التدخات األجنبية، لذا فما ُيحققه هذا الطرف أو ذاك في صراعه الداخلي 
فهـــو لصالح تلـــك التدخات التي تبحـــث لها عن مواقـــع جغرافية )قواعد( 

ومكاسب اقتصادية وسياسية.
وال نجزم بأن 2020م سيكون قادًرا على إنهاء كل هذه النزاعات السياسية 
والميدانية في وطننا العربي بسبب غياب االهتمام العربي بمشاكله وتولي 
اآلخرين حلها، فحظوظ وطننا العربي في التراجع أكثر من نجاح ُمنتظر.

عبدعلي الغسرة

منذ مطلع العقد الحالي نزلت على العرب هبة من السماء تعوض شيئًا من تفريطهم 
فـــي معظـــم أوراق وأســـلحة الضغـــط على إســـرائيل التـــي يمتلكونها بـــدون الحاجة 
للدخول معها في حرب عسكرية نظامية مادام ميزان القوى العسكري واالقتصادي، 
وحتى السياســـي، مختا في الظروف الراهنة لصالح إســـرائيل، ومن هذه األســـلحة 
التـــي مازلنا نفرط فيها على اســـتحياء ســـاح المقاطعة أو قطـــع العاقات معها في 
جميـــع المجـــاالت، هذه الهبة تتمثل في بروز ســـاح اقتصادي عالمي ضد إســـرائيل، 
وتحديـــدًا االقتصـــاد المرتبط بالمســـتوطنات التي أدانتها قرارات الشـــرعية الدولية 
والمعـــروف بــــ BDS، والمخجـــل أن بـــروزه جـــاء فـــي ذروة تنامي اختراقـــات جدار 

المقاطعة العربي الذي لم يصمد تاريخيا إال ثاثة عقود )1948 - 1978(.
وتشـــير المعطيات إلى أنه حتى أواســـط العقد الحالي )تحديدًا عام 2014( الموشك 
علـــى األفـــول انخفضت نســـبة االســـتثمارات األجنبية في االقتصاد اإلســـرائيلي 46 
% مقارنة بالعام الذي ســـبقه، وأخذت إســـرائيل تخســـر أكثر من مليار دوالر ســـنويًا 
منـــذ أواســـط العقد األول بســـبب ضغـــط المقاطعة العالميـــة على الشـــركات الغربية 
العاملة في البنى التحتية لاســـتيطان لســـحب مشاريعها، لكن ومنذ وصول الرئيس 
األميركـــي ترامـــب للبيت األبيض قبل ثاث ســـنوات تتكاثف الضغوط اإلســـرائيلية 
بالدعم األميركي على الشـــركات التي تســـتجيب لحركة المقاطعة العالمية القتصاد 

المســـتوطنات اإلســـرائيلي بغيـــة كســـر وإفشـــال هذه الحركـــة، وتحـــول دون تقديم 
أسماء الائحة السوداء للشركات العالمية التي تستثمر في المستوطنات المحظورة 
بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمـــم المتحدة، وهذا ما حدث عشـــية انعقاد المؤتمـــر األخير النعقاد مجلس حقوق 

اإلنسان في نوفمبر الماضي.
بيـــد أن هـــذه الحركة العالميـــة المباركة لمقاطعة اقتصاد المســـتوطنات اإلســـرائيلي 
بعـــد تغّول االســـتيطان في أراضـــي 1967 المحتلة بصورة خطيرة ال ســـابق لها منذ 
احتالهـــا فـــي ذلك العام بالتـــوازي مع القمع الوحشـــي من ِقبل االحتـــال المتصاعد 
لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عن النضال الستعادة حقوقه المشروعة المقرة دوليًا 
والعدوان المتكرر على غزة... نقول هذه الحركة معرضة لانتكاســـة فاإلجهاض، ما 
لم تكن مســـنودة عربيًا على مختلف المســـتويات الشعبية والرسمية تمامًا مثلها في 
ذلك مثل المحاوالت المحمومة اإلســـرائيلية إلفشال الحركة التي تجري بدعم قوي 

أميركي.
وإذا كان أول الغيـــث قطـــرة فغنـــي عن القـــول إن أول الغيث عربيًا فـــي هذه المهمة 
إعادة االعتبار الجاد وصادق النوايا للتضامن العربي وصوال إلعادة االعتبار لســـاح 

المقاطعة العربية إلسرائيل وتفعيله.

رضي السماك

مستقبل المقاطعة العالمية إلسرائيل

نظام ال مكان له إال في مزبلة التاريخ
هناك اتفاق كامل بين المراقبين والمحللين السياســـيين المختصين باألوضاع في 
إيـــران بأن فشـــل نظـــام المالي في القضاء على مشـــاعر الرفـــض والكراهية ضده 
بين أوســـاط الشـــعب اإليراني وعدم مقدرته على السيطرة على األوضاع واألمور 
وإنهـــاء االحتجاجـــات أو منـــع النشـــاطات الثوريـــة المتواصلـــة لمعاقـــل االنتفاضة 
وشـــباب االنتفاضـــة ومجالـــس المقاومة، كل ذلك يعني أن هـــذا النظام انتهى أمره 

وأن صاحيته نفدت ويجب توقع انهياره أو سقوطه في أية لحظة.
نظام المالي ومنذ أن صار هناك توجه دولي التباع الحزم والصرامة ضده والحد 
من سياسة االسترضاء والمسايرة المشبوهة، واجه ثاث انتفاضات شعبية عارمة 
كان لها وقعها وصداها على المستوى الدولي وهزت النظام هزا وجعلته في موقف 
ال يحســـد عليـــه أبدا، هـــذه االنتفاضات التي أعطت الثقة واألمل للشـــعب اإليراني 
بإمكانيـــة اقتاع هذا النظام الســـرطاني واجتثاثه وإقامة نظام سياســـي يناســـب 
الشـــعب ويلبـــي طموحاته، فإن هـــذه االنتفاضات كانت أيضا بمثابة رســـالة لبلدان 
المنطقة والعالم بأن هذا النظام ال يمثل الشـــعب اإليراني في شـــيء وأن الشـــعب 
يرفضـــه وعازم على إســـقاطه، وهـــو ما كان له آثارا إيجابية علـــى هذه البلدان بأن 
فســـحت المجـــال من أجل اتســـاع نطاق دائرة الرفض والكراهيـــة ضد هذا النظام، 

وانتفاضة الشعبين العراقي واإليراني هي من تأثيرات وانعكاسات ذلك.
انـــدالع هذه االنتفاضات ما كان ممكنا وبتلك الصـــورة الملفتة للنظر خصوصا بعد 
أن شـــملت أكثـــر مـــن 200 مدينـــة إيرانية، لـــوال الدور الريـــادي للشـــبكات الداخلية 
لمجاهـــدي خلـــق والمقاومة اإليرانية، ولعـــل أكبر دليل على ذلـــك أن الما خامنئي 
بنفســـه وكذلك عـــدد آخر من قادة نظامه وبعد انـــدالع انتفاضتي 28 كانون األول 
2017 و15 تشـــرين الثانـــي 2019، بـــادروا باالعتراف بتلـــك الحقيقة والتأكيد على 
أن منظمة مجاهدي خلق بشكل خاص كان لها الدور األكبر في ذلك، خصوصا بعد 

تشكيل معاقل االنتفاضة ومجالس المقاومة.
األوضاع الصعبة جدا التي يواجهها نظام المالي داخليا والتي ال يستطيع إطاقا 
أن يقـــف بوجههـــا ويجد لهـــا مخارج مناســـبة، تضاعف تأثيرات العقوبـــات الدولية 
المفروضة عليه، وتســـاهم في كشفه وفضحه على حقيقته، والسيما بعد أن أثبت 
هذا النظام للعالم كله عدم إخاصه ووفائه للشعب اإليراني وسرقته ونهبه ثرواته 
وأوضح دليل على ذلك كيفية نهبه المليارات المجمدة التي تم منحها له في عهد 
الرئيـــس األميركي الســـابق أوباما وقام بصرفها على مشـــاريعه التســـليحية وعلى 

توسيع دائرة تدخاته في المنطقة. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

هل ساهمت البيروقراطية في انتشار كورونا؟
أحـــرص كجميـــع الناس على تتبع وقراءة جميع األخبار المتعلقة بالكورونا، وذلك في 
محاولة لفهم أســـباب المرض وكيفية الوقاية منه، وفي معرض قراءتي لتلك األخبار 
لفـــت انتباهـــي خبر تحدث عن أهم أســـباب خروج المرض عن الســـيطرة، حيث أورد 
الخبـــر فـــي تفاصيلـــه أن تقارير رفعت إلى المســـؤولين منذ اكتشـــاف الحاالت األولى 
للمـــرض، إال أن بـــطء تدفـــق المعلومـــات إلى الجهـــات العليا وعدم اســـتجابة وتفاعل 
المســـؤولين في الطبقات الدنيا أسهم في تأخر اتخاذ اإلجراءات الازمة في احتواء 
المرض، ما ساهم في انتشاره وتفشيه، وبذلك فإن بيروقراطية األجهزة والمؤسسات 

تتحمل الوزر األكبر في عدم القدرة على السيطرة على الوباء واحتوائه.
يعتقد الكثير أن البيروقراطية بمجملها ســـلبية وال يشـــوبها أي جانب إيجابي، إال أن 
الواقـــع عكـــس ذلك تمامـــًا، فنظريًا وجـــدت البيروقراطيـــة التخاذ القـــرار فيما يتعلق 
بالمعامـــات والقضايـــا فـــي المســـتويات المطلوبـــة، فالملفات البســـيطة يجب أن يتم 
التعامل معها في المســـتويات الدنيا، أما الملفات الحساســـة التي تحتاج إلى قرارات 
حاســـمة ترفـــع للمســـتويات العليا دون أي تأخير مـــع األخذ بعيـــن االعتبار التخصص 

الوظيفي.
ذلك هو جوهر البيروقراطية نظريًا، لكن عمليًا وفي الواقع فإن ما يحدث في أروقة 
المؤسســـات مختلف جدا، فالتطبيق الخاطئ للبيروقراطية أســـهم في انعكاسها سلبًا 
على األداء المؤسسي للعديد من األجهزة والمؤسسات، خصوصًا فيما يتعلق بتعطيل 
الملفات والمعامات لدى كل مستوى، باإلضافة إلى تردد المسؤولين في المستويات 
الدنيـــا فـــي اتخاذ القرار ليرموا عبء المســـؤولية على المـــدراء ذوي الدرجات العليا، 
مع العلم أن صاحياتهم تخولهم البت في العديد من المواضيع لكنهم يفضلون دائما 

التهرب من المسؤولية حفاظًا على مناصبهم وكراسيهم.
تاريخيـــًا لـــم تكـــن البيروقراطيـــة بهذا الســـوء الـــذي نواجهه اليـــوم، لكن الممارســـات 
اإلدارية الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عند الكثير من المســـؤولين تســـببت في تفاقم 
الجانب السلبي من البيروقراطية، ما أدى إلى ضعف مخرجات وسوء خدمات العديد 

من المؤسسات.
ال أعلـــم إذا مـــا كانـــت البيروقراطيـــة قد ســـاهمت فعاً في تفشـــي فيـــروس الكورونا 
لكـــن مـــا أيقنـــه تمام اليقيـــن أن البيروقراطيـــة داء بات ينخر في مفاصـــل العديد من 
المؤسســـات، لذا فإن تصحيح مسارها وتقويمها ضرورة البد من تحقيقها حتى تعود 

البيروقراطية لمسارها الصحيح واإليجابي.

بدور عدنان

بعد أن اســـتمر التغلغل اإليراني ضمن النســـيج الســـوري لعدة ســـنوات، بدأت تزداد حالة 
الغضب الشـــعبي التـــي تتفاقم يومًا تلو اآلخر ضد الميليشـــيات الموالية إليران والوجود 
اإليرانـــي فـــي ســـوريا منـــذ أن تم اإلعـــان عن مقتل قاســـم ســـليماني من قبـــل الواليات 
المتحدة األميركية في الثالث من يناير هذا العام، ليصل مستوى الغضب واالستياء إلى 
أوســـاط المنتســـبين من أبناء البادية الســـورية الذين انخرطوا ضمن الفرق التي شـــكلتها 
إيـــران، خصوصـــا فـــي المياديـــن والبوكمال، بعـــد أن تســـربت معلومات وأكدهـــا المرصد 
الســـوري لحقوق اإلنسان بأن روســـيا أبلغت النظام نية الواليات المتحدة األميركية قطع 
الطريـــق الواصـــل بين بغـــداد وبيروت فـــي البادية الســـورية، أي عند الشـــريط الحدودي 
مـــع العـــراق، والهجمـــات الجوية التـــي تتعرض لهـــا الميليشـــيات اإليرانية في ديـــر الزور 
والميادين والبوكمال بشـــكل متصاعد تؤكد هذه النية األميركية، فهذه المنطقة تكتســـب 
أهميـــة حيوية خصوصا في إطار االســـتراتيجية اإليرانية، ألن هـــذه المنطقة الممر الذي 
يعتبر شريان وعصب الحياة للمشروع اإليراني الذي يصل بغداد بدمشق وبيروت ضمن 

مطامع إيران التوسعية في المنطقة.
وبنـــاًء على ذلك تتراكم معاناة الســـوريين في ســـوريا والمنطقـــة الحدودية على ضفاف 
الفرات، نتيجة سياســـة األمر الواقع التي فرضت عليهم من قبل إيران وميليشـــياتها من 
تجنيد أبناء المنطقة بموجب إعفائهم من االنخراط ضمن صفوف قوات النظام السوري، 
وإرجـــاع البيـــوت في بعض المناطق ألصحابها األصليين وتقديـــم المغريات ومبالغ مالية 
شريطة االنضمام إلى الميلشيات التي تعزز السطوة اإليرانية وتقبلهم األدبيات السياسية 

اإليرانيـــة )تصديـــر الثورة(، وأمـــام هذه الســـلوكيات تتصاعد حالة االعتـــراض على ذلك، 
حيـــث تتوالى المظاهرات الرافضـــة للوجود اإليراني، ودعوات موجهـــة للمجتمع الدولي 
تطالـــب بطرد هذه الميليشـــيات، وبدأت مؤخرا موجة االنشـــقاقات عن الفـــرق اإليرانية، 
واســـتطاع أكثر من 20 مقاتا االنشـــقاق عن لواء القدس وهم من أبناء مدينة الميادين 
بســـبب الـــزج بهم فـــي منطقة البادية التـــي تتعرض لهجمـــات متكررة مـــن تنظيم الدولة 
اإلســـامية، وخوفـــًا مـــن احتماالت اســـتهداف الواليـــات المتحدة لهم في ظـــل الهجمات 
الجويـــة التي تتعرض لها الميليشـــيات اإليرانية في دير الـــزور والمناطق المجاورة، وفي 
ظـــل هذا النفور الذي يســـود المشـــهد في دير الـــزور والمناطق األخرى عمـــدت إيران إلى 
توزيع كتب تلمع صورة قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني الذي اغتالته الواليات 
المتحدة، حيث تم توزيع نسخ ذلك الكتاب على عناصرها المحليين ويتضمن سيرة حياة 
سليماني في الحرس الثوري من المناصب ووصوالً إلى قيادته فيلق القدس، كما يتضمن 
الكتـــاب أقـــواالً وخطبًا له وكأن ســـليماني شـــخص ينتمي لهذه المنطقـــة، وهذا ما يوضح 
مـــدى الهجمـــة الناعمـــة بشـــكلها المكثف وتتجلـــى فيها كل المعالـــم الثقافية والسياســـية 
اإليرانيـــة، وحالـــة الغضب والنفـــور المتزايد مؤخرًا توضح بما فيـــه الكفاية مدى الضغط 
الممـــارس مـــن قبل إيران على هذه المنطقة للحيلولة دون حدوث متغيرات تؤثر على ما 
فعله مهندس المشـــروع اإليراني في ســـوريا، ومن جانب آخر تدل على عدم نجاح إيران 
في إخضاع الشعب السوري لسياستها وحصد أكبر تأثير ممكن من النفوذ داخل النسيج 

السوري وتبين مدى ضعف إيران في سوريا قياسًا بمدى نفوذها في العراق. “إياف”.

منذر محمد

السلوك اإليراني في سوريا بعد سليماني )1(



تتجــه األنظــار اليــوم )الســبت( نحــو لقــاء “ديربــي” كــرة اليــد البحرينية 
حينمــا يتواجــه األهلــي مع نظيــره النجمة في افتتاح الجولة السادســة 
مــن الــدور التمهيــدي فــي تمــام الســاعة 7، وقبــل ذلــك يخــوض باربــار 
مباراته المؤجلة الثالثة بمالقاة التضامن عند الســاعة 5.30 وذلك على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

لقاء الديربي

لقـــاء متوقع له اإلثـــارة والقوة في 
ظل مـــا يتمتـــع بـــه الفريقان من 
وبإمكانـــات  مميـــزة  عناصـــر 
عالية لهـــا ثقلها على الصعيد 
المحلـــي والدولـــي، ما يعني 
أن مدرجات الصالة ستكون 
حاضـــرة  األخـــرى  هـــي 
الناديين خصوصا  بجماهير 

ومحبي اللعبة عموما.

األهلي يدخل هذه الموقعة متربعا 
على صـــدارة الترتيـــب برصيد )15 
نقطـــة( مـــن 5 انتصـــارات متتالية، 
والنجمـــة لديـــه )10 نقـــاط( يحتـــل 
المركـــز الثالـــث برصيـــد )10 نقاط( 
من 3 انتصارات وخســـارة واحدة. 
عطفا على األســـماء والمســـتويات، 
فإن كفة األصفر هي األرجح للظفر 
بنقـــاط الفـــوز ومواصلـــة الصدارة؛ 
كون صفوفه مكتملة بنســـبة كبيرة 
فـــي  المتذبـــذب  النجمـــة  بخـــاف 
تأثـــر صفوفـــه  بســـبب  مســـتوياته 
برحيـــل قوتـــه الضاربة فـــي الخط 

الخارجـــي  لاحتـــراف  الخلفـــي 
وغياب البعض لإلصابة.

أنـــه  إال  المعطيـــات  ورغـــم  لقـــاء 
لـــن يكـــون ســـها ألحدهمـــا والفوز 
كحـــال  بصعوبـــة  إال  يتحقـــق  لـــن 
ال  والتـــي  الســـابقة  مواجهاتهمـــا 
تعتـــرف إال بمـــا يقدمـــه الاعبـــون 

بأرضية الميدان فقط.

باربار والتضامن

لقاء لن يقل قوة عن اللقاء السابق 
في ظل مســـتوى باربـــار المتواضع 
غيابـــات  مـــن  يعانيـــه  مـــا  بســـبب 

لإلصابة وانتقال بعضها لاحتراف 
الخارجي، وهذا مـــا أثر عليه تماما 
بـــدءا من نهائـــي التنشـــيطية الذي 
خســـره أمام االتفاق وتلتها خسارة 
أخـــرى أمـــام األهلـــي وأيضـــا فـــي 
مباراة األخيرة أمام جاره االتفاق.

باربـــار يمتلك )8 نقـــاط( من فوزين 
المركـــز  ويحتـــل  وخســـارتين 

الـــذي  والتضامـــن  الخامـــس، 
يحتـــل المركـــز قبـــل األخيـــر 
فـــوز  مـــن  نقـــاط(   5( لديـــه 

وخسارتين. 
تلقـــي  شـــك  دون 
باربار خســـارة ثالثة 
لـــن  التوالـــي  علـــى 
طبيعيـــة  تكـــون 
وســـتؤثر عليه بكل 

ما للكلمـــة من معنى 

وســـتجعله فريســـة لاصطيـــاد من 
ِقبل كافة الفرق، وهذا ما سيســـعى 
إليـــه التضامـــن بعناصـــره الدوليـــة 
الشـــابة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق الفـــوز 

الثاني وتحسين مركزه.

اليــوم “ديــربــي” كــرة اليـــد البحــرينيـــة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

البرنامــج الزمنــي المتبقــي  لكــرة الســلة عــن  كشــف االتحــاد البحرينــي 
تســجيل  وفتــرات  الجــاري 2019/2020،  الرياضــي  الموســم  لمســابقات 

الالعبين واالنتقاالت.

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
ورئيـــس  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
لجنة المســـابقات ناصـــر القصير إن 
منافسات المســـابقات المحلية لكرة 
الســـلة بعـــد لقـــاء منتخبنـــا الوطني 
أمام لبنان في التصفيات اآلسيوية 

المؤهلة لبطولة آسيا 2021.
كأس  مســـابقة  أن  القصيـــر  وذكـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان يـــوم 29 فبراير 
الـــدور  منافســـات  بإقامـــة  الجـــاري 
التمهيـــدي، إذ ســـيلتقي البحرين مع 
االتحـــاد وكذلـــك الحالـــة مع ســـترة، 
ويـــوم 1 مـــارس ســـيلعب ســـماهيج 
مـــع األهلي والنويـــدرات مع النجمة، 

ويـــوم 4 مـــارس ســـتقام مباراتا ربع 
 5 الخميـــس  يـــوم  بينمـــا  النهائـــي، 
مـــارس ســـيلعب المحرق مـــع مدينة 
عيســـى وكذلـــك الرفـــاع مـــع المنامة 
والفائـــزان يتأهـــان مباشـــرة لنصف 
النهائي الذي ســـيقام فـــي الفترة من 
18 إلى 26 مـــارس المقبل، في حين 
ســـتقام المباراة النهائية يوم 2 مايو 

المقبل.
وأضـــاف القصير بـــأن اتحاد الســـلة 
حدد موعد انطاق منافسات المربع 
الذهبـــي لدوري زيـــن الدرجة األولى 
ليكـــون يـــوم 8 مارس المقبـــل، على 
أن تنطلق مواجهات األدوار النهائية 

للدوري يوم 21 أبريل المقبل.
اتحـــاد  أن  إلـــى  القصيـــر  وأشـــار 
الســـلة ســـيفتح باب الفتـــرة الثالثة 
المحترفيـــن  الاعبيـــن  النتقـــاالت 
15 فبرايـــر الجـــاري، وتســـتمر حتى 
يوم 26 الشهر نفســـه، فيما ستكون 
الرابعـــة لاعبيـــن  التســـجيل  فتـــرة 
المحترفيـــن مـــن 5 إلـــى 12 مـــارس 

المقبل.

ناصر القصير

إعالن جدول خليفة بن ســلمان وتحديد فترات تسجيل األجانب
8 مارس انطالق المربع الذهبي لدوري زين السالوي

اللجنة اإلعالمية

نـــادي  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور 
البحرين للتنس، واللجان المنظمة، وأكثر 
مـــن 100 من ناشـــئي وناشـــئة مـــن براعم 
التنس، أعلن رئيس نادي البحرين للتنس 
خميس المقلة، افتتاح النســـخة الخامسة 
 ”BBK“ بطولـــة  مـــن  رســـميا  والعشـــرين 

المفتوحة لناشئي التنس.
وبعد إعان االفتتاح، انطلقت منافســـات 
ســـنوات،  و10   8 لســـن  تنـــس”  “المينـــي 
واستمرت طوال الفترة الصباحية، وسط 
أجـــواء حماســـية جميلـــة زاد مـــن جمالها 

تحسن حالة الطقس.
 8 لســـن  تنـــس”  “المينـــي  وفـــي مســـابقة 
ســـنوات، تأهل للدور قبل النهائي الاعب 
الموهـــوب عبدهللا الدوســـري، بعـــد فوزه 
علـــى كيجان فرنانديـــس بنتيجة )4 - 1(، 
وتأهـــل الاعـــب سباســـتيان ماتياس بعد 
فوزه على الاعبة ســـمر جمعه بنتيجة )4 

– 0(، وتأهلت الاعبة أالنا ســـيفرا بفوزها 
علـــى الاعب عبدهللا الكاظـــم بنتيجة )4 

.)3 -
 10 لســـن  تنـــس  المينـــي  وفـــي مســـابقة 
النهائيـــة  األدوار  إلـــى  تأهـــل  ســـنوات، 
مهـــدي اإلبراهيم، بعد فـــوزه على الاعب 
بـــدر  - 1(، وتأهـــل   6( كالفيـــن  فينســـيت 
محمد ســـيار بفوزه على أنشو كومار )6 - 
0(، وتأهلت الاعبة ملك الكندري بفوزها 
علـــى الاعبة مريم علـــي، وتأهل الاعب 
ريـــون جـــاي بفوزه علـــى الاعبة ســـامه 

فارس بنتيجة )6 - 2(.
وفـــي ثاني أيـــام البطولة، تشـــهد ماعب 
نـــادي البحريـــن للتنـــس اليـــوم 12 مباراة 
في الفردي للناشئين لسن 12 سنة، وتقام 
على 4 مراحل، وتبدأ في الســـاعة الرابعة 
عصـــرا، ومـــن أهمهـــا لقـــاء حمزة موســـى 
مـــع هاشـــم التوبلـــي، ولقاء عبـــد الرحمن 
ولقـــاء  جاكـــوب جوشـــا،  مـــع  الدوســـري 
أحمد مع جوش كالوني، وتقام المباريات 
كافـــة على ماعب نـــادي البحرين للتنس 

بالجفير والدعوة عامة.

ــن الــمــشــاركــيــن ــي ــب ــالع وســـط حــضــور كــبــيــر مـــن ال
افتتاح بطولة “BBK لناشئي التنس”
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االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي:

تنطلق اليوم في تمام الســـاعة العاشـــرة صباحا وعلى مســـابح االتحاد البحريني 
للســـباحة بمدينة خليفة الرياضية، منافســـات المرحلـــة الرابعة للدوري البحريني 
للســـباحة، حيـــث أكمل االتحـــاد البحريني للســـباحة كافة اســـتعداداته الحتضان 
المرحلـــة الرابعـــة من منافســـات الدوري بفترتين صباحية ومســـائية، وستشـــمل 
المنافسات على 10 سباقات لألوالد والفتيات لمسافات 50 مترا فراشه، 50 مترا 

ظهرا، 50 مترا صدرا، 50 متر حرة و200 متر فردي متنوع.
مـــن جانبـــه، أوضح أمين ســـر االتحـــاد البحريني للســـباحة أحمـــد عبدالغفار على 
أن عـــودة دوران عجلـــة الـــدوري المحلـــي للســـباحة مـــن جديد سيســـهم في دفع 
وتيـــرة التطويـــر باالتحاد وســـيجعل مشـــاركة أكبر عـــدد من الســـباحين بالدوري 
مصـــدر حقيقـــي الســـتقطاب الاعبين واكتشـــاف المواهب الجديـــدة في رياضة 
الســـباحة، مؤكـــدا أهمية الدوري العـــام ليكون بمثابة الواجهة الحقيقية للنســـخة 
األولى لمسابقة دوري االتحاد البحريني للسباحة، والذي يهدف من وراء إقامته، 
اســـتقطاب مجموعـــة كبيـــرة مـــن الاعبيـــن والاعبـــات؛ بهـــدف زيـــادة االحتكاك 
ليصبح الدوري هو الرافد األول لتغذية المنتخبات الوطنية للسباحة بالسباحين.

انطالق المرحلة الرابعة لدوري للسباحة

الــدراج باهــوس: وجــدت صعوبــة فــي تجــاوز المنافســين

“البحرين مكالرين” يفوز بالمرحلة الثالثة

بعــد تحقيــق المركــز الثاني لمرتين على التوالي، اســتطاع فريــق “البحرين مكالرين” 
للدراجــات الهوائيــة، مــن تحقيق فوزه األول في طواف الســعودية، عبر دراجه فيل 

باهوس بفضل عمل جماعي مميز من قبل جميع عناصر الفريق. 

وجـــاء الجهـــد جماعًيـــا للفريـــق وواضًحا 
إلـــى  مجـــدًدا  كافينديـــش  ُدفـــع  أن  بعـــد 
انتهـــاء  بعـــد  المقدمـــة  فـــي  المجموعـــة 
جانـــب  إلـــى  وســـاهم  المرتفـــع،  مرحلـــة 
هاوســـلر بمساعدة باهوس للفوز بالجولة 
الثالثـــة مـــن الطـــواف، التـــي انطلقت من 
جامعـــة  أقـــدم  ســـعود،  الملـــك  جامعـــة 
وغطـــت  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
مســـافة 119 كلم، وأنهى باهوس الجولة 

بزمن 11:12:56. 
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي، دراج فريـــق 
اإلمارات روي كوســـتا، بزمـــن 11:12:59، 
وفـــي المركـــز الثالث حل الفرنســـي ناصر 
“آركيـــا سامســـيك”  فريـــق  مـــن  بوهانـــي 
علـــى  أمـــا   ،11:13:04 بزمـــن  الفرنســـي 
صعيد المرحلة الثالثة، فاشـــتعل الصراع 

بيـــن الدراجيـــن، إذ حصـــل علـــى المركـــز 
واألحمـــر”  األخضـــر  و”القميـــص  األول 
باهـــوس بزمن 2:44، فيما حل في المركز 
الثاني الدراج جانســـي فان من فريق “إن 
تي تي برو ســـايكلينغ” الجنـــوب إفريقي 
بزمـــن 2:44، وجـــاء فـــي المركـــز الثالـــث 
الدراج ريقلقول يوسف من فريق “توتال 

دايركت إنرجي” الماليزي بزمن 2:49. 
وعبر باهوس عن سعادته بالفوز بالسباق 
الـــذي وصفه بالصعب للغاية، مشـــيرًا إلى 
أنـــه وجد صعوبة في تجاوز المنافســـين، 
مبينـــًا أن مـــارك كافينـــدش أعطاه فرصة 
للتقـــدم والمنافســـة مع بقية المشـــاركين 

للفوز بالمركز األول.
وأكـــد أهميـــة تحقيـــق الفريـــق النتصـــاره 

األول في هذه البطولة. 

ومن جهتـــه، قال المدير الرياضي للفريق 
فاديمير ميهولفتش “بدأنا السباق اليوم 
بهـــدف الفـــوز بالمرحلـــة، علـــى الرغم من 
أننـــا بدأنـــا المرحلتيـــن الســـابقتين بنفس 
الهـــدف، ولكننـــا اليوم نجحنا فـــي الفوز”. 
وأضـــاف “كان لدينـــا متســـابقان رئيســـان 
للفـــوز، وهمـــا باهوس وكافينـــدش، وكان 

هدفنـــا تحييـــد جميـــع الهجمـــات وتقليل 
عدد أشخاص المجموعة التي تدخل في 
ســـباق العدو، لقـــد نجحنا في هـــذا األمر، 

ونحن سعداء للغاية”.
وأردف “لقـــد عمـــل الفريـــق بشـــكل رائـــع 
اليـــوم وكانـــت النتيجـــة واألداء بمـــوازاة 

طموحاتنا”.

اللجنة اإلعالمية

لقطة لمتسابق فريق البحرين مكالرين

المشاركون في االفتتاح

علي مجيد
التضامن يستهدف حالة باربار وكسب 

االنتصار الثاني

اســتعداًدا لبطولة غرب آســيا باإلمارات أواخــر فبراير المقبل

زينب علي تشارك في بطولتي التضامن واآلسيوية بطشقند

غــادر صبــاح أمــس، وفد المنتخب الوطني لرفــع األثقال، الذي يمثلــه المدير الفني للعبة 
رفــع االثقــال عبدالرضــا عبــدهللا، والمــدرب خضيــر عبــاس باشــا والالعبــة زينــب علــي، 
متوجًها للعاصمة األوزبكية طشــقند؛ للمشــاركة في بطولة التضامن الدولي في الفترة 
مــن 8 وحتــى 12 فبرايــر المقبــل، والبطولة الثانية بطولة آســيا للشــباب والناشــئين في 

الفترة من 13 وحتى 19 من شهر فبراير.

وتأتي مشاركة الاعبة زينب بعد اختيارها 
من قبـــل اللجنة الفنيـــة التابعة التحاد رفع 
األثقال كأول بطولة قارية ودولية تشـــارك 
فيهـــا؛ بهدف تقـــدم الاعبة في مشـــاركات 
ذات مســـتوى عالي بحســـب اســـتراتيجية 
االتحاد المقبلة، واحتكاكها مع المستويات 
الفنية العالية، خصوًصا أن بطولة التضامن 
مـــن  العديـــد  ســـتضم  التأهيليـــة  الدوليـــة 

الاعبات من مختلف قارات العالم.

فـــي  للمشـــاركة  الاعبـــة  اختيـــار  وجـــاء 
البطولتين؛ نتيجة مـــا حققته من إنجازات 
مـــا  بتحقيـــق   ،2019 الماضـــي  العـــام  فـــي 
لمملكـــة  ذهبيـــة  ميداليـــة   36 مجموعـــه 
البحريـــن، منهـــا 9 ميداليات على مســـتوى 
بطولـــة الخليـــج، و9 ذهبيـــات فـــي بطولـــة 
بطولـــة  فـــي  ميداليـــات  و9  آســـيا،  غـــرب 
أنديـــة غـــرب آســـيا، وأخيـــًرا 9 ميداليـــات 
فـــي البطولـــة العربيـــة لرفـــع االثقـــال، على 

جميـــع الفئات العمرية للشـــباب والناشـــئين 
والعموم في وزن 55 كيلوغرام، وهو نفس 
الـــوزن الذي ستشـــارك فيه فـــي البطولتين 

القادمتين.
الاعبـــة؛  مشـــاركة  مـــن  االتحـــاد  ويهـــدف 

اســـتعداًدا  تدريبـــي  لمعســـكر  لخضوعهـــا 
لبطولة غرب آســـيا لرفع األثقال والتأهيلية 
ألولمبياد طوكيو 2020، التي ستستضيفها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أواخر شهر 

فبراير المقبل.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

من مغادرة الوفد البحريني



علــى رغــم مضــّي 5 جــوالت فقــط علــى دوري الدرجة األولــى لكرة اليــد، إال أن فريق 
االتفــاق خاطــف األنظــار بشــكل كبير للغايــة عبر مســتوياته العالية ونتائجــه الرائعة 

التي حققها على مدار الجوالت السابقة.

فريق االتفـــاق الذي يتولى قيـــادة تدريبه 
خبير اللعبة الوطني عادل الســـباع، يحتل 
المركـــز الثانـــي فـــي ترتيـــب الفـــرق خلف 
األهلـــي المتصدر بفارق األهداف فقط من 
5 مباريـــات انتصـــر فيها كلهـــا، كانت على 
حســـاب الفـــرق المتوســـطة، وهـــي األهـــم 
بالنسبة وأيضا على حساب فريق النجمة، 
ثم باربار “حامل اللقب” بالجولة الماضية، 
فضال عـــن تتويجه قبل أســـبوعين تقريبا 
بـــكأس التنشـــيطية علـــى حســـاب جـــاره 

باربار أيضا.
االتفـــاق لم يخطف األنظـــار كونه فاز على 
باربـــار فقـــط أو ألنه يحتل المركـــز الثاني، 

بل للمســـتوى الفني الجاد الذي ظهر عليه 
واستبســـاله؛ من أجل تحقيـــق الفوز وهذا 
ما وضح عليـــه في مجمل المباريات التي 
لعبهـــا وخصوصا في مباراته األخيرة أمام 
البنفســـج، والـــذي شـــهدت تقلبـــات كثيرة 
على مدار 60 دقيقـــة. االتفاق تارة يتقدم 
بالنتيجـــة وتـــارة أخـــرى يتخلـــف بهـــا، إال 
أن الـــروح القتاليـــة بأرضيـــة الميدان ومن 
خلفها حنكة وخبرة المدرب عادل السباع 
فـــي إحـــداث الفـــارق ببعـــض التغييـــرات 
وقـــراءة مـــا يحـــدث بالشـــكل الصحيـــح، 

أثمرت عن الفوز بجدارة واستحقاق.
وإذا مـــا رجعنـــا لألســـماء الموجـــودة فـــي 

صفـــوف االتفـــاق ســـنرى هي نفســـها التي 
لعبت في السنوات الماضية، وهنا الحديث 
ينصب على العبي الفريق األول مع وجود 
عنصر واحد إضافي تم االستعانة به وهو 
فيصـــل محمـــد، فيمـــا بقيـــة األســـماء هي 
مكملة من فئتي الشباب والناشئين، وهذا 
داللـــة كافيـــة علـــى أن اللعبـــة تعتمـــد على 
ســـواعد أبنائهـــا 100 %، والتي ُيفتخر بما 
تقدمه. هذه األسماء قد تبدو أنها وجدت 
من يديرها بالشكل السليم “فنيا ومعنويا” 
بدليـــل مـــا يصنعه في دورينـــا، وهذا األمر 
دون شـــك ُيحســـب إلدارة النـــادي بُحســـن 

اختيارهـــا للمـــدرب مـــن جهـــة، ومـــن جهة 
أخـــرى الدعم المعنوي الذي يالقيه الفريق 
عبر رجاالته والرعاية التي يتحصل عليها 

من ِقبل “بنك األسرة”.
االتفاق وبنســـبة كبيرة قـــد وصل لتحقيق 
أولى أهدافه المنشودة، وهي ضمان حجز 

مقعـــده بالـــدور السداســـي، وبـــكل تأكيـــد 
إذا مـــا اســـتمر الفريق على نفـــس المنوال 
سيكون له شأن كبير حتى باقتحام الدور 
الرباعي والمنافســـة على اللقب الذي طال 
انتظـــاره بالنســـبة لمنتســـبي ومحبـــي هذا 

الكيان.

االتفاق ِسباع بقيادة عادل السباع

لقطة لفريق االتفاق أمام النجمة
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عزز الحد صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزا ثمينا على حساب الحالة بهدف دون مقابل، في 
المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن ختام منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

الوحيـــد عبـــر  الحـــد  وجـــاء هـــدف 
ركلة جزاء ســـجلها بنجـــاح الالعب 
محمد عبدالوهاب في الدقيقة )63( 
مـــن عمر المبـــاراة بعـــد إعاقة زميله 

عبدالوهـــاب المالود مـــن قبل العب 
الحالة راكان مفلح.

أدار المباراة الحكم عيسى عبدهللا، 
وصـــالح  تلفـــت  ياســـر  وعاونـــه 

جناحي، والحكم الرابع سيد عدنان 
محمد.

ذات  علـــى  الثانيـــة  المبـــاراة  وفـــي 
الملعب، نجح المحرق في الوصول 

إلى وصافـــة الترتيب بعدما تخطى 
النجمة بأربعة أهداف مقابل واحد.

وســـجل تياغـــو ريـــال هدفـــا مبكـــرا 
للمحرق في الدقيقـــة )13( من زمن 
المبـــاراة، وســـجل تياغـــو اوغســـتو 
)54(، وإيفرتـــون  مـــن ركلـــة جـــزاء 
 ،)90( الحـــردان  ومحمـــد   )73(

وللنجمة:علـــي منير )85(. وشـــهدت 
المبـــاراة إشـــهار البطاقـــة الحمـــراء 

لالعب النجمة أوليفر )78(.
أدار المبـــاراة الحكـــم محمد بونفور، 
وســـلمان  جعفـــر  محمـــد  وعاونـــه 
طالسي، والحكم الرابع محمد خالد.
وبناء على ذلك، فإن ترتيب الدوري 

الجولـــة  ختـــام  مـــع  كاآلتـــي  صـــار 
الســـابعة:الحد 16 نقطـــة، المحـــرق 
13، الرفـــاع الشـــرقي والمنامـــة 10 
نقـــاط لكل واحـــد منهمـــا، الرفاع 9، 
النجمة والبسيتين واألهلي 8 نقاط 
لكل واحد منهم، الشباب 7، والحالة 

في المركز األخير برصيد 5 نقاط.

ــة ــعـ ــابـ ــسـ ــام الــــجــــولــــة الـ ــ ــتـ ــ ــي خـ ــ ــ الــــمــــحــــرق يـــكـــســـب الـــنـــجـــمـــة ف

الحد يعزز صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز

مستويات عالية 
ونتائج رائعة تبشر 

بالمنافسة

أحمد مهدي   |   )تصوير: سيد علي شبر(

علي مجيد

فرحة العب الحد محمد عبدالوهاب بهدفهمن لقاء المحرق والنجمة من لقاء الحد والحالة

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

يشــارك وفد اتحاد الســيارات البحريني في برنامج ورش عمل مديرو الســباقات وحكام الســباقات، الذي يقام بمدينة جنيف السويســرية، 
بتنظيم من االتحاد الدولي للسيارات )FIA(، في الفترة من 6 وحتى 9 من شهر فبراير الجاري.

ويشـــارك في برنامج ورش عمل مديري 
الســـباقات فايز رمزي فايز وفي ورشـــة 
اجتمـــاع  حضـــوره  وســـبقهما  الحـــكام، 
لجنة ســـباقات الحلبـــات التابعة لالتحاد 
الدولـــي للســـيارات، ويشـــارك أحمد باقر 
في ورشـــة الحكام، وعلي فيني يشـــارك 
في ورشـــة مديـــري الســـباقات، ومحمد 

اســـماعيل حيدري يشـــارك في ورشـــتي 
الحكام ومديري الســـباقات، وعبدالعزيز 
الورشـــتين،  فـــي  يشـــارك  الـــذوادي 
والـــذوادي هـــو الوحيـــد المبتعـــث عـــن 
طريـــق االتحـــاد الدولـــي للســـيارات، أما 
فايـــز رمـــزي وأحمـــد باقـــر وعلـــي فيني 
ومحمد اســـماعيل مبتعثـــون عن طريق 

االتحاد البحريني للسيارات.
ويتضمن برنامج الورشـــتين، استعراض 
التـــي  الســـيارات  حـــوادث  مـــن  عـــدد 
حصلت أثناء موسم السباقات الماضي، 
التقاريـــر  إعـــداد  وكيفيـــة  ومناقشـــتها 
الحـــكام  عمـــل  وكيفيـــة  بهـــا،  الخـــاص 
المختلفـــة،  الســـيارات  ســـباقات  أثنـــاء 

واإلجـــراءات المتبعـــة أثنـــاء اســـتدعاء 

المتسابقين، والكثير من األمور والنقاط 

المتعلقة بالجانـــب التحكيمي واإلداري، 

خاصـــة  اختبـــارات  هنـــاك  وســـتكون 

وتقييمـــا  الورشـــتين  فـــي  للمشـــاركين 
خاصا لهم.

تأهيـــل  فـــي  الورشـــتان  وتســـاهم 
المشـــاركين فيهـــا؛ كي تكون أســـماؤهم 
ضمن الئحة الحكام ومديري الســـباقات 
المعتمـــدون مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي 
للســـيارات؛ لترشـــيحهم إلدارة وتحكيم 
فـــي  الســـيارات  ســـباقات  مختلـــف 
البطـــوالت التـــي تقام فـــي مختلف دول 

العالم.

“اتحاد السيارات” يشارك في ورشتي عمل بجنيف

10 متسابقين جدد يتنافسون في مسابقة فارس الموروث
ومنافســـة قـــوة  المســـابقة  منـــح  والعـــرب  الخليـــج  مـــن  المتســـابقين  مشـــاركة  المـــري: 

أنهت المجموعة الثانية منافســات اليوم األول من النســخة الثانية لمســابقة فارس الموروث 
وسط مشاركة كبيرة وتنافس مثير خالل رياضتي الخيل والصقور.

وتضـــم المجموعـــة الثانيـــة عشـــرة مشـــاركين 
منهـــم ســـتة من مملكـــة البحرين، وهم شـــفيق 
أحمد محمد، محمد حسن النعيمي، عامر سالم 
المعمري، ســـالم ناصـــر الســـعدي، محمد أنيس 
الرويعـــي، نايـــف ســـالم المعمـــري، إضافـــة إلى 
ثالثة متسابقين من المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة وهم أحمد بن مطـــر العنزي، عبدهللا 
بن مطر العنزي، وماجد بن عيد الشـــمري، فيما 
يتواجـــد في هـــذه المجموعة متســـابق أردني 

وحيد هو عبدالسالم مقبل عيد.
وبدأت المســـابقة فور وصول المتسابقين إلى 
المخيـــم الخـــاص في قريـــة البحريـــن الدولية 
لســـباقات القـــدرة عند الســـاعة الرابعـــة فجرا، 
حيث تـــم توزيع الخيام على المتســـابقين عن 
طريـــق القرعـــة، ثـــم التوجـــه لمســـابقة ركوب 

فيهـــا  يحمـــل  كيلومتـــرا   40 لمســـافة  الهجـــن 
المتســـابق قربة يمألها بالماء مـــن البئر الواقع 
في منتصف الطريق ويعود بها لنقطة البداية، 
حيـــث يتم قياس معـــدل الماء لكل متســـابق، 
فضال عن متابعة وقياس مهارات المتسابقين 
في ركوب الهجن والتعامل معها خالل مراحل 

السباق.
واســـتمرت المسابقة بعد الراحة قليال برياضة 
مهـــارة  قيـــاس  فيهـــا  يتـــم  والتـــي  الصقـــور، 
المتســـابق في التعامل مع الطير وكيفية الهدد 

والدعو.
ويخلد المتســـابقين للراحة بعد صالة الجمعة، 
والطبـــخ  الذبـــح  فـــي  المتســـابقون  يبـــدأ  ثـــم 
وتحضير القهوة والشـــاي والعشاء، حيث يتم 
احتساب النقاط بناء على مهارة المتسابق في 

هذه األمور.
وينتهـــي اليـــوم األول مـــن المســـابقة علـــى أن 
يبقـــى المتســـابقين في خيامهـــم للتنافس في 
اليوم الثاني على التوالي، إذ يبدأ اليوم الثاني 
بركوب الخيل لمسافة 60 كيلومترا ثم رياضة 
الرمايـــة الثابتة بواقع 50 طلقة من مســـافتين 

مختلفتين.
من جانبه، قال نائب رئيس رياضات الموروث 
الشـــعبي علي المـــري إن منافســـات المجموعة 
الثانيـــة مـــن مســـابقة فـــارس المـــوروث كانت 
والـــروح  الشـــريف  بالتنافـــس  قويـــة، مشـــيدا 

الرياضية العالية بين المشاركين.

مـــن  المتســـابقين  مشـــاركة  أن  المـــري  وأكـــد 
الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة منـــح المســـابقة 
قوة ومنافســـة، مشـــيرا إلى أن مسابقة فارس 
المـــوروث حصلـــت علـــى زخمـــا أكبـــر بعـــد أن 
باتت مسابقة دولية معروفة تهتم بالرياضات 
التراثية المختلفة، خصوصا وأنها معنية بأربع 

رياضات مختلفة.
كمـــا نوه المري بـــدور زمالئه باللجنـــة المنظمة 
للمســـابقة برئاســـة أحمد الرميحي في ســـبيل 
إظهار المسابقة بالصورة األفضل، والتي تليق 
باسم مملكة البحرين؛ باعتبارها دولة متقدمة 
في مجال الرياضات التراثية، مبينا أن اللجنة 
المنظمة تقوم بجهود كبيرة وملموسة في هذا 
الجانب، موضحا أن هذه المســـابقة تسهم في 
حفـــظ الهوية الوطنيـــة وتعزيز قيم الرياضات 

التراثية؛ بهدف تناقلها لألجيال الجديدة.
فـــي المقابل، حرص الســـيد خليفة بن عبدهللا 
المـــوروث  رياضـــات  رئيـــس  رئيـــس  القعـــود 
الشـــعبي علـــى الحضور فجـــرا لمتابعة انطالق 
حيـــث  الثانيـــة،  المجموعـــة  عبـــر  المســـابقة 
يتواجـــد القعـــود بصفـــة دائمـــة لمتابعـــة ســـير 
رياضـــات  أعضـــاء  بقيـــة  برفقـــة  المســـابقة 

الموروث الشعبي.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

 من منافسات المجموعة الثانية 

من اليمين محمد إسماعيل، عبدالعزيز الذوادي، فايز رمزي، علي فيني وأحمد باقر

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات



عيسى بن سلمان يشهد السباق الـ 15 للخيل

بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفة، نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل 
عصر أمس، الســباق الخامس عشــر لهذا الموسم، الذي أقيم على كؤوس مجموعة 
“آل شريف” ومصانع “التاج” وكأس “عالي سبرنت” وكأس “الواهو” للجياد العربية، 

على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وبدأت المفاجآت من الشوط األول، الذي 
أقيـــم علـــى كأس “الواهـــو” والمخصـــص 
لجياد الدرجـــة الثالثة من خيل البحرين 
العربية األصيلة المســـجلة فـــي “الواهو” 
مسافة 1400 متر، والجائزة 2000 دينار، 
عندما تمكن الحصان “الصقالوي 1564” 
من اســـتعادة نغمة االنتصارات بعد غيبة 
طويلـــة وخطـــف أولـــى انتصاراتـــه هـــذا 

الموسم.
وأقيم الشـــوط الثاني على كأس “مصانع 
التاج” لجياد سباق التوازن “نتاج محلي” 
مسافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار، 
وشـــهد تغييـــر نتيجـــة المراكـــز األربعـــة 
األولـــى بقـــرار مـــن لجنـــة المعتمديـــن، إذ 
بالمركـــز  “فالنتايـــن”  الفـــرس  احتســـبت 
األول بعـــد إلغـــاء نتيجة الحصـــان الفائز 

بســـبب  نايـــت”؛  دارك  “ذي  بالشـــوط 
اختـــالف عامل الوزن، فيما حلت الفرس 

“دوليه” في المركز الثاني.

بداية قوية لـ “العقير”

كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف”  آل  “مجموعـــة 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1400 متـــر 
والجائزة 4000 دينار، وشهد بداية قوية 

للحصان الجديد “العقير”.
وأقيم الشوط الرابع على كأس “مجموعة 
الثالثـــة  الدرجـــات  لجيـــاد  شـــريف”  آل 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة 
مسافة 1600 متر والجائزة 2000 دينار، 

وشهد فوزًا مفاجئًا للحصان “ديراب”.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 

“مصانـــع التـــاج” لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1800 متـــر والجائزة 
2000 دينار، وشـــهد مفاجأة أخرى بطلها 

الحصان “اليكو”.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
الفئـــة  لجيـــاد  شـــريف”  آل  “مجموعـــة 
 1000 مســـافة  محلـــي”،  “نتـــاج  الثانيـــة 
دينـــار،   4000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر 
واســـتطاعت الفـــرس المرشـــحة األولـــى 
“صهيـــل” تأكيـــد جدارتهـــا بتحقيق الفوز 

بكل تفوق.
الشـــوط  صـــوب  األنظـــار  واتجهـــت 
“عالـــي  كأس  علـــى  أقيـــم  الســـابع،الذي 

ســـبرنت” لجياد الفئة الثانية “مســـتورد” 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
5000 دينـــار، إذ كان الشـــوط في الموعد 
بيـــن مجموعة مـــن نخبة جياد الســـرعة، 
وهـــو مـــا جعـــل الشـــوط يتميـــز باإلثـــارة 
وحبـــس األنفـــاس حتـــى خـــط النهايـــة، 
الـــذي أعلـــن عـــن مفاجـــأة قويـــة بطلتهـــا 
الفرس “توليب فيفر” ملك ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة، 
وبقيـــادة “بريـــت دويـــل”، التـــي باغتـــت 
القـــوي والمثيـــر فـــي  الجميـــع بدخولهـــا 
األمتار األخيرة لتحسم الصراع الذي دار 
بينهـــا والحصان المرشـــح “اليـــك ذا لوك” 

ألســـطبل رمضـــان، وحســـمته لصالحهـــا 
بفـــارق ضئيل عبر صـــورة “الفوتوفنش”، 
لتسجل اســـمها كأول فائزة بكأس “عالي 
ســـبرنت”، الذي يقـــدم للمـــرة األولى هذا 
الموســـم، فيما جاء المرشـــحان اآلخران 
لـــوك – فـــور ويـــل درايـــف” فـــي  “لنـــدن 

المركزين الثالث والرابع.
وتـــم تتويـــج الفائزين بكؤوس الســـباق، 
إذ قدم ســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة كأس “الواهـــو” إلى 
المضمـــر الفائز عبدهللا كويتي، فيما قدم 
عيســـى آل شـــريف كؤوس مجموعة “آل 
شـــريف”، وقدم كأس الشوط الثالث إلى 

الشـــيخ عيســـى بن دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وكأس الشـــوط الرابع إلى ســـمو 
الشيخ عيســـى بن عبدهللا بن عيسى آل 
خليفة، وكاس الشوط السادس إلى سمو 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفة، فيما قدم عبدهللا عيسى نجيبي 
كأس شـــركة “التـــاج” للشـــوط الثاني إلى 
المالك الفائز عبدهللا فوزي ناس، وكأس 
إلـــى  الخامـــس  للشـــوط  “التـــاج”  شـــركة 
المالـــك الفائز ناصر علي المؤمن، ثم قدم 
الشـــيخ عيســـى بن دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة كأس “عالي ســـبرنت” إلى المضمر 

الفائز جيمس نيلور.

من التتويج

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عاد نادي داركليب بقوة للمنافسة على اللقب الخليجي، وذلك بعد فوزه المستحق على الهالل السعودي بثالثية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق 
إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الشرطة القطري الذي يملك 9 نقاط. وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: )25-23، 25-21، 25-22(.

وبالعودة للمبـــاراة، نرى أن البداية كانت 
متعادلـــة، وســـط تركيز أكبر على وســـط 
الشـــبكة مـــن قبـــل الفريقيـــن، مـــع وجود 
بعض اإلرســـاالت القوية المباشـــرة، ففي 
عيســـى  أيمـــن  تميـــز  “العنيـــد”  صفـــوف 
والكوبـــي روميـــرو، وعنـــد الهـــالل أحمد 
واالســـترالي  العمـــري  وســـعود  بخيـــت 

ساندرسون 11-11 ثم 14-14.
دخل الشـــوط في مرحلة من الكر والفر، 
فتـــارة يتقـــدم داركليـــب، وأخـــرى يعود 
الهـــالل ويتقـــدم، وســـط ارتـــكاب بعـــض 
األخطـــاء مـــن قبـــل الفريقين فـــي مهارة 

اإلرسال على وجه الخصوص.
الكوبـــي روميـــرو، بفضـــل ضربـــة  أعـــاد 

هجوميـــة تبعها بإرســـال مباشـــر، التقدم 
الطفيـــف لداركليـــب، حتـــى نجـــح علـــي 
بنتيجـــة  الشـــوط  حســـم  فـــي  إبراهيـــم 
23-25 بعـــد استبســـال دفاعـــي كبير من 

الالعب الحر حسين عبدهللا.
البدايـــة  كانـــت  الثانـــي،  الشـــوط  فـــي 
متعادلـــة، حتى خرج أحمـــد بخيت وهو 
متأثـــر باإلصابـــة، ليبـــدأ بعدهـــا داركليب 
ببســـط ســـيطرته على مجريات الشوط، 
والســـبب نقـــاط حققهـــا محمـــد يعقـــوب 
بالهجـــوم كمـــا أنه نجح فـــي مهارة الصد 
لروميـــرو  مباشـــر  إرســـال  ومـــع  أيضـــًا، 
ونجـــاح هجومي لعلـــي إبراهيم وحائط 
صـــد رائع من محمو حســـن أمـــام البديل 

فهـــد مســـعود أصبحت النتيجـــة 5-9 ثم 
.14-6

معاناة الهالل باالستقبال توقفت نسبيا، 
وهـــذا ســـاعدها علـــى التقليـــص وســـط 
تراجـــع المـــردود الفنـــي لكتيبـــة “العنيد” 
التي بدأت تخطأ بشـــكل متتـــال، كما أن 
ســـعود المعمـــري اصطـــاد أيمـــن عيســـى 
12-17. الكوبـــي روميـــرو أوقـــف نزيـــف 
النقاط، ولكنه فشـــل في توســـيع الفارق 
بعد تعـــرض للصد أمام المعمري، لكن مع 
نجاحات محمد يعقوب بالهجوم والصد 
الـــذي حققـــه علـــي إبراهيـــم أمـــام نواف 
بخيـــت حافظ داركليب على تفوقه -21

.15

مـــرة أخـــرى، داركليب يتركـــب األخطاء 
المباشـــرة وخصوصا علـــي إبراهيم، لكن 
هـــذه المـــرة ظـــل الكوبـــي روميـــرو هـــو 
المنقذ بنقـــاط متتالية من مركز 4، حتى 

أنهى أيمن عيســـى الشـــوط بكرة سريعة 
بنتيجة 25-21.

فـــي الشـــوط الثالـــث، كانـــت التعـــادالت 
حاضـــرة علـــى امتـــداد الشـــوط بأكملـــه 

تقريبـــا، والســـبب فعاليـــة كبيـــرة قدمهـــا 
محمد يعقوب الذي قدم أفضل أشواطه 
بالبطولـــة، مـــع بعض النقـــاط التي حققه 
روميـــرو وأيمن عيســـى وعلـــي إبراهيم. 
هـــذا الوضع اســـتمر حتى نهاية الشـــوط 
حتى ترجمة محمـــد يعقوب مجهوداته، 
لمصلحـــة  الشـــوط  إنهـــاء  فـــي  ونجـــح 

“العنيد” 25-22.

مباريات اليوم

هذا، وســـُتلعب اليوم الســـبت منافســـات 
أنديـــة  بـ”خليجيـــة  الرابعـــة  الجولـــة 
الطائـــرة”، حيث ســـتكون المباراة األولى 
بيـــن داركليـــب والعيـــن اإلماراتـــي عنـــد 
الســـاعة الثالثـــة ظهـــرا، علـــى أن يتبعهـــا 
لقاء الســـيب العماني والشرطة القطري، 
وختام المباريات ســـتكون بلقاء الكويت 

الكويتي والهالل السعودي.

الكويت محمد عون

داركليب يصعد لوصافة “خليجية أندية الطائرة”

داركليب يحقق فوزا ثمينا 

الشارقة - أسامة الليث وتوفيق الوداعي  |  تصوير - آرزو عبداهلل

ســيطرت العبات فريق نادي البحرين للرماية على المراكز الثالثة في منافســات البندقية مســافة 10 متر  فردي، بعد ان ســجلت 
الالعبات أرقاما مميزة ضمن دورة األلعاب لألندية العربية للســيدات في نســختها الخامســة والمقامة في إمارة الشــارقة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 حتى 12 فبراير الجاري.

الدوســـري  ســـارة  الالعبـــة  توجـــت  حيـــث 
بالميداليـــة الذهبيـــة بعـــد أن ســـجلت 244.1 
نقطـــة، فيمـــا جـــاءت الالعبـــة مـــروة العميري 
فـــي المركز الثانـــي وتحصلت علـــى الميدالية 
الفضية برصيد 243.6 نقطة، وتواصل التميز 
البحريني في المسابقة بعد أن توجت الالعبة 
صفاء الدوسري بالميدالية البرونزية والمركز 
الثالث برصيد 221.3 نقطة، كما ســـاهم التألق 
البحرينـــي فـــي التتويـــج بذهبية الفـــرق على 

حساب عمان واالمارات.
ومـــن المنتظر ان يخـــوض الفريـــق البحريني 
يـــوم  متـــر   25 مســـافة  البندقيـــة  منافســـات 
“االحـــد” القـــادم في ختـــام منافســـات الرماية 
العربية، فيما يســـتعد اليوم “السبت” النطالق 

المنافســـات، ومـــع نتائـــج اليوم الرابـــع للدورة 
 16 البحرينيـــة  الفـــرق  ميداليـــات  بلغـــت 
ميداليـــات ملونـــة ) 5 ذهبيـــات، 4 فضيات و7 

برونزيات(.

عالي يوّدع منافسات زوجي الطاولة

 ودع فريق نادي عالي لكرة الطاولة منافسات 
العربيـــة  الـــدورة  منافســـات  الزوجـــي ضمـــن 
لألنديـــة للســـيدات بعـــد خســـارته يـــوم امس 
“الجمعـــة” امام الثنائي الجزائري بنتيجة 1-3، 
وذلـــك في اللقـــاء الذي أقيم علـــى صالة نادي 

الشارقة بالحزانه.
ومثـــل الفريـــق البحرينـــي الشـــقيقتان مريـــم 
وفاطمـــة عبدهللا العالي، حيـــث تمكن الفريق 

مـــن الفوز فـــي المواجهة األولـــى التي جمعته 
بنتيجـــة  الكويتـــي  الفتـــاة  نـــادي  فريـــق  مـــع 
-3صفر، بنتيجة 7-11 و5-11 و11-9 و11-4.

وفـــي المواجهـــة الثانيـــة، انخفـــض المخزون 
اللياقي للثنائي البحريني المتوج بلقب الفرق 
قبـــل أيـــام، وخســـر امـــام المجمـــع الجزائـــري 

بنتيجة 11-6 و11-6 و9-11 و15-17.
ويخـــوض فريق نـــادي عالـــي البحريني اليوم 
“السبت” اخر المســـابقات في البطولة العربية 

بمسابقات الفردي.

خسارة جديدة لطائرة األهلي 

 تلقـــى فريـــق النـــادي األهلـــي للكـــرة الطائـــرة 
للســـيدات خسارته الثالثة في الدورة العربية، 

وذلك بخســـارته يوم امس “الجمعة” امام دي 
الســـال األردني بثالثة أشواط دون مقابل في 
لقـــاء الفريقين على صالة مؤسســـة الشـــارقة، 
وجاءت نتائج األشـــواط الثالثـــة بواقع : -25

19 و22-25 و25-22

خسارة ثانية لسلة الرفاع

تلقـــى فريـــق نادي الرفـــاع البحرينـــي هزيمته 
الثانيـــة فـــي دورة األلعـــاب لالنديـــة العربيـــة 
للسيدات بعد خســـارته امام الساحل السوري 

بنتيجـــة 50-47 بعـــد التمديـــد حيـــث انتهـــى 
الوقت االصلي بواقـــع 41-41 امس “الجمعة” 
على صالة نادي الشـــارقة للســـيدات، وجاءت 
نتائج االشـــواط بواقـــع 13-6 و4-10 و14-15 

و9-11، وفي الوقت االضافي 7-9.
وتتواصـــل منافســـات الســـلة العربيـــة صبـــاح 
اليوم “السبت”، حيث يلتقي الرفاع البحريني 
 10 الســـاعة  فـــي  المصـــري  ســـبورتينج  مـــع 
صباحـــا بتوقيت االمـــارات )9 بتوقيت مملكة 

البحرين(.

ألعاب القوى تدافع عن اللقب العربي

 انهى فريق النادي األهلي البحريني تدريباته 
التحضيريـــة اســـتعدادا النطـــالق المنافســـات 
الخاصـــة بألعـــاب القـــوى، حيث تنطلـــق اليوم 
“الســـبت” منافســـات العـــاب القـــوى بمشـــاركة 
بحرينية متميزة، تسعى لحصد اللقب العربي 
مـــرة أخـــرى بعـــد ان تـــوج فريـــق البســـيتين 
بالمسابقة التي أقيمت ضمن النسخة الماضية 

في العام 2018.

حصيلة البحرين ترتفع لـ 16 ميدالية ملونة بعربية أندية الســيدات

بندقيات البحرين تحصد الميداليات الثالث وذهبية الفرق

فريق نادي البحرين للرماية محقًقا ذهبيتين في الفردي والفرق العبات الفريق البحريني مقلدات بالميداليات الملونة
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الــعــالــي فـــي  و“تـــولـــيـــب”  ــاج”  ــ ــت ــ و“ال “آل شـــريـــف”  تــخــطــف كــــؤوس  ــآت  ــاج ــف م
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وقعت شركة “بتلكو”، اتفاقية مع شركة “دو” التابعة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة؛ لتدشين خدمة “5G” للتجوال الدولي 
في دولة اإلمارات. وبهذا، تكون “بتلكو” أول من يدشن هذه الخدمة في البحرين.

اآلن  “بتلكـــو”  لزبائـــن  ويمكـــن 
 ”5G“ خدمـــة  مـــن  االســـتفادة 
للتجـــوال الدولـــي أثنـــاء زيارتهم 
لدولـــة االمـــارات، عنـــد االتصـــال 
بشـــبكة “du”، مـــا يوفر لهم تجربة 

تجوال أفضل.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لشـــركة “بتلكو”، ميكيل 
عـــن  نعلـــن  أن  “يســـعدنا  فينتـــر 
توقيـــع هـــذه االتفاقية مع شـــركة 
 ”5G“ التـــي ســـتوفر خدمـــة ،”du“
للتجـــوال الدولـــي لزبائننـــا أثنـــاء 
زيارتهـــم دولـــة اإلمـــارات، وتعـــد 
هذه االتفاقيـــة ثمرة الجهود التي 
الزبائـــن  لتزويـــد  “بتلكـــو”  تبذلهـــا 
تثـــري  التـــي  العمليـــة  بالحلـــول 

احتياجاتهـــم،  وتلبـــي  تجربتهـــم 
االتفاقيـــة  هـــذه  تصبـــح  وبهـــذا، 
مـــع  اتفاقيـــة   1560 مـــن  واحـــدة 

شـــركات اتصاالت عالمية لتقديم 
خدمات التجـــوال الدولية، ونحن 
فخورون بكوننا شركة االتصاالت 
األولـــى في البحرين بطرح خدمة 

“5G” خارج المملكة”.
وأضـــاف ميكيـــل “نحـــرص دائًمـــا 
فـــي  ســـباقون  نكـــون  أن  علـــى 
تكنولوجيـــا  أحـــدث  اســـتقطاب 
االتصاالت والحلـــول الرقمية إلى 
البحرين، إذ كنا أول شركة تطرح 
فـــي  تجارًيـــا   ”5G“ الــــ  خدمـــات 
المملكة، ونحن اآلن أول من يقدم 
الدولـــي،  للتجـــوال   ”5G“ خدمـــة 
وينبـــع حرصنـــا مـــن إيماننـــا التام 
فـــي دعـــم رؤيـــة مملكـــة البحرين 

لالقتصاد الرقمي”.

المتنقلـــة  المشـــتركة  الوحـــدة  بـــدأت 
لمـــرض الســـكري التابعـــة للكليـــة الملكية 
للجراحين في إيرلنـــدا - جامعة البحرين 
الطبيـــة - حملتهـــا الســـنوية، التي تشـــمل 
زيـــارات المـــدارس حول المملكـــة، بزيارة 
إلـــى مدرســـة صفيـــة بنـــت عبدالمطلـــب 

االبتدائية للبنات في مدينة حمد. 
فـــي جامعـــة  التمريـــض  طـــالب  ويقـــوم 
البحرين الطبية بإجراء زيارات مدرسية؛ 
تهـــدف إلـــى تحســـين التوعيـــة والصحة 
فيمـــا يتعلـــق بمرض الســـكري مـــن النوع 
فـــي  والبالغيـــن  األطفـــال  لـــدى  الثانـــي 
البحرين، عبر تقديم العديد من األنشـــطة 

واأللعاب التفاعلية. 
ووقعت جمعية “السكري البحرينية” على 
مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين الطبية 
في العام 2012؛ لتنفيذ مشروع تجريبي 
يتضمن سلســـلة من الزيارات المدرســـية، 
تـــم  التجريبيـــة،  المرحلـــة  نجـــاح  وبعـــد 

تجديد االتفاقية في العام 2016.
الوحـــدة  أصبحـــت  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ 
المتنقلـــة التـــي تـــم إهداؤهـــا مـــن نـــادي 
المنهـــج  مـــن  جـــزءًا  المنامـــة،  “روتـــاري” 
الدراســـي في كلية التمريض والقبالة، إذ 
تطـــوع طـــالب الجامعة لتوعيـــة أكثر من 
4800 طالـــب مـــن 80 مدرســـة حكوميـــة 
عـــن  االبتدائيـــة  المرحلـــة  فـــي  وخاصـــة 

مرض السكري لدى األطفال والبالغين.

الوحـــدة  شـــاركت  ذلـــك،  الـــى  إضافـــة 
المتنقلـــة في حفل تحـــت رعاية محافظ 
المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، وبحضـــور رئيـــس 
المجلس األعلـــى للصحة ورئيس جمعية 
الســـكري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محمـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، وبالتعاون 
مـــع شـــركة نفـــط البحريـــن و المحافظـــة 

الجنوبية و جمعية السكري البحرينية.

ميكيل فينتر

الـــــبـــــحـــــريـــــن فــــــــــي  مــــــــــــــرة  ألول  تقدم عددا من األنشطة واأللعاب التفاعلية في المدارس
“بتلكو” تدشن “5G للتجوال الدولي”“البحرين الطبية” تواصل التوعية بـ “السكري”
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الســـيارات  شـــركة  اســـتضافت 
روڤر”،  النـــد  “جاكـــوار  األوروبيـــة 
برنامًجـــا تدريبًيـــا مدتـــه أســـبوعين، 
ضم 4 مـــن طالب جامعـــة البحرين، 
فـــي  الفائـــز  الفريـــق  شـــكلوا  الذيـــن 
مبـــادرة التصاميـــم الشـــبابية، التـــي 
نظمتها الشركة في ديسمبر الماضي 

بحلبة البحرين الدولية.
وتألفـــت المبـــادرة مـــن 6 فـــرق مـــن 
الطلبـــة الجامعييـــن المنتمين لثالث 
مـــن أفضـــل الجامعات فـــي المملكة، 
تنافســـوا لنيـــل اللقـــب الـــذي حققـــه 

فريق جامعة البحرين.

وكجـــزء مـــن البرنامـــج، تـــم تكليـــف 
الطلبـــة الجامعيين البتـــكار تصاميم 
مســـتقبلية فريـــدة ومســـتوحاة مـــن 
عالمتـــي “جاكوار” و”النـــد روڤر”، إذ 
قدم طلبة جامعـــة البحرين تصميًما 
مستقبلًيا صديًقا للبيئة لسيارة “الند 
روڤر” المتألقة. وضم الفريق الفائز 4 
أعضاء، تم منحهم فرصة المشـــاركة 
فـــي تدريب عملـــي لمدة أســـبوعين 
األوروبيـــة  الســـيارات  شـــركة  فـــي 
“جاكـــوار النـــد روڤر”، إذ أتيـــح لهـــم 
اإلطـــالع عن قرب على كيفية ســـير 

العمل في الشركة.

“األوروبية” تدرب الطلبة الفائزين من جامعة البحرين

شـــهدت المجموعـــة الجديدة والمثيرة مـــن مركبات “MG” )إم 
جـــي(، إقبااًل كبيًرا وبأعداد قياســـية من قبل العمالء الراغبين 
بشـــراء سيارات جديدة في الشـــرق األوسط في العام 2019، 
إذ ســـجلت العالمة التجارية البريطانية المنشأ نمًوا كبيًرا في 

المبيعات بلغت نسبته 130 %.
وجـــاءت المبيعات اإلقليمية القياســـية التـــي حققتها “إم جي 
موتـــور” ووصلت إلى 15,928 مركبة، في ظل تحديات كثيرة 
تشـــهدها األســـواق، إذ تمتعت العالمة التجارية بنمو بارز في 
جميع الدول، وارتكز هذا بشـــكل أساس على الشعبية الكبيرة 
التـــي تحظى بها طرازاتها من ســـيارات الســـيدان، إضافة إلى 
المركبتيـــن الرياضيتيـــن متعددتي االســـتعماالت )SUV( طراز 

“RX5” و”ZS”. وفي 12 شـــهًرا فقط، ضاعفت الشـــركة حصتها 
الســـوقية في منطقـــة الخليج، وحددت هدًفـــا طموًحا لتكون 

من بين أول 10 مصنعين بنهاية سنة 2020.
وفـــي ســـوقها األضخـــم المملكـــة العربية الســـعودية، ســـجلت 
“إم جـــي” زيـــادة ســـنوية قدرهـــا 114 %، وبعـــد عاميـــن فقط 
علـــى إعـــادة إطالق العالمـــة التجاريـــة في المملكة بالشـــراكة 
مـــع “مجموعـــة تأجيـــر”، أصبحت “إم جـــي” اآلن تتمتع بحصة 
جيدة من السوق نسبتها 2 % تقريًبا. أما في اإلمارات العربية 
المتحـــدة، التـــي ُتعـــد الســـوق رقـــم 2 بالنســـبة إلـــى “إم جي”، 
فحققت الشـــركة زيادة في مبيعاتها بنسبة 186 % في السنة 
الكاملة األولى للشراكة مع وكيلها المحلي “اليوسف موتورز”.

2019 خــــال  األوســــــط  الـــشـــرق  فـــي  مـــجـــددا 
مبيعات “إم جي موتور” تحطم أرقاما قياسية

أقامـــت شـــركة “كانـــو موتـــورز”، الوكيل الرســـمي لســـيارات 
“ماكالريـــن” الخارقـــة فـــي البحريـــن، النســـخة الثالثـــة مـــن 
الفعاليـــة الســـنوية التقديريـــة لعمالئهـــا، في حلبـــة البحرين 

الدولية. 
وانطالًقا من التزام “ماكالرين” بتوفير سيارات تضيف طابًعا 
خاًصـــا لتجـــارب القيـــادة الخاصـــة بعمالئها، تـــم تنظيم هذه 
الفعالية التي أتاحت المجال أمام مالك سيارات “ماكالرين”؛ 

للتعرف على القدرات الخارقة لسياراتهم في أجواء آمنة.
وشـــهدت الفعالية الســـنوية حضوًرا الفًتا تجاوز 40 فرًدا من 

مالك ومحبي سيارات “ماكالرين”.
وتعليًقا على هذه المناسبة، قال رئيس “ماكالرين” البحرين، 
تريفور فليتشـــر عن أهمية إقامة هذه الفعاليات “مســـتمرون 
في تنظيم هذه الفعاليات الخاصة لعمالئنا، ونحن ســـعيدون 
للغايـــة لبـــدء العـــام الجديد مـــع هـــذه الفعالية المميـــزة على 
مضمار حلبة البحرين، وسنواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات 
التـــي توفر للعمالء تجارب قيادة شـــيقة للســـيارات الخارقة 

برفقة أصدقائهم وعشاق هذه العالمة”.

النســـخة الســـنوية الثالثـــة بحلبـــة البحريـــن الدوليـــة
“كانو موتورز” تقيم فعالية تقديرية لعمالئها

الســنوي للمؤتمــر  والترتيبــات  العمــل  خطــط  مناقشــة 

جواهري يترأس اجتماع “األسمدة” بـ“الخليجي للبتروكيماويات”

الــدوري، برئاســة رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة  للبتروكيماويــات والكيماويــات، اجتماعهــا  عقــدت لجنــة األســمدة باالتحــاد الخليجــي 
البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري، بالعاصمة الُعمانية مسقط أخيًرا.

تســـليط  تـــم  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
التـــي  المنجـــزات  علـــى  الضـــوء 
تحقيقهـــا  مـــن  اللجنـــة  تمكنـــت 
وشـــهد   ،2019 العـــام  فـــي 
الخطـــوط  وضـــع  االجتمـــاع 
العريضـــة لمجموعة مـــن الخطط 
اإلســـتراتيجية التي تنوي اللجنة 
العمـــل علـــى تحقيقهـــا فـــي العام 
2020، وتمـــت مناقشـــة  الجـــاري 
خطـــط العمـــل والترتيبـــات التـــي 
تـــم اتخاذهـــا؛ اســـتعداًدا لمؤتمـــر 
األســـمدة الســـنوي المزمـــع عقده 

في سبتمبر من هذا العام.
أعمـــال  جواهـــري  واســـتهل 
االجتماع، بتقديم الشـــكر الجزيل 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
البتروكيماويـــات  الخليجـــي 
البنيـــان،  يوســـف  والكيماويـــات 
علـــى كل الدعم والمســـاندة التي 
تجدها اللجنة من سعادته والثقة 
ألنشـــطة  يوليهـــا  التـــي  الغاليـــة 

اللجنـــة، وقـــدم الشـــكر والتقديـــر 
لألمين العام لالتحاد عبدالوهاب 
أن  أملـــه  عـــن  معربـــًا  الســـعدون، 
األعضـــاء  إخوانـــه  مـــع  يتمكـــن 
باللجنة من تحقيق ما يصبو إليه 
االتحـــاد، وأن يكـــون عند حســـن 

ظن مجلس اإلدارة.
وأكد أن لجنة األســـمدة باالتحاد 
الخليجـــي ســـتواصل العمل على 
اإلســـتراتيجيات،  أفضـــل  تبنـــي 
فـــي  مـــن شـــأنها اإلســـهام  التـــي 
تطويـــر األداء علـــى المســـتويات 
كافة، واالســـتفادة مـــن التجارب 
منوهـــًا  الناجحـــة،  العالميـــة 
بالجهـــود الحثيثـــة التـــي يبذلهـــا 
آليـــات  أعضـــاء اللجنـــة لتطويـــر 
العمـــل وتعزيز وســـائل التواصل، 
إدارة  فـــي  الفاعـــل  واإلســـهام 
الخليجيـــة  األســـمدة  صناعـــة 
ومتابعـــة  عليهـــا،  واإلشـــراف 

تفاصيلها كافة.

أكثـــر  علـــى  الضـــوء  وســـلط 
المواضيـــع التـــي تدار في ســـاحة 
الصناعة وهي االقتصاد الدائري، 
اقتصـــاد  بنـــاء  أهميـــة  موضحـــًا 
صناعـــي مبتكر وأكثر اســـتدامة، 
لهـــا  تتجـــه  الـــذي  التوجـــه  وهـــو 
الصناعـــات؛ مـــن أجـــل المحافظة 
علـــى المـــوارد والطاقـــات وجعل 

الصناعة صديقة للبيئة.
األســـمدة  لجنـــة  رئيـــس  وشـــدد 
باالتحاد الخليجي أثناء االجتماع 
علـــى أهميـــة تعـــاون جميـــع دول 
العالـــم؛ لتحقيـــق الهدف األســـمى 
الغذائـــي،  األمـــن  ضمـــان  وهـــو 
باعتباره أحد أهم التحديات التي 
تواجه العالم بأسره، وليس العالم 
الخليجيـــة  المنطقـــة  أو  العربـــي 
وعلـــى  “إنـــه  وأضـــاف  فحســـب، 
الرغم من توافر الموارد الطبيعية 
القيـــادات  واهتمـــام  والبشـــرية، 
فـــي  الزراعـــة  أن  إال  السياســـية، 

المنطقـــة والوطن العربـــي الكبير 
لم تســـتطع بعـــد تحقيـــق اإلنتاج 
الحاجـــات  وتلبيـــة  المســـتهدف، 
ُيـــدرك  إذ  للغـــذاء،  المتزايـــدة 
األمـــن  مفهـــوم  أن  المعنيـــون 
الغذائي يرتكز على محاور تتعلق 
بجودة وسالمة الغذاء واستقرار 

السلع في األسواق”.
الـــذي  المهـــم  الـــدور  وبشـــأن 
الخليجـــي  االتحـــاد  بـــه  يقـــوم 
والكيماويـــات  للبتروكيماويـــات 
في مجال دعم صناعة األســـمدة، 
قـــال جواهـــري “إن االتحاد يعتبر 
واحـــدًا من أكبر الكيانات الداعمة 
لصناعـــة األســـمدة فـــي المنطقة، 
وتســـهم لجنة األســـمدة باالتحاد 
في العمل على تعزيز تبادل أفضل 
الممارســـات في صناعة األسمدة 
والنـــدوات  العمـــل  ورش  عبـــر 
والتواصـــل عموما  والمؤتمـــرات، 

بين أعضاء االتحاد”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



اجتهد لتكتسب خبرات جديدة وتنال تقديرا. 

سوف تشهد زيادة في الوزن خالل الفترة 
المقبلة.

مديرك في العمل سوف يشعر بأفكارك المختلفة.

تجنب أكل األسماك حتى ال تصاب بالحساسية.
 

تحرز خطوات مؤثرة في عملك اليوم.

تنال إعجاب الجميع من مديرين وزمالء.

ال تلتزم بأداء تمارينك الرياضية المرهقة. 

 ينصحك أحد األطباء بضرورة استشارة 
متخصص.

لديك فرصة لتحقيق ذاتك وأن تثبت للكافة 
قدراتك.

تجنب تناول المثلجات تحسبا للمشاكل التي قد 
تنتابك.

الوقت مناسب لشراء عقار خالل الفترة الحالية.

بيئة مستقرة، واألجواء صافية بينك وبين 
زمالئك.
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 إعدام ملكة أسكتلندا ماري 
ستيوارت بالمقصلة بعد 19 

عاًما قضتها في 
السجن بسبب 
اشتراكها في 

مخطط اغتيال 
الملكة إليزابيث 

األولى.

تســتعد الفنانة اللبنانيــة نجوى كرم لطــرح ثماني أغاٍن 
بإيقاعــات مختلفة من خــال تعاونها مع شــركة روتانا 
للصوتيات والمرئيات، حيث ســتطرحهم بإســتراتيجية 
ترويج جديدة تعتمــد إطاق أغنيتين تباعا، وعلى فترات 

ل بذلك ألبومها الذي تسعى لطرحه كامًا  متقاربة، لتشّكِ
فــي الصيف المقبــل، علما أنها تســعى النتقائيــة األعمال 

كعادتهــا وترى أن طرح األغنية المنفردة أصعــب من األلبوم؛ ألنها تحصد كل 
تركيز الجمهور والبد من أن تكون ناجحة حتى تؤثر به.

وافقــت الفنانــة روجينــا علــى المشــاركة فــي أحداث 
مسلســل “أســود فاتح” مع النجمــة اللبنانية هيفاء 
وهبــي، والعمل من تأليف أميــن جمال، وإخراج كريم 
العدل، حيث من المقرر أن تجســد شــخصية مذيعة 

تعمل في قناة فضائية. مسلسل “أسود فاتح” بطولة 
هيفاء وهبي، شــريف ســامة، أحمد فهمــي، صبري فواز، 

معتصم النهار، فراس ســعيد، رانيا منصور، نانسي صاح، ناصر سيف، حنان 
سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي.

أكد مصدر في فريق إعــداد برنامج المقالب الذي يقدمه 
الممثــل المصري، رامز جال، منذ نحو تســع ســنوات، 
ويحــرص على تقديمه كل عــام، أن البرنامج لن يعرض 

خال رمضان المقبل.
وكان الناقــد عبــد الله غلــوش قد حل ضيفــا على أحد 

البرامج، وكشــف عــن احتمال غياب البرنامــج في رمضان 
المقبل، وأكد موقع “العربــي الجديد” اللندني، ما قيل في هذا الصدد، مؤكدا 

أن الجهة المنتجة لم تعرض إنتاجه هذا العام.
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تســتعد النجمة الســورية “هبة نور”، لتصوير مشــاهدها من مسلسل 
“الحرملــك”، للكاتــب “ســليمان عبدالعزيز” والمخرج “تامر إســحاق”، 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل األيام القليلة المقبلة.

وأبـــدت “نور” ســـعادتها بالتواجد 
في الجـــزء الثاني من العمل بعد 
النجاح الكبير الذي حققه الجزء 
األول، وقالـــت فـــي تصريحـــات 
خاصة: “أنا سعيدة بالتواجد في 
مسلسل الحرملك، الذي جسدت 
في جزئه األول شخصية زمردة، 
أحببـــت الشـــخصية كثيـــرا رغـــم 

الجدل الذي أثير حول العمل”.
ضخمـــا  كان  “العمـــل  وأضافـــت: 

صـــدى  وأخـــذ  للغايـــة،  وفخمـــا 
خـــال  ومـــن  واســـعا،  إعاميـــا 
اطاعي على الجزء الثاني أعتقد 
أنـــه ســـيكون أفضـــل بكثيـــر مـــن 
الجـــزء األول”، موضحة أن نفس 
الشخصيات األساسية ستتواجد 
التطـــورات.  بعـــض  وجـــود  مـــع 
وحول نجاح الجزء األول، علقت 
“نـــور” قائلة: “الجـــزء األول نجح 
وأنـــا بطبيعتـــي ال أنتقـــد أعمـــاال 
أشارك فيها؛ ألني أركز على الرأي 
اإليجابي فقط. العمل نال متابعة 
كبيـــرة وكان فيـــه أســـماء كبيـــرة 

ونجوم رائعون”. 
وأشـــارت إلى تواجد عدة أسماء 
لهـــا وزنها فـــي الوســـط الدرامي، 
ســـامر  ياخـــور،  “باســـم  أمثـــال 
المصري، قيس الشيخ نجيب، 
وســـافة  ســـليمان،  جمـــال 
معمار”، إضافة إلى “درة وأحمد 

فهمي” من مصر.

هبة نور في الجزء الثاني من الحرملك

 1963
انقاب عسكري في العراق يطيح بعبدالكريم قاسم.

 1985
 إطاق القمر االصطناعي العربي عرب سات إلى السماء.

 2017
انتخاب محمد عبدهللا محمد رئيًسا للصومال.  

 2015
مقتل 22 مشجعا لفريق الزمالك إثر اشتباكات. 

 2004
جمعية ألعاد االستيطانية تستولي بالقوة على 16 منزاًل.

شاركت الفنانة دنيا بطمة 
مجموعة من المنشورات على 

خاصية الـ “ستوري” الملحقة 
بحسابها الرسمي في أحد 

التطبيقات االجتماعية، كشفت 
من خالها عن إنشاء أحد 

األشخاص حسابا مزورا يحمل 
اسمها وقيامه بالرد على 

تصميــم تمثال األوســكار مهيب من إبداع ســيدريك جيبونزالتعليقات منتحا صفتها.

كيف تختار أكاديمية جوائز األوسكار مرشحيها؟

ننتظـــر نحـــن عشـــاق الســـينما جائـــزة 
األوســـكار مـــع ختـــام موســـم الجوائـــز 
الســـينمائية، والتي ستوزع يوم األحد 
بتوقيـــت  صباحـــا  فبرايـــر   9 المقبـــل 
الواليـــات المتحدة، وتختـــار أكاديمية 
فنـــون وعلوم الصور المتحركة األفام 
األكثـــر انتظـــاًرا وأهـــم األعمـــال التـــي 
هـــي بحـــدود 25 فئة في حفـــل مهيب 
يتابعـــه الماييـــن كل عام على مســـرح 
دولبي الشـــهير بمدينـــة لوس أنجلوس 

األمريكية في عادة بدأت منذ 1929.
بعد ســـنتين من من تأســـيس أكاديمية 
العلـــوم وفنـــون الصـــورة العـــام 1927، 
عقدت المنظمة حفل عشاء في مدينة 
لوس أنجلـــوس لتحديد أفضل طريقة 
لتكريـــم األعمـــال الســـينمائية المميزة، 
واتفقـــت األكاديميـــة على منـــح جائزة 
ســـنوية لتكريم أبرز األفـــام المنتجة، 
وقـــررت تصميـــم تمثـــال مهيـــب يليق 
بالتكريم، من إبداع المصمم ســـيدريك 
بكـــرة  علـــى  يقـــف  لفـــارس  جيبونـــز 
فيلـــم وهـــو يحمل ســـيفا، واســـتعانت 
األكاديميـــة بالنحـــات جـــورج ســـتانلي 
لتنفيذه ليولد تمثال األوسكار الشهير، 
علـــى  “ميريـــت”  اســـم  إطـــاق  وتـــم 
التمثـــال، لكـــن بحســـب قصـــة طريفـــة 
األكاديميـــة،  مكتبـــة  أمينـــة  بطلتهـــا 
مارجريت هيريك غيرت التســـمية إلى 
األوسكار بعد أن شاهدت التمثال ألول 
مـــرة، صرخت ولفتت النظـــر إلى وجه 
التشـــابه بينـــه وبين عمها الـــذي يدعى 

“أوســـكار”، إال أن األكاديميـــة لـــم تعمل 
باالسم رســـمًيا حتى العام 1939، لكنه 
كان متـــداواًل في األوســـاط اإلعامية 
الكاتـــب  اســـتخدام  بدليـــل  والفنيـــة، 
فـــي  سكولســـكي  ســـيدني  الصحفـــي 
إحـــدى مقاالته لتهنئـــة الممثلة كاثرين 
هيبـــورن بفوزهـــا بأفضـــل ممثلة ألول 

مرة.
التمثـــال صنع فـــي البداية مـــن البرونز 
 24 عيـــار  بذهـــب  ومطلـــي  الصلـــب 
العالميـــة  الحـــرب  وأثنـــاء  قيراطـــا، 
المعـــادن معدومـــة،  الثانيـــة أصبحـــت 
فتـــم تـــم تصنيـــع التماثيل مـــن الجص 
المطلـــي لمـــدة 3 أعـــوام، وبعـــد انتهاء 
الفائزيـــن  األكاديميـــة  دعـــت  الحـــرب 
بتماثيـــل  الذهبيـــة  التماثيـــل  لتغييـــر 
الجـــص المطلـــي، يبلـــغ طـــول التمثال 
13 بوصـــة، ويـــزن 8 أرطـــال، وتحتوي 
بكـــرة الفيلم الذي يقف عليهـــا التمثال 
على 5 شرائط ترمز إلى فروع الجوائز 
)المخرجيـــن،  لألكاديميـــة  الرســـمية 
والممثليـــن، والممثـــات، والمنتجيـــن، 

والكتـــاب(، وبمـــرور الســـنوات تغيرت 
قاعـــدة التمثـــال إلى أن تم االســـتقرار 
 ،1945 العـــام  الحالـــي  الشـــكل  علـــى 
دايجســـت”  “ريـــدرز  مجلـــة  وأوردت 
األمريكية أن المغني مايكل جاكسون 
دفع 1.54 مليون دوالر في سنة 1999 
بالمنتـــج  الخـــاص  باألوســـكار  للظفـــر 
ديفيـــد ســـيلزنيك، ولكـــن الغريـــب أن 
التمثـــال اختفـــى بعـــد موتـــه وال أحـــد 

يعلم ما إذا ُسرق أو ُخبئ!
ربمـــا تســـاءلت  كيف تختـــار أكاديمية 
ومـــن  مرشـــحيها،  األوســـكار  جوائـــز 
يعمل في األكاديمية، والجواب هو أن 
الدخـــول إلى األكاديمية عملية شـــاقة 
جدا وحصرية أيضا، وهي متنوعة من 
التخصص وتنقســـم الـــى 17 فرعا، كلٌّ 
وفق اختصاصه، فهناك فرع لإلخراج، 
وفرع للتمثيل، وآخر لإلنتاج والتمثيل، 
ويمكـــن لـــكل عضـــو مـــن األكاديميـــة 
اختيار المرشحين عن فرعهم، فمثا 
يصـــوت الممثلين أعضاء األكاديمية 
ممثـــل/ أفضـــل  لجائـــزة  للمرشـــحين 

ممثلة، وهكذا. أما المرشـــحون لجائزة 
أفضل فيلم، فيجري التصويت عليهم 

من األكاديمية بالكامل
امـــا عـــن كيفية عمليـــة فـــرز األصوات 
للمرشـــحين لفئـــة أفضل فيلـــم، قيقدم 
كل عضـــو في األكاديميـــة قائمة من 5 
إلـــى 10 أفـــام ســـبق اختيارهـــا مرتبة 
وفقًا لألكثر تفضياً، وبالنســـبة للفئات 
األخـــرى، يختـــار األعضـــاء المنتخبون 
تشـــرع  ثـــم  محتمليـــن،  مرشـــحين   5
األكاديميـــة فـــي عملية فـــرز األصوات 
وفقـــا لتفضيـــات مصوتيها الــــ 7000. 
فـــي  ُمســـَبق  مرشـــح  أي  نجـــح  وإذا 
الســـحري”،  “الرقـــم  علـــى  الحصـــول 
يصبح مرشـــح األكاديمية في قائمتها 

األوسكار لفئته.النهائية عـــن جائزة 

طارق البحار
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نجـــوم الغنــــاء فـــي حفـــالت عيــــد الحـــب

فــي كل عــام فــي احتفــاالت عيــد الحــب يحتفــل نجــوم الغناء فــي الوطــن العربي للغنــاء وإحيــاء العديد من 
الحفالت الساهرة مع العشاق في كل مكان وتصل إلى الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا.

وســـتحيي هيفاء وهبي حفال غنائيا يـــوم 14 فبراير المقبل؛ 
بمناسبة عيد الحب وبمشاركة النجم اللبناني وائل جسار في 
مصـــر. وتحتفـــل النجمـــة اللبنانية ميريام فارس مع العشـــاق 
فـــي اإلمارات بحفل كبيـــر يوم 14 فبراير، وســـيحتفل عمرو 
ديـــاب في الكويت بحفل يـــوم 13 من فبراير، ضمن فعاليات 
معـــرض الكويـــت الدولـــي، وســـيقدم الفنان تامر عاشـــور مع 
النجـــم ماجد المهندس حفال كبيرا يوم عيد الحب 14 فبراير 

الجاري في كايرو فيستفال سيتي.
المطـــرب علي الحجـــار تعاقد على إحياء حفل غنائي ضخم، 
يـــوم 14 فبرايـــر، علـــى مســـرح أوبـــرا جامعـــة مصـــر للعلـــوم 
والتكنولوجيا، وكشـــف الفنان اللبناني مروان خوري، كشـــف 
عن مشاركته في إحياء حفل غنائي، يوم 13 فبراير بمشاركة 
مواطنـــه زياد برجي، بالتزامن مع احتفاالت عيد الحب بأحد 
الفنـــادق فـــي عمـــان، بينما يقـــدم النجم نصيـــف زيتون حفال 
خاصا يوم 14 فبراير بمشاركة ديانا كرزون. المطرب اللبناني 
راغب عالمة ســـيحتفل بعيد الحب في عاصمة الرومانســـية 
باريس يوم الجمعة 14 فبراير بحضور الجالية العربية هناك. 

مهرجـــان “فبرايـــر الكويت” حجـــز حفالت يـــوم الحب للنجم 
اإلماراتي حســـين الجســـمي والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، 
ومـــن المقـــرر إقامتـــه الخميـــس 13 فبرايـــر المقبـــل، وقررت 
النجمـــة اللبنانيـــة يـــارا االحتفـــال بيـــوم الحـــب مـــع الجمهور 
العربـــي فـــي تركيـــا بمدينـــة إســـطنبول، وتعاقـــدت النجمـــة 
اللبنانيـــة مايـــا دياب إلحيـــاء حفل غنائي فـــي رأس الخيمة، 
يـــوم 13 فبرايـــر المقبـــل، ضمـــن احتفاالت عيـــد الحب، وفي 
اليوم التالي 14 فبراير تشـــارك النجم المصري محمد حماقي 
حفـــل بالتجمع األول في مصر. وائل كفوري ســـيصادف يوم 
عيـــد الحـــب جولته العالمية في أمريكا، حيـــث من المقرر أن 
يقـــدم حفال للجالية العربية يـــوم 15 فبراير في فلوريدا، كما 
يســـتعد الموســـيقار عمر خيرت إلحياء حفلين على المســـرح 
الكبيـــر بـــدار األوبرا المصريـــة بمصاحبة األوركســـترا وقيادة 
المايســـترو نايـــر ناجـــي، يومي األحـــد واإلثنيـــن الموافق 16 
و17 فبرايـــر 2020 الســـاعة 8 مســـاًء، كما يحيي الموســـيقار 
حفال على مســـرح ســـاقية الصـــاوي بالزمالك، يـــوم الخميس 

الموافق 20 فبراير.

طارق البحار

وّدعت النجمة كاثرين زيتا جونز، والد زوجها الممثل األميركي كيرك  «
دوغالس، والذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ 103 أعوام، بكلمات 

مؤثّرة. ونشرت جونز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 
اإلجتماعي، صورة مع والد زوجها وهي تقّبله، وتوّجهت إليه بالقول: “إلى 

عزيزي كيرك، سأحبك لبقية حياتي، بدأت أشتاق إليك، نم قرير العين”.
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لجنة التحكيم.. حمد الشهابي وأحمد جاسم وزهراء المنصوربسام الذوادي وجمعان الرويعي ويوسف الحمدانخليفة العريفي وراشد نجم وحضور يومي للمهرجان

أسامة الماجد

قّدم ثقافة مسرحية شاملة عبر 6 عروض خليجية ومحلية

تختتـــم مســـاء اليـــوم فعاليـــات مهرجان 
عشـــر  الثالـــث  الدولـــي  المســـرحي  أوال 
لنـــا  قـــّدم  أن  بعـــد  عـــواد”  “دورة محمـــد 
ثقافة مســـرحية شاملة عبر ستة عروض 
عالجهـــا المخرجـــون بتفهـــم وإحســـاس، 
شـــخصياتهم  مـــع  الممثلـــون  وانســـجم 
وعانوا في نفوســـهم ما أراده المخرج أن 
يصوره، وســـتتنافس العروض المشاركة 
علـــى جائـــزة أوال الكبرى “جائـــزة طارق 
عبدالرحمـــن المؤيـــد” مقدمـــة مـــن عائلة 
المؤيـــد، وجوائـــز أخـــرى هـــي كالتالـــي.. 
جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصـــة باســـم 
الفنـــان الراحـــل علـــى الغريـــر مقدمة من 
شركة ألمنيوم البحرين ألبا، جائزة الفنان 
الراحـــل إبراهيم بحر مقدمة من مســـرح 
أوال جائزة الفنان الراحل ســـالم سلطان 
المؤيـــد،  ســـلوى  األســـتاذة  مـــن  مقدمـــة 
جائـــزة الفنـــان عبـــدهللا وليـــد مقدمة من 
الحـــواج، جائـــزة الفنانـــة أحـــالم محمـــد 
مقدمـــة من بتلكـــو، جائزة الفنـــان خليفة 

العريفي مقدمة من مدرسة كانو الدولية، 
جائـــزة الفنان إبراهيـــم الغانم مقدمة من 
بنـــك البحريـــن والكويت، ويســـبق توزيع 
الجوائـــز وإعالن النتائـــج وتكريم الرعاة 
عـــرض فيلم بعنـــوان “ فنان لكل العصور” 
من إعداد محمد حميد الســـلمان وتعليق 
أنور احمد، وإخراج أحمد الصايغ وتنفيذ 

شركة باستيل.

“ظما عطشان” تجربة قّيمة في 
المسرح الشعبي:

الخميـــس  يـــوم  أوال  مســـرح  عـــرض 
الماضـــي ثانـــي عروضـــه فـــي المهرجان 
مـــن  عطشـــان”  “ظمـــا  مســـرحية  وهـــي 
تأليف إســـماعيل عبدهللا، وإخراج عادل 
شـــمس، وتمثيـــل علـــى مرهـــون، عقيـــل 
الماجـــد، فتحية ناصـــر، فهد الزري، وهي 
حســـب وجهـــة نظـــري تجربـــة قيمة في 
المســـرح الشعبي والشـــعري، ألن الكاتب 
اإلماراتـــي إســـماعيل عبـــدهللا اســـتطاع 

أن يســـتغل فيها كل إمكانيات الشعر بما 
فيـــه مـــن مرونة وقـــدرة علـــى االلتصاق 
نّصـــه الجميـــل  فـــي  الواقـــع، واســـتغنى 
“ظمـــا عطشـــان” من الحشـــد المركب من 
األحداث والشـــخصيات، ولهذا فهو قّدم 

صورة مصفاة مركزة للموضوع. 
 أمـــا المخرج عادل شـــمس فقد اتضحت 
مقدرته في تطويع تلك الخامات، والحق 
أننا وجدنا مجهوده واضًحا في كل لفتة 

وكل كلمـــة وكل لهجـــة فـــي المســـرحية، 
وقّدم إلينا ديكوًرا مبّسًطا للغاية ومعّبًرا 
كل التعبيـــر عـــن بيئـــة المســـرحية، وفي 
رســـمه للحركـــة أحـــال المســـرحية إلـــى 
خليـــة نحـــل ســـريعة اإليقـــاع متداخلـــة 

النغمات والكلمات. 

العروض المشاركة

“إلى ريا” لفرقة مسرح أوال البحرينية 

تأليـــف جمـــال الصقـــر وإخـــراج جمال 
الغيالن، “اليوم األسود” لفرقة المسرح 
الشـــعبي الكويتـــي مـــن تأليـــف فلـــول 
الفيلـــكاوي وإخـــراج محمـــد الشـــطي. 
“لقمـــة عيش” لفرقة الـــدن العمانية من 
تأليـــف جمـــال الصقـــر وإخـــراج محمد 
الرواحي، “موال حدادي” لفرقة مسرح 
تأليـــف  مـــن  الوطنـــي  الخيمـــة  رأس 
مرعـــي  وإخـــراج  عبـــدهللا  إســـماعيل 

الحليان، “ضما العطشان” لفرقة مسرح 
عبـــدهللا  إســـماعيل  تأليـــف  مـــن  أوال 
وإخراج عادل شـــمس، “الباب” لجمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام مـــن تأليف 

وإخراج ياسر الحسن.
يجـــدر بالذكر أن لجنة التحكيم مكونة 
مـــن الكاتـــب والمؤلـــف حمد الشـــهابي 
رئيًسا، وزهراء المنصور وأحمد جاسم 

وأعضاء.

مصور المهرجان يوسف سلطان ومريم زيمان وعبدالله ملك وشفيقة يوسف الندوة التطبيقية “لظما عطشان”

ــوم ــي ال ــي  ــرح ــس ــم ال أوال  مــهــرجــان  ــن  مـ عـــشـــرة  ــة  ــث ــال ــث ال ــســخــة  ــن ال خـــتـــام 

مسرحية “ظما عطشان” ألوال... تصوير يوسف سلطانمسرحية “إلى ريا” مسرح أوال مسرحية “الموت األسود” الشعبي الكويتيمسرحية “موال حدادي” مسرح رأس الخيمةمسرحية “لقمة عيش” الدن العمانية
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رجل أعمال يحرق مليون دوالر نكاية بطليقته
حكمت المحكمة الكندية، بالسجن لمدة 30 يوًما على رجل األعمال الكندي بروس ماكونفيل، بعدما اعترف 

أمام المحكمة بأنَّه أحرق مليون دوالر كندي نقًدا للتهرب من دفع نفقات طليقته وابنه.

“نيويــورك  صحيفــة  وأكــدت   
رجــل  أن  األميركيــة،  بوســت” 
بــروس  الكنــدي  األعمــال 
ماكونفيــل البالــغ مــن العمر 55 
محكمــة  أمــام  اعتــرف  عاًمــا، 
أوتــاوا، األســبوع الماضي بأنَّه 
ألــف دوالر   750 نحــو  ســحب 
أميركي، في 25 عملية ســحب 
حســابات  ســتة  مــن  ُمنفصلــة 

بنكية ُمنفصلة.
علــى  النقــود  بإحــراق  وقــام   
األولــى  ُمنفصلتيــن:  مرتيــن 
كانت في الـ 23 من سبتمبر، إذ 
بلغت قيمة األموال المحروقة 
743 ألف دوالر، والمرة الثانية 
في الـ15 من ديسمبر، إذ أحرق 

نحو 296 ألف دوالر.
  وذكــرت الصحيفــة أن قاضــي 

المحكمــة حكم على ماكونفيل 
يوًمــا،   30 لمــدة  لســجن  با
المحكمــة،  حكــم  خالفتــه  لُم
ــا  يوميًّ دوالر  ألفــي  فــع  ود
نفقــة لطليقتــه ُمقابــل ُكل يوم 

أعمالــه  عــن  فيــه  يكشــف  ال 
للمحكمة.

 وأفــاد الموقــع األميركــي بــأنَّ 
ماكونفيــل قال إنَّه حصل على 
المــال الــذي أحرقــه فــي وقٍت 
الحــق، عــن طريــق بيــع بعــض 
ممتلكاتــه وشــركاته لُمحاســبه 
المحكمــة  وأشــارت  الســابق، 
ُمباشــًرا  انتهــاًكا  ُيعــد  ذلــك  أنَّ 
ألمرها بعدم بيع أصوله، فضًل 
عــن فشــله فــي تقديــم شــهادة 

تكشف عن أمواله للمحكمة.
أنَّ ماكونفيــل  بالذكــر  الجديــر 
ترشح لمنصب ُعمدة العاصمة 
إال   ،2018 عــام  فــي  الكنديــة 
أنــه فشــل فــي اإلطاحــة بجيم 
واتســون، الذي شــغل المنصب 

ُمنذ عام 2010.

 5 العمــر  مــن  تبلــغ  فتــاة  اغُتصبــت 
الســكنية  المنطقــة  داخــل  ســنوات 
بالســفارة  المحلييــن  للموظفيــن 

األميركية في العاصمة الهندية.
وقالت الشــرطة المحلية، إن الضحية 
هــي ابنــة أحــد موظفــي الخدمــة في 
هــو  بالهجــوم  المتهــم  وإن  الســفارة، 
عاًمــا،   25 العمــر  مــن  ويبلــغ  جارهــا 
مشــيرة إلــى أنه تــم اعتقالــه وإحالته 

للمحاكمة.
العائلتــان علــى أرض   وتعيــش كلتــا 
الســفارة، التي يعمل بها والد المشتبه 
بــه )لكنــه هــو ليــس عضــًوا فــي طاقم 
العمل(. وقال متحدث باســم السفارة 
فــي نيودلهــي لشــبكة “ســي بــي إس 
نيــوز”: “إننــا قلقــون للغايــة إزاء هــذا 

السلوك المزعوم”.
وبحســب شــرطة دلهي، وقع الحادث 

صباح السبت الماضي.

اغتصاب طفلة 
على أ رض السفارة 

األميركية
اضطر وزير المالية األسكتلندي، ديريك 
مــاكاي، لتقديــم اســتقالته مــن منصبــه، 
بعدما كشفت صحيفة أنه كان يستميل 
فتى عبر رسائل تنطوي على إيحاءات.

“الغارديــان”  صحيفــة  وأفــادت   
البريطانيــة، بأن الحزب الوطني الحاكم 

في اسكتلندا عّلق عضوية ماكاي.
نشــرت  بعدمــا  االســتقالة  وجــاءت 
صحيفــة محليــة فــي اســكتلندا رســائل 

بعثها الوزير للصبي.
واعتــرف ديريــك مــاكاي )42 عاًمــا( بأن 
بعث بمئات الرسائل إلى صبي يبلغ )16 
عاًمــا( تحمل في طياتها معاني إيحائية 
مثــل القول إن الصبي “جذاب” وتحدث 
معــه عــن قصــة شــعره الجديــدة. وفــي 
رســالة أخــرى دعــاه إلــى تناول العشــاء 

وحضور حفل برلماني كضيف.

مركــز  عــن  حديثــة  بيانــات  كشــفت 
اإلحصــاء في مصر، أن معدالت الطلق 
علــى  نســبة  أعلــى  بلغــت  البــلد  فــي 

اإلطلق منذ أكثر من نصف قرن. 
االنتهــاء  تــم  أنــه  البيانــات  وأوضحــت 
مــن إعــداد دراســة لقياس مدى انتشــار 
والتعــرف  مصــر،  فــي  الطــلق  ظاهــرة 
علــى التباينــات في مســتويات الظاهرة 
بيــن محافظــات الجمهوريــة، باإلضافــة 

إلى دراســة خصائص المطلقين وأنماط 
واتجاهات الطلق.

 وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلق 
بين الســكان 18 سنة فأكثر وفًقا لتعداد 
2017 تبلــغ نحــو %1.25 وهــي النســبة 
مــن  أكثــر  منــذ  اإلطــلق  علــى  األعلــى 
 82 وأن  الدراســة”،  “فتــرة  قــرن  نصــف 
% مــن شــهادات الطــلق كانــت بينونــة 

صغرى.

صحيفة تطيح بوزير استمال فتى عبر رسائل إيحائية

ارتفاع معدالت الطالق في مصر بشكل غير مسبوق

األلوان تضيء مسجد النور في المهرجان العاشر 
للضوء بإمارة الشارقة في اإلمارات العربية المتحدة 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الرجــال  تنــاول  أن  مــن  أطبــاء  حــّذر 
ألقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم 
 3 إلــى  تصــل  لمــدة  األلــوان  بعمــى 
أســابيع، وفًقا لدراســة جديــدة مثيرة 

للجدل. 
مــن  صغيــر  عــدد  يعانــي  أن  ويمكــن 
الرجال، الذيــن يتناولون أعلى جرعة 
أقــوى وصفــة طبيــة  أي  ملــغ(،   100(
متاحــة، من آثــار جانبية مخيفة لمدة 

21 يوًما.
فــي  مســعفين  مــن  التحذيــر  ويأتــي 
مستشفى “دنيا غوز أضنه” في تركيا، 
الذيــن أبلغــوا عن سلســلة مــن حاالت 
المشــاكل البصرية، بعد تناول الرجال 

لحبوب الفياغرا ألول مرة.
أن  بعــد  المستشــفى  رجــلً   17 وزار   
لبؤبــؤ  طبيعــي  غيــر  توســعا  شــهدوا 
العين، وحساســية للضوء الشديد، أو 

عدم وضوح الرؤية أو عمى األلوان.

أن  الهنديــة  اإلعــلم  وســائل  ذكــرت 
كيــراال،  واليــة  فــي  الميــاه  صنابيــر 
تخــرج ميــاه مخلوطة بالكحــول، بعد 
أن تســّربت كميات مــن البيرة إلى بئر 
الميــاه الرئيســية التــي تــزود المدينــة 

بمياه الشرب.
 وقال جوشي مالياكال، وهو مواطن 
يقيــم فــي المنطقــة، إنه عندمــا يفتح 
يجــدون  الميــاه  صنبــور  الســكان 
مــاء أقــرب إلــى اللــون البنــي نتيجــة 

اختلطه بكميات من البيرة.
الرئيســي  المــاء  تفقــد خــزان   وعنــد 
فــي الشــارع، وجــد الســكان ما يشــبه 
الزيــت على الســطح مــع رائحة قوية 
تنبعــث منــه، ثم تبيــن أن األمر يتعلق 

بالكحول.
 

أطباء يحّذرون 
من “آثار مخيفة” 

للفياغرا!

 صنابير المياه
في الهند تخرج 

الكحول
ســعًيا لتفادي آثار أزمــة نقص العمالة، 
قّررت سلسلة مطاعم يابانية االعتماد 
ـى نــادل آلــي لتقديــم المشــروبات  علـ

داخل مقرها في محطة القطار.
ويقع المقهى في محطة قطار بوكورو 
شــركة  وتمتلكــه  عاصمــة طوكيــو،  ل ا ب
تدير سلسلة مطاعم تقدم المشروبات 
فــي  الخفيفــة  واألطعمــة  ليــة  و ح ك ل ا

أنحاء البلد.
 ويقــوم العمــلء بالدفع قبل الحصول 

علــى إيصــال بــه رمــز يتم مســحه عن 
طريــق الماســح الضوئــي فــي اآللــي، 

ليبدأ في تحضير المشروب.
ويســتغرق النادل اآللي نحو 40 ثانية 
لصــب المشــروبات التــي تحتــاج إلــى 

خلط نوعين أو أكثر من المشروبات.
اآللــي أيًضا مزّود بعدد من الكاميرات 
لرصــد ردود أفعــال العمــلء وتعابيــر 
وجوههــم، وقيــاس مــدى رضاهم عن 

الخدمة.

نادل آلي.. يصنع المشروب في أقل من دقيقة

الممثلة البريطانية كيت بيكنسيل تحضر فعاليات للنساء في سوهو 
هاوس ويست هوليود، كاليفورنيا )أف ب(

وقال هيرويا ناكانو، من شركة QBIT المصممة للروبوت: “هو قادر على فعل العديد من األشياء 
المختلفة بمجرد تغيير إعدادات الطهي المطلوبة”.

ا بســبب وضعها الصحــي، حيث تعاني  تواجــه فتــاة صغيــرة حيــاة صعبة جدًّ
مــن مــرض “الســماك” وهو مرض نــادر يجعل جلدها يبدو متحّجــًرا.  وتغطي 
قشور قاسية ذراعي وساقي الطفلة راجيشواري البالغة من العمر 7 سنوات، 
والتــي تعيــش فــي واليــة تشهاتيســجار الهنديــة، فــي حالــة مرضيــة نــادرة.  
وتظهــر لقطــات فيديــو الطفلــة راجيشــواري وهي تمشــي ببطء بســبب األلم 
الــذي تســببه القشــور المتراكمــة علــى جســدها النحيــل. وتعيــش الطفلة في 
منطقــة قبليــة بدانتيــوادا، ال تتيــح لهــا فرصــة جيــدة للحصــول علــى العناية 
الطبية اللزمة، األمر الذي يجعل ســفرها إلى مدينة قريبة لحضور المواعيد 
ا، لكنه يشــّكل عبًئا كبيًرا عليها.  وعادة ال يكون داء “الســماك”  الطبية ضروريًّ
مهــدًدا للحيــاة، لكــن ال يوجــد عــلج له، ومــن المحتمل أن يبقى مــع المريض 
مــدى الحيــاة. ويقــول أطبــاء إن مرضــى “الســماك” عرضــة الرتفــاع درجــة 
الحــرارة بســبب انخفاض القدرة على التعــرق، ومعرضون لإلصابة بالتهابات 
بسبب تشققات الجلد، وقد يتسبب ذلك أيًضا في ضعف البصر أو السمع إذا 
تراكمت البشرة فوق األذنين والعينين. وعادة ما يورث المرض من الوالدين، 

لكن يمكن اكتسابه أيًضا بسبب مشاكل صحية أخرى.

حالة نادرة.. “طفلة متحّجرة” في الهند!

ُوجــد القــط “ريجيــك” ذو اللــون 
المشمشــي المرقــط فــي شــوارع 
يبيريا  ـ ـي سـ فـ ـك  ة تومسـ ـ ـ ن مدي
ـارس، وكانــت  ـرد القـ وســط البـ

مخالبه األربعة متجمدة تماًما.
ح  ـ ـ أن يصب ن  ـ ممكـ ل ا ن  ـ مـ وكان 
ريجيــك أحــدث ضحايــا الشــتاء 
شــديد البرودة في سيبيريا، لوال 

أن وجــده متطوعــون فــي حماية الحيوانــات ونقلوه إلى الطبيب البيطري الروســي 
سيرجي جورشكوف في نوفوسيبيرسك، على بعد نحو 200 كيلومتر.

وعاش ريجيك حياة طبيعية لمدة عامين في عيادة جورشكوف متنقلً في أنحائها 
على أربعة أطراف اصطناعية، تم تركيبها له باســتخدام تقنية شــبيهة بالمستخدمة 
في زرع األســنان للبشــر. وقال جورشــكوف إن ريجيك من أوائل القطط في العالم 

التي زرعت مخالب اصطناعية في عظامها باستخدام هذه التقنية.

ا فرصة للحياة أطراف اصطناعية تمنح قطًّ

رجل األعمال الكندي بروس ماكونفيل
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