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صمت سلة الرفاع قد يكون مفاجأةخالد يطرب جماهير “الفورموال 1”65 % يتوقعون إعادة انتخاب ترامب انخفاض رواد السينما 11 %إيقاف بحارة يصطادون الروبيان
صرح قائد خفر السواحل أن  «

الدوريات البحرية تمكنت من 
ضبط قارب على متنه 3 بحارة 
يحملون جنسية عربية، كانوا 

يقومون باصطياد الروبيان 
والمحظور صيده في هذه الفترة 

من العام.

ذكر تقرير أن إجمالي عدد رواد  «
السينما في البحرين انخفض 

بنسبة 11 % في العام 2019، 
مقارنة بالعام 2018، في الوقت 

الذي تعتبر السوق السعودية 
فرصة مواتية لتحقيق مزيد من 

النمو.

كشف استطالع “سي بي إس  «
نيوز” أمس أن أكثر من 6 من 

كل 10 أشخاص يتوقعون إعادة 
انتخاب الرئيس األميركي دونالد 

ترامب. كما أن أكثر من 9 من كل 
10 جمهوريين أعربوا عن ثقتهم 
أن ترمب سيستمر في الرئاسة.

أعلنت حلبة البحرين الدولية  «
عن استضافتها للنجم العالمي 

“خالد” في حفل غنائي، الذي 
يعتبر أبرز الحفالت الغنائية التي 
FOR� “تقام في انطالق سباق الـ 

MULA 1”، جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج 2020.

يترقب الوسط الرياضي ما يدور  «
في نادي الرفاع بشأن فريقه 

األول لكرة السلة وتحديدا 
حول هوية المحترفين الذي 

سيستعين بهم للمربع الذهبي 
للدوري ومنافسات كأس 

خليفة بن سلمان.

متابعــة تنفيــذ توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء بسرعـــة توظيـــف األطبـــاء العاطليـــن

إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار “كورونا”

المنامة - بنا

التطـــورات  آخـــر  المجلـــس  بحـــث 
والمســـتجدات حـــول فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( فـــي ضـــوء تســـجيل أول 
حالـــة إصابـــة بالفيـــروس فـــي البحرين 

لمواطن قادم من إيران عبر دبي.
وتابـــع المجلس خطط التصـــدي للوباء 
ومنع انتشاره في مملكة البحرين، وقرر 
المجلـــس اتخـــاذ عـــدد من اإلجـــراءات 
انتشـــار  لمنـــع  المشـــددة؛  االحترازيـــة 
المـــرض. وترأس ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة 
االعتيادية األســـبوعية لمجلس الوزراء 

بقصر القضيبية أمس.
توجيهـــات  تنفيـــذ  المجلـــس  وتابـــع 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بسرعة 
توظيـــف األطبـــاء العاطليـــن وحديثي 

التخرج وتعزيز تدريب األطباء الجدد، 
توجيـــه صاحـــب  تنفيـــذ  وبمـــا يحقـــق 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء بجعـــل المواطـــن هـــو الخيـــار 

األفضل في سوق العمل.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس تســجيل حالــة إصابتيــن بفيــروس 
الكورونا )كوفيد 19(.

وفـــور  بأنـــه  الـــوزارة  أفـــادت 
تســـجيلها ألول إصابـــة مؤكدة 
بالفيـــروس لمواطـــن قـــادم من 
إيران عن طريـــق دبي، تم نقله 
فـــوًرا للعالج والعـــزل في مركز 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو الصحـــي 
وتطبيـــق  الســـلمانية  بمنطقـــة 
للعـــالج  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
واتخاذ التدابير الضرورية لمن 

خالطهم المريض.
الثانيـــة  اإلصابـــة  أن  وذكـــرت 
مـــن  أيضـــا  قادمـــة  لبحرينيـــة 
إيران عن طريق دبي عبر مطار 
تـــم  حيـــث  الدولـــي،  البحريـــن 
فحصها فور وصولها إلى البالد 
وإجراء جميع التحاليل الالزمة 

وهـــي فـــي القاعـــة المخصصـــة 
لهـــذا الغـــرض بالمطـــار، والتـــي 
أكدت اصابتها بالفيروس لتبلغ 
المؤكـــد  الحـــاالت  عـــدد  بذلـــك 

إصابتها في المملكة حالتين.
وتم غلق مدرســـة ابـــن النفيس 
االبتدائيـــة للبنيـــن فـــي ســـترة 
اإلعداديـــة  ســـترة  ومدرســـة 
ســـترة  ومدرســـة  للبنـــات 
وروضـــة  للبنيـــن  االبتدائيـــة 
القمر في ســـترة فـــي إجراءات 
احترازيـــة، ألن المصـــاب األول 
لتوصيـــل طلبـــة  يعمـــل ســـائًقا 
المـــدارس، وأوصـــل عـــددا مـــن 
لمـــدارس  إلـــى  األحـــد  الطلبـــة 

والروضة المذكورة.

البحرين تسجل إصابتين بـ “كورونا”

)٠٩(

)٠٤ - ٠٥(

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى

المنامة - بنا

أشـــاد عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود المخلصة 
التـــي توالي بذلها الســـلطة التشـــريعية في 
واالضطـــالع  الدســـتورية  واجباتهـــا  أداء 
الـــذي  والتشـــريعي  الرقابـــي  بدورهـــا 
يهدف لترســـيخ دعائـــم المســـيرة الوطنية 
الديمقراطيـــة وتطويـــر منظومـــة القوانين 
والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي 
يشـــهد  التاريـــخ  وأن  احتياجاتهـــم،  كافـــة 
جميعـــا  البحريـــن  أهـــل  وتكاتـــف  بترابـــط 
عبر مســـيرتنا الوطنية الظافـــرة، معربا عن 
اعتـــزازه بجهـــود أبناء البحريـــن وحرصهم 
علـــى التكاتـــف والعمـــل المثمر فـــي خدمة 
جـــاء  األصعـــدة.  مختلـــف  علـــى  وطنهـــم 
ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملـــك أمس 
فـــي قصر الصخيـــر رئيس مجلـــس النواب 
فوزية زينل، ورئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح ونائبي الرئيســـين وأعضـــاء لجنة 

الـــرد علـــى الخطـــاب الملكـــي في مجلســـي 
الشـــورى والنواب، حيث رفعـــوا إلى جاللة 

الملك رد المجلســـين علـــى الخطاب الملكي 
الســـامي الذي تفضل به جاللته في افتتاح 

دور االنعقـــاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس. ونوه جاللته، باإلجـــراءات التي 

اتخذتهـــا الجهات كافة في مملكة البحرين 
لمواجهـــة مـــرض الكورونـــا والوقايـــة منه، 

مشـــيدًا بالجهـــود المبذولـــة للحفـــاظ علـــى 
الصحة العامة.

البحريـــن أهـــــــــــل  وتــكــــــــاتــف  بــتــرابــــــــط  يشهــد  الــتــاريــــــــخ  جــالــتـــــه: 

جاللة الملك يشيد باإلجراءات المتخذة لمواجهة “كورونا”

)06(

المنامة - بنا

أعلـــن شـــؤون الطيـــران المدني في مملكـــة البحرين عن تعليـــق جميع الرحالت 
القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وتلفـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي عنايـــة المســـافرين البحرينييـــن والمقيميـــن 
الموجودين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا )كوفيد 19( االتصال على 
الرقـــم 973+ 17227555. وأكدت شـــؤون الطيران المدنـــي بأنها تقوم بالتعاون 
مـــع كافة الجهات المعنيـــة باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من فيروس الكورونا 
)كوفيد 19(، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه 
إصابتهـــم بالفيـــروس للتأكـــد مـــن عـــدم إصابتهم بالفيـــروس، وفي حـــال ظهور 
األعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعالج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم 

في المراكز المخصصة لذلك.

تعليق الرحالت من مطاري دبي والشارقة 48 ساعة



المنامة - بنا

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  حضر 
ــانـــي حــفــل االســـتـــقـــبـــال الـــذي  ــزيـ الـ
ــكــويــت لــدى  أقـــامـــه ســفــيــر دولــــة ال
جابر  ثامر  الشيخ  البحرين  مملكة 
الخليج  مركز  في  الصباح،  األحمد 
ــة الـــذكـــرى  ــاســب ــمــن ــمـــرات، ب ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ
الوطني  للعيد  والخمسين  التاسعة 
والــذكــرى  الشقيقة  الــكــويــت  لــدولــة 

التاسعة والعشرين للتحرير.
البحرين  مملكة  اعتزاز  عن  وأعــرب 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــوي بـــالـــعـــاقـــات األخــ
والــــراســــخــــة مــــع دولـــــــة الـــكـــويـــت 

الشقيقة، وما تستند إليه من محبة 
ووشائج قربى ومصير مشترك، وما 
مختلف  في  تقدم  من  إليه  وصلت 
من  به  تحظى  ما  بفضل  المجاالت، 
اهتمام ورعاية كبيرين ودائمين من 
ــدن عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجالة  ل
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الشقيقة  الكويت  دولة  أمير  وأخيه 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
عــن خالص  معبرا  الــصــبــاح،  الــجــابــر 
ــة الـــكـــويـــت وشــعــبــهــا  ــدولـ تــهــانــيــه لـ

الشقيق بهذه المناسبة العزيزة.

وزير الخارجية يحضر حفل استقبال سفارة الكويت
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يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة

وا�دارة التنفيذية وجميع منتسبي
بيت التمويل الكويتي

إلى قيادة وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي
بمناسبة اليوم الوطني 

وذكرى يوم التحرير لدولة الكويت
داعين ا� عزّ وجل أن ينعم عليهم دوام التقدم واالزدهار

رافعين أسمى التهاني والتبريكات إلى
مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح ا�حمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت حفظه ا� ورعاه
وإلى سمو الشيخ نواف ا�حمد الجابر الصباح

ولي العهد الموقر حفظه ا� 
وإلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه ا� 

البحرين تهنئ أمير الكويت

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه أمير 

دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت.

ــرب جــالــتــه عــن أطيب   وأعــ
أمير  لسمو  وتمنياته  تهانيه 
الصحة  الكويت بموفور  دولة 
ــــة  ــادة، ولـــشـــعـــب دول ــعــ ــســ ــ وال
من  مــزيــدا  الشقيق  الــكــويــت 

ــتــقــدم واالزدهـــــــار فـــي ظل  ال
قيادة سموه الحكيمة.

ــاحــــب الــســمــو  ــعـــث صــ ــا بـ ــمـ كـ
ــي رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــكـ ــلـ ــمـ الـ
ولي  الملكي  السمو  وصاحب 

ــعــهــد نـــائـــب الــقــائــد األعــلــى  ال
مجلس  لرئيس  األول  النائب 
الــــــــــــوزراء، بـــرقـــيـــتـــي تــهــنــئــة 
أخيه  مــن  كــل  إلــى  مماثلتين 
ولي العهد سمو الشيخ نواف 

الصباح وأخيه  الجابر  األحمد 
سمو  ــــوزراء  ال مجلس  رئيس 
الحمد  ــد  خــال ــاح  الــشــيــخ صــب
فيهما  ســمــوه  مهنًئا  الــصــبــاح 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

تمديد التقدم لجائزة “األميرة سبيكة لتشجيع األسر المنتجة”
أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن تمديد فترة التقدم لجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة حتى 5 مارس، بدال من 26 فبراير الجاري، وهو الموعد الذي كان محددا 
إلغالق باب التقدم للجائزة، مؤكدا أن قرار التمديد تم اتخاذه؛ نظرا لإلقبال الكبير على التقدم للجائزة وإلفساح 
الفرصة وإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين من األســر المنتجة الراغبين بالتقدم للجائزة، التي تقام للعام الجاري 

2020 على المستوى المحلي، وستحمل هوية الخط العربي. 

ــزة صـــاحـــبـــة الــســمــو  ــ ــائ ــــت جــ ــان وكــ
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
المنتجة  األســر  لتشجيع  خليفة  آل 
 2007 ــام  ــ ــع ــ ال ــي  فــ انـــطـــلـــقـــت  ــد  ــ ق
لــتــشــجــيــع األســــر الــمــنــتــجــة، وبــعــد 
الــشــؤون  وزراء  مجلس  أصـــدر  أن 

 2010 االجتماعية العرب في العام 
قرارا باعتماد جائزة صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
المنتجة،  األسر  لتشجيع  آل خليفة 
ــنــاء عــلــى مــبــادرة  جــائــزة عــربــيــة ب
أصبحت  آنــــذاك،  الــبــحــريــن  مملكة 

المستوى  تقام سنويا على  الجائزة 
المحلي، وكل سنتين على المستوى 
العربي، وتشمل ثاثة فروع، وهي 
جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل 
لألسر  وداعـــم  راٍع  وأفــضــل  ُمنَتج، 

المنتجة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراءسمو أمير دولة الكويتجاللة الملك
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عزيزي المواطن والمقيم
في حال شعورك باألعراض التالية المرتبطة بفيروس 

(COVID-19) كورونا

اتبع التعليمات التالية:

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

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

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

إليها، أو اختالطك بأحد المصابين 
بالفيروس

(COVID-19) تعليمات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا

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

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

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

تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال



وتحقيـــق األمن الغذائي ودراســـة مشـــروع 
للمرســـوم  المرافـــق  البيئـــة  بشـــأن  قانـــون 
الحفـــاظ  بغيـــة  وذلـــك  2019؛  لســـنة   )65(
علـــى اســـتدامة حيويـــة المنظومـــة البيئية 
وتطويرهـــا على المســـتويات كافـــة، البرية 

والبحرية والجوية.
وأشـــاد المجلـــس بالقانـــون رقم )18( لســـنة 
2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
لجاللـــة  الحكيمـــة  الرؤيـــة  يعكـــس  والـــذي 
الملك فـــي احتضان المواطنيـــن وإعطائهم 
فرصـــة جديـــدة لتصحيـــح مســـار حياتهـــم 
قانـــون  مشـــروع  ودراســـة  االجتماعيـــة، 
بإصـــدار القانون البحري المرافق للمرســـوم 
رقـــم )29( لســـنة 2018؛ للتأكيد على حماية 
الحقـــوق والمرتكـــزات الســـيادية واألمنيـــة 

والسالمة البحرية للمملكة.
 وتوجه المجلس بالشكر والتقدير واالمتنان 
لرجال البحرين البواســـل من منتســـبي قوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخلية والحرس 

الوطني وجهاز األمن الوطني.  
علـــى  رده  فـــي  النـــواب  مجلـــس  وجـــدد   
الخطاب الســـامي الشـــكر والـــوالء لصاحب 
الجاللـــة الملك والدعاء لجاللتـــه وللبحرين 

الحبيبة والشعب الوفي.
مـــن جانبـــه، أكـــد مجلس الشـــورى فـــي رده 
علـــى الخطاب الملكي الســـامي الذي تفضل 
افتتـــاح  بمناســـبة  الملـــك  جاللـــة  بإلقائـــه 
دور االنعقـــاد العـــادي الثانـــي مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس، تأييـــده المطلـــق لمـــا 
مـــن  الســـامي  الملكـــي  الخطـــاب  تضمنـــه 
توجهـــات ورؤى ثاقبـــة للمتطلبات التنموية 
الحالية والمســـتقبلية. كمـــا أكد المجلس أن 
الخطاب الســـامي يمثل الركيزة األساســـية 
للعمل؛ من أجل االرتقاء بالوطن والمواطن، 
فـــي ظـــل مـــا تشـــهده المجتمعات البشـــرية 
مجـــاالت  فـــي  متســـارعة  متغيـــرات  مـــن 
عدة، مشـــيدا بالنجـــاح الكبير الـــذي حققته 
الحكومـــة رئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة فـــي العديد من المنجـــزات التنموية 
بالمســـتوى  االرتقـــاء  عـــن  أثمـــرت  التـــي 
االقتصـــادي لمملكة البحرين.  كما أشـــاد بما 
يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء مـــن دور كبيـــر يتمثل في 
وضـــع خطط استشـــرافية، وبرامـــج نوعية 
تـــؤدي إلى اســـتدامة تدفـــق االســـتثمارات 
محليـــا وخارجيـــا؛ تحقيقـــا لمفهـــوم تنويـــع 
البحريـــن  رؤيـــة  وفـــق  الدخـــل  مصـــادر 

االقتصادية 2030.
وأكـــد المجلـــس العـــزم علـــى القيـــام بدوره 
فـــي  البحريـــن  مكانـــة  لدعـــم  التشـــريعي 
مجـــال االقتصـــاد الرقمي، مـــن خالل وضع 
التشريعات الالزمة الستكمال البنى التقنية، 
وتبني توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

في القطاعـــات اإلنتاجية والخدمية، منوها 
إلى أن تنشيط االقتصاد الوطني، وتحقيق 
قضيـــة  المســـتدامة،  االقتصاديـــة  التنميـــة 
محورية، سيوليها اهتماما خاصا باعتبارها 

من األولويات المهمة.
وأشـــاد المجلس بالدعوة الســـامية بتوجيه 
العناية الســـتغالل ثروة النفـــط والغاز التي 
تـــم اكتشـــافها مؤخرا؛ باعتبار هـــذه الدعوة 
معبـــرة عـــن نظـــرة ثاقبـــة واهتمـــام كبيـــر، 
لمـــا تحملـــه مـــن تطلعـــات لتطويـــر البنيـــة 
االقتصاديـــة لمملكة البحرين، مؤكدا أهمية 
الكـــوادر  تدريـــب  اســـتمرار  علـــى  التركيـــز 
الوطنيـــة وتأهيلها بشـــكل علمي واحترافي 

لتقوم بواجبها خير قيام.
وشـــدد المجلس على أن تدشـــين مجموعة 
مـــن المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى في قطاع 
اإلعـــالن عنهـــا  تـــم  النفـــط والغـــاز، والتـــي 
عنهـــا  ســـيعلن  التـــي  والمشـــاريع  مؤخـــرا، 
مســـتقبال، ســـيوفر آالفـــا مـــن فـــرص العمل 
للمواطنيـــن البحرينييـــن، منوهـــا باإلشـــادة 
الملكيـــة بالجهـــود المتواصلة لتطوير قطاع 
تنفيـــذ  أن  مؤكـــدا  والمواصـــالت،  النقـــل 
تلـــك المشـــاريع، والتـــي منها توســـعة مطار 
التنفيذيـــة  بالدراســـات  والبـــدء  البحريـــن، 
إلنشاء جسر الملك حمد وفق بنية متطورة 
لها دور كبير فـــي ازدهار االقتصاد المحلي، 
وزيادة أهمية موقع البحرين اإلستراتيجي 
علـــى خارطة المواصالت على المســـتويين 

اإلقليمي والدولي.
وأضـــاف المجلـــس فـــي رده علـــى الخطاب 
السامي أن اهتمام الحكومة بتحقيق األمن 
الغذائي، والعمل علـــى الوصول إلى مرحلة 
االكتفـــاء الذاتي، ســـيؤدي حتما إلى تطوير 
الصناعـــات الغذائيـــة، وزيـــادة فـــي الناتـــج 
المحلـــي، مؤكـــدا أن تحقيق األمـــن الغذائي 
سيكون ضمن اهتمامه في دورته الحالية.

وثمن المجلس دعوة جاللة الملك لمشاركة 
بالتغييـــرات  اهتمامـــه  الدولـــي  المجتمـــع 
المناخيـــة، والعمل على التخفيف من آثارها 
علـــى البيئـــة، لمـــا تمثلـــه تلـــك الدعـــوة مـــن 

حرص على صحة المواطن والمقيم
المناخيـــة  الظـــروف  والعمـــل علـــى توفيـــر 

الصحية الخالية من التلوث.
وعبر مجلس الشورى عن حرصه واهتمامه 
بالعمل على تنفيذ التوجيهات السامية، من 
خالل إصـــدار كل مـــا تحتاجه المؤسســـات 
المختصة من دعم تشـــريعي لتقوم بواجبها 
وفق المعايير الدولية المســـتخدمة في هذا 

المجال.
كمـــا عبـــر المجلس عـــن توافقه التـــام مع ما 
جـــاء في الخطـــاب الملكـــي مـــن أن مرحلة 
العمـــل الوطنـــي المقبلـــة تســـتدعي حمايـــة 
أركان دولـــة القانـــون وإرســـاء ســـيادته من 
خـــالل االرتقاء بقطـــاع العدالة بمؤسســـاته 
مصالـــح  لحمايـــة  وإجراءاتـــه  وخدماتـــه 

المتقاضيـــن، مؤكـــدا العمـــل علـــى التعـــاون 
الفاعل مع السلطة القضائية وكافة الجهات 
المعنيـــة فـــي دعـــم تطبيق مـــواد ونصوص 
قانون العقوبات والتدابير البديلة، المرسخ 
العدالـــة  وأركان  المجتمعـــي  لالســـتقرار 
الهادفـــة إلى مراعـــاة ظـــروف المحكومين، 

وحفظ الحقوق والحريات.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
أثبتـــت طـــوال تاريخهـــا المعاصر أنهـــا تنبذ 
اإلرهـــاب بكافـــة أشـــكاله باعتبـــاره أخطـــر 
معـــاول تدمير الدول وتخريـــب اقتصادها، 
وأن القضـــاء علـــى اإلرهاب يحتـــاج تكاتف 
دول العالـــم من أجل محاربته، وردع الدول 
الراعية والداعمة له، مطالبا بتكاتف الجهود 
الدوليـــة، لردع أي اعتـــداءات إرهابية على 
منطقـــة  فـــي  النفطيـــة  والمنشـــآت  الســـفن 
الخليـــج، ورفـــض كافة أشـــكال وصور دعم 
اإلرهـــاب، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة االلتزام 
بالقوانيـــن والمعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة 

بالسالمة البحرية.
وأكـــد المجلس مشـــاطرته اإلشـــادة الملكية 
الســـامية بـــدور قواتنـــا المســـلحة الدفاعية 
واألمنيـــة في حماية الوطـــن والمواطن من 
األعمـــال اإلرهابيـــة والتخريبيـــة؛ باعتبارها 
القـــوة التـــي تحمـــي الوطن وتحافـــظ على 
مكتســـباته، وتقـــف ســـدا منيعـــا فـــي وجـــه 
مـــع  األجنبيـــة،  والتدخـــالت  التهديـــدات 
التأكيـــد على قوة وصالبة الجبهة الداخلية 

التي هي قلعة حصينة يصعب اختراقها.
وثمن المجلس عاليا اإلشادة الملكية بشعب 
البحرين المعروف بسماته المتحضرة، فكرا 
وعلمـــا وعطاء، األمـــر الذي جعلـــه يحتضن 
التعددية، ويدعو إلى الســـالم، ونشـــر ثقافة 
أفـــراد  جميـــع  بيـــن  والتعايـــش  التســـامح 
المجتمـــع البحرينـــي، مســـتمدا تلـــك القيـــم 
الخيرة من تعاليم ديننا اإلســـالمي الحنيف 

وتقاليدنا العربية األصيلة.
وأكـــد المجلـــس حرصـــه على دعم الشـــباب 
البحريني الذين هم العدة والعتاد نحو بناء 
غد مشـــرق؛ باعتبارهم ثـــروة الوطن وعماد 
الحاضر والمستقبل، وأن مضامين الخطاب 
الملكي الســـامي ستكون على سلم أولويات 
المقبلـــة،  المرحلـــة  فـــي  البرلمانـــي  العمـــل 
بالســـلطة  الســـامية  الملكيـــة  اإلشـــادة  وأن 
التشـــريعية محفـــز لالرتقـــاء بآفـــاق العمـــل 
الوطنـــي الـــذي ال ســـقف لـــه، والعمـــل علـــى 

تحقيق المزيد من التعاون بين السلطات.
علـــى  رده  فـــي  الشـــورى  مجلـــس  وجـــدد   
الخطاب الســـامي، العهد لجاللة الملك على 
تنفيـــذ كافـــة مضاميـــن الخطـــاب الســـامي، 
المســـتقبل  طريـــق  خارطـــة  رســـم  والـــذي 
الزاهر، وحدد المسار السليم للدولة المدنية 

الحديثة.

أشــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بالجهــود المخلصــة التي 
توالــي بذلهــا الســلطة التشــريعية فــي أداء واجباتهــا الدســتورية واالضطــالع بدورهــا الرقابــي 
والتشــريعي الــذي يهــدف لترســيخ دعائــم المســيرة الوطنيــة الديمقراطيــة وتطويــر منظومــة 
القوانيــن والتشــريعات التــي تخــدم المواطنيــن وتلبــي كافــة احتياجاتهــم، وأن التاريــخ يشــهد 

بترابط وتكاتف أهل البحرين جميعا عبر مسيرتنا الوطنية الظافرة.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللة الملـــك أمس 
فـــي قصر الصخير رئيس مجلس النواب فوزية 
زينـــل، ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح 
ونائبـــي الرئيســـين وأعضـــاء لجنـــة الـــرد علـــى 
الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، 
حيـــث رفعـــوا إلـــى جاللة الملـــك رد المجلســـين 
علـــى الخطـــاب الملكي الســـامي الـــذي تفضل به 
جاللتـــه خـــالل افتتـــاح دور االنعقـــاد الثانـــي من 

الفصل التشريعي الخامس.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن شـــكره وتقديره لمجلســـي 
الكبيـــرة  مســـاهماتهما  علـــى  والنـــواب  الشـــورى 
والقيمـــة فـــي إرســـاء دعائـــم النهضـــة التنمويـــة 
الشـــاملة، مؤكدا أهميـــة المضي قدما فـــي البناء 
على ما تحقق من إنجازات في مسيرتنا الوطنية 
التنموية التاريخية وما تحقق على المســـتويات 
اإلقليميـــة والعالميـــة كافـــة، مشـــيرا جاللتـــه إلى 
أن مجلـــس الشـــورى والنـــواب يحظـــى بتقديـــر 
واحتـــرام من جاللتـــه ومن الجميع لمســـاهمتهما 
فـــي تحقيـــق المزيد مـــن االنجازات التـــي تخدم 

الوطن والمواطن.
كما أشـــاد جاللـــة الملك بمـــا تضمنه رد مجلســـي 
ومقترحـــات  مبـــادرات  مـــن  والنـــواب  الشـــورى 
بنـــاءة لتطويـــر األداء التشـــريعي والرقابـــي فـــي 
المملكة، معربا عن اعتزازه بجهود أبناء البحرين 
وحرصهـــم علـــى التكاتـــف والعمـــل المثمـــر فـــي 

خدمة وطنهم على مختلف األصعدة.
ونـــوه جاللتـــه، باإلجـــراءات التـــي اتخذتها كافة 
الجهـــات فـــي مملكـــة البحريـــن لمواجهـــة مرض 
الكورونا والوقاية منه، مشيدًا بالجهود المبذولة 
للحفـــاظ على الصحـــة العامة، متمنيـــًا للمصابين 

الشفاء العاجل.
 مـــن جانبهـــم، أعـــرب رئيســـا مجلســـي الشـــورى 
والنواب والحضور عن الشـــكر والتقدير لصاحب 
الجاللة علـــى قيادة جاللته الحكيمة والســـديدة 
وحرصه على تعزيز النهج الديمقراطي من خالل 
دعمـــه الكبيـــر والالمحدود للســـلطة التشـــريعية، 
وإشـــادته بما حققته من إنجازات ومكاســـب في 

عهد جاللته الزاهر.
وقد أعرب مجلس النواب في رده على الخطاب 
الســـامي عـــن التشـــرف بلقـــاء صاحـــب الجاللـــة 
الملك لدى تفضل جاللته بإلقاء الخطاب السامي 
بمناســـبة افتتـــاح أعمـــال دور االنعقـــاد الســـنوي 
العـــادي الثانـــي من الفصـــل التشـــريعي الخامس 
بتاريـــخ 13 أكتوبـــر 2019، معاهـــدا جاللـــة ملـــك 
البالد على المضي قدما الستمرار مسيرة الوطن 
بقيادة جاللته الحكيمة نحو اإلصالح والتطوير، 

وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
ورفع المجلس أســـمى آيـــات التهاني والتبريكات 

إلى حضرة صاحب الجاللة الملك بحلول الذكرى 
المئويـــة للعديـــد مـــن المجـــاالت التنمويـــة، وهي 
انطالق التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ 
العام 1919، ومرور مئة عام على تأسيس شرطة 
البحريـــن، وإنجـــازات مملكة البحريـــن في العمل 
البلدي الذي تأســـس منذ العـــام 1919، معربا عن 
تطلعه بتكريم الحكومة للرعيل األول من الرواد.
وأكد المجلس ســـعيه لســـن التشـــريعات الالزمة، 
العصـــر لدعـــم االقتصـــاد  ومواكبـــة مســـتجدات 
الـــذكاء  مجـــاالت  فـــي  واالســـتثمار  الرقمـــي، 
االصطناعـــي، مثمنا الجهود الحثيثـــة التي تقوم 
بهـــا الســـلطة التنفيذية، مشـــيدا في هـــذا الصدد 
بالـــدور الكبير والجهود الحثيثـــة لرئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، والتطلـــع نحو مزيد مـــن التعاون بين 
الســـلطتين مـــن خـــالل التجـــاوب مـــع مـــا يقدمه 
المجلس مـــن اقتراحات بقوانين، ورغبات تصب 
فـــي خلـــق بيئـــة اقتصاديـــة جاذبـــة لالســـتثمار، 

ومحفزة لنمو االقتصاد الوطني.
كمـــا أشـــاد مجلـــس النـــواب بالـــدور الكبيـــر الذي 
يضطلع به ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن 
الوطنـــي،  الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع  علـــى  العمـــل 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  مبـــادئ  وترســـيخ 

.2030
وعاهـــد مجلـــس النـــواب صاحـــب الجاللـــة ملـــك 
البـــالد علـــى الدفـــع لمـــا يرمـــي إليـــه جاللتـــه من 
زيـــادة اإلنتـــاج، وفتـــح آفاق اقتصادية مشـــجعة 
لتنويـــع مصـــادر الدخـــل كأحـــد روافـــد برنامـــج 
التوازن المالي، دون المساس بحقوق المواطنين 
ومكتســـباتهم، وبمـــا ال يؤثـــر علـــى اســـتقرارهم 
المعيشـــي، إضافة إلى الســـعي نحو إيجاد فرص 
عمـــل للشـــباب البحريني، مؤكـــدا المجلس العمل 

على تحقيق الزيادة في موارد النفط والغاز.
وأعـــرب عـــن أمله أن تكـــون مخرجـــات منظومة 
التعليم والتدريب القادمة متوائمة مع متطلبات 
قطـــاع الطاقة الحيـــوي والديناميكـــي، بما يمكن 
الشباب البحريني من االستفادة من فرص العمل 
التـــي يتوقـــع أن يولدهـــا هـــذا القطـــاع المتنامي 
ووضع خطـــة وطنية إلحـــالل البحريني المؤهل 

مكان األجنبي.
وأكـــد المجلس أن المهمـــة القادمة للنواب تتمثل 
في الدراســـة المركزة لمشـــروعات القوانين، وما 
يقدمـــه من اقتراحات تصب في مصلحة تحقيق 
االكتفاء الذاتي في مجاالت الغذاء واالســـتزراع 
الســـمكي والثـــروة البحريـــة؛ من أجل رفع نســـبة 
اإلنتـــاج المحلـــي وزيادة اإليـــرادات غير النفطية 

المنامة - بنا

إشادة بجهود السلطة التشريعية بترسيخ دعائــــــــــــم الديمقـراطيــة وتطـويــر منظومــة القوانيـــن
العامة الصحة  على  للحفاظ  المبذولة  والجهود  “كورونا”  لمواجهة  المتخذة  باإلجراءات  يشيد  نعتـــز بجهـــود أبنـــاء البحريـــن وحرصهـــم علـــى التكاتـــف والعمـــل المثمـــر فـــي خدمـــة وطنهـــمجاللته 

إشادة بالجهود 
الحثيثة لسمو رئيس 

الوزراء لتوثيق التعاون 
الرقمي بين السلطتين

دعم الشباب 
البحريني باعتبارهم 
ثروة الوطن وعماد 
الحاضر والمستقبل

“النواب”: نقدر حرص 
جاللته على تعزيز 

النهج الديمقراطي 
ودعمه الالمحدود 

البحرين أثبتت أنها 
تنبذ اإلرهاب بكافة 

أشكاله باعتباره أخطر 
معاول تدمير الدول

ما تضمنه الرد من 
مبادرات ومقترحات 
بناءة لتطوير األداء 

التشريعي محل تقدير

مواءمة مخرجات 
التعليم مع سوق 

العمل إلحالل البحريني 
المؤهل مكان األجنبي

دور كبير لسمو ولي 
العهد بتنويع مصادر الدخل 

وترسيخ مبادئ رؤية البحرين 
االقتصادية 2030

الخطاب السامي رسم 
خارطة طريق المستقبل 

الزاهر وحدد المسار السليم 
للدولة المدنية الحديثة

مساع دءوبة لسن 
التشريعات الالزمة 

ومواكبة مستجدات 
العصر لدعم االقتصاد 

نشاطر اإلشادة الملكية 
بدور قواتنا المسلحة 

الدفاعية واألمنية في 
حماية الوطن

رئيسا “الشورى والنواب”: 
تنفيذ توجيهات جاللته بفتح 

آفاق اقتصادية متنوعة دون 
المساس بحقوق المواطنين 

“الشورى”: الخطاب 
السامي ركيزة أساس 

للعمل من أجل االرتقاء 
بالوطن والمواطن

local@albiladpress.com 04
الثالثاء 25 فبراير 2020 - غرة رجب 1441 - العدد 4151

local@albiladpress.com05
الثالثاء 25 فبراير 2020 - غرة رجب 1441 - العدد 4151



القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
االعتياديـــة  الجلســـة  خليفـــة  آل 
األســـبوعية لمجلس الـــوزراء وذلك 
بقصـــر القضيبية أمس، حيث أشـــاد 
عاهـــل  بتفضـــل  الـــوزراء  مجلـــس 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بالرعايـــة  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
الملكية الســـامية لحفل “ميثاق من 
ذهب” وتدشين جاللته لموقع “بنك 

الذهـــب”، ممـــا يعكس دعـــم جاللته 
لتكريم أصحاب اإلنجازات وتوثيق 

إنجازاتهم.
وبحـــث المجلـــس آخـــر التطـــورات 
فيـــروس  حـــول  والمســـتجدات 

كورونا )كوفيد 19( وذلك في ضوء 
تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس 
فـــي البحريـــن لمواطـــن قـــادم مـــن 
إيـــران عبر دبي، وقـــد تابع المجلس 
خطـــط التصدي لهـــذا الوبـــاء ومنع 

انتشـــاره في مملكة البحرين، وقرر 
المجلس اتخاذ عدد من اإلجراءات 
االحترازيـــة المشـــددة؛ لمنع انتشـــار 
المـــرض، ومنهـــا إغالق مدرســـة ابن 
النفيس االبتدائية للبنين في سترة، 
ومدرســـة ســـترة اإلعداديـــة للبنات 
وروضـــة القمـــر في ســـترة لمدة 14 
يوما مـــن تاريخه كإجراء احترازي، 
حيث كان المصاب ينقل الطلبة في 
تلـــك المدارس والروضة، فيما وجه 
مجلـــس الـــوزراء إدارتـــي األوقـــاف 
الســـنية والجعفريـــة إلـــى التوعيـــة 
دون  تحـــول  التـــي  بالممارســـات 
انتشـــار المرض، ودعا المجلس إلى 
تكاتـــف الجميع وتعاونهـــم بااللتزام 
باإلجـــراءات الوقائيـــة والتعليمـــات 
الصحيـــة  الجهـــات  عـــن  الصـــادرة 

المختصـــة فـــي حـــال الشـــعور بـــأي 
مـــن األعـــراض المرتبطـــة بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأهـــاب المجلس بكافـــة المواطنين 
الكرام بعدم الســـفر إلى الجمهورية 
اإلســـالمية اإليرانية ومملكة تايلند 
ومملكـــة  ســـنغافورة  وجمهوريـــة 
ماليزيـــا وجمهورية كوريا الجنوبية 
نظرا لتفشـــي مرض فيـــروس كورنا 
)كوفيد19( بالدول المذكورة، حيث 
تـــم تفعيـــل عـــدد مـــن اإلجـــراءات 
االحترازيـــة المتخـــذة بمنـــع دخول 
القادميـــن من تلك الـــدول المذكورة 
لتاريـــخ  الســـابقة  يومـــا   14 خـــالل 
وصولهم إلـــى المملكة واتخاذ كافة 
للبحرينييـــن  الطبيـــة  اإلجـــراءات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومواطنـــي 

هـــذه  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
الدول بحســـب اإلجـــراءات الطبية 
المعتمـــدة مـــن قبل منظمـــة الصحة 

العالمية.
بعـــد ذلك هنأ مجلس الـــوزراء دولة 
وشـــعبا  وحكومـــة  أميـــرا  الكويـــت 
بالعيد الوطني التاســـع والخمســـين 
ويـــوم التحرير التاســـع والعشـــرين، 
فـــي  بمـــا تحقـــق  المجلـــس  وأشـــاد 
دولـــة الكويت بقيادة ســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح من 
وازدهـــار  شـــاملة  تنمويـــة  نهضـــة 
معربـــا  القطاعـــات،  مختلـــف  طـــال 
وأمنياتـــه  تمنياتـــه  عـــن  المجلـــس 
للدولة الشـــقيقة بالمزيد من التقدم 
والتطور في ظل قيادتها الحكيمة.

مجلس الوزراء يشدد اإلجراءات االحترازية لمنع “كورونا”
متابعــة تنفيــذ توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء بتوظيــف األطبــاء العاطليــن وتطويــر القرى
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وقـــد أدلى األميـــن العام لمجلـــس الوزراء 
ياســـر الناصـــر عقـــب الجلســـة االعتيادية 
األســـبوعية لمجلس الـــوزراء التي عقدت 
صبـــاح أمـــس بقصـــر القضيبيـــة بتصريح 

حول قرارات مجلس الوزراء جاء فيه:
أوال: تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء بســـرعة 
وحديثـــي  العاطليـــن  األطبـــاء  توظيـــف 
التخـــرج وتعزيـــز تدريب األطبـــاء الجدد، 
وبمـــا يحقق تنفيذ توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بجعل 
المواطـــن البحرينـــي هـــو الخيـــار األفضل 
فـــي ســـوق العمل، فقد اســـتعرض مجلس 
الـــوزراء المذكـــرة المشـــتركة المقدمة من 
وزيـــرة الصحـــة ووزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة في هـــذا الخصـــوص، واطلع 
علـــى ما تضمنته من مقترحات تهدف إلى 
زيادة اســـتيعاب األطباء الخريجين ضمن 
البرامج التدريبية، وفرض نســـبة البحرنة 
البالغـــة 20 % على مهـــن األطباء، وكذلك 
علـــى إجمالـــي العمالة بالمنشـــآت الصحية 
األطبـــاء  توظيـــف  ليتســـنى  الخاصـــة؛ 
البحرينييـــن الحاصليـــن علـــى المؤهـــالت 
والخبـــرة الالزمـــة، حيـــث قـــرر المجلـــس 
إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي ومن 

ثم رفعها إلى اللجنة التنسيقية.
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  ثانيـــا: 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بمتابعـــة 
الوضـــع التنمـــوي والخدمـــي واحتياجات 
المواطنيـــن فـــي قريـــة باربـــار وجدالحاج 
وإســـكانيا  خدميـــا  المجـــاورة  والقـــرى 
وتعليميا وبلديا، فقد تابع مجلس الوزراء 
مـــن خـــالل المذكـــرة المشـــتركة المقدمـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
شـــؤون  ووزيـــر  العمرانـــي،  والتخطيـــط 

الشـــباب والرياضة متطلبات واحتياجات 
األهالـــي فـــي قطاعـــات الطـــرق والصـــرف 
الحيوانيـــة  والثـــروة  والزراعـــة  الصحـــي 
وقطـــاع الشـــباب والرياضـــة، حيـــث قـــرر 
المجلـــس إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 

المالي.
ثالثـــا: وافق مجلس الـــوزراء على تحويل 
شـــؤون  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  المشـــاريع 
الشـــباب والرياضـــة إلـــى وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
علـــى أن يتـــم ذلك علـــى مرحلتين، األولى 
بالبـــدء فـــي إجـــراءات تحويـــل مشـــاريع 
وزارة  مـــن  واإلنشـــائية  التحتيـــة  البنيـــة 
وزارة  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني، وفي المرحلة الثانية يتم إعادة 
شـــؤون  بـــوزارة  المشـــاريع  إدارة  هيكلـــة 
متخصصـــة  لتصبـــح  والرياضـــة  الشـــباب 
فـــي المواصفـــات والرقابة على المنشـــآت 
الرياضيـــة وتقليـــص عـــدد الموظفين في 
إدارة المشـــاريع وذلـــك حرصا على تكامل 
الجهود بين الوزارات، وتقليل االزدواجية 
في العمل بالجهات الحكومية، وتحســـين 
جـــودة الخدمات، وتقليـــل النفقات، وذلك 
من خالل المذكـــرة المرفوعة لهذا الغرض 

من وزير شؤون الشباب والرياضة.

رابعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
التنفيـــذي  العمـــل  تفاهـــم بشـــأن برنامـــج 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  بيـــن 
بمملكـــة البحرين والهيئـــة العامة للطيران 
المدني بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
والهادفـــة إلى تعزيز التعـــاون بين البلدين 
ونظـــم  خدمـــات  تقديـــم  مجـــاالت  فـــي 
المالحـــة الجويـــة ودعـــم النواحـــي الفنية 

والتشغيلية بينهما.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة 
تفاهـــم بين الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء 
بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الروســـية 
للتعاون في مجال استكشاف واستخدام 
الســـلمية،  لألغـــراض  الخارجـــي  الفضـــاء 
وتهـــدف المذكـــرة إلـــى دعم التعـــاون بين 
الطرفين في مجاالت استكشاف التقنيات 
الفضائيـــة لألغـــراض الســـلمية والتعـــاون 

بينهما في مجال الفضاء واألبحاث.
سادسا: استعرض مجلس الوزراء التقرير 
الوطنيـــة  اللجنـــة  أعدتـــه  الـــذي  الســـنوي 
بشـــأن حظـــر اســـتخدام وإنتـــاج وتخزين 
واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير 
تلك األســـلحة للعـــام 2019، والذي عرضه 
وزيـــر الخارجيـــة، وقـــرر المجلـــس إحالته 
إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد أخـــذ 
المجلس علما بالتقريـــر المرفوع من وزير 
وزارة  تجربـــة  حـــول  والتعليـــم  التربيـــة 
التربية والتعليم في تطبيق مساق خدمة 
المجتمـــع ضمـــن نظـــام توحيد المســـارات 
لترســـيخ  الثانويـــة  للمرحلـــة  االكاديميـــة 
قيـــم المواطنـــة واالنتماء لـــدى الطلبة من 
خـــالل قيامهم باألعمـــال التطوعية داخل 
المدرسة وخارجها، كما أخذ المجلس علما 
مـــن خالل وزيرة الصحة بنتائج االجتماع 
االســـتثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس 

التعاون حول فيروس كورونا المستجد.

قرارات المجلس
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ياسر الناصر

بنك البحرين والشرق األوسط  ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي  

في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹  
القائمة الموحدة للدخل الشامل  

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹   

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

الموجودات

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 
إیداعات لدى مؤسسات مالیة  

أوراق مالیة استثماریة
قروض وسلف  

تعرضات األطراف ذات العالقة  
موجودات أخرى  

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسات المالیة  

مبالغ مستحقة لعمالء 
مطلوبات أخرى 

 
مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
رأس المال

خسائر متراكمة  
 

مجموع حقوق الملكیة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ (معاد عرضھ)

مجموع الخسارة الشاملة للسنة  

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸

مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹

الدخل التشغیلي  
دخل الفوائد  

 مصروفات الفوائد 
صافي دخل الفوائد

مكسب (خسارة) من األوراق المالیة االستثماریة  
دخل الرسوم والعموالت

دخل آخر
مكسب ناتج من صرف عمالت أجنبیة 

 
مجموع الدخل التشغیلي

 
المصروفات التشغیلیة 
مصروفات الموظفین 

مصروفات السفر وتطویر األعمال
مصروفات قانونیة ومھنیة 

مصروفات الممتلكات والمعدات 
مصروفات اإلستھالك واإلطفاء 

مصروفات تشغیلیة أخرى 
 

مجموع المصروفات التشغیلیة
 

صافي (الخسارة)/ الربح للسنة قبل 
مخصصات االضمحالل

مخصص االضمحالل – صافي

صافي الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة 

مجموع الخسارة الشاملة للسنة  

النصیب األساسي والمخفض للسھم في الخسائر (سنتات أمریكیة)

األنشطة التشغیلیة
صافي الخسارة للسنة   

تعدیالت للبنود التالیة:
مخصص االضمحالل – صافي (بإستنثاء النقد وما في حكمھ)

إستھالك وإطفاء  

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
إیداعات لدى مؤسسات مالیة  

أوراق مالیة استثماریة
قروض وسلف

تعرضات األطراف ذات العالقة  
موجودات أخرى
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خلیفة بن دعیج بن خلیفة آل خلیفة
رئیس مجلس اإلدارة
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نأئب رئیس مجلس اإلدارة

عبدهللا محمد عبدهللا داود 
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سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة الكويتية
ـــر ـــوم التحري ـــي وي ـــد الوطن ـــبة العي ـــوزراء وبمناس ـــس ال ـــمو رئي ـــن س ـــة ع نياب

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  أنـــاب 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،  
محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أقامـــه  الـــذي  االســـتقبال  حفـــل  لحضـــور 
ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة لدى مملكة 
البحرين الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح 
مســـاء أمـــس بمركـــز الخليـــج للمؤتمـــرات 
بفنـــدق الخليج، بمناســـبة االحتفال بالعيد 
الوطني التاسع والخمسين ويوم التحرير 
التاسع والعشرين لدولة الكويت الشقيقة.
العالقـــات بيـــن البحرين والكويت تتســـم 

بالخصوصية الفريدة
وقد نقل ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، تهاني صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الـــوزراء، إلى أخيه صاحب 
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  الســـمو 
الشـــقيقة،  الكويـــت  دولـــة  أميـــر  الصبـــاح 
نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  وأخيـــه 
األحمـــد الجابر المبارك الصباح ولي العهد، 
وأخيه ســـمو الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة 
الكويت الشـــقيقة، بهذه المناسبة الوطنية 
العزيزة، وتمنيات سموه إلى دولة الكويت 

وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والرخاء.
وأشـــاد ســـموه بعالقـــات وروابـــط األخوة 
والمحبـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
ودولة الكويت وشـــعبيهما الشقيقين، وما 
تتســـم بـــه من خصوصيـــة فريدة، مشـــيرًا 
إلى ما يكنه صاحب الســـمو الملكي رئيس 

والمـــودة  المحبـــة  مشـــاعر  مـــن  الـــوزراء 
الخالصة للكويت قيادة وحكومة وشـــعبًا، 
البحرينيـــة  العالقـــات  بـــه  تحظـــى  ومـــا 
الكويتية من تطور مستمر في ظل الدعم 
قيادتـــي  قبـــل  مـــن  المتزايـــد  واالهتمـــام 
البلدين الشقيقين لتنميتها وتوطيدها في 

كافة المجاالت.
الحضاريـــة  بالمنجـــزات  ســـموه  ونـــوه 
المتقدمـــة التـــي تحققهـــا دولـــة الكويـــت 
الشقيقة وما تشهده من نماء على مختلف 
األصعـــدة، معربا عن خالص تمنياته لدولة 
الكويت وشـــعبها الشقيق بمزيد من الرقي 

واالزدهار.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير دولـــة الكويت 
الشـــيخ  البحريـــن  لـــدى مملكـــة  الشـــقيقة 
ثامـــر جابـــر األحمـــد الصبـــاح، عـــن خالص 
الشـــكر وعظيـــم التقديـــر واالمتنـــان إلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
على مـــا يوليه ســـموه من اهتمـــام بتعزيز 
وتطويـــر العالقـــات األخويـــة القائمـــة بين 
دولـــة الكويت ومملكة البحرين، معبرًا عن 
شـــكره لســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفة علـــى حضوره االحتفال 
ومشـــاركة الكويت في أفراحهـــا بأعيادها 
الوطنية نيابة عن صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن 
يديم علـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء موفـــور الصحـــة والعافيـــة، وأن 
يحفظ مملكة البحرين ويديم على شعبها 

الشقيق االزدهار والتقدم.

نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة الكويتية

المنامة - بنا

مكافحة “كورونا” مسؤوليـة مشتركـة
ــة ــرازي ــت ــراءات االح ــ ــ ســمــو ولـــي الــعــهــد: مــســتــمــرون بــاتــخــاذ اإلج

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
اســـتمرارية مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز جهودها الرامية إلى الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
والمقيميـــن، عبـــر مـــا اتخذتـــه مـــن 
وتدابيـــر  احترازيـــة  إجـــراءات 
الكورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة 

)كوفيد 19(.
 ونـــوه ســـموه أن الجهـــات المعنية 
تتخـــذ كافـــة اإلجـــراءات لمكافحة 
الفيروس ومنع انتشاره، مع إعالن 
أول حالة إصابة بفيروس الكورونا 
مســـتمر  والعمـــل  المملكـــة،  فـــي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتكثيـــف 
الدوليـــة  للمعاييـــر  الوقائيـــة وفقـــًا 
لمواجهة فيروس الكورونا )كوفيد 
الوقايـــة  بطـــرق  وااللتـــزام   ،)19
مشـــددا  الفيـــروس،  مـــن  للحمايـــة 
ســـموه على ضرورة التزام الجميع 
بالمســـؤولية المشـــتركة والتعـــاون 
مـــع مختلف الجهـــات التبـــاع كافة 
التعليمات من مصادرها الرســـمية، 

الكورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة 
)كوفيد 19(.

وجـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه في 
مجلســـه بقصر القضيبيـــة بحضور 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
امس، رئيس مجلس النواب فوزية 
الشـــورى  زينـــل، ورئيـــس مجلـــس 
علي الصالح، ونائب رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا 

آل خليفـــة ورئيـــس غرفـــة تجـــارة 
نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
الـــوزراء وعـــددا مـــن  وعـــددا مـــن 
أعضاء مجلســـي الشورى والنواب، 
إذ أعرب سموه عن الشكر والتقدير 
لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى 
والنواب على ما يقدمونه من جهود 
وطنيـــة هدفها رفعـــة ونماء الوطن 
وعلـــى ما يبدونـــه من تعـــاون بناء 
مـــع الســـلطة التنفيذية، الـــذي كان 

لـــه األثر فيما يتحقـــق من منجزات 
ومشـــاريع تخـــدم الوطـــن والعملية 

التنموية في مملكة البحرين.
الحضـــور  أعـــرب  جانبهـــم  ومـــن 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه 
صحـــة  علـــى  حـــرص  مـــن  ســـموه 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
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أشـــعرت هيئة تنظيم سوق العمل 
األعمـــال  أصحـــاب  أمـــس  صبـــاح 
برســـالة نصية، إلى ضرورة ارفاق 
نســـخة موقعـــة مـــن عقـــد العمـــل 
باللغـــة العربيـــة، أو أن يكون العقد 
ثنائي اللغـــة بتوفير اللغـــة العربية 
بجانـــب أي لغة أخرى في أي طلب 
لعمالـــة  أو طلـــب تحويـــل  جديـــد 

وافدة.
وأوضحت الهيئة بأن النظام اآللي 

لـــن يقبـــل أي طلـــب ال يشـــمل عقد 
عمـــل باللغـــة العربيـــة ابتـــداء مـــن 

األول من مارس المقبل.
مواطنـــون  تســـاءل  ذلـــك،  إلـــى 
يوقـــع  كيـــف  أعمـــال:  وأصحـــاب 
العامل عقدا باللغة العربية، وهو ال 
يعرف قراءتها؟ في حين تســـاءل 
آخـــرون مـــا إذا كان هـــذا اإلجـــراء 
الجديـــد يشـــمل الخـــدم ومـــن في 

حكمهم من عدمه.

“سوق العمل: إلرفاق نسخة 
من عقد العامل باللغة العربية

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  أكـــد 
الرئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
لرعايـــة األيتام الشـــيخ ســـلمان 
بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
أهميـــة رعايـــة النـــشء بجميـــع 
فئاتهـــم االجتماعيـــة، وضـــرورة 
توفير البيئة الصحية المناســـبة 
ليشـــاركوا  لنجاحهـــم وتفوقهم، 
والتقـــدم  البنـــاء  عمليـــة  فـــي 
واإلســـهام في تطوير مجتمعهم 
ووطنهـــم. وأشـــاد مـــا تقـــوم به 
مؤسســـات المجتمع المدني في 
مملكـــة البحرين من عمل خيري 
واجتماعـــي وإنســـاني لتضفـــي 
روح األلفة والتآزر في المجتمع، 
مضيفا “‘إننا اليوم نســـتمد هذه 
الـــروح مـــن نهـــج عاهـــل البـــالد 

الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
بن عيســـى آل خليفـــة، فجاللته 
الخيـــري  للعمـــل  األول  الراعـــي 
واألب الحانـــي على جميع أفراد 
لنهـــج  اســـتكمال  وهـــو  شـــعبه، 
اآلبـــاء واألجداد ومـــا عرف عن 

شعب البحرين الوفي. 
جـــاء ذلك لـــدى رعايتـــه الحفل 
احتفـــاًء  للجمعيـــة  الســـنوي 
بتخـــرج ما يزيـــد عـــن 38 طالبا 

وطالبة من أبناء الجمعية”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الجمعيـــة عدنـــان القطـــان “إننـــا 
أفضـــل  وضعنـــا  الجمعيـــة  فـــي 
والدعـــم  التعليميـــة  البرامـــج 
وبناتنـــا  ألبنائنـــا  االجتماعـــي 
المنتميـــن للجمعيـــة؛ لتوفير كل 

سبل النجاح لهم”.

توفير البيئة الصحية لأليتام 
لمساعدتهم في التفوق

إبراهيم النهام

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامة 
صبـــاح أمـــس، رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة.  وخالل اللقاء، رّحب 

القائد العام لقـــوة دفاع البحرين برئيس 
المجلس األعلى للصحة، مشيًدا بالجهود 
الطيبـــة المبذولة التـــي يقدمها المجلس 
األعلى للصحة لتطوير وتحســـين جودة 
الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين.

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي أمـــس بمكتبـــه بالديـــوان العام 
باكســـتان  جمهوريـــة  ســـفير  للـــوزارة 
اإلســـالمية لدى مملكة البحرين، أفضال 
محمـــود، والـــذي نقل إلى الوزير رســـالة 
خطية موجهة إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مـــن دولـــة رئيس الـــوزراء عمـــران خان 
تتضمن دعوة جاللتـــه لزيارة جمهورية 

باكستان اإلسالمية.
وخالل اللقاء، أكد وزير الخارجية عمق 
العالقـــات القائمـــة بين مملكـــة البحرين 
اإلســـالمية  تـــان  باكـــس  وجمهوريـــة 
الشـــقيقة، معرًبـــا عن اعتـــزازه وتقديره 
لما تشـــهده العالقـــات الثنائية من تطور 
علـــى  البلديـــن  حـــرص  يعكـــس  ونمـــاء 

توطيـــد عالقـــات التعـــاون الثنائـــي في 
شـــتى المجاالت، مشيًدا بدور جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية فـــي حفـــظ األمن 
واالســـتقرار علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
والدولي. من جانبه، هنأ أفضال محمود، 
الزيانـــي علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك بتعيينـــه وزيًرا 
جمهوريـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  للخارجيـــة، 
توثيـــق  علـــى  اإلســـالمية  باكســـتان 
العالقات مع مملكـــة البحرين واالرتقاء 
بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام الرفعـــة 
وزارة  وكيـــل  اللقـــاء  والرخاء.حضـــر 
الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

جاللة الملك يتسلم دعوة لزيارة باكستان



المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســتقبل رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه رئيــس شــركة 
الزياني للخدمات التجارية ســيدة األعمال أفنان الزياني، يرافقها  الرئيس التنفيذي 
لشركة Gazania Group لنظم الطاقة الشمسية سالم أبو زيد، وعدد من المسؤولين.

في بدايـــة اللقاء، رحب ميرزا بالحضور، 
aللـــخ الزيانـــي  شـــركة  بجهـــود  مشـــيدا 
دمـــات التجارية في عدد مـــن المجاالت 
المختلفـــة، ومنهـــا المجـــاالت الهندســـية 
المتعلقـــة بالطاقـــة النظيفـــة، مثنيـــا على 
رغبتهم في المســـاهمة فـــي تعزيز قطاع 
الطاقة المســـتدامة فـــي مملكة البحرين، 
وقال إن هيئة الطاقة المستدامة ترحب 
دائمـــا بالتعـــاون المشـــترك مع الشـــركات 
والمؤسســـات المحليـــة والعالمية وتقدم 
للمبـــادرات  والهندســـي  الفنـــي  الدعـــم 
تحقيـــق  شـــأنها  مـــن  التـــي  والمشـــاريع 
بالطاقـــة  المتعلقـــة  الوطنيـــة  االهـــداف 
المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة وتحفيز دور 
القطاع الخاص كشريك أساس للحكومة 
فـــي هـــذا المجـــال الواعـــد، وقـــدم ميرزا 
للحضـــور عرضـــا مرئيـــا حول المشـــاريع 
والبرامـــج التـــي تنفذهـــا هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة واإلنجـــازات التـــي تحققـــت 

في وقت قياسي في هذا المجال.
الزيانـــي  أفنـــان  قدمـــت  جانبهمـــا،  مـــن 
أنشـــطة شـــركة  وأبوزيـــد شـــرحا حـــول 
المنطقـــة  فـــي   Gazania Group
بتنفيذهـــا  يقومـــون  التـــي  والمشـــاريع 
بالتعـــاون مـــع شـــركة الزيانـــي للخدمات 
فـــي  رغبتهـــم  عـــن  معبريـــن  التجاريـــة، 
تأســـيس عالقة تعاون مشـــترك مع هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة لالســـتثمار بحســـب 
الفـــرص المتاحة والعمل في ســـبيل دعم 
خصوصـــا  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــاريع 
الطاقـــة الشمســـية، معربيـــن عـــن خالص 
شـــكرهم وتقديرهم لرئيس هيئة الطاقة 
وتشـــجيعه  دعمـــه  علـــى  المســـتدامة 
البنـــاء  وترحيبـــه بفتـــح آفـــاق التعـــاون 
والمثمر لكل ما من شأنه االرتقاء بمملكة 
البحرين إلى مصاف الدول المتميزة في 
اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة والصديقـــة 

للبيئة.

بحث التعاون بين “الطاقة” و“الزياني التجارية”
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المنامة - بنا

شــارك وكيل شــؤون البلديات في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي الشــيخ محمد بــن أحمد ال خليفة في ملتقى االســتثمار البلدي )فرص( 
فــي نســخته األولــى والــذي يقام خالل الفتــرة من 24 إلى 26 فبرايــر الجاري، في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض والذي أقيم تحت 
رعاية وزير الشــؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصيبي ويتضمن الملتقى 

28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثًا.
واطلع وكيل شـــؤون البلديـــات على دور 
االســـتثمارات البلديـــة فـــي تنميـــة المدن 
وتحفيـــز القطاعـــات التنمويـــة المختلفة، 
وأفضل الممارســـات والتجـــارب العالمية، 
وأهـــم األدوات والممارســـات التـــي تمكن 
من رفـــع مســـاهمة االســـتثمارات البلدية 

في تنمية المدن.
وأشـــاد بملتقى االســـتثمار البلـــدي األول 
)فـــرص( والـــذي يقـــدم فرصا اســـتثمارية 
فـــي أنشـــطة تتوافـــق مـــع العمـــل البلدي 
االستثمارية مشيرا إلى أن التجارب تعزز 

دور العمل البلدي الخليجي المشرك.
البلـــدي  االســـتثمار  ملتقـــى  أن  وأوضـــح 
يهدف إلى اســـتعراض حزمة من الفرص 
االســـتثمارية التـــي يتم طرحهـــا من قبل 
قاعـــدة  وتوســـيع  والبلديـــات،  األمانـــات 

المتنافســـين عليهـــا من خالل اســـتقطاب 
استثمارات رأســـمالية للمساهمة في رفع 

جودة الحياة في المدن”.
وتابـــع “ تتضمن محاور الملتقى جلســـات 
حوارية وورش عمل متخصصة مع نخبة 
مـــن المتحدثيـــن فـــي دور االســـتثمارات 
البلدية في تنمية المدن، كما ســـيصاحب 
الـــوزارة  بـــه  تشـــارك  معـــرض  الملتقـــى 
وجميـــع أمانات المملكة وبلدياتها التابعة 
والجهات الحكومية المنظمة والصناديق 

التمويلية الممكنة وشركاء”.
وختم ”يشـــكل هذا الملتقى جسرا جديد 
ولتعريـــف  المســـتثمرين  مـــع  للتواصـــل 
تطويـــر  بمبـــادرات  الخـــاص  القطـــاع 
منظومة االســـتثمار فـــي القطـــاع البلدي 

والتوجهات المستقبلية”.

وكيل “البلديات”: “فرص” جسر جديد للتواصل مع المستثمرين
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“السكري البحرينية” و“الكلمة الطيبة” يطلقان مشروع “توفير مضخة اإلنسولين”
مــجــانــا األولـــــــــى  الـــمـــرحـــلـــة  ــي  ــ فـ وحــــــــدة   50 تـــســـلـــيـــم 

ثمن رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
رئيـــس جمعيـــة  عبـــدهللا آل خليفـــة، 
الجهـــود  كل  البحرينيـــة،  الســـكري 
الخيريـــة والتطوعيـــة التي تقـــوم بها 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة فـــي مختلف 
مجاالت العمـــل الخيري في البحرين، 
مشـــيدا بمشـــروع تراحـــم، والذي يعد 
إحـــدى مبادرات الجمعيـــة المجتمعية 
والـــذي يعمـــل علـــى توفيـــر مضخات 
البحرينييـــن  لألطفـــال  اإلنســـولين 
المصابين بالســـكري مجانـــا من خالل 
جمـــع المالبـــس وتدويرهـــا أو التبـــرع 
المـــادي .وأعرب رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة، عـــن جـــل شـــكره وتقديـــره الـــى 
إدارة جمعيـــة  وأعضـــاء مجلـــس  رئيـــس 
الكلمـــة الطيبـــة، ورئيســـها الفخـــري ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة على 
الجهـــود المخلصـــة والخدمات اإلنســـانية 
الجليلـــة التي تقدمها للمجتمـــع البحريني 
وعلى التعاون الدائم مع جمعية الســـكري 
فـــي هذا لمشـــروع اإلنســـاني المهـــم، وهو 
مشـــروع تدوير المالبس لشـــراء مضخات 

اإلنسولين.
جـــاء ذلـــك خـــالل التوقيـــع علـــى مذكـــرة 
التفاهـــم بيـــن جمعيـــة الســـكري وجمعيـــة 
الكلمـــة الطيبـــة والتي تـــم توقيعها صباح 
امس فـــي مقـــر المجلس األعلـــى للصحة، 
يبـــدأ  مشـــروع  أول  وإطـــالق  لتدشـــين 
العمـــل بـــه مـــن  لتدويـــر المالبس وشـــراء 
مضخـــات االنســـولين مـــن ريعهـــا، ووقعها 
رئيس جمعية السكري البحرينية، ورئيس 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة، بحضـــور أعضاء 

مجلس أدارة الجمعيتين.

وكشفت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
الســـكري البحرينيـــة وكيـــل وزرة الصحة، 
مريم الهاجري عن أن هناك ازديادا مطردا 
فـــي نســـبة إصابة األطفـــال بالنـــوع األول 
مـــن الســـكري والمعتمـــد علـــى األنســـولين 
فـــي البحريـــن، مؤكـــدة أن نســـبة اإلصابة 
المســـجلة بالبحرين منذ 10 سنوات كانت 
ال تزيد عن 19 لكل 100 ألف طفل، ولكنها 
ســـجلت حاليـــا أكثر من 25 لـــكل 100 ألف 
طفل، مردفة أن اإلحصاءات الصحية في 
الســـنوات األخيـــرة كشـــفت عـــن االرتفاع 
فـــي معـــدالت اإلصابـــة بالنـــوع الثاني من 
الســـكري بيـــن األطفـــال، معلنـــة أن العـــام 
الماضـــي ســـجل 85 حالـــة ســـكري جديدة 

لدى األطفال.
بـــدوره رفع رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الشـــكر  بوهـــزاع  حســـن  الطيبـــة،  الكلمـــة 
والتقدير لســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
مشـــاريع  لـــكل  المتواصـــل  دعمـــه  علـــى 
الجمعية، ومنها مشروع تراحم، مؤكدا أن 
سموه سباقا في دعم كلفة المشاريع التي 
تصـــب فـــي مصلحـــة المجتمـــع والمواطن 
والحـــث المتواصـــل علـــى أقامة مشـــاريع 
تصـــب فـــي مصلحـــة الجميـــع، مؤكـــدا أن 

الدعم اإلنساني الكبير لسموه ومنذ رئاسة 
ســـموه للجمعية ولحـــد اآلن دفع الجمعية 
لتحقيـــق العديـــد مـــن المشـــاريع التي كان 
أثر إيجابي في شرائح المجتمع البحريني 

كافة.
الفكـــرة  جـــاءت  لقـــد  بوهـــزاع،  وأشـــار 
المشـــروع، بعـــد متابعتنـــا للمعانـــاة التـــي 
يهـــدد  الـــذي  والخطـــر  أطفـــال  بهـــا  يمـــر 
حياتهـــم، وقمنـــا بدراســـة جدوى شـــاملة، 
لنقـــرر مشـــروع إعـــادة التدويـــر للمالبس، 
الســـكري  ألطفـــال  ريعـــه  وتخصيـــص 
لشـــراء المضخات لهم، موضحـــا لقد بدأنا 
للتحضير للمشروع منذ 4 أشهر وبالتعاون 
مـــع جمعيـــة الســـكري مـــن خـــالل شـــراكة 
مجتمعيـــة معهـــم برئاســـة الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، والـــذي كان داعما 
للمشـــروع، واســـتفدنا من خبرته الواسعة 
بالمجـــال الصحي لســـنوات طويلة ممتدة 

بالخير والعطاء المتميز بمملكة البحرين.
وأوضح أن المشروع انطلق بشكل رسمي، 
بالمرحلـــة  الجمعيـــة  طمـــوح  أن  مؤكـــدا 
األولى هـــو توفير 50 مضخـــة مجانا علمًا 
بـــأن ســـعر المضخـــة ومســـتلزماتها يكلف 
3960 دينـــارا، مؤكـــدا أن البحريـــن تزخـــر 

باأليـــادي البيضاء من أهل الخير والعطاء 
، وان الجمعية ســـوف تتواصل مع الجميع 
مـــن أهل الخير ومن الشـــركات و البنوك و 

المؤسسات العامة إلنجاح هذا المشروع.
وبيـــن أن مشـــروعنا يعتمـــد علـــى تدويـــر 
بعـــد جمعهـــا ليخصـــص ريعهـــا  المالبـــس 
لشـــراء مضخـــات االنســـولين، مضيفـــا أنه 
تـــم تخصيص فريـــق كامل الســـتالم هذه 
المالبس من جميع مناطق البحرين ، ومن 
خالل خدمة اتصل على الرقم 33663131 
وبمجـــرد االتصـــال فـــي 45 دقيقـــة تكون 
الســـيارة أمـــام الجهة المقصودة الســـتالم 
المالبـــس، وأضـــاف أن خدمـــة التبرعـــات 
النقدية، ومن خالل سهم قدره 10 دنانير، 
ووفرنـــا عـــدة طـــرق الســـتالم التبرعـــات، 
حيث سنقوم بشـــراء المضخات فورا بعد 
توفر المبلغ ومن خالل التعاون مع شـــركة 
الشـــركة  مـــن  تعـــد  والتـــي  “ميدترونـــك”، 

العريقة والمعروفة بالصناعات الطبية.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
الكلمة الطيبة، تأتي حملة مشروع تراحم 
الستكمال هذه المبادرة الوطنية الوطنية 
التراحـــم  أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد  الهامـــة 
والتعاطـــف بيـــن النـــاس الـــذي يعـــد قيمة 
أخالقيـــة فـــي المجتمـــع وســـمة حضارية 
وإنســـانية لهـــا أثرهـــا البالـــغ في بـــث روح 
التضامـــن والتكافـــل والترابط بين الناس، 
الفتـــا إلى أن مضخة الســـكري التي لديهم 
ســـتكون مكفولة 4 ســـنوات وقطـــع الغيار 
األصلية متوفرة باســـتمرار بالبحرين، مما 
يســـاعد أطفالنا علـــى االســـتمرار بالعالج، 
موضحا أن الشركة ستقدم خدمة إنسانية 
مـــن خـــالل وجـــود طاقـــم يـــدرب الطفـــل 
ووالديـــه لمدة 14 يوما بمعدل 5 ســـاعات 

باليوم على كيفية استخدام المضخة.

 بدور المالكي من المنامة

الميثاق 
ومسيرة التنمية

اليشـــك عاقـــل فـــي أن أكبـــر 
دعامـــة للنمـــو هـــي التعايـــش 
والســـالم المجتمعي واحترام 
اإلنســـان وحقـــه فـــي الحيـــاة 
علـــى  دليـــل  الكريمـــة، وأكبـــر 
ذلك هبـــوط الكثير من الدول 
هاويـــة  فـــي  والمجتمعـــات 

الفقر والحاجة رغم كثرة مواردها، وليس من ســـبب سوى االضطراب والتناحر 
المجتمعـــي، ولقـــد أدرك قائد المســـيرة البحرينيـــة وصانع نهضتهـــا جاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة هذا األمـــر في وقت مبكر ومناســـب جدا، فأرســـى 
دعائم الســـالم واالســـتقرار والتعايش في البحرين، حين أعلن عن ميثاق العمل 
الوطنـــي الذي نبـــع من قناعـــات البحرينيين ومشـــاركتهم النخبوية والشـــعبية، 
وكان قرار إنشـــاء لجنة الميثاق المكونة من 44 شـــخصية وطنية هي الخطوة 
األولى، ومن ثم أعلن طرحها لالستفتاء الشعبي ولقد نالت نسبة ساحقة بلغت 
98.4 ٪، وبفضـــل من هللا تعالى ثـــم بفضل هذه الرؤية الحكيمة تنعم البحرين 
اليوم بالنمو واالزدهار والتقدم على كل المســـتويات االجتماعية واالقتصادية، 
وإننـــي فـــي الوقـــت الذي أرفع إلى ملك الحكمة والســـالم أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة ذكـــرى إقـــرار الميثـــاق أهنـــئ شـــعب البحريـــن علـــى هذا 
المشروع الوطني الذي رسخ مبادئ مهمة حفظت مسيرة النمو واالزدهار، ولقد 
أصبـــح الميثاق دســـتورا واضحـــا يحترمه كل أبناء البحريـــن كيف ال وقد وضع 
حقوق اإلنسان والمساواة هي أهم اهتماماته، وأوالها مساحة كبيرة جعلت من 

البحرين أنموذجا في احترام اإلنسان وصون كرامته.
حري بكم أن تفخروا أيها البحرينيون، وحق لنا نحن جميعا أن نفاخر.

صالح أحمد كعوات

الحمر: توفير الحلول اإلسكانية للمواطنين
ـــار ـــون دين ـــة 450 ملي ـــات بقيم ـــا” تموي ـــن “مزاي ـــتفيدين م ـــح المس من

تحـــت رعايـــة وزيـــر اإلســـكان ورئيـــس 
باســـم  اإلســـكان  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
الحمر، وبحضور وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلف، تـــم أمس افتتاح مشـــروع “دانات 
اللـــوزي” باكـــورة التعـــاون المشـــترك بين 
المجـــال  فـــي  والخـــاص  العـــام  القطـــاع 
اإلســـكاني، بحضور عدد من المسؤولين 
بالشـــأن  والمهتميـــن  والمســـتثمرين 

اإلسكاني والعقاري في المملكة.
وقد صرح وزير اإلســـكان رئيس مجلس 
إدارة بنـــك اإلســـكان باســـم الحمـــر “بـــأن 
مشـــروع دانـــات اللـــوزي يعـــد أحـــد ثمار 
لتوفيـــر  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  التعـــاون 
المواطنيـــن  طلبـــات  تلبـــي  مشـــاريع 
المدرجة علـــى قوائم االنتظـــار بالوزارة، 
مشـــيدا بجهـــود بنـــك اإلســـكان وشـــركة 
فـــي  للبنـــك  التابعـــة  اإلســـكان  عقـــارات 
توفير تلك المشاريع من خالل الشراكات 

مع شركات التطوير العقاري.
وقال الحمر إن برنامج مزايا ســـاهم في 
خلـــق بيئـــة اســـتثمارية جاذبة لشـــركات 
التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع إسكانية 
بالمملكـــة تخـــدم المواطنيـــن المتقدمين 
بطلبـــات االســـتفادة مـــن خدمـــات وزارة 

اإلسكان، منوها بأن إحصاءات البرنامج 
تشـــير إلـــى اقتـــراب عـــدد المســـتفيدين 
إلـــى مـــا يقارب الــــ 5000 منتفـــع من هذا 
البرنامج، األمر الذي انعكس على ارتفاع 
عدد شـــركات التطوير العقاري وشركات 
المقـــاوالت التي تتقـــدم بطلبات التأهيل 
إلـــى الـــوزارة لالنضمـــام إلـــى المشـــاريع 

المعتمدة من البرنامج.
كما أشار إلى أن مستخدمي برنامج مزايا 
ساهموا في تحريك التمويل العقاري في 
المملكة، كاشـــفا عن أن حجم التمويالت 
التي قامت البنوك والمصارف التمويلية 
بمنحها للمستفيدين من البرنامج قد بلغ 
نحـــو 450 مليون دينـــار، مفيدا أن زيادة 
حركـــة التمويـــل أدى إلـــى زيـــادة الطلب 

على مشاريع القطاع الخاص.
وأضـــاف أن الـــوزارة وفـــي ظـــل حرصها 
علـــى تطويـــر برنامـــج مزايـــا تماشـــيا مع 
زيـــادة طلبـــات االســـتفادة منـــه، فقد تم 
وبالتنســـيق مـــع بنـــك اإلســـكان تطويـــر 
الدورة اإلجرائية؛ لالستفادة من برنامج 
مزايا عبر اختصـــار المدة الزمنية لها من 
105 أيـــام إلـــى 15 يومـــًا فقـــط؛ من أجل 
تســـريع حصول المواطنين على السكن، 
مشـــيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ 
االلتزام الوارد في برنامج عمل الحكومة 
بشـــأن تســـهيل المعامـــالت واإلجراءات 

الحكومية للمواطنين.
مـــع  الشـــراكة  محـــور  إن  الوزيـــر  وقـــال 
القطاع الخاص يدعم الجهود الحكومية 

في مســـاعي توفير الخدمات اإلسكانية 
للمواطنين، موضحا أن الوزارة وفي خط 
مواز تقـــوم بجهود متقدمـــة على صعيد 
تنفيـــذ محـــور مشـــاريع مـــدن البحريـــن 
الجديـــدة، وأن تلك المحـــاور تمثل ركائز 
الـــوزارة فـــي تنفيـــذ البرامـــج والخطـــط 
الحكوميـــة المتعلقـــة بقطـــاع اإلســـكان، 
مثمنـــا جهـــود اللجنة الوزارية للمشـــاريع 
التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ 
خالد بن عبدهللا ال خليفة في دعم كافة 
البرامج والخطط اإلســـكانية، مما ساهم 
في تلبية آالف الطلبات اإلسكانية خالل 

فترة زمنية وجيزة.
ونـــوه إلـــى أيضـــا إلـــى أن بنك اإلســـكان 
يعتزم طرح 4 مشـــاريع إسكانية جديدة 
بالتعـــاون مـــع القطاع الخـــاص، في إطار 
دعم جهود الوزارة في العمل على توفير 
25 ألـــف وحدة ســـكنية التي نـــص عليها 

برنامج الحكومة الحالي.
وبيـــن الحمـــر أن مشـــروع دانـــات اللوزي 
يمتـــاز بموقعـــه وإطاللتـــه علـــى بحيـــرة 
اللـــوزي، فضـــال عـــن تصميمه المتماشـــي 
مع أحدث تصاميم البناء، مشيرا إلى أن 
هذا المشروع حظي بإقبال كبير من قبل 
المواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة 

االنتظار بالوزارة.

افتتاح مشروع “دانات اللوزي”

المنامة - بنا

“اإلسكان” تسّلم شهادات شقق التمليك بمدينة سلمان
سكنية ــدة  وحـ  5000 بــتــوزيــع  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو  ألمـــر  تنفيذا 

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 
وحـــدة ســـكنية، فـــي إطـــار التوجيهات 
الملكية الســـامية، أعلن الوكيل المساعد 
للسياسات والخدمات اإلسكانية بوزارة 
اإلســـكان خالـــد الحيـــدان عـــن تســـليم 
شـــهادات شـــقق التمليك بمدينة سلمان 

الواقعة بالمحافظة الشمالية.
إن مشـــروع مدينـــة  “الحيـــدان”  وقـــال 
ســـلمان يعـــد أحـــد المشـــاريع الرئيســـة 
المدرجة ضمـــن برنامج الـــوزارة لتنفيذ 
أمـــر ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف 
وحـــدة ســـكنية، باإلضافة إلـــى االلتزام 
اإلســـكاني الوارد فـــي برنامج الحكومة 

الحالي. وأضاف أن مدينة سلمان تعتبر 
من المدن النموذجيـــة، إذ تتميز بوجود 
شواطئ ومساحات مخصصة للحدائق 
العامـــة فيهـــا، كمـــا تربط ما بيـــن جزرها 

شبكة متطورة من الطرق والجسور.
وأشـــارت إلـــى أنه تـــمَّ تصميـــم المدينة 
لتكـــون موصولـــة بــــعدد مـــن المداخـــل 
الرئيســـة الســـتيعاب الحركـــة المرورية 
لقاطنـــي المنطقـــة وزوارها، مـــع مراعاة 

للمشـــاة  مخصصـــة  مســـارات  توفيـــر 
والدراجـــات الهوائية، مع توفر محطات 
توقف لســـيارات النقل العـــام، باإلضافة 
إلـــى توفيـــر محطـــات كهربـــاء رئيســـية 
وأخـــرى  ميـــاه  ومحطـــة  وفرعيـــة، 
حي، ووجود  لمعالجـــة مياه الصرف الصَّ
الخدمات والمرافق الرئيسة كالجوامع، 
حضانات وريـــاض األطفـــال، المدارس، 
ومراكـــٍز  رئيـــس  مستشـــفى  جامعـــة، 

صحية وعيادات، ومدينة رياضية تضم 
اســـتاد كرة قدم، باإلضافة إلى الحدائق 
المفتوحة، فضالً عن تصميمها الداخلي 
الـــذي يأتـــي ضمـــن التصاميـــم الحديثة 
للجيل الخامس للعمارات السكنية التي 
تنفذهـــا الـــوزارة فـــي المدن اإلســـكانية 
الجديدة ومشـــاريع المجمعات السكنية 

بمحافظات المملكة.
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  ونـــّوه 
والخدمات اإلســـكانية بوزارة اإلســـكان 
إلـــى أن توزيـــع وحـــدات مدينة ســـلمان 
يعد من المشـــاريع اإلسكانية التي تقوم 
الـــوزارة بتوزيعهـــا فـــي إطـــار البرنامـــج 
الزمنـــي للـــوزارة لتنفيـــذ أمر ســـمو ولي 
ســـكنية،  وحـــدة   5000 بتوزيـــع  العهـــد 
موزعـــة علـــى مشـــاريع مـــدن البحريـــن 
الجديدة ومشـــاريع المجمعات السكنية 

في محافظات المملكة.

تسليم شهادات شقق التمليك بمدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية

المنامة - وزارة اإلسكان
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المنامة - بنا

تنفيـــذا لتوجيهات مجلس الوزراء 
إلـــى التوعيـــة بالممارســـات التـــي 
فيـــروس  انتشـــار  دون  تحـــول 
أهابـــت   ،19 كوفيـــد  كورونـــا 
األوقاف الســـنية بكافة المواطنين 
الكـــرام والقائميـــن على المســـاجد 
والصاالت حث المصلين ومرتادي 
المساجد وصاالت المناسبات ومن 
يحضـــرون الجنـــازات فـــي المقابر 
إلـــى اتباع التعليمـــات الموصى بها 
مـــن وزارة الصحة، والمتوافقة مع 
المعاييـــر الدوليـــة لمنظمة الصحة 
صحـــة  علـــى  حفاظـــا  العالميـــة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
ونوهـــت فـــي الوقـــت نفســـه إدارة 
بالتعليمـــات  الســـنية  األوقـــاف 
الصحـــة  وزارة  مـــن  الصـــادرة 
والمتمثلة في تجنب الســـالم باليد 
واالكتفـــاء بإلقاء التحية، وغســـل 
اليدين بالماء والصابون باستمرار، 
وتجنـــب العناق وتقبيـــل اآلخرين، 

وتغطيـــة األنف والفم عند العطس 
بباطن الكوع أو باستخدام منديل 
بـــدالً مـــن اليـــد، إلى جانـــب تجنب 
حضـــور  أو  بالنـــاس  االختـــالط 

المجالس العامة.
بالتعليمـــات  التذكيـــر  وجـــددت 
الصـــادرة مـــن وزارة الصحـــة التي 
مـــن الواجـــب العمـــل بهـــا وخاصة 
القادميـــن من الدول المتفشـــي بها 
الفيـــروس والتي تتمثـــل في حال 
المرتبطـــة  باألعـــراض  شـــعورهم 
 19 كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــروس 
وهي ارتفـــاع في درجـــة الحرارة، 
والســـعال، وصعوبة فـــي التنفس، 
بأحـــد  اختالطهـــم  حـــال  فـــي  أو 
المصابيـــن بالفيـــروس البقـــاء في 
مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلة، 
واتبـــاع   ،444 برقـــم  واالتصـــال 
التعليمـــات التي ســـتعطى لهم من 
قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع ضرورة 

تجنب االختالط باآلخرين.

“السنية” تهيب باألئمة دعوة المصلين للتقيد بتعليمات “الصحة”

إلـــى  تعميًمـــا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أصـــدرت 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة مـــع بداية الفصل 
الدراســـي الثانـــي، بشـــأن التعليمات واإلرشـــادات 
الواجـــب اتباعها للحفـــاظ على البيئة المدرســـية، 
ومنهـــا على وجـــه الخصوص ضـــرورة المحافظة 
على النظافـــة في المباني والصفوف والســـاحات 
والمرافـــق الصحيـــة وتفقدها باســـتمرار، وتوعية 
الشـــخصية، وااللتـــزام  النظافـــة  الطلبـــة بأهميـــة 
بنظافـــة البيئة المدرســـية وتقديم برامج توعوية 
صحيـــة ووضـــع اإلعالنـــات اإلرشـــادية، وااللتزام 
بتنفيذ اإلجراءات المعتادة عند تعرض أي طالب 
لوعكـــة صحيـــة بإعـــالم ولـــي األمر وأقـــرب مركز 
صحـــي تتعامـــل معـــه المدرســـة، باإلضافـــة إلـــى 
إعالم اإلدارة التعليمية عند الضرورة حفاًظا على 

سالمة الجميع.
يأتـــي ذلك في إطـــار الجهود التـــي تبذلها الوزارة 

تعميم اإلرشادات الصحيةلجعل البيئة المدرسية بيئة تعليمية آمنة.

توجيه المدارس إلعالم ولي األمر والمراكز 
بتعرض الطالب لوعكة صحية المنامة - األوقاف الجعفرية

بناء على التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، 
تهيـــب إدارة األوقاف الجعفريـــة بالمواطنين الكرام 
ومكاتـــب الســـفر ومنظمي رحـــالت الزيـــارة لألماكن 
الدينية إلى ضرورة إرجاء الســـفر في الوقت الحالي 
للـــدول التـــي أعلنـــت عـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد كوفيـــد-١٩ وخصوصـــا الرحـــالت الدينية 
للمخاطـــر  نظـــرا  اإليرانيـــة؛  اإلســـالمية  للجمهوريـــة 
الكبيـــرة مـــن تفشـــي فيـــروس الكورونـــا. وباإلشـــارة 
إلـــى البيـــان الصـــادر عـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة 
الصحـــة التي أعلنـــت أمس عن تســـجيل أول إصابة 
التنســـيق  وبعـــد  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  بالفيـــروس 
والتعليمـــات اإلرشـــادية الصادرة مـــن الفريق الطبي 
الوطنـــي لمكافحة فايروس كورونا المســـتجد تؤكد 
اإلدارة أهميـــة توخـــي الحـــذر وااللتـــزام بتعليمـــات 
الجهـــات الرســـمية المعنية؛ نظرا لألوضـــاع الصحية 
االســـتثنائية والحرجـــة الراهنة. كما أعربـــت اإلدارة 
عـــن شـــكرها لتفهـــم الجميـــع ولكافـــة الجهـــات التي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  هـــذه  بتطبيـــق  بـــادرت 
الضرورية؛ حفاظا على صحة المواطنين والمجتمع.

“ الجعفرية” تجدد دعوتها 
بعدم السفر إليران

المنامـــة - بنـــا: أكـــدت وزارة الصحـــة علـــى أنهـــا تواصـــل 
إجراءاتها االحترازية لمكافحة انتشـــار فيروس الكورونا 
COVID-19، ودعـــت جميع فئـــات المجتمع البحريني من 
المواطنيـــن والمقيميـــن التبـــاع اإلرشـــادات والتعليمـــات 
الصحيـــة الصادرة من الوزارة للحفاظ على الصحة وعدم 

انتقال الفيروس.
وأكدت الوزارة على أنها ســـخرت جميع كوادرها الصحية 
العاملـــة بالـــوزارة وبالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
بمملكـــة البحرين للتصدي للفيـــروس، والتأهب للتطورات 
والمســـتجدات، حســـب الخطط االحترازية التي وضعتها 
لحـــاالت الطوارئ والتعامل مع COVID-19، وذلك بعد أن 
أعلنت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا 
COVID-19 لمواطـــن بحرينـــي قـــادم مـــن إيـــران، حيـــث 

اتخـــذت للحالة اإلجراءات الالزمة للعالج والعزل، إضافة 
إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وشددت الوزارة إلى ضرورة التقييد باإلرشادات والطرق 
للحـــد من انتشـــار الفيروســـات الضـــارة، والمتمثلة بغســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون باســـتمرار، وضـــرورة تجنـــب 
الســـالم باليد واالكتفاء بإلقاء التحيـــة، وتجنب العناق أو 
تقبيـــل اآلخرين، وأهمية تغطية األنف والفم عند العطس 
بباطن الكوع أو باســـتخدام منديل بدال من اليد، وتجنب 

االختالط بالناس أو حضور المجالس العامة.
ودعت الوزارة إلى أهمية اتباع طرق تقوية المناعة وهي 
ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي متكامل 
يحتوي على الخضروات والفواكه، وأخذ قسطًا كافيًا من 
النوم، إلى جانب شـــرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. 

كمـــا دعت الـــوزارة لتجنـــب التدخيـــن، ومحاولـــة االبتعاد 
عـــن كافـــة المصادر المســـببة للتوتـــر والقلـــق، والتأكد من 
حصولك على كل التطعيمات حســـب جـــدول التطعيمات 

الموصى به من وزارة الصحة.
وتهيـــب الـــوزارة بكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى أنه 
في حال شـــعورهم باألعراض التاليـــة المرتبطة بفيروس 
كورونـــا COVID-19 مثـــل ارتفـــاع فـــي درجـــة الحـــرارة، 
والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم ألحد 
البلدان المصابة بالفيروس أو اختالطهم بأحد المسافرين 
إليها أو اختالطهـــم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في 
مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلـــة، واالتصال برقـــم 444، 
واتبـــاع التعليمـــات التـــي ســـتعطى لهـــم مـــن قبـــل الفريق 

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

“الصحة” تدعو إلى التقيد باإلرشادات للحد من انتشار الفيروسات

“الصحة” تعلن عن إصابتين بـ “كورونا”
أحدهما سائق لتوصيل الطلبة وإغالق احترازي لـ 3 مدارس وروضة بسترة

أفادت وزارة الصحة بأنه وفور تســـجيلها 
ألول إصابـــة مؤكـــدة بفيـــروس الكورونـــا 
قـــادم  بحرينـــي  لمواطـــن   COVID-19
مـــن إيـــران عن طريـــق دبي تم نقلـــه فوًرا 
للعـــالج والعزل فـــي مركز إبراهيـــم خليل 
كانـــو الصحي بمنطقة الســـلمانية وتطبيق 
واتخـــاذ  للعـــالج  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
التدابيـــر الضرورية لمن خالطهم المريض، 
باالتصـــال بكافـــة مـــن خالطهم مـــن األهل 
واألقـــارب وعمـــل التحليـــالت الالزمة لهم 
للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم 
بمركز الحجر الصحي المخصص للحاالت 

المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوًما.
 وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب 
بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 
فبرايـــر الجاري قادًما من إيران عن طريق 
دبي ولم يتم رصد أي أعراض على الحالة 

عند وصوله لمطار البحرين. 
 وأفـــادت بأنهـــا قامت بالتواصـــل مع كافة 
المســـافرين علـــى نفـــس الرحلـــة التي كان 
عليها المصاب إلجراء الفحوصات الالزمة 
لهم والتأكد من ســـالمتهم مـــن الفيروس، 
موضحًة أن الشـــخص المصـــاب بفيروس 
كورونـــا كوفيـــد 19 يعمل ســـائًقا لتوصيل 

طلبـــة المدارس، وقـــد قـــام بتوصيل عدد 
مـــن الطلبـــة يـــوم األحـــد بعـــد عودتـــه من 
إيران إلى مدرســـة ابن النفيس االبتدائية 
للبنين في سترة ومدرسة سترة اإلعدادية 
للبنات وروضة القمر في ســـترة، حيث تم 
التواصـــل مع كافـــة الطلبـــة وأهاليهم وتم 
إجراء الفحوصـــات الالزمة لهم للتأكد من 

خلوهم من الفيروس.
 وأشـــارت إلى أنه ســـيتم إغالق المدارس 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المذكـــورة 

ا.  والتعليم لمدة أسبوعين احترازيًّ
وقـــررت وزارة التربية والتعليم في وقت 
الحـــق غلـــق مدرســـة ثالثة وهي مدرســـة 
ســـترة االبتدائيـــة للبنيـــن بعـــد المعلومات 
بشـــأن  الصحـــة  وزارة  مـــن  لهـــا  الـــواردة 
مخالطة الســـائق المصاب بالفيروس لعدد 
من طلبة المدرســـة، إثـــر مراجعة ولي أمر 
طالب للمستشـــفى، مفيـــدا بأن ابنه وعددا 
مـــن زمالئه قد اســـتقلوا الحافلة التي كان 
يقودهـــا ذات الســـائق المصـــاب، فتم أخذ 
بيانـــات اتصـــال أوليـــاء األمـــور واالتصال 
بهـــم للقيـــام بالفحـــص الـــالزم للتأكـــد مـــن 
ســـالمتهم. وبعـــد التنســـيق مـــع الجهـــات 
المختصـــة تقـــرر إغـــالق المدرســـة الثالثة 
احترازيا حتى إشـــعار آخـــر. وبذلك يرتفع 

عـــدد المدارس المغلقـــة إلى ثالث مدارس 
وروضة. وأعلنـــت الوزارة في وقت الحق 
تســـجيل حالـــة إصابـــة جديـــدة بفيروس 
الكورونـــا )كوفيد 19( بعد تشـــخيص حالة 
مواطنـــة بحرينيـــة قادمـــة من إيـــران عن 
طريـــق دبـــي عبر مطـــار البحريـــن الدولي، 
حيـــث تم فحصها فـــور وصولها إلى البالد 
وإجـــراء جميع التحاليل الالزمة وهي في 

القاعـــة المخصصـــة لهذا الغـــرض بالمطار، 
والتـــي أكـــدت إصابتهـــا بالفيـــروس لتبلـــغ 
بذلـــك عدد الحـــاالت المؤكـــد إصابتها في 

المملكة حالتين. 
كافـــة  اتخـــاذ  يتـــم  أنـــه  الـــوزارة  وبينـــت 
اإلجراءات الالزمـــة لفحص جميع الركاب 
القادمين من الدول الموبوءة ويتم نقلهم 
فـــورا للعـــالج فـــي حـــال ظهـــور أعـــراض 
الفيـــروس عليهـــم وتأكيد ذلـــك من خالل 
بهـــا مختبريـــًا  المعمـــول  التحليـــل  نتائـــج 
وعزلهـــم فـــي مركـــز إبراهيـــم خليـــل كانو 

الصحي بمنطقة السلمانية. 
المواطنـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
البحرينيـــة المصابة وصلت إلى البالد بعد 
زيـــارة إليران برفقـــة زوجها وأخت زوجها 
الرحلـــة، مؤكـــدة  الذيـــن رافقوهـــا خـــالل 
الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابة للعزل 
أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم 

اصابتهم بالفيروس.
العامـــة  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
والبروتوكـــوالت الطبية لمكافحة فيروس 
الكورونا )كوفيد 19(، تم وضعها بناء على 
اإلرشـــادات العالميـــة وإرشـــادات مجلـــس 
الصحـــة الخليجي وحســـب مـــا أوصت به 

منظمة الصحة العالمية. 

المنامة - بنا

تعريف طلبة الجامعات بجائزة “حصة بنت سلمان للعمل التطوعي”
نظـــم المجلـــس األعلـــى للمرأة عـــددا من 
األنشـــطة والفعاليـــات فـــي إطـــار برنامج 
التعريف والترويج لجائزة صاحبة السمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة 
للعمـــل الشـــبابي التطوعـــي التـــي يعمـــل 
عليهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بموجب 
 2011 للعـــام   )15( رقـــم  الملكـــي  األمـــر 
بإنشـــاء الجائـــزة؛ تخليـــدا لـــدور وعطاء 
المغفور لها بإذن هللا تعالى سمو الشيخة 
حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراهـــا في دعـــم مجاالت العمـــل الخيري 
ومؤسســـاته  واالجتماعـــي  والتطوعـــي 
المدنية. وعقد المجلس لقاء مفتوحا مع 
كل مـــن طلبة جامعة البحرين، والجامعة 
 ) AMA ( الملكيـــة للبنات، وطلبـــة جامعة
الدوليـــة، جـــرى خاللها تعريـــف الحضور 
بأهميـــة هـــذه الجائـــزة الهادفة إلى نشـــر 

وتعزيـــز مفهـــوم ثقافة العمـــل التطوعي، 
وإبـــراز قيمتـــه المعنويـــة كواجب وطني 
وإنســـاني، وتعزيـــز وتطويـــر دور األفراد 
والجماعات في تحقيق اإلنجاز واإلبداع 
واالستدامة لمشروعات العمل التطوعي، 
وتعزيز روح المنافســـة، وإبراز المبادرات 
الشـــبابية فـــي مجـــال تنفيذ مشـــروعات 

متميزة موجهة لخدمة المجتمع.
وأوضـــح جانـــب المجلـــس أنـــه بإمـــكان 
مـــن  التطوعيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب 
البحرينيين الذين تنطبق عليهم شـــروط 
الترشـــح للجائـــزة المشـــاركة فيهـــا عبـــر 
الدخـــول للموقـــع اإللكترونـــي للمجلـــس 
بالجائـــزة،  الخاصـــة  االســـتمارة  ومـــلء 

مكافـــآت  تمنـــح  الجائـــزة  أن  موضحـــا 
نقديـــة ألفضـــل األعمـــال التطوعية على 

المستويين الفردي والجماعي.
وأوضـــح المجلس أن شـــروط المشـــاركة 
فـــي هذا الجائـــزة هي أن يكـــون المتقدم 
بحرينـــي الجنســـية، ويتـــراوح عمره بين 
18 و35 عاًمـــا، وأن تكـــون األعمـــال فـــي 

الفئـــة الجماعيـــة المشـــاركة تحـــت مظلة 
قانونيـــة أي تابعـــة إلحـــدى المؤسســـات 
مؤسســـات  أو  الجامعـــات  أو  التعليميـــة 

المجتمع المدني.
ويأتي إطالق النســـخة الثالثة من جائزة 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة 
للعمل الشـــبابي التطوعي بعدما شـــهدت 

الجائزة على مـــدى الدورتين الماضيتين 
نجاحا متزايدا تمثـــل في جودة األعمال 
المقدمـــة ســـواء علـــى المســـتوى الفردي 
أو حتى المســـتوى الجماعـــي، األمر الذي 
يعكـــس قيمة العمـــل التطوعي الشـــبابي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ورغبـــة الشـــباب 

البحريني من الجنسين في عمل الخير.
بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  جائـــزة  وتشـــكل 
ســـلمان للعمل التطوعـــي إحدى مبادرات 
المجلس األعلى للمرأة المهمة في مجال 
دعم وتعزيـــز روح العمـــل التطوعي لدى 
الشباب في مملكة البحرين، بما يعزز من 
مجـــاالت العمـــل التطوعـــي لدى الشـــباب 
البحريني من الجنسين، ويشجعهم على 
المبـــادرة واإلبـــداع؛ مـــن أجـــل اآلخريـــن 
في مجال اشـــتهرت بـــه البحرين على مر 
تاريخها، وكان ســـببا في إثراء مجتمعها 

المدني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الجامعة الملكية للبناتجامعة ) AMA ( الدوليةجامعة البحرين
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ا بين النائب والصحافي... المسافة قريبة جدًّ

Û  من المهام واألدوار الرئيســية المباشــرة وغير المباشــرة التي
يقــوم بهــا النائــب في كل أرجاء العالم هي الظن والشــك لكي 
يفّتــش ويطــرح األســئلة واألدوات التــي فــي يــده جميعهــا 
ومــن  الفســاد،  الحقائــق ومحاربــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن 
هــذه المســألة ولــدت فكــرة الحصانــة، لكي تحمــي النائب من 

االستهداف.
Û  ورســالة الصحافة األساســية والتي ال يمكن أن يختلف عليها

اثنــان أو يتناطــح عليهــا جديــان، هــي كذلــك، الظــن والشــك 
وطــرح اإلثــارات واألســئلة والتحقيقــات االســتقصائية مــن 
أجــل الوصــول للحقائــق ال بــل يضاف إلى دورهــا دور آخر أال 
وهــو تعزيــز كل مــا هــو إيجابــي علــى األصعــدة االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة والرياضيــة والوقــوف على األمور 
الســلبية إلصالحهــا، لذلــك الصحافــة والصحافــي مســتهدف، 
وحصانتهــا مســتمدة من دعم جاللــة الملك حفظه هللا ورعاه 
وأمره الســامي بعدم حبس أي صحافي بسبب الرأي، وإيمان 
سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بدور الصحافة الوطني.

Û  الفكريــة الصحافيــة  المؤسســة  ونحــن  الصحافييــن  نحــن 
الثفافيــة لنــا قيمنــا الوطنيــة التــي نعتــز بهــا ونســتمدها مــن 
المشــروع اإلصالحــي للملــك الــذي أثــار نهضــة إعالميــة على 

المستوى الفكري والمؤسسي واالجتماعي والشخصي.
Û  هــذا المشــروع الــذي أعلى الكلمــة الصادقة والموقــف النزيه 

والرأي الســديد في معالجة ما يدور على صعيد الشــأن العام، 
وهذه القيمة نحو مدعوون بأن ال نفّرط فيها تحت أي ظرف 
مــن الظروف ال بالتبذيــر وال بالتقتير، فنحن اليوم نعيش في 

عصر ذهبي عنوانه الحرية المسؤولة.
Û  ويجــب أن نلتــف تحــت هــذه القيمــة المضافــة فــي حياتنــا 

السياســية مــن أجل مناقشــة ومعالجة كل ما يمــور به الواقع 
البحريني من أحداث يومية ونقل صوت المواطن بكل أمانة 
ومصداقية، فحينما نرى في جلسة مجلس النواب من يبكي 
لحال مرضى السرطان هو ال يهدم إنجازات وزارة الصحة بل 

يريد األفضل لمرضى السرطان.
Û  نــزار قبانــي يقــول: األدب الحقيقــي هو أدب تســليط الضوء 

على المشاكل أدب معارض يطرح األسئلة، وإن قلنا أنه ليست 
هنالــك مشــاكل وليــس باإلمــكان أفضــل مــن مــا كان، فلنغلــق 
أبوابنا ونضع أقالمنا”. وهذا هو سر تألق ونجاح العمالق نزار 
الذي أخرج قضية الحب المدانة سلًفا من الغرف المغلقة إلى 

الشارع بفضل نضاله في هذا الصعيد.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي



local@albiladpress.com 10

رة بعد ضبطه رفض استئناف شاب حاول إغراق 1400 ريال مزوَّ

كذبة مشروع تفريخ الدواجن توقع بتاجر مخدرات مدان بغسيل األموال

ــان ــقــضــب ال وراء  ــا  ــامـ عـ حــيــاتــه  ــف  ــل ــك ت بـــديـــنـــاريـــن  “والعـــــــة” 

عنـــه نيابـــة  أمـــوال  أيـــة  بحســـاباته  أودع  لـــم  المســـتأنف:  والـــدة 

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى طعــن شــاب، مــدان مــع 
صديقــه بحيــازة وترويج 500 ريال ســعودي لشــراء “والعة” قيمتهــا ديناران 
مــن أحــد المحــات بمجمــع معــروف، وعندمــا الحقهمــا حــراس األمــن حــاول 
أحدهمــا إغــراق 1400 ريــال أخرى في دورة المياه، وأيدت حبس المســتأنف 

لمدة سنة واحدة وبتغريمه 1000 دينار، واألمر بإبعاده عن المملكة.

فيما قضت محكمة أول درجة في وقت 
ســـابق بمعاقبة صديقه غيابيا بالســـجن 
لمدة 5 ســـنوات وبتغريمـــه 1000 دينار، 
واألمـــر بإبعـــاده نهائيـــا عن البـــاد عقب 
تنفيذ العقوبة وبمصـــادرة المضبوطات، 
وبحبـــس المســـتأنف لمدة ســـنة واحدة، 
وأمـــرت بوقـــف تنفيـــذ عقوبـــة الحبـــس 
بحـــق المســـتأنف لمـــدة 3 ســـنوات تبـــدأ 
مـــن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، بعدما 
تنازل المجني عليه عن حقه الشـــخصي 

بشـــأن األخير، إذ التمست المحكمة عدم 
عودته الرتكاب أي جريمة مستقبا.

وتتمثـــل التفاصيل فيمـــا أبلغ به حراس 
أمـــن المجمـــع التجـــاري الشـــهير بمنطقة 
المحـــرق، إذ قـــال أحدهما إنـــه وأثناء ما 
كان علـــى واجـــب عملـــه بالمجمـــع تلقى 
فـــي  مشـــاجرة  وجـــوده  مفـــاده  باغـــا 
أحـــد المحـــات، فتوجه مســـرعا للمحل 
المشـــار إليـــه، وتبيـــن أن المتهـــم األول 
قـــدم لصاحـــب المحـــل مبلـــغ 500 ريـــال 

ســـعودي مزورة لشـــراء أحد المنتجات، 
وأنـــه هـــرب مـــن المحـــل برفقـــة صديقه 
المتهـــم الثانـــي، لكنـــه تمكن مـــن القبض 
علـــى األخيـــر والذي طلب منـــه بعد ذلك 
التوجـــه إلى دورة المياه لقضاء حاجته، 
مابســـه  مـــن  يخـــرج  شـــاهده  وهنـــاك 
عـــدة عمات نقديـــة من فئـــة 500 ريال 
سعودي ويلقيها في المرحاض للتخلص 
منهـــا، إال أنه تمكن مـــن إيقافه والتقطها 
مـــن المرحـــاض وقدمها ألفراد الشـــرطة 

كدليل على ارتكابهما الجريمة.
أن  المحـــل،  فـــي  الموظـــف  وأوضـــح 
شـــراء  وطلبـــا  إليـــه  حضـــرا  المتهميـــن 
قداحـــة “والعـــة” قيمتها دينـــاران فقط، 
ريـــال   500 مبلـــغ  عليـــه  لكنهمـــا عرضـــا 
المبلـــغ،  باقـــي  ليحصـــا علـــى  ســـعودي 

فشـــّك بأمرهما وفحص المبلغ ليكتشـــف 
أنها عملة مزورة، لكنهما أصّرا عليه بأنها 
فاســـتدعى  مـــزورة،  وليســـت  حقيقيـــة 
حراس األمن وعندها الذ الشابان بالفرار 

من المكان.
واعتـــرف المتهمان أنهما هربا من المحل 
والحظا أن حـــراس األمن يتبعانهما، فما 
كان مـــن أحدهمـــا إال أن توجه إلى دورة 
الميـــاه مســـرعا، وألقـــى بمـــا فـــي حوزته 
مـــن مبالغ مزورة، بلغت 1400 ريال، في 
المرحـــاض وحاول ســـحب “الســـيفون”، 
لكنـــه لـــم يتمكـــن من طمـــس الدليـــل، إذ 
التقـــط الحارس ذلك المبلغ قبل اختفائه 
مـــن المرحاض، فيما خـــرج المتهم اآلخر 
من المجمع وقبض عليه الحارس الثاني 

الذي واصل اللحاق به قبل اختفائه.

الجنائيـــة  العليـــا  االســـتئناف  قضـــت محكمـــة 
األولـــى بتأييد معاقبة تاجر مخدرات بســـجنه 
لمـــدة 5 ســـنوات وتغريمـــه 5000 دينـــار؛ وذلك 
إلدانتـــه بغســـيل أمـــوال بلغـــت 22456 دينارا، 
أجـــرى عليهـــا عـــدة عمليـــات إلخفـــاء حقيقـــة 
مصدرهـــا وإضفـــاء صفـــة المشـــروعية عليهـــا، 
وفـــي محاولة يائســـة منه لســـحب التهمة عنه 
ادعى أن مصدر األموال هو اشـــتغاله بمشروع 
خـــاص لتفريـــخ الدواجن، وبالبحـــث عن مكان 
المشـــروع نفـــى صاحبـــه أن يكـــون المســـتأنف 
شريكا له، فضا عن أنه ال يوجد بالموقع سوى 

قفص واحد وصغير.
وتتحصـــل الواقعـــة فـــي أنـــه بنـــاء علـــى طلب 
مـــن النيابـــة العامـــة بالكشـــف والتحفـــظ علـــى 
وحســـاباته  الخاصـــة  المســـتأنف  الممتلـــكات 
البنكيـــة إثـــر ضبطـــه فـــي قضيـــة بيـــع واتجار 

بالمـــواد المخـــدرة، والتـــي قضـــى فيهـــا بحكم 
بـــات ضده بالســـجن لمدة 10 ســـنوات وغرامة 
5000 دينـــار، فقـــد دلـــت تحريـــات مـــازم أول 
بـــإدارة التحريات المالية أن أموال المســـتأنف 
المـــواد  فـــي  اإلتجـــار  مـــن  بالفعـــل  متحصلـــة 

المخدرة.
وبيـــن المـــازم أن المســـتأنف أجـــرى على تلك 
األمـــوال عـــدة عمليـــات بنكيـــة تنطـــوي علـــى 
إيداعـــات بنكيـــة وتحويـــات للخارج وشـــراء 
عدد 3 ســـيارات باســـمه وأشخاص آخرين، كما 
ثبـــت بالتحليـــل المالـــي لحســـاباته وممتلكاته؛ 
وذلك بغية التهرب وإخفاء مصدرها الحقيقي 

وإضفاء المشروعية عليها.
وقـــد بلغ مقـــدار المبالغ محـــل الجريمة 22256 
دينارا، كما قرر شاهدان بالقضية وهما شقيقان 
فضـــا عـــن والـــدة المســـتأنف أثنـــاء التحقيـــق 

معهـــم بمعرفـــة النيابـــة العامـــة، مـــن أن المتهم 
ال يمارس نشـــاط تفريخ الدواجن حســـبما قرر 
بالتحقيقـــات ولم يودع مبالغ نقدية لدى األول 
والثانـــي - الشـــقيقين - وأن األول لـــم يبعه أية 
ســـيارات وأن والدته لم تتســـلم منه أية أموال 
ولم تودع نيابة عنه أية مبالغ بحســـابه البنكي، 
كمـــا أن المـــكان الذي ادعى ممارســـته النشـــاط 
فيه تمت معاينته وتبين أنه يقع بمنزل الشاهد 
األول وأنه مـــكان صغير يوجد به قفص واحد 
صغيـــر وبعـــض مـــواد البنـــاء وغير مهيـــأ أصا 
لمباشـــرة النشـــاط الذي ادعى به وقد تأيد ذلك 

من خال الصور الفوتوغرافية للمكان.
وقـــرر الشـــاهد األول أن المســـتأنف ال يشـــاركه 
وال يعمـــل معـــه فـــي تجـــارة تفريـــخ الدواجـــن 
وأن المفرخـــة التي أرشـــد عنهـــا المتهم، والتي 
قـــرر أنها مصـــدر ألمواله المضبوطـــة تقع أصا 

فـــي منزله - أي منزل الشـــاهد - وأنه يعمل في 
النشاط بمفرده وال يشاركه المذكور بأي شيء، 
وأضـــاف أنه لم يبيع للمســـتأنف أية ســـيارات، 
لكنـــه بالفعـــل اســـتلم مـــن األخيـــر مبلـــغ 3000 
دينار، وأودعها له في حســـابه الشـــخصي على 
دفعتيـــن بناء على طلبـــه، لكنه ال يعرف مصدر 

تلك األموال.
كما أوضح شقيق الشاهد أنه أودع مبلغ 1000 
دينار في الحســـاب البنكي الخاص بالمستأنف 
بنـــاء على طلـــب منه بعدمـــا أبلغـــه أن األموال 

خاصة بوالدته.
وقـــررت والـــدة المســـتأنف أنهـــا لم تتســـلم أية 
مبالـــغ مـــن ابنهـــا ولـــم تـــودع نيابـــة عنـــه فـــي 
حســـاباته أية مبالغ ماليـــة، وأنها قد أودعت له 
في حســـابه من أموالها الخاصة مرتين؛ بهدف 

ترميم المنزل فقط.

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظــة الشــمالية بــأن شــرطة 
المديرية، تمكنت من القبض على بحريني )49 عاما( مشتبه بسرقته 
مبالغ نقدية من منازل، على مدى شــهرين، زادت قيمتها عن 30 ألف 

دينار.

وأوضـــح أن المديريـــة، تلقـــت باغـــات تتعلـــق بســـرقة عدد من 
المنـــازل، وعليـــه تـــم مباشـــرة أعمـــال البحـــث والتحـــري وجمع 
األدلة الازمة، والتي أســـفرت عن تحديد هوية المشتبه به )من 
أصحـــاب الســـوابق( والقبـــض عليـــه وتحريز المبالغ المســـروقة. 
وأشار  إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة وإحالة المقبوض 

عليه إلى النيابة العامة.

خمسيني يسرق 30 ألفا من المنازل في شهرين

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أيـــدت 
الجنائية األولى معاقبة مســـتأنف مدان 
بإدارة واالنضمام لجماعة تابعة لتنظيم 
“ســـرايا األشتر” اإلرهابي، والتي تضم 6 
متهمين آخريـــن 5 منهم هاربون، حازوا 
وصنعوا المفرقعات واألســـلحة النارية، 
كما أدينـــوا بتمويل اإلرهـــاب والتدرب، 
وذلـــك بالســـجن المؤبد عمـــا ثبت بحقه 
مـــن اتهامات.وكانت محكمة أول درجة 
قضـــت فـــي 31 أكتوبـــر 2019 بمعاقبـــة 
المتهميـــن مـــن األول وحتـــى الخامـــس 
المتهميـــن  وبســـجن  المؤبـــد،  بالســـجن 
الســـادس والســـابع لمدة 7 ســـنوات لكل 
منهمـــا وبمصادرة المضبوطـــات؛ لثبوت 
الدوريـــات  الســـتهداف  تخطيطهـــم 
األمنية المرافقـــة لصهاريج نقل الوقود 
بالتزامن مع فترة سباق الفورموال 1 في 

شهر مارس من العام الماضي.
كان ورد باغ مفاده ورود معلومات من 
مصادره السرية، أكدتها تحريات مازم 
أول بـــإدارة المباحـــث الجنائيـــة، تفيـــد 
باســـتمرار العناصـــر التابعـــة لما يســـمى 
)ســـرايا األشـــتر( اإلرهابيـــة فـــي تجنيد 
آخريـــن بداخـــل مملكة البحريـــن لتنفيذ 

مخططاتها اإلرهابية بداخل الباد.
والتحريـــات  المعلومـــات  أن  وأضـــاف 
أســـفرت عن أنه في غضون العام 2018 
تمكـــن المتهـــم األول، وهو أحـــد عناصر 
التنظيم ســـالف الذكـــر والمطلوب أمنيا 
وهـــارب خـــارج مملكـــة البحريـــن، مـــن 
تجنيد المتهم الرابع أثناء تواجد األخير 
فـــي إيـــران بشـــهر أغســـطس مـــن نفس 
العـــام وضمـــه للتنظيم اإلرهابـــي وكلفه 
مملكـــة  فـــي  إرهابيـــة  خليـــة  بتشـــكيل 
البحريـــن؛ بغرض تنفيذ أهداف التنظيم 

اإلرهابي.
المتهـــم  أن  إلـــى  التحريـــات  وتوصلـــت 
تواصـــل  علـــى  حينهـــا  يـــزال  ال  األول 
مـــع المتهـــم الرابـــع عـــن طريـــق بعـــض 
البرامج المشـــفرة؛ لتلقي التكليفات منه 
والســـتام األخيـــر المبالـــغ الماليـــة مـــن 
األول عـــن طريـــق النقـــاط الميتـــة، كمـــا 
أن األول رتب ونســـق في غضون العام 
2019 ليتلقـــى المتهم الرابـــع التدريبات 
العســـكرية في أحد المعسكرات التابعة 
لما يســـمى بكتائب حـــزب هللا العراقي، 
على كيفية اســـتخدام األســـلحة النارية 

وتصنيع المواد والعبوات المتفجرة.

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبــة ســبعيني مــدان 
بغســيل أمــوال بلغــت 189 ألف و642 دينــارا و500 فلس، ومبلــغ 405 رياالت 
ســعودية و42 دوالرا أميركيــا، تحصــل عليهــم مــن خــال عملــه باإلتجــار في 
المــواد المخــدرة، إذ غســل تلــك األمــوال بمجــرد انتهــاء محكوميتــه بقضيــة 
المخــدرات، وذلــك بســجنه لمــدة 5 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 100 ألــف دينــار، 

وبمصادرة المبلغ المغسول محل الجريمة من أمواله وأماكه.

يذكـــر أنه صرح رئيـــس النيابة محمد 
جمال ســـلطان بـــأن تفاصيـــل الواقعة 
المتهـــم  علـــى  القبـــض  فـــي  تتمثـــل 
وضبـــط  المخـــدرة  بالمـــواد  إلتجـــاره 
مبالـــغ مالية بمســـكنه، حيث باشـــرت 
النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا وأصدرت 
أمـــرا بالكشـــف وتتبـــع أموالـــه وبيـــان 
مصدرهـــا، والتـــي أثبتـــت بـــأن أمواله 
بالمـــواد  تجارتـــه  مـــن  متحصلـــة 
المخـــدرة، وأنـــه قد أجـــرى عليها عدة 
عمليـــات تتمثل فـــي إيداعـــات بنكية 
وإقراض وتحويل عمات واســـتئجار 
محال وشراء مركبات وقوارب؛ بغية 

التهرب من المســـاءلة وإخفاء مصدر 
تلك األمـــوال الحقيقي وإضفاء صفة 

المشروعية عليها.
وكانت النيابة وجهت للمستأنف تهمة 
أنـــه بغضـــون األعـــوام 2017 و2019، 
أجـــرى عمليات تتعلـــق بعوائد جريمة 
دينـــارا   198642.5 مجموعهـــا  بلـــغ 
ريـــاالت ســـعودية و42 دوالرا  و405 
أميركيـــا، مـــع علمـــه بـــأن تلـــك المبالغ 
متحصلـــة مـــن نشـــاطه اإلجرامي في 
جلب واإلتجـــار في المـــواد المخدرة، 
وتحصـــل على عوائدهـــا بقصد إظهار 

أن مصدر األموال مشروع.

تأييد المؤبد لمدان بالتجهيز لتفجير قنبلة بدوريات

5 سنوات لسبعيني غسل 190 ألف دينار من أموال المخدرات

3 سنوات لعنصر بـ “سرايا المختار”
ــح الـــتـــنـــظـــيـــم ــ ــال ــ ــص ــ ــل األمـــــــــــــوال ل ــ ــق ــ ــه ن ــ ــت ــ ــف ــ ــي ــ وظ

حكمت محكمة االســتئناف العليا بتأييد ســجن مســتأنف لمدة 3 سنوات وتغريمه 
مبلــغ 100 ألــف دينــار بقضيــة تمويــل ونقــل أمــوال لصالــح عناصر تابعــة لتنظيم 
“ســرايا المختــار” اإلرهابــي”، فيمــا لــم يســتأنف المتهــم األول بالقضيــة والهــارب 

خارج المملكة والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وبغرامة مماثلة.

وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن معلومـــات 
أن  مفادهـــا  شـــرطة،  لضابـــط  وردت 
المتهم األول، وهو أحد عناصر ســـرايا 
المختـــار اإلرهابـــي والمطلـــوب أمنيـــا 
والموجـــود حاليـــا خـــارج البـــاد، كلف 
المســـتأنف - المتهـــم الثانـــي - بتقديم 
الدعـــم المالـــي للعناصـــر اإلرهابية عن 
طريق استام األموال ونقلها لمناطق 
أخـــرى الســـتامها مـــن قبـــل العناصـــر 

اإلرهابية األخرى.
وثبت للمحكمة أن المستأنف والمتهم 
األول في غضون عامي 2018 و2019 
البحريـــن وخارجهـــا،  مملكـــة  بداخـــل 

ارتكبا اآلتي:
أمـــواال  أعطـــى  األول:  المتهـــم  أوال: 
البحريـــن  داخـــل  أفـــراد  لمجموعـــة 
يمارسون نشاطا إرهابيا تنفيذا لغرض 
إرهابي، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني 

لمعاونته في تمويل العناصر اإلرهابية 
بداخل البحرين، وكلفه بعدة تكليفات 
لتســـلم المبالـــغ ونقلها الســـتغالها من 

قبل العناصر اإلرهابية.
ثانيا: المتهم الثاني: تســـلم بالواسطة 
ونقلهـــا  األول  المتهـــم  مـــن  أمـــواال 

الستغالها في مصلحة ودعم العناصر 
اإلرهابيـــة لغـــرض إرهابـــي بـــأن تلقى 
عـــدة تكليفات من المتهم األول، وقام 
بتســـلم تلك األمـــوال ونقلها وتخبئتها 
فـــي مواقع أخرى الســـتغالها من قبل 

العناصر اإلرهابية.

5 سنوات لموظف وصاحب محل “Vape” احتاال على القانون
عاقبت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
لبيـــع  محـــل  وصاحـــب  جمـــارك  موظـــف 
الشيش اإللكترونية “Vape” بسجنهما لمدة 
5 سنوات، وبتغريم كل منهما مبلغ 14250 
دينـــارا، فضا عن إلزامهمـــا متضامنين برد 
ذات المبلـــغ قيمـــة ضرائـــب لصالح شـــؤون 
الجمارك؛ وذلك بعدمـــا غيرا وصف بضاعة 
نكهـــات شـــيش، المســـتوجب دفـــع ضريبة 
عليهـــا بمقـــدار 200 %، إلـــى إكسســـوارات 
الشـــيش والتي تمر دون ضريبـــة انتقائية، 
ممـــا فوت على جهة عمـــل األول قيمة تلك 
الضرائب، بعدما أبلغ ضدهما مدير مبيعات 

بشركة منافسة.
األول  المتهـــم  أن  التفاصيـــل  فـــي  وجـــاء 
إليـــه  ومعهـــود  جمـــارك  ضابـــط  وبصفتـــه 
المحافظـــة علـــى شـــؤون جهـــة عملـــه فـــي 
تحصيل الضريبة المســـتحقة عن البضائع، 

الثانـــي علـــى اإلضـــرار  المتهـــم  اتفـــق مـــع 
عمـــدا بجهـــة عمله، بأن مرر شـــحنة بضاعة 
 ”Vape“ خاصة بشـــركة متخصصة ببيـــع الـ
والمملوكة للمتهم الثاني، الذي ســـاعده في 
ذلك بأن أمده ببيانات الشحنة، وهي عبارة 
عـــن نكهـــات شـــيش إلكترونيـــة بالمخالفـــة 
للقواعـــد واإلجراءات واجهـــة االتباع دون 
ســـداد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة 
على تلك البضائـــع والبالغ مقدارها 14250 
دينـــارا، مما أضاع على جهة عمله تحصيل 
ذلـــك المبلغ؛ بغـــرض تظفير المتهـــم الثاني 
الضرائـــب  قيمـــة  مقـــداره  مـــادي  بربـــح 
والرســـوم المذكورة، والتـــي تم إعفاؤه من 

سدادها دون وجه حق.
اســـتردت  الجريمـــة  عـــن  الكشـــف  وبعـــد 
هيئـــة الجمـــارك تلـــك البضاعة مـــن مخازن 
المتهم الثاني، والذي ســـدد الضريبة الحقا 

واستلمها قانونا.
مبيعـــات  مديـــر  الواقعـــة  عـــن  أبلـــغ  وكان 
بشـــركة منافســـة، والذي قـــرر لصديقه في 
إدارة شـــؤون الجمـــارك بأنـــه يعتقد بوجود 
موظف لديهـــم يمرر لصالـــح المتهم الثاني 
مـــن دون دفـــع الضرائـــب، إذ إنـــه يبيع تلك 
النكهات بســـعر أقل من سعر السوق بفارق 
يصل لدينار واحد في المنتج الواحد، وأنه 
بالفعـــل اشـــترى منـــه كميـــة نكهـــات وأعاد 
بيعهـــا بشـــركته بالســـعر الســـوقي، وإلثبات 

ذلـــك تواصـــل مـــع شـــركة المتهـــم الثانـــي 
عـــن طريق وســـيط وطلـــب شـــراء نكهات 
يعلـــم أنهـــا ال توجـــد إال لدى متعهـــد محدد 
بدولة خليجيـــة وتواصل مع ذلك المتعهد، 
وحصـــل منه على رقم بوليصة شـــحن تلك 
الشـــحن وزود  الخـــاص بشـــركة  البضاعـــة 
الشـــاهد الثانـــي - ضابـــط الجمـــارك - بذلك 
الرقم الذي تبين أنه خاص بالبضاعة محل 

الواقعة لمراقبتها والتحقق منها.
وبالفعـــل اكتشـــف الشـــاهد الثانـــي صحـــة 
أقـــوال األول، إذ تأكـــد بأنها مســـجلة عبارة 
عـــن إكسســـوارات شـــيش إلكترونيـــة غير 
خاضعـــة للضريبة على الرغم من أن صورة 
األشـــعة تثبـــت أنهـــا تحتـــوي علـــى نكهات 
األول  المتهـــم  وأن  إكسســـوارات،  وليـــس 

أفسح عن تلك الشحنة دون تفتيشها.
وأضـــاف أنـــه بعـــد يوميـــن وردت بضاعـــة 

بوليصـــة  وبرقـــم  لألولـــى،  مكملـــة  أخـــرى 
نكهـــات  أيضـــا  وتحـــوي  ذاتهـــا  الشـــحنة 
ومســـتنداتها مذكـــور بها أنها إكسســـوارات 

شيش إلكترونية.
وثبت للمحكمـــة أن المســـتأنفين بتاريخ 7 

ديسمبر 2018، ارتكبا اآلتي:
أوال: المســـتأنف األول: حـــال كونـــه موظفا 
عاما ضابط جمارك “ومعهود إليه المحافظة 
على مصلحة لشـــؤون الجمارك في تحميل 
الضريبـــة المســـتحقة قبـــل اإلفســـاح عـــن 
البضائع، أضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل 
علـــى ربح للغيـــر بأن أفســـح عـــن البضاعة 
شـــيش  نكهـــات  بـــاألوراق  المبينـــة وصفـــا 
إلكترونية بالمخالفـــة للقواعد واإلجراءات 
واجبـــة االتبـــاع دون ســـداد قيمة الرســـوم 
الجمركيـــة المقدرة عن تلك البضائع والبالغ 
مقدارهـــا 14250 دينـــارا علـــى نحـــو أضاع 

على جهة صله تحصيل ذلك المبلغ؛ بغرض 
تظفيـــر المتهـــم الثاني بربح مـــادي مقداره 
فيه الرسوم الجمركية التي تم إعطاؤه من 

سدادها دون وجه حق.
ثانيـــا: المســـتأنف الثاني: اشـــترك بطريقي 
االتفـــاق والمســـاعدة مع المتهـــم األول في 
ارتكاب جريمة اإلضـــرار العمدي بالمصالح 
لتربيـــح الغيـــر محـــل البند أوال بـــأن تاقت 
إرادتـــه معـــه علـــى اإلفســـاح عـــن البضاعة 
الخاصـــة بمحله بطريقـــة مخالفـــة للقانون 
وأمـــده ببياناتهـــا؛ لتحقيـــق ذلـــك الغـــرض، 
فتمـــت الجريمـــة بنـــاء علـــى ذلـــك االتفاق 

والمساعدة.
يذكـــر أن محكمـــة أول درجـــة قضت أيضا 
ببـــراءة متهم ثالـــث بالقضيـــة يعمل بمحل 
المتهـــم الثانـــي؛ وذلـــك لتشـــكك المحكمـــة 

وعدم اطمئنانها بما نسب إليه من اتهام.

را وصف الشحنة  غيَّ
إلكسسوارات شيش 

إلكترونية لتجنب 
الضريبة االنتقائية
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ــات” ــبـ ــلـ ــج” و“طـ ــ ــاريـ ــ ــا عـــبـــر “كـ ــه ــل ــي ــوص دارســـــــة ت

الفضالة: ديناران كلفة توصيل حزمة أكياس القمامة

رفع مجلس بلدي المنطقة الشــمالية خطاب لوزير األشــغال وشــؤون البلديات 
بشأن آخر مستجدات تطبيق مقترح توصيل أكياس القمامة لذوي الهمم وكبار 

السن، التي سبق أن أصدر وزير األشغال فيه قرارا لتنفيذه من قبل البلدية. 

البلـــدي  العضـــو  ومـــن جهتـــه، طالـــب 
عبـــدهللا القبيســـي الجهـــاز التنفيـــذي 
بتوضيـــح آليـــة عمـــل القـــرار الـــوزاري 
الصادر فـــي أكتوبر الماضي، خصوصا 
مع اســـتمرار الشكاوى بشـــأن استمرار 
أزمـــة أكيـــاس القمامة فـــي المحافظة 
وغلق البلدية األبواب أمام المواطنين.
لصـــرف  وجـــه  الوزيـــر  أن  وأضـــاف 
األكيـــاس بأثـــر رجعـــي إال أن البلديـــة 
تقوم باتخاذ آليـــة مغايرة عبر إعطاء 
فقـــط  واحـــدة  حزمـــة  مواطـــن  كل 

مـــن األكيـــاس دون صـــرف األكيـــاس 
الخاصـــة باألشـــهر الســـابقة فـــي حين 
ان هنـــاك من يترقب األكيـــاس منذ 4 

أشهر.
ومـــن جهتهـــا، قالـــت مدير عـــام بلدي 
المنطقة الشـــمالية لمياء الفضالة، انه 
يصعـــب تنفيـــذ القرار مع عـــدم وجود 
قوائـــم لـــذوي الهمم وكبار الســـن ممن 

يرغبون في إيصال األكياس إليهم. 
وتابعت أن البلدية في طور التفاوض 
بشـــأن توصيل األكياس عبر شـــركتي 

الكلفـــة  أن  إال  “كاريـــج”،  و  “طلبـــات” 
العاليـــة تصل إلـــى ديناريـــن لتوصيل 
حزمـــة واحـــدة مـــن أكيـــاس القمامة، 

صـــرف  أجهـــزة  وضـــع  أن  موضحـــة 
أكيـــاس القمامة في مراحلـــه النهائية 

وستحل مشكلة الصرف.

من جلسة بلدي الشمالي

نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية ياسين زينل

مستشفى غسيل كلى بالشمالية
ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال فـــــــي  بــــالــــكــــلــــى  مــــــريــــــض   1300

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  أوصـــى 
الشـــمالية فـــي اجتماعـــه االعتيـــادي 
الثاني عشـــر أمس اإلثنين بالموافقة 
على مقترح إنشاء مستشفى غسيل 
كلى في المحافظة الشمالية والمقدم 

من العضو البلدي عبدهللا القبيسي.
اقتـــراح  تقديـــم  القبيســـي  وبـــّرر    
المستشـــفى المتخصـــص هـــو عـــدم 
المـــرض  لهـــذا  مستشـــفى  وجـــود 
ولتزايـــد حـــاالت مرضـــى الكلـــى في 
البحريـــن، وقـــال إن عـــدد المصابين 
بمرض الكلى والذي يترّددون لعملية 
غسيل الكلي باستمرار يقارب 1300 
مصـــاب حســـب وزارة الصحة بينهم 
700 مريـــض يتـــرددون علـــى مجمع 
السلمانية الطبي ومركز عبد الرحمن 
 100 عـــن  فضـــاً  بالبســـيتين،  كانـــو 
مريـــض يتـــرددون على المستشـــفى 

العسكري.
غســـيل  األجهـــزة  عـــدد  أن  وبيـــن   
الكلـــى في مجمـــع الســـلمانية الطبي 
مركـــز  فـــي  جهـــاًزا  و60  جهـــاًزا   30
كانو بالبســـيتين. بينما يخصص لهم 
160 ســـريًرا فقط لـــكل هذه األعداد، 
موضًحـــا أن البحرين بحاجة للمراكز 

المتزايـــدة  لألمـــراض  المتخصصـــة 
والمزمنـــة كأمـــراض الســـكلر والقلب 
مـــن  وغيرهـــا  والكلـــى  والســـرطان 

األمراض.
وأوضـــح أن وزارة الصحـــة صّرحت 
بـــأن تكلفـــة إنشـــاء أي مركـــز صحي 
يقـــّدر بــــ 5 ماييـــن دينار، مؤكـــًدا أن 

دمج العيادات والمراكز التخصصية 
يوفـــر  واحـــد  عـــام  مستشـــفى  فـــي 

الميزانيات.
من جهته، قال البلدي فيصل شبيب 
إن المحافظة الشمالية هي الوحيدة 
دون المحافظات األخرى التي تخلو 
من مستشـــفى عـــام أو مجمـــع طبي 
كبيـــر يحـــوي العيـــادات التخصصية 
علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا المحافظـــة 
األكثر كثافة سكانية، مؤّيًدا المقترح 
وتخفيـــف  الضغـــط  لتقليـــل  وذلـــك 

االزدحام.
واقترح شـــبيب إطاق اسم المغفور 
بـــن ســـلمان ال  الشـــيخ عيســـى  لـــه 
العـــام  المستشـــفى  علـــى  خليقـــة 
بالشـــمالية الـــذي ســـيحوي عيـــادات 
تخصصيـــة باإلضافة إلـــى مختبرات 

البحث العلمي.

 

وافـــق مجلـــس بلـــدي المنطقة الشـــمالية باإلجمـــاع على رفع 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  توصيـــة 
العمرانـــي بإنشـــاء مســـبح أولمبـــي فـــي المحافظة الشـــمالية 

المقدم من البلدي عبدهللا القبيسي. 
ويتضمـــن االقتـــراح إنشـــاء مســـبح أولمبي؛ من أجـــل توفير 
المـــكان المائـــم للشـــباب لصقـــل مواهبهم، ومن أجـــل توفير 
مكان الســـتقبال المسابقات والدوريات لهذه الرياضة إقليميا 
وعالميـــا، وذلـــك لعدم وجود مســـابح على مســـتوى عال في 
البحريـــن الســـتقطاب البطـــوالت العالمية، ويهـــدف االقتراح 
إلـــى توفير مســـبح عالمـــي الســـتقبل الســـباقات العالمية في 
الســـباحة، وجـــذب ســـياحي زيـــادة فـــي رصيد الســـباحة في 

المملكة. 
وقـــدر االقتراح أن يكون طول المســـبح 50 مترا وعرضه 25 
مترا، ويكون مقســـما إلى 12 حارة وعمقه أكثر من 10 أمتار، 
حيث أن رياضة القفز الهوائي من المنصة تحتاج عمقا كبيرا 

وذلـــك ألمان الاعـــب وضمان عـــدم وصول جســـده ألرضية 
الحـــوض مـــع العلـــم أن حمامـــات الســـباحة األولمبيـــة يكون 

عمقها الموصي به هو 3 أمتار.

الســــتــــقــــبــــال الـــــســـــبـــــاقـــــات الــــدولــــيــــة

مسبح أولومبي بمقاييس عالمية

وافـــق مجلس بلدي الشـــمالية في اجتماعه 
أمـــس علـــى رفـــع توصيـــة لوزيـــر األشـــغال 
العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط  وشـــؤون 
بمقتـــرح إعـــادة تأهيـــل وتشـــجير وتجميل 
لجميـــع  والمخـــارج  المداخـــل  الشـــوارع 
الـــدورات بمدينـــة حمـــد مـــن الـــدوار 1 إلـــى 
دوار22 والمقدم من العضو محمد الظاعن.

وبيـــن الظاعـــن أنـــه تماشـــيا مـــع توجيهـــات 
القيادة بتشـــجير وتجميل شوارع البحرين 
الرئيســـة جاء هذه المقترح، فضا عن كون 
مدينة حمد تقع ضمن مسارات الزوار لحلبة 

البحرين للفورميا.
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك الـــوزارة تعمـــل علـــى 
مشـــروع لتطويـــر الشـــوارع مـــن الـــدوار 1 
إلـــى دوار 10 كمرحلـــة أولـــى، مطالبـــا بضم  

الـــدورات مـــن 11 إلـــى 14 ضمـــن المرحلـــة 
األولى، على أن تشمل تطوير بقية الدورات 

في مراحل التالية.
مـــن جهتها، قالت مدير عـــام بلدية المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة أن طبيعة مدينة 

تشـــجير  دون  تحـــول  الصحراويـــة  حمـــد 
وزراعـــة كثيـــر مناطقها خاصـــة لصعوبة مد 

خطوط الري في كل المناطق.
مـــن جهتـــه، بيـــن ممثـــل الجهـــاز التنفيـــذي 
مناطـــق  كبيـــرا  جـــزءا  أن  الصفـــار  حســـين 
الشـــوارع  مـــن  الداخليـــة  حمـــد  مدينـــة 
الرئيســـة فـــي حـــدود عقـــارات المبنيـــة غير 
للخدمـــات  محـــددة االســـتخدام ومملوكـــة 
األرضيـــة، فـــي حيـــن أن جزءا منهـــا ال يزال 
تحـــت دراســـة وزارة اإلســـكان، موضحا أن 
البلدية تطمح أن تطوير وتشـــجير المنطقة 
حســـب الميزانية المتاحـــة، مقترحا تحديد 
األولويـــات في االقتراح المرفوع؛ لتســـهيل 

العمل فيه أو توزيعه على مراحل.

مــــــــــــــــوزع عـــــــلـــــــى عـــــــــــــدة مـــــــراحـــــــل

مقترح لتشجير وتطوير دوارات مدينة حمد

المنامة - بنا

صرح قائد خفر السواحل أن الدوريات البحرية تمكنت من ضبط قارب على متنه ثاثة 
بحارة يحملون جنســـية عربية، كانوا يقومون باصطيـــاد الروبيان والمحظور صيده في 
هـــذه الفترة من العـــام، بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشـــأن، منوها في الوقت 
ذاتـــه إلـــى ضبـــط أدوات صيد ممنوعة على متن القارب. وأوضـــح أن ضبط القارب ومن 
كانـــوا علـــى متنه، جاء بعـــد إنذارهم ودعوتهم للتوقف، إال أنهم لم يمتثلوا، ما اســـتدعى 
اســـتخدام القوة للســـيطرة على القارب، مضيفا أنه ســـيتم التعامل مع القوارب السريعة، 
والتي يتم إنذارها وال تتوقف وال يســـمح مســـتخدموها لرجال األمن بممارسة واجبهم ، 
ضمن اإلجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر، وخصوًصا في فترة الليل. 
وأضـــاف أنـــه جاري اســـتكمال اإلجراءات القانونيـــة الازمة؛ تمهيدا إلحالـــة القضية إلى 
النيابـــة العامـــة. ودعا قائد خفر الســـواحل البحارة للتعاون في إنفـــاذ القوانين والتوقف 
للتعريف عن هوياتهم؛ حتى ال يتعرضون للخطر نتيجة االشتباه في تحركات قواربهم.

إيقاف بحارة بالقوة كانوا يصطادون الروبيان
الرفاع - بلدية الجنوبية

نظمت بلدية المنطقة الجنوبية حمات تفتيشية في 
األســـواق التابعـــة لها في نطاق المحافظـــة الجنوبية؛ 
وذلـــك للتأكـــد من التزام أصحاب فرشـــات األســـماك، 
بقـــرار وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلف رقم )18( لســـنة 2020، بشـــأن 
حظـــر صيـــد أو تـــداول أو بيـــع الروبيان، بـــدءا من 1 

فبراير حتى 31 يوليو 2020.
وأشـــارت البلديـــة إلى أنها شـــكلت فريـــق عمل يقوم 
بجـــوالت يوميـــة؛ للتأكـــد مـــن تنفيـــذ القـــرار، وضبط 
المخالفيـــن وتحويلهـــم للجهـــات المختصـــة التخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية تجاههم، مشـــيرا إلـــى أن هناك 

تفهما وتعاونا من قبل أصحاب الفرشات مع موظفي 
البلدية لتنفيذ القرار.

ونوهـــت المادة الرابعة إلى أن “كل من يخالف أحكام 
هـــذا القـــرار يعاقـــب بالعقوبات المنصـــوص عليها في 
المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 2020 بشأن تنظيم 

صيد وحماية الثروة البحرية.
وكان وزير “األشغال” قد أوضح في تصريح صحافي 
أن “القـــرار يأتـــي حرصا مـــن الـــوزارة للمحافظة على 
الثـــروة البحريـــة بمـــا يســـهم فـــي تنمية هـــذا القطاع 
وسعيا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين؛ 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة للثـــروات البحرية، في 

ظل الممارسات الخاطئة لطرق الصيد”.

“بلدية الجنوبية”: حمالت تفتيشية للتأكد من تطبيق حظر صيد الروبيان

ال غياب
بــحــضــور جــمــيــع اعـــضـــاءه عقد 
الشمالية  المنطقة  بلدي  مجلس 
ــادي الــثــانــي  ــيـ ــتـ اجــتــمــاعــه االعـ
للفصل  الــثــانــي  ــدور  الـ مــن  عشر 

التشريعي الخامس

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

أعلن مصـــرف البحريـــن المركزي بأنه 
 1796 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 
)ISIN BH0004K85374( من أذونات 
الخزانـــة الحكوميـــة األســـبوعية التي 
يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركزي 

نيابة عن حكومة البحرين.
 تبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليون 
دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ 
فـــي  وتنتهـــي  فبرايـــر2020   26 فــــي 
27 مايـــو 2020، كمـــا بلغ معدل ســـعر 

الفائدة هذه األذونات 2.49 % مقارنة 
لإلصـــدار   %  2.50 الفائـــدة  بســـعر 

السابق بتاريخ 12 فبراير 2020.
وقد بلغ معدل ســـعر الخصم 99.374 
% وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع 99.370 % علًمـــا بأنه قد تمت 
تغطيـــة اإلصـــدار بنســـبة 100 %. كما 
بلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة 
مـــع هـــذا اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.110 

مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة الحكومية

المنامة - فاتيل للضيافة والسياحة

نّظمـــت كليـــة فاتيـــل للضيافـــة والســـياحة فـــي البحريـــن 
مؤخـــًرا المحاضرة األولى المعنية بمناقشـــة الفجوات بين 
قطاع السياحة والعقارات من جهة وفرص االستثمار من 
جهة أخـــرى. وألقى المحاضرة التـــي حضرها أكثر من 40 
طالًبـــا وطالبة من الكلية مدير إدارة تطوير االســـتثمارات 
التنميـــة  بمجلـــس  والترفيهيـــة  والســـياحية  العقاريـــة 

االقتصادية علي مرتضى.
 ووســـط حضـــور الفت مـــن الطـــاب المحتمليـــن وأولياء 
األمور وعدد من الضيوف من قطاع الضيافة في المملكة، 
سلطت المحاضرة الضوء على عدد من المواضيع المتعلقة 
بالقطـــاع، ومنها أهمية الســـياحة واالســـتثمارات المتعلقة 
بالعقارات كعاملّي مساهمة رئيسيين في النمو االقتصادي 
للبحرين، باإلضافة إلى مناقشة الفجوات والقضايا داخل 
القطـــاع والحاجـــة إلى معالجتهـــا، والمزايـــا الخاصة التي 

يمكن أن تقدمها المملكة للمؤسسات السياحية.
وناقشـــت المحاضرة أيًضا عدًدا من المشاريع المستقبلية 
الكبيرة في قطاع الضيافة والسياحة، والتي من شأنها أن 
توفـــر العديد من فرص العمل المحتملة لطّاب الكلية بعد 

تخرجهـــم. وعقدت جلســـة حوارية في ختـــام المحاضرة 
تم فيها اإلجابة عن أســـئلة واستفسارات الحضور، كما تم 
كذلك تبادل األفكار والخبرات فيما بينهم خال الجلسة.

مدير عام الكلية بمعية المحاضر

ــل الــقــطــاع ــ ــا داخ ــاي ــض ــق ــوات وال ــج ــف ــراض ال ــع ــت اس
“فاتيل” تناقش فرص السياحة واالستثمار

السنابس - الغرفة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  بحـــث 
البحريـــن ســـمير ناس، مـــع وزيـــر التجارة 
والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية 
عبدهللا علي حسن، آليات تعزيز العاقات 
تربـــط  التـــي  واالســـتثمارية  االقتصاديـــة 
الكفيلـــة  والســـبل  الصديقيـــن،  البلديـــن 
بتنمية آليات التعاون بينهما في المجاالت 
الزيـــارات  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد  كافـــة، 
واللقـــاءات الثنائيـــة فـــي تعزيـــز وتطويـــر 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــاالت، إضافة 
ذات  االقتصاديـــة  القضايـــا  بحـــث  إلـــى 
االهتمام المشـــترك. وأعرب رئيس الغرفة 
أثنـــاء االجتمـــاع عـــن اعتـــزازه بالعاقـــات 
األخويـــة الوثيقة التي تربط بين البحرين 
والصومـــال الفيدراليـــة، وما تتســـم به من 
تطـــور وشـــمول فـــي مختلـــف المجـــاالت. 
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع فـــي إطـــار الزيارة 
الرســـمية التي يقوم بهـــا الوزير الصومالي 

والوفـــد المرافق له إلى البحرين، إذ أشـــاد 
الوزيـــر بالتطـــور الملحـــوظ واإلمكانيـــات 
التـــي تمتلكهـــا البحريـــن التي تعـــد موقًعا 
اســـتراتيجًيا لاســـتثمار فـــي ظـــل وجـــود 
البيئة المائمة والتســـهيات التي توفرها 
الحكومة للمســـتثمرين والتي جعلت منها 
بوابة لألعمال فـــي المنطقة ومقًرا إقليمًيا 
للعديـــد مـــن الشـــركات العالميـــة. وأعـــرب 
وزير التجارة والصناعة الصومالي عن بالغ 
اعتـــزازه وتقديره للجهود واألدوار البارزة 
التـــي تقـــوم بهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 

العاقـــات  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  البحريـــن 
الصوماليـــة  البحرينيـــة  االقتصاديـــة 
العمرانـــي  بالتقـــدم  منوهـــا  المشـــتركة، 
واالقتصـــادي الكبيـــر الذي تشـــهده مملكة 
البحرين حالًيا، ومشيدا بالدور الذي تلعبه 
الحكومة في جذب االستثمارات العالمية 
عبر تســـهيل إقامة المشـــروعات المتميزة 
وتهيئة األرضيـــة المائمة لها في المملكة، 
مـــا يدفـــع بالعديد مـــن المشـــاريع العالمية 
الضخمة الختيار البحرين كمركز لعملياتها 

في منطقة الشرق األوسط.

أهميـــة الزيـــارات واللقـــاءات الثنائيـــة فـــي تعزيـــز العالقـــات
“الغرفة” تبحث التعاون االقتصادي مع الصومال

11 % انخفاض رواد السينما بالبحرين وسط منافسة عالية
ــة ــودي ــع ــس ــوق ال ــسـ ــالـ ــال بـ ــجـ ــمـ ــي الـ ــ ــع ف ــوس ــت ــل ــات ل ــهـ ــوجـ تـ

ذكـــر تقرير أن إجمالي عدد رواد الســـينما في البحرين 
انخفـــض بنســـبة 11 % في العـــام 2019، مقارنة بالعام 
2018، في الوقت الذي تعتبر الســـوق السعودية فرصة 

مواتية لتحقيق مزيد من النمو.
وذكـــر رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن للســـينما 
عصـــام فخـــرو، فـــي كلمة أمام المســـاهمين عـــن أعمال 
العام 2019، أن البيئة االقتصادية الحالية صعبة للغاية 

وال تزال شدة المنافسة مرتفعة.
ورغـــم هذا االنخفاض، إال أن شـــركة البحرين للســـينما 
ســـجلت زيـــادة بنســـبة 7 % في هـــذا المضمار؛ بســـبب 
افتتـــاح مجمـــع ســـينما جديـــد بعـــدد 10 صـــاالت فـــي 
مجمـــع الواحة التجاري، ورفعت الشـــركة من مســـتوى 
أرباحهـــا وحافظـــت علـــى توزيعاتها الســـنوية المجزية 

للمساهمين.
وأكد فخرو “ال نزال ملتزمين بإدارة نشاطاتنا وأعمالنا 
التجاريـــة باتجاه تحقيق نمو متســـق وتنافســـي مربح 

ومسؤول”. 
وبلـــغ الدخـــل التشـــغيلي 9.02 مليون دينار في الســـنة 
الماليـــة 2019، مقارنـــة بمبلـــغ 8.34 مليـــون دينـــار في 

السنة المالية السابقة. 
وســـجلت المجموعـــة صافـــي ربـــح قـــدره 4.23 مليون 
دينار في ســـنة 2019، مقارنـــة بمبلغ 4.22 مليون دينار 
في سنة 2018، وبلغت ربحية السهم 54 فلسا في سنة 
2019، وبلغ إجمالي حجم الميزانية و 92 مليون دينار.

وأشـــار فخـــرو إلـــى أن “الســـنة الماليـــة 2019 تميـــزت 
بإنجـــازات اســـتثمارية مهمـــة، مثـــل زيـــادة محفظتنـــا 

االستشـــارية، ونحن ســـعيدون بمدى مساهمة محفظة 
السندات والصكوك في الناتج المالية لهذه السنة”. 

وقـــال  فخرو  “تحاول مجموعتنا دائما توســـيع خدود 
أنشـــطتها مـــن خـــال اقتناص أيـــة فـــرص او تحديات 
اســـتراتيجية  مـــن  وكجـــزء  الشـــركة،  لنمـــو  جديـــدة 
التوســـع، دخلـــت الشـــركة في أنشـــطة ترفيهيـــة أخرى 
جديـــدة وحصلت على امتياز حصري لتشـــغيل عربات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الكهربائيـــة  غوكارتينـــغ 
الخليجـــي بأكملهـــا )..( ولقـــد أبرمـــت الشـــركة اتفاقيـــة 
لتتداول أول غـــو - كارتينغ كهرباني داخلي في مجمع 
البحريـــن التجـــاري، ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ المشـــروع 

المقترح في منتصف العام 2020”.
وتوقـــع فخرو فرصا جديدة في الســـعودية، إذ فتحت 
البـــاد أبوابها ألعمال تشـــغيل الســـينما بعـــد حوالي 35 
عامـــا، إذ إن الشـــركة بصـــدد الحصـــول علـــى رخصـــة 
ســـينما لفتح وتشغيل مجمع ســـينما هناك، ومع إضافة 
الســـعودية إلى القائمة، ســـيكون للشـــركة تواجد في 4 

دول في منطقة الخليج.

تفسيــر العقــد
العقـــد شـــريعة المتعاقديـــن، من أهم قواعـــد التعاقد مـــن البداية وأثناء 
التنفيذ بواســـطة األطـــراف المتعاقدة. والتعبير عن النيـــة إلكمال العقد 
يكون عبر عدة وســـائل كالكتابة أو الشـــفاهة. لكن القانون، يشـــترط أن 
يكـــون العقـــد مكتوًبا في بعض الحاالت. ومن العقـــود التي تتم كتابتها، 
قـــد تكون هناك تفاصيل ويتكون العقد مـــن مئات الصفحات والماحق 
والمرفقـــات. فـــي مثل هذه الحاالت، يجب أن تتم صياغة العقد بصورة 
ســـليمة وواضحة ومبـــرأة من العيوب والكتابة غير الواضحة والحشـــو 
غيـــر المفيد. وبالطبع، هناك من لديهم الكفاءة والخبرة للقيام بالصياغة 
وإعدادها في أفضل شكل وانسجام مع القانون ورغبة األطراف. وهناك 
مـــن ال يتمتـــع بهذه الصفات ويكـــون العقد “وثيقة” خطـــرة على أطراف 
التعاقد ويؤدي لمخاطر قانونية، ال محالة. ومن هذا تأتي نتائج مخالفة 

لنية األطراف.
 ناحظ ظهور خافات تتعّلق بتفسير مواد أو بنود العقد المبرم. ووفق 
أحـــكام القانـــون المدني، هناك مبادئ قانونية لتفســـير العقـــود منها، “إذا 
كانت عبارة العقد واضحة فا يجوز االنحراف عنها عن طريق تفسيرها 

للتعرف على إرادة المتعاقدين”، 
 و”أمـــا إذا كان هنـــاك محـــل لتفســـير العقـــد، فيجـــب البحـــث عـــن النيـــة 
المشـــتركة للمتعاقديـــن دون الوقوف عند المعنـــى الحرفي لأللفاظ، مع 
االســـتهداء فـــي ذلك بطبيعـــة التعامل، وبما ينبغـــي أن يتوافر من أمانة 
وثقـــة بيـــن المتعاقديـــن، وفًقا للعـــرف الجاري فـــي المعامـــات”، وأيًضا 
“يفســـر الشـــك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شـــأن إعمال 
الشـــرط أن يضره، وعلى وجه الخصوص يفســـر الشك لمصلحة المدين 
إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله االلتــــزام، أو يجعل عبأه عليه 

أكثر ثقاً”. 
يجـــب االلتـــزام بهـــذه القواعـــد الجوهرية التـــي يتضمنها القانـــون، عند 
الحاجة لتفســـير العقد الذي يحكم العاقـــة بين األطراف. ولكن ناحظ 
أن أحـــد أطـــراف العقـــد، والذي يعتبر نفســـه في وضع أقـــوى من اآلخر، 
يســـعى إلى تفســـير العقد بما يتماشـــى من تحقيق رغباته الذاتية حتى 
ولـــو على حســـاب الطرف الشـــريك في العقـــد. إن القانـــون يضع طرفي 
العقـــد فـــي مرتبـــة واحـــدة، لـــذا يجب تنفيـــذه وفق مـــا ورد فيـــه، وعند 
االختـــاف حول النصوص، يجب الحرص على تفســـيرها وفق القواعد 

القانونية حتى يظل العقد شريعة المتعاقدين.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

تحويل التدفقات بشــارع اإلمام الحســين بـــ 295 ألف دينار

ا لتنقيب 16 موقًعا أثريًّ

طرحت هيئة البحرين للثقافة واآلثار في جلسة 
مجلـــس المناقصات والمزايدات أمس، مناقصة 
عامة للقيام بأعمال تنقيب ومســـح ومراقبة 16 
ا تابًعـــا للهيئة تقدم إليها 5 عطاءات  موقًعـــا أثريًّ
علـــق أحدهـــا، وأقـــل عطـــاء بقيمـــة 159.6 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 240 ألف دينار.
 وتسعى الهيئة من خال هذه المناقصة للحفاظ 
على تقدم ســـير أعمال الحفـــر التي تتطلب من 
الشـــركات المؤهلة تأهياً عالًيا من ذوي الخبرة 
في هـــذا المجال لتحديد وجـــود أو عدم وجود 
بقايـــا أثريـــة، مراقبـــة وفحص المواقـــع بانتظام 
لحمايـــة الموقـــع من أي أعمـــال تخريب والعبث 
للمواقـــع.  الـــدوري  التنظيـــف  باآلثـــار، وضمـــان 
ويخضع برنامج المســـح األثري للتغييرات بناًء 
على طلبات التنقيب الواردة للهيئة وكذلك على 

طبيعة المكتشفات األثرية.
 كما طرحت شـــؤون األشـــغال بوزارة األشـــغال 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
مناقصـــة لتحويـــل التدفقـــات الموجـــودة فـــي 
شـــارع اإلمـــام الحســـين بمجمـــع رقـــم 302، تـــم 
اســـتام 7 عطـــاءات علـــق أحدهـــا وأقـــل عطاء 
بقيمـــة 295 ألـــف دينـــار وأكبرها بقرابـــة 787.4 
ألـــف دينـــار. وســـيتم من خـــال هذا المشـــروع 
إعـــادة تأهيـــل وتطوير ما يقـــارب 625 متًرا من 
الخط الرئيســـي الناقـــل لمياه الصـــرف الصحي 
الممتـــد علـــى الشـــارع، حيـــث ســـيتم اســـتبدال 
الخط الرئيســـي الموجود بقطـــر 150 مم و200 
 )UPVC( نـــوع مـــم إلـــى خـــط رئيســـي جديـــد 
بقطـــر 200 مـــم و250 مم. كمـــا تتضمن األعمال 
اســـتبدال 24 غرفة تفتيش خرســـانية وســـيتم 

تعميقها من 3.72 متر حتى 4.8 متر.
 وكذلـــك طرحت شـــركة نفط البحريـــن “بابكو”، 
مناقصـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية لتنفيـــذ 
تقنيـــة تحليـــل وذكاء األعمـــال، تقـــدم إليهـــا 5 
عطاءات فنية علق 4 منها. وتســـعى “بابكو” إلى 
تطبيـــق حـــل ذكاء األعمال والتحليـــات المبني 
علـــى مجموعـــة من مؤشـــرات األداء الرئيســـية 
المهمـــة ومقاييس العمـــل، وتجميع البيانات من 
أنظمة المؤسســـة المتعددة. كما تعتزم الشـــركة 
مراجعة وتبســـيط واســـتكمال هيكل مؤشـــرات 

األعمـــال  بهـــا لجميـــع خطـــوط  الخـــاص  األداء 
ووظائف الدعم. عند القيام بذلك، من المتوخى 
اتبـــاع نهـــج من أعلى إلى أســـفل أي من مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة ومن ثم مســـتويات 
التشغيل، واشترطت الشـــركة في المناقصة أن 
يعمـــل مقدم العطاء تقديـــم مجموعة كاملة من 
مقاييـــس األعمـــال المحـــددة ومؤشـــرات األداء 

الرئيسية مسبًقا لصناعات النفط.

7 مناقصات تابعة لـ6 جهات 

 وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت علـــى موقع 
مجلـــس المناقصات والمزايـــدات أمس فتح 7 
مناقصات تابعة لــــ6 جهات حكومية، بإجمالي 
47 عطاًء، في حيـــن تم تعليق 12 عطاًء تابًعا 
لــــ6 مناقصـــات. وبلـــغ مجموع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 671.9 ألف دينار.

 وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض، أولهما إلنشـــاء وتصنيع 
الســـفر  لمعرضـــي  عـــرض  منصتـــي  وتشـــييد 
والســـياحة فـــي الريـــاض ودبـــي لســـنة 2020 
تقـــدم إليهـــا 9 عطاءات علق اثنـــان منها وأقل 
عطـــاء بنحو 22.5 ألـــف دينار وأكبرهـــا بقرابة 
مكاتـــب  لفتـــح  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   115.6
تمثيليـــة فـــي االتحـــاد الروســـي، حيث ســـيتم 
التعاقـــد مـــع مكاتـــب ســـياحية مـــن االتحـــاد 
الروســـي الســـتقطاب األفـــواج الســـياحية إلى 
البحريـــن ولتطويـــر واقتـــراح خطة تســـويقية 
اســـتراتيجية للتنفيـــذ من أجـــل تعزيز المملكة 
كوجهة للزوار وزيادة حركة الزوار الخليجيين 
والدوليين إلى البحرين تقدم إليها 4 عطاءات، 
علـــق اثنـــان منهـــا وأقل عطـــاء بقيمـــة 39 ألف 

دينار.
 كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــركة مطـــار 
المـــواد  الكشـــف  أجهـــزة  لتزويـــد  البحريـــن 
المتفجـــرة الســـائلة والمحطـــات المتنقلـــة لهـــا 
تقـــدم إليهـــا 3 عطاءات أقلها بنحـــو 90.2 ألف 
دينار، ومناقصة لمركز عيسى الثقافي لتقديم 
خدمـــات النظافـــة بالمركـــز لمدة ســـنتين تقدم 

إليها 14 عطاء علق اثنان منها.

جلسة المناقصات أمس

لندن - رويترز

 الذهب يقفز 
أكثر من 2 %

ارتــفــع الــذهــب أكــثــر مــن 2 % أمس 
فبراير  منذ  مستوى  أعــلــى  ليسجل 
ــاالت  حــ ارتــــفــــاع  ــز  ــّفـ حـ إذ   ،2013
اإلقبال  كــورونــا،  بفيروس  اإلصــابــة 
الـــذي ُيعتبر  الــمــعــدن األصــفــر  عــلــى 
ــذهـــب في  ــاًذا آمـــًنـــا. وارتـــفـــع الـ ــ مــ
إلــى   %  1.2 الـــفـــوريـــة  ــمــعــامــات  ال
)األونصة(.  لألوقية  دوالر   1663.06
وفي التعامات اآلجلة في الواليات 
ــذهــب 1 % إلــى  ــفــع ال الــمــتــحــدة ارت

1665 دوالًرا.
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تحدث مسؤول في غرفة تجارة وصناعة 
البحرين، عن تحركات تجري حالًيا إلعداد 
مشـــروع إنشـــاء أول هيئة مـــن نوعها في 
البـــاد تنظـــم العمل في مجـــال المقاوالت 
واإلنشـــاءات، في ظل شـــكاوى عن وجود 

ممارسات خاطئة ودخيلة على القطاع.
وقـــال نائب رئيـــس لجنة اإلنشـــاءات في 
الغرفـــة رائد أحمد عمـــر، إن الغرفة بصدد 
رفـــع تصـــور إلى وزارة األشـــغال لتشـــكيل 
جهـــاز علـــى غـــرار مجلـــس مزاولـــة المهن 
الهندسية، تعنى باإلشراف والرقابة ومنح 
التراخيص المتعلقـــة بالعاملين في قطاع 
المقـــاوالت واإلنشـــاءات ؛ من أجل تنظيم 

أكبر لهذا القطاع.
وأوضـــح عمـــر علـــى هامـــش لقـــاء عقدته 
الغرفـــة صبـــاح أمس لقطـــاع مـــواد البناء 
واإلنشـــاءات، أن المقتـــرح يجـــري بلورته 
حالًيـــا عبر التنســـيق مع الجهـــات المعنية، 

متوقًعا أن يتم رفع المشـــروع إلى مجلس 
غرفـــة تجارة وصناعة البحرين قبل نهاية 
هـــذا العام لرفعـــه إلى وزارة األشـــغال، ثم 
مجلـــس الوزراء ليصدر بشـــأنه قانون بعد 

مصادقة الجهات الرسمية عليه.
وتأتـــي تصريحـــات عمـــر في ظـــل حديث 
مقاولين عن مشـــكلة يعانيها القطاع وكل 
القطاعـــات االقتصادية ممثلـــة في “الفيزا 

المرنة”، التي ســـمحت للكثير من األجانب 
منافســـة أصحـــاب األعمـــال دون أعباء أو 
تكاليف إضافية، إذ حصل عشرات اآلالف 
علـــى رخـــص العمـــل المفتوحـــة مـــن دون 
قيود للمنافســـة في مختلف األنشـــطة من 

دون أعباء إضافية.
الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  ورأى 
عبدالحكيـــم الشـــمري، أنـــه ينبغـــي وضـــع 

ضوابط لعمليـــة منح رخص العمل المرنة، 
وأن يتم منحه ضمن شروط وأطر محددة 

ال تضر باالقتصاد وأصحاب األعمال.
وتحدث المدير العام لشركة جنين للحجر 
الطبيعـــي صاحـــب األعمـــال ســـيد شـــرف 
عباس شـــرف، عن منافســـة غيـــر متكافئة 
أصحـــاب  لهـــا  يتعـــرض  عادلـــة  غيـــر  أو 
األعمـــال مـــن الوافديـــن الذيـــن يحملـــون 

رخصـــة “الفيـــزا المرنـــة”، أو تلـــك التـــي ال 
تحمـــل رخصة لمزاولة العمـــل، في الوقت 
الـــذي يتكبد فيه أصحاب األعمال تكاليف 

ورسوم كثيرة للعمل بصورة نظامية.
وقال شـــرف “الكثير من المقاولين يعانون 

من هذه المشكلة”.
وتطرق شرف إلى إيقاف معامات التجار 
عند التأخر عن ســـداد الرسوم الحكومية، 

“ففاتـــورة الكهربـــاء التـــي تتعـــدى الـ 100 
دينـــار يتم قطـــع الكهرباء عنـــد التأخر في 
ســـدادها، وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل 
بتعطيـــل معامات الســـجل التجـــاري عند 
التأخـــر فـــي الســـداد، مـــع وجـــود تكاليف 
باهظـــة تبلـــغ 5 دينـــار لـــكل معاملـــة عنـــد 
إضافـــة عامـــل أو إلغـــاء عامل عبـــر موقع 

الهيئة”.
أو  المبالـــغ  تقســـيط  إلـــى  شـــرف  ودعـــا 
منـــح أصحـــاب األعمـــال فرصـــة لتســـديد 
الفواتير في ظل انحســـار أنشطة األعمال 

واألوضاع االقتصادية الراهنة.
وانتقـــد أصحـــاب أعمـــال فتـــح ســـجات 
المقـــاوالت دون ضوابط مع وجود ظاهرة 
“تأجيـــر الســـجات”، التـــي تشـــكل لوبيات 
أجنبيـــة تعمـــل في قطـــاع المقـــاوالت وال 
تعطـــي أي فرصـــة للبحريني، كمـــا ظهرت 
مشـــكات تتعلق بجـــودة العمل في قطاع 

اإلنشاءات.

جانب من الحضور  المتحدثون في اللقاء

تحركات إلنشاء أول هيئة لتنظيم قطاع المقاوالت واإلنشاءات
ــة” ومـــخـــاوف “الـــجـــودة” ــرن ــم ــزا ال ــي ــف ــة لـــ “ال ــادل ــع ــوى مــن الــمــنــافــســة غــيــر ال ــك ش
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أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قرار رقم )17( لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية 
للمرسوم بقانون رقم )28( لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم )1( لسنة 2000.

مـــواد   5 الوزيـــر أن تضـــاف  وقـــّرر 
جديـــدة بأرقـــام )35( مكـــرًرا و)35( 
إلـــى   )2( مكـــرًرا  و)35(   )1( مكـــرًرا 
الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 
رقم )28( لســـنة 1999 بشأن إنشاء 
الصناعيـــة،  المناطـــق  وتنظيـــم 
لســـنة   )1( رقـــم  بالقـــرار  الصـــادرة 
2000، ونشـــر ذلـــك فـــي الجريـــدة 
الرســـمية العـــدد األخير وتـــم العمل 

به اعتباًرا من 17 فبراير الجاري.
 وتنـــص المـــادة 35 مكـــرًرا على أنه 
يجـــوز لمالـــك المشـــروع الصناعـــي 

إقامة مبنى ســـكني إلســـكان عمال 
المخصصـــة  األرض  فـــي  منشـــأته 
يلتـــزم  أن  علـــى  للمشـــروع، 
اآلتيـــة:  والمعاييـــر  باالشـــتراطات 
ا  معـــدًّ الســـكني  المبنـــى  يكـــون  أن 
ومخصًصا لعمال منشـــأته المسجلة 
فـــي الســـجل التجـــاري الـــوارد فـــي 
عقـــد إيجار القســـيمة الصناعية، أال 
تقـــل مســـاحة القســـيمة الصناعيـــة 
المســـتأجرة عـــن 5 آالف متر مربع، 
المخصصـــة  المســـاحة  تتعـــدى  أال 
لبناء ســـكن العمـــال على القســـيمة 

االرتـــدادات  شـــاملة  الصناعيـــة 
الجانبية بنسبة 15 % من المساحة 
أن  الصناعيـــة،  للقســـيمة  الكليـــة 
يكـــون لموقع البناء مدخل ومخرج 
مســـتقبل، أن يحصـــل علـــى كافـــة 
الازمـــة  والتراخيـــص  الموافقـــات 
مـــن الجهات المعنية بتنظيم ســـكن 
العمال، أن يتعهد بكامل المسؤولية 
فـــي إدارة وصيانة المبنى الســـكني 
والمعاييـــر  االشـــتراطات  وفـــق 
المعنيـــة  الجهـــات  لـــدى  المعتمـــدة 

والتأمين عليه.

 ونّصـــت المادة )35( مكرًرا )1( على 
أن يتقدم مالك المشروع الصناعي 
بطلـــب إلى لجنـــة شـــؤون المناطق 
الصناعيـــة للحصـــول على ترخيص 
بإقامة المبنى السكني للعمال، على 
أن تُبـــّت اللجنـــة فـــي الطلب خال 
شـــهر من تاريـــخ تقديمه مشـــفوًعا 
ومســـتوفًيا  المســـتندات  بكافـــة 
الازمـــة،  والمعاييـــر  لاشـــتراطات 
ثانًيا: يتم إبرام عقد إيجار القسيمة 
شاما النشاط الصناعي وترخيص 
لعمـــال  الســـكني  المبنـــى  إقامـــة 
المنشـــأة وفًقا لعقد اإليجـــار المبرم 
مع الـــوزارة، علـــى أن يتـــم تضمين 
الصناعيـــة  الفئـــة  احتســـاب  آليـــة 
للنشـــاط  المخصصـــة  للمســـاحة 

اللوجســـتية  والفئـــة  الصناعـــي 
للمســـاحة المخصصـــة لبنـــاء ســـكن 

العمال في العقد.
 أما المادة )35( مكرًرا )2( فقد نصت 
على أنه يجوز لمســـتأجر القســـيمة 
الصناعيـــة الســـماح لبعـــض العمـــال 
القســـيمة  فـــي  الدائمـــة  باإلقامـــة 
الصناعيـــة للقيام بأعمال الحراســـة 
أو إدارة وتشـــغيل المشـــروع تحت 
إشـــراف المســـتأجر، ويتـــم تحديد 
عدد العمال المســـموح لهم باإلقامة 
وفًقـــا لمســـاحة القســـيمة الصناعية 
إلـــى حـــد 4 آالف متر مربع يســـمح 
بعامليـــن، ومـــن 4001 إلـــى 8 آالف 
متـــر مربع يســـمح بـ4 عمـــال، وأكبر 
من 8001 متر مربع يســـمح بعدد 5 

عمال.
 كما يجب على مســـتأجر القســـيمة 
الصناعيـــة أن يخصـــص جـــزًءا من 
مســـاحة القســـيمة كموقـــع إلقامـــة 
مدخـــل  عنـــد  المذكوريـــن  العمـــال 
مـــكان  وفـــي  الصناعيـــة  القســـيمة 
الســـكنية  المبانـــي  عـــن  منفصـــل 
القائمـــة علـــى القســـيمة الصناعية. 
ويلتزم المســـتأجر بإدارة وتشـــغيل 
وأن  وجـــه  أكمـــل  علـــى  المشـــروع 
وصحـــة  ســـامة  علـــى  يحافـــظ 
العامليـــن لديـــه، وال تنطبـــق أحكام 
هذه المادة على المناطق الصناعية 
التـــي تتوافـــر بهـــا خدمة الحراســـة 
الـــوزارة  توفرهـــا  التـــي  الدائمـــة 

بالتعاقد مع شركات الحراسة.

الـــــجـــــاري فـــــبـــــرايـــــر   17 مــــــن  اعــــــتــــــبــــــاًرا  بــــهــــا  الــــعــــمــــل  تــــــم 

إضافة 5 مواد بقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

زينب العكري

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام” أمس عند مســتوى 1,660.36 
بانخفاض وقدره 8.30 نقطة مـقارنـة بإقفالـه أمس األول.

وتداول الـمستثــــمرون 3.61 
مليون سهم، بقيــــمة إجمالية 
قدرها 748.35 ألف دينار، تـم 
تنفيذها من خال 91 صفقة، 
الـمستثــــمرون  ركـــز  حيـــث 
تعاماتـهم على أسهم قطاع 
البنوك التجارية والتي بلغت 
الـمتداولــــة  أســـهمه  قيــــمة 
309.19 ألـــف ديـنــــار أي مـــا 
نسبته 41.32 % من القيــــمة 
اإلجــــمالية للتداول وبكــــمية 
قدرهـــا 1.19 مليـــون ســـهم، 

تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 43 
صفقة.

 وجـــاء البنك األهلي المتحد 
في الـمركــــز األول، إذ بــــلغت 
الـمتداولــــة  أســـهمه  قيــــمة 
194.62 ألـــف ديـنــــار أي مـــا 
نسبته 26.01 % من إجـمـالـي 
الـمتداولــــة  األســـهم  قيــــمة 
وبكــــمية قدرها 484.98 ألف 
سهم، تــــم تنفيذها من خـال 

9 صفقات.
 أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان أللمنيوم البحرين )ألبا( بقيـمة  «

قدرها 132.49 ألف ديـنـار أي ما نسبته 17.70 % من إجـمـالـي 
قيـمة األسهم الـمتداولـة. ثـم جاءت مجموعة جي اف اتش 

المالية بقيـمة قدرهـا 129.11 ألف ديـنـار أي ما نسبته 17.25 % 
من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

تداول 3.6 مليون سهم بـ 748.4 ألف دينار “البورصة” تستعرض أهم مواضيع عالقات المستثمرين
ــحــوكــمــة ــة وال ــي ــاع ــم ــت ــا الــبــيــئــيــة واالج ــاي ــض ــق ــج ال ــ ضـــــرورة دم

نّظمت بورصة البحرين ورشـــة حول أهم 
مواضيع عاقات المســـتثمرين في 2020 
وذلـــك يـــوم أمـــس 24 فبرايـــر 2020 فـــي 
إطـــار جهـــود البورصـــة لتشـــجيع تطبيـــق 
أفضـــل الممارســـات فـــي مهنـــة عاقـــات 
المدرجـــة.  الشـــركات  بيـــن  المســـتثمرين 
حضـــر الورشـــة أكثـــر مـــن 30 ممثـــاً مـــن 
الشركات المدرجة إلى جانب أعضاء فرع 
البحريـــن لجمعية عاقات المســـتثمرين.  
مواضيـــع  أهـــم  الورشـــة  وتناولـــت 
عاقـــات المســـتثمرين فـــي 2020، حيث 
تضّمنـــت المواضيـــع نشـــاط المســـاهمين 
البيئيـــة  القضايـــا  دمـــج  أهميـــة  وتنامـــي 
واالجتماعية والحوكمة، والمســـاواة بين 
المّطـــرد  والتطـــور  واألجـــور،  الجنســـين 

وأعقـــب  الســـلبي.  واالســـتثمار  للرقمنـــة، 
الورشـــة جلســـة نقاشـــية بعنوان “الفرص 
والتحديـــات التي تواجـــه مهنيي عاقات 
المســـتثمرين فـــي البحريـــن” حيـــث أدار 
الجلســـة النقاشـــية المدير العـــام لجمعية 
عاقـــات المســـتثمرين بالشـــرق األوســـط 

“ميرا” جون غوليفير، في حين شارك في 
الجلسة كل من الشيخ عبد هللا آل خليفة 
المدير التنفيذي إلدارة االتصال وعاقات 
ولينـــا  البحريـــن  زيـــن  فـــي  المســـتثمرين 
العليمي، الشريك المؤسس وعضو مجلس 
اإلدارة المنتدب لشركة3BL. وقالت مدير 

إدارة التســـويق وتطوير األعمال ببورصة 
البحرين،مروة المسقطي “إنه ومع ازدياد 
أهميـــة مهنـــة عاقات المســـتثمرين، فإننا 
ســـعداء بتنظيم ورشـــة تجمـــع القادة في 
لمناقشـــة  المســـتثمرين  عاقـــات  مجـــال 
للشـــركات  الفائـــدة  المواضيـــع ذات  أهـــم 
المدرجة ومناقشـــة المواضيع المستجدة 
حـــول عاقـــات المســـتثمرين باألخص ما 
يتعلق منها بالقضايا البيئية واالجتماعية 
مـــن  االســـتدامة”.  وقضايـــا  والحوكمـــة 
جانبـــه، قـــال غوليفيـــر “يســـرنا أن ندعـــم 
الجهـــود الجبـــارة المبذولـــة مـــن قبل فرع 
جمعية عاقات المستثمرين في البحرين 
لتعزيـــز عاقـــات المســـتثمرين والتي تعد 
اللبنة األساســـية في تطوير ونجاح سوق 

رأس المال”.

المشاركون في ورشة العمل

المنامة - بورصة البحرين

علي الفردان

المنامة - فلك لالستشارات

بعـــد النجاح الـــذي حققته الدورات الســـابقة، 
تنظيـــم  عـــن  لاستشـــارات،  فلـــك  أعلنـــت 
الـــدورة الرابعـــة من “قمـــة فلـــك للتفكير غير 
االعتيادي” في المنامة يوم 25 مارس 2020 
تحـــت رعايـــة ســـعادة وزير شـــؤون الشـــباب 

والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد.
وسيشـــارك في قمة هذا العام، والتي ستعقد 
ليـــوم واحد، نخبـــة مميزة مـــن رواد األعمال 
المبدعيـــن وأصحاب اإلنجازات االســـتثنائية 
والمبتكريـــن وشـــخصيات مؤثـــرة مـــن حول 
العالـــم، من بينهـــم: الحائز علـــى جائزة نوبل 

الســـيد كاياش ســـاتيارثي، ومؤسس شركة 
والرئيـــس  بوشـــنل،  نـــوالن  الســـيد  أتـــاري 
 Neat و    Neat Meat لشـــركة  التنفيـــذي 
علـــى  والحائـــزة  Eco-Feedsالمحـــدودة 
جائـــزة األعمـــال التحويليـــة لعـــام 2018 من 
فاينانشـــال تايمز / مؤسسة التمويل الدولية 
الســـيد لينكولن بيدا، والمديرة التنفيذية في 
مجموعة مستشـــفيات أبولو  السيدة سونيتا 

ريدي، وغيرهم.
وتعليقـــًا علـــى هـــذا اإلعـــان، أعـــرب ســـهيل 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس  القصيبـــي، 

امتنانـــه  عـــن  لاستشـــارات،  فلـــك  لشـــركة 
علـــى  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  لوزيـــر 
تفضلـــه برعايـــة القمـــة، كمـــا توّجـــه بالشـــكر 
لهيئـــة “تمكين” )صندوق العمـــل( على دعمها 
المتواصـــل وإيمانها الراســـخ بأهمية االبتكار 
وريادة األعمال باعتبارهما عاملين أساسيين 

لنمو واستدامة االقتصاد.
وقال: “لقد ساعدت ريادة األعمال المستندة 
على التفكير المبتكر، المملكة والعالم بأســـره 
علـــى تطويـــر وإنشـــاء منتجـــات وخدمـــات 
جديـــدة تنافس المنتجـــات الموجودة، إن لم 

تحل محلها. وتأتي استضافة الدورة الرابعة 
مـــن “قمة فلـــك للتفكير غير االعتيـــادي” في 
إطار هدفنا الرامي إلى بناء اقتصادات أقوى 
ومجتمعـــات أكثـــر ســـعادة من خـــال إطاق 

العنـــان لألعمـــال والطاقـــات البشـــرية. وإننـــا 
نســـعى مـــن خـــال القمة إلـــى إلهـــام مجتمع 
األعمـــال البحريني، وال ســـيما رواد األعمال، 
الجامعـــات  وطـــاب  التنفيذييـــن  القـــادة 

والمـــدارس. ومـــن خـــال وجـــود متحدثيـــن 
مـــن مختلـــف الخلفيـــات، نهدف إلـــى تثقيف 
مجتمع ريادة األعمال والشركات الناشئة في 
البحريـــن بأهميـــة االبتكار والتأكيـــد على أنه 
ليـــس من الضـــروري خلق شـــيء جديد كليا، 
إذ غالبـــًا مـــا يقـــوم المبدعـــون بتبنـــي مفهوم 
موجـــود مســـبقًا وتحويلـــه بطريقـــة مبتكرة 
لتقديمه بشـــكل أفضل للجمهور المستهدف. 
تجعـــل  التـــي  هـــي  المبتكـــرة  األفـــكار  إن 
المنافســـة  علـــى  قـــادرة  الناشـــئة  الشـــركات 

والنجاح واالستمرار”.

انطالق “قمة فلك للتفكير غير االعتيادي” 25 مارس
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تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها الســيد/ مازن جعفر احمد الخواجة باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
المركــز التكنولوجــي للعــزل الحــراري ذ.م.م المســجلة كشــركة شــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيد رقــم ١٠٣٨٤٢ طالبا ٕاشــهار انتهاء اعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا 
الحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم)21( لســنة 

.2001

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼التسجيل

ٕاعالن￼رقم￼)١٥٥٤٥٦(￼￼لسنة￼٢٠١٩￼
بشٔان￼ٕاشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼￼￼

شركة￼المركز￼التكنولوجي￼للعزل￼الحراري￼ذ.م.م

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
اعالن￼بحل￼وتصفيةشركة￼

شركة￼الدر￼للمقاوالت￼تضامن￼الصحابها￼عبدالرسول￼كاظم￼عبدهللا￼ابراهيم￼وشريكته
سجل￼تجاري￼رقم￼١٥٣٤١

بناء على قرار الشركاء في شركة الدر للمقاوالت تضامن الصحابها عبدالرسول كاظم 
عبــدهللا ابراهيــم وشــريكته المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٥٣٤١، بتصفيــة الشــركة 

اختياريا وتعيين السادة/ عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

aldor.oasis@gmail.com
رقم الموبايل: ٣٩٩٦٩٠٠٠ )973+(

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼السجل￼التجاري

CR￼2020-32251￼إعالن￼رقم
￼تسجيل￼اسم￼تجاري

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼السجل￼التجاري

CR￼2020-32600￼إعالن￼رقم￼￼
￼تسجيل￼اسم￼تجاري

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼السجل￼التجاري

CR￼2020-33044￼إعالن￼رقم￼
￼تسجيل￼اسم￼تجاري

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼السجل￼التجاري

CR￼2020-3161إعالن￼رقم￼٩￼
تسجيل￼اسم￼تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: يحيى سلمان علي عبدهللا عبدالحسين
االسم التجاري الحالي:  ماما جيجي لمقاوالت التنظيفات

االســـــم التجـــاري الجديد: سما الكويت للتنظيفات

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير اإلســم التجــاري، فعلى كل من 
لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فراس حسين احمد حسين محمد سلمان

االسم التجاري الحالي:  بابلو للعصير
االســـــم التجـــاري الجديد: بابلو كافيه

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير اإلســم التجــاري، فعلى كل من 
لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: حسين محمد حسين جمعه

االسم التجاري الحالي:  كوادر للديكور
االســـــم التجـــاري الجديد: كوادر للمفروشات

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير اإلســم التجــاري، فعلى كل من 
لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فيصل صالح عيسى الخور

االسم التجاري الحالي:  مطعم فرانجباني
االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم ومقهى أسماك الديرة

￼تاريخ:￼23/02/2020

￼تاريخ:￼24/02/2020 ￼تاريخ:￼23/02/2020

قيد￼رقم:￼28174-3

قيد￼رقم:￼2-105075

قيد￼رقم:￼19259-9 قيد￼رقم:￼1559-43

CR￼2019-167011￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه : الســيد عدنان ســعيد ســلمان احمــد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة / أمينة حبيب عباس اسماعيل

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم￼القيد
 88681-٠1

االسم￼التجاري
برادات زوربا

￼تاريخ:￼11/12/2019

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
اعالن￼بحل￼وتصفيه￼شركة

شركة￼برانتن￼للتجارة￼العامة￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼1￼-￼133104

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
اعالن￼بحل￼وتصفيه￼شركة

ثنك￼فود￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼1￼-￼79372

اعالن￼بحل￼وتصفيه￼شركة
شركة￼نزالوي￼لالستشارات￼المحاسبية￼واالدارية￼ش.ش.و￼لمكالها￼سيف￼

الدين￼نزالوي￼محمد￼الشيخ
سجل￼تجاري￼رقم￼115957

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ادارة￼التسجيل

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

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼
ادارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)CR2020-24276(لسنة￼2020

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼-￼ادارة￼التسجيل
اعالن￼رقم￼)CR2020￼-￼13181(￼لسنة2020
بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية

شركة￼￼￼مصنع￼مسبك￼لصنع￼منتجات￼المعادن
بنــاء علــى قــرار الشــركاء  فــي شــركة برانتن للتجــارة العامــة ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 1 - 133104 بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  صالح محمد حبيب  

صالح الجمري كمصفي  للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: صالح محمد حبيب  صالح الجمري

support@dtconsuiltancy.net
36155121

بنــاء علــى قــرار الشــركاء  ثنك فــود ذ.م.م المســجلة بموجب القيــد رقم 1 - 
 HASHIM PUTHAN  /79372   بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة

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

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

MIXBAHRAIN@GMAIL.COM
34512123 – 33496925

بنــاء علــى قــرار المالــك شــركة نــزالوي لالستشــارات المحاســبية واالداريــة 
ش.ش.و لمكالها ســيف الدين نزالوي محمد الشــيخ المسجلة بموجب القيد 
رقم 115957  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  سيفالدين نزالوى 

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

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

SAIFELDEEN253@GMAIL.COM
63666600

بشان تحويل فرع من  مؤسسة فردية   الى شركة الشخص الواحد

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها الســيد 

حســن احمــد علــي ســلمان المالــك ل مقــاوالت جــرادة    )مؤسســة فردية (  والمســجلة 

بموجــب القيــد رقــم 40824 طالب   تحويل المؤسســة المذكورة  الى شــركة الشــخص 

الواحــد   براســمال وقــدره  20.000    دينــار بحرينــي لتصبح مملوكة من قبله الســيد /

حسن احمد علي سلمان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / فريــدون محمــد فريــدون عبــد الكريــم  باعتبــاره المصفــي 

القانوني   شركة   مصنع مسبك لصنع منتجات المعادن
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  وشــركاه  بموجــب القيــد رقــم 
اختياريــة  تصفيــة  الشــركة  تصفيــة  أعمــال  انتهــاء  إشــهار  طالبــا   ،94364
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

￼تاريخ:￼20/2/2020￼

￼تاريخ:￼2020/2/18￼
￼تاريخ:￼2020/02/24￼

القيد￼:￼40824

￼تاريخ:￼18/2/2020

القيد￼:￼40824

￼تاريخ:￼18/2/2020

تقدم إلينا ورثة  المعلن السيد حمود محمد محسن رياشي     بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد حمود محمد محسن رياشي      

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

رقم￼القيد
2 - 57895

االسم￼التجاري
 خدمات ليبرتي للسيارات

￼وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼التسجيل

)CR2020-32917(￼إعالن￼رقم
تسجيل￼اسم￼تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  يوسف محمد يوسف عبيدلي

االسم التجاري الحالي  : عبيدلي للمحاسبة
االســـــم التجـــاري الجديد  : عبيدلي للمحاسبة واالستشارات       

￼تاريخ:￼24/2/2020

رقم￼القيد:￼￼￼118967-2
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464-

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-3622( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2019-111899( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا ميــد ســرف للخدمات والمعدات الطبيــة ش.ش.و لمالكها علي منصور 

السواد   
 بموجــب القيــد رقــم 127789، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  الشيخ جابر عبد العزيز محمد أل خليفه  

االسم التجاري الحالي  :   ا س جي كي للعقارات وتخليص المعامات  
االســـــم التجـــاري الجديد  : ا س جي كي   تخليص المعامات  

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  الشيخ جابر عبد العزيز محمد أل خليفه  

االسم التجاري الحالي  :   اعانات فلوريدا
االســـــم التجـــاري الجديد  : اعانات سراج الرفاعين   

رقم القيد:   17 – 11236رقم القيد:   19 – 11236

38344464
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بعــد تفشــي الفيــروس فــي دول عــدة.. منهــا 7 عربيــة

مخاوف من تحول “كورونا” إلى وباء عالمي

تزايــدت المخــاوف أمــس اإلثنيــن مــن تحــول تفشــي فيــروس كورونا إلــى وباء 
عالمي بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض وفي الدول التي انتشر فيها. 

وخـــارج البـــر الصينـــي الرئيـــس، مركز 
تفشـــي الفيـــروس، فقد وصـــل المرض 
28 دولـــة ومنطقـــة، وفقـــا  إلـــى نحـــو 
عـــدد  وبلـــغ  رويتـــرز.  مـــن  إلحصـــاء 

الوفيات في تلك الدول نحو 24.
ففي وقت أعلنـــت فيه إيران وإيطاليا 
مـــن  مزيـــد  عـــن  الجنوبيـــة  وكوريـــا 
اإلصابات، كشـــفت 7 دول عربية ألول 

مرة عن حاالت إصابة بالفيروس.
عـــن  الكويتيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
إصابـــة 3 أشـــخاص عائديـــن من إيران 

بالفيروس، بينهم مواطن سعودي.
وقالـــت وزارة الصحـــة العراقيـــة أمس 
إن نتائـــج الفحوصـــات المخبرية التي 
أجريـــت ألحـــد طلبـــة العلـــوم الدينيـــة 
)إيرانـــي الجنســـية(، أظهـــرت إصابتـــه 

بالفيروس.
وأفاد تلفزيون ســـلطنة عمان بتسجيل 
أول حالتـــي إصابة بفيـــروس “كورونا” 

لمواطنتين قادمتين من إيران.
وكانت الســـلطات اللبنانية كشفت في 
وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة 
بالفيـــروس لمواطنـــة لبنانيـــة آتية من 
مدينـــة قم اإليرانيـــة، فيما أكدت مصر 
شـــخص  لـــدى  إصابـــة  أول  تســـجيل 

أجنبـــي تماثـــل للشـــفاء الحقـــا. ويبلـــغ 
إجمالي عدد حاالت اإلصابة المكتشفة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 13 

حالة، تم شفاء 3 حاالت منها.
وقالـــت إيـــران التـــي أعلنـــت عـــن أول 
حالتيـــن لديها يـــوم األربعـــاء الماضي، 
إن لديهـــا اآلن 43 حالة إصابة، وثماني 
وفيـــات. وأغلب اإلصابـــات في المركز 

الديني مدينة قم.
وقالت الخطـــوط الجوية القطرية في 
بيان أمس إن قطر ستطلب من الركاب 
القادميـــن من إيران وكوريـــا الجنوبية 
منشـــأة  فـــي  أو  منازلهـــم  فـــي  البقـــاء 
للحجـــر الصحي لمدة 14 يوما؛ بســـبب 
مخاوف من تفشـــي فيـــروس كورونا. 
والكويـــت  الســـعودية  فرضـــت  كمـــا 
والعـــراق وتركيـــا وأفغانســـتان قيـــودا 
على الســـفر إلى الجمهورية اإلسالمية 
والقدوم منها. وأعلنت أفغانســـتان عن 

رصد إصابة مؤكدة بـ “كورونا”.
وفـــي كوريا الجنوبية، تتســـارع وتيرة 
اإلصابـــات في مدينة دايجو، رابع أكبر 
مـــدن البـــالد، بشـــكل أوقـــف الرحـــالت 
الجوية من وإلى المدينة بشكل كامل.
وقـــال كيـــم كانـــج - ليـــب نائـــب وزيـــر 

الصحة الكوري الجنوبـــي للصحفيين: 
“إذا لم نتمكن من وقف انتشار المرض 
فـــي منطقـــة دايجـــو بطريقـــة فعالـــة، 
فهنـــاك احتمـــال كبيـــر أن يـــؤدي ذلـــك 

لعدوى على مستوى البالد”.
الصحـــة  وزيـــر  قـــال  أوروبـــا،  وفـــي 
الفرنســـي أوليفيـــه فيـــران فـــي مؤتمر 
صحفـــي: “الليلـــة ليس هنـــاك وباء في 
فرنســـا. لكـــن هناك موقف متـــأزم على 
بابنا في إيطاليا، والذي نراقبه بالكثير 

من اليقظة”.
وفـــي الصين، قال الرئيس شـــين جين 
بينـــغ: “فـــي الوقـــت الحالـــي، ال تـــزال 
ومعقـــدة،  شـــديدة  الوبائيـــة  الحالـــة 
فـــي  والســـيطرة  الوقايـــة  وأعمـــال 

عـــدوى  وأصابـــت  مراحلهـــا”.  أصعـــب 
الفيـــروس في الصيـــن أكثر من 77 ألفا 
وأدت لوفـــاة أكثـــر من 2500 شـــخص، 
مدينـــة  فـــي  الحـــاالت  تلـــك  وأغلـــب 
ووهـــان عاصمـــة إقليـــم هوبـــي. وفـــي 
إيطاليـــا، أعلنـــت الســـلطات عـــن رابـــع 
وفـــاة ووصـــول عـــدد حـــاالت اإلصابة 
كانـــت  بعدمـــا   150 إلـــى  بالفيـــروس 
ثالث إصابـــات فقط قبل يوم الجمعة. 
وقـــررت الســـلطات اإليطاليـــة إغـــالق 
أكثر البلدات تضررا ومنعت التجمعات 
العامـــة في أغلب مناطق الشـــمال، في 
محاولـــة الحتواء أكبر انتشـــار للمرض 
فـــي القـــارة األوروبية. وقررت النمســـا 

فرض قيود على السفر إلى إيطاليا.

عواصم ـ وكاالت

كويتيون عائدون من إيران يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت. )أ ف ب(

دبي ـ العربية نت

جّددت الحكومة اليمنية الشــرعية، أمس اإلثنين، تحذيرها من خطر تواجد ميليشــيات 
الحوثــي فــي أجــزاء مــن الشــريط الســاحلي علــى خطــوط المالحــة وحركــة التجــارة 

الدولية، وتهديد األمن والسلم الدوليين.

 واتهمـــت الحكومـــة، ميليشـــيات الحوثـــي 
باستغالل اتفاق السويد، وطالبت المبعوث 
األممـــي باتخـــاذ موقـــف واضـــح وإعـــالن 
مصيـــر الجهود التي تبذلهـــا األمم المتحدة 
انســـحاب  بشـــأن  الســـويد  اتفـــاق  لتنفيـــذ 

الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة.
 وجـــاء ذلـــك، فـــي تعليـــق الحكومـــة علـــى 
إعـــالن تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمن، 
مفخـــخ  زورق  وتدميـــر  اعتـــراض  األحـــد، 
أطلقته ميليشـــيات الحوثي مـــن الحديدة، 
إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية 
بمضيـــق باب المنـــدب. وأفـــاد وزير اإلعالم 
اليمني، معمر اإلرياني، أن  العملية اإلرهابية 
الفاشلة التي خططت الميليشيات الحوثية 

لتنفيذهـــا فـــي البحر األحمر وبـــاب المندب 
تأتـــي ضمـــن المســـار التصعيـــدي لجرائمهـــا 
ســـليماني،  قاســـم  مقتـــل  بعـــد  اإلرهابيـــة، 
تنفيـــًذا لسياســـات نظـــام إيـــران التخريبية 
فـــي المنطقـــة. وأضاف اإلريانـــي أن “العمل 
اإلرهابي الفاشل الذي خططت الميليشيات 
الحوثيـــة لتنفيـــذه جنـــوب البحـــر األحمـــر 
باســـتخدام زورق مفخـــخ ومســـّير عن بعد 
أطلـــق مـــن محافظة الحديـــدة، واســـتمرار 
زراعـــة األلغـــام البحريـــة يؤكـــد مـــن جديـــد 
الخطـــر الـــذي مـــا زال يمثلـــه تواجدهـــا في 
أجزاء من الشـــريط الســـاحلي على خطوط 
المالحة وحركة التجارة الدولية وتهديدها 

لألمن والسلم الدوليين”.

اليمن.. الحوثيون يهددون المالحة الدولية

دبي ـ العربية نت

رد الجيــش الليبــي علــى الكلمــة التي ألقاهــا فايز الســراج رئيس حكومة 
الوفاق التي تســيطر على العاصمة الليبية طرابلس أمام مجلس حقوق 
اإلنســان فــي جنيــف، وقــال الجيش إنــه “كان األجدى بالســراج الحديث 

عن استيالء اإلخوان على السلطة”.

وقـــال الســـراج إن ليبيـــا “تشـــهد حربـــا 
بظـــروف  “تمـــر  البـــالد  وإن  بالوكالـــة”، 
الفرديـــة  األطمـــاع  بســـبب  اســـتثنائية 
والتدخالت الخارجية”. واتهم الجيش 
المشـــير خليفـــة حفتـــر،  يقـــوده  الـــذي 
الســـراج بأنـــه “يـــدار كواجهـــة مـــن قبل 
اإلخوان”. واستنكر الجيش الذي يدعم 
حكومة شرق البالد حديث السراج عن 
اإلرهـــاب أمام مجلس حقوق اإلنســـان 

“وهو يأتي بمرتزقة”.
وكشـــف الجيش الليبي في رده أن 

“اإلرهابيين نكلوا بالعسكريين”.
وأكد رئيس حكومة الوفاق 

“الشـــعب  أن  كلمتـــه  فـــي 

الليبـــي يطمح لبناء دولته المدنية على 
أسس تحترم حقوق الجميع، وأنه بات 
يرفـــض الحكـــم الدكتاتـــوري والفـــردي 

وحكم العائلة”.
وأوضـــح الســـراج أن “حكومـــة الوفاق 
ســـتواصل المشـــاركة فـــي الحـــوارات؛ 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى دولـــة العدالة 
والحقـــوق”. وطالـــب “بتشـــكيل لجـــان 
لرصد االنتهـــاكات والتحقيق فيها مثل 
االختفـــاء القســـري والحجز التعســـفي 
ورد  القانـــون”.  خـــارج  والقتـــل 
التـــي  “االنتهـــاكات  بـــأن  الجيـــش 
حكومـــة  ميليشـــيات  ارتكبتهـــا 

الوفاق ال حصر لها”.

الجيش الليبي: اإلخوان يسيطرون على السراج

بغداد ـ وكاالت

نقلت وكالة األنباء العراقية على تليغرام 
يـــوم  تحديدهـــا  البرلمـــان  رئاســـة  عـــن 
الخميس المقبل موعدا لعقد جلســـة منح 

الثقة لحكومة محمد توفيق عالوي.
وقـــررت أكبـــر كتلـــة ســـنية فـــي البرلمان 
مقاطعـــة التصويت المذكور على حكومة 

عالوي.
وجدد تحالـــف القوى العراقيـــة في بيانه 
الـــذي  المنهـــج  برفـــض  الثابـــت  “موقفـــه 
بتشـــكيل  المكلـــف  عـــالوي  بـــه  يتعامـــل 
الحكومـــة، فهو منهج أزموي ال يتناســـب 
والهـــدف المزمـــع مـــن تشـــكيلها فـــي حل 
مـــن  والشـــعب  الحكومـــة  بيـــن  األزمـــات 
جهة أو بين الحكومة والقوى السياســـية 
مـــن جهـــة أخرى، األمـــر الذي ســـيزيد من 
حالـــة االحتقـــان واالضطـــراب فـــي وقت 
نحـــن أحوج مـــا نكـــون فيه إلـــى حكومة 
غيـــر جدليـــة تحظـــى باإلجمـــاع الشـــعبي 
والسياســـي وال تزيـــد من حالة االنقســـام 

“القـــوى  التحالـــف  وطالـــب  الراهنـــة”. 
السياســـية باســـتبدال عالوي بشـــخصية 
مقبولة تحوز على رضا الجماهير وتسهم 

في حل المشكالت وليس تجذيرها”.
مـــن جانـــب آخـــر، أفـــاد مصـــدر عســـكري 
مســـؤول، أمـــس، باعتقـــال أحـــد قيادات 
الحشـــد العشـــائري من قبل قوة مشتركة 
نفـــذت إنـــزاال جويا فـــي محافظـــة األنبار 
غربـــي العـــراق. وقـــال المصـــدر إن قـــوة 

مشـــتركة مؤلفـــة مـــن الجيـــش األميركي 
وجهـــاز مكافحـــة االرهـــاب نفـــذت إنـــزاال 
جويـــا داهمت فيه منزل مســـؤول الفوج 
معـــدي  العشـــائري  الحشـــد  فـــي  الثانـــي 
العبيـــدي فـــي ناحيـــة البغـــدادي التابعـــة 
لقضاء هيت في األنبار. وأضاف المصدر 
أن القـــوة اعتقلـــت العبيدي وفـــق مذكرة 
قبـــض صـــادرة بحقـــه مـــن القضـــاء دون 

الخوض بمزيد من التفاصيل.

جانب من جلسة البرلمان العراقي

عملية إنــزال أميركية العتقال قائد بالحشــد العشــائري
برلمان العراق.. منح الثقة لحكومة عالوي الخميس المقبل

عواصم ـ وكاالت

أفادت مصادر سورية ميدانية، أمس، 
بأن الجيش السوري سيطر على عدة 
قـــرى تابعـــة لمنطقـــة جبـــل الزاويـــة 
االســـتراتيجي بريف إدلب الجنوبي. 
وقالـــت المصـــادر، إن الســـيطرة على 
غـــارات عنيفـــة  بعـــد  القـــرى جـــاءت 
شّنتها مقاتالت روسية على المنطقة 

على مدى اليومين الماضيين.
 فـــي المقابـــل، عـــّزز الجيـــش التركي 
أمـــس وحداتـــه المنتشـــرة فـــي إدلب 
بأكثـــر مـــن 50 آلية عســـكرية، وأنشـــأ 
نقاًطـــا عســـكرية جديدة فـــي كل من 
صفرة والبارة وبســـامس بريف إدلب 

الجنوبي.
 ويواصل الجيش التركي تحضيراته 
فـــي  محتملـــة  عســـكرية  لعمليـــة 
محافظة إدلـــب، حيث توعدت أنقرة 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة بشـــن هجوم 

“وشيك”.

إلـــى ذلك، نقلـــت وكالة تـــاس لألنباء 
روســـيا  خارجيـــة  وزيـــر  عـــن  أمـــس 
ســـيرجي الفـــروف قولـــه إن روســـيا 
وتركيـــا تجهـــزان سلســـلة مشـــاورات 
جديدة بشـــأن ســـبل خفض التصعيد 

في محافظة إدلب السورية. 

 وقـــال الفـــروف ”يتـــم اإلعـــداد اآلن 
لسلســـلة جديدة من المشاورات التي 
نأمـــل أن تقودنـــا إلـــى اتفـــاق بشـــأن 
كيفيـــة ضمـــان أن تكون تلـــك منطقة 
ينشـــط  وأال  بحـــق،  تصعيـــد  خفـــض 

اإلرهابيون هناك“.

السيطرة على القرى جاءت بعد غارات عنيفة شّنتها مقاتالت روسية

جديــدة مشــاورات  سلســلة  تجهــزان  وأنقــرة  موســكو 
معارك إدلب.. الجيش السوري يتقّدم وتركيا “تتأّهب”

واشنطن ـ وكاالت

أعلــن أكثــر مــن 6 من كل 10 أشــخاص أنهــم يتوقعون إعــادة انتخاب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، وفًقا الستطالع رأي جديد نشر األحد.

وأظهر اســـتطالع “ســـي بي إس نيوز” 
أن 65 % مـــن الناخبيـــن يقولـــون إن 
ترامـــب ســـيفوز “بالتأكيـــد” أو “علـــى 
األرجـــح” في انتخابات 2020، مقارنة 
بــــ 35 % ذهبـــوا إلـــى أنـــه لـــن يفـــوز 
“بالتأكيد” أو “ربما ال”.  كما أن أكثر من 
9 مـــن كل 10 جمهورييـــن أعربـــوا عن 
ثقتهم أن ترمب سيستمر في الرئاسة، 

وكذلك أكثر من ثلث الديمقراطيين.
وعلى الرغم من أن 42 % من الناخبين 
الديمقراطيين في االســـتطالع قرروا 

لمن ســـيصوتون، إال أن 6 من كل 
10 ناخبين ذكـــروا أن تصويتهم 
المرشـــح  بهويـــة  يتأثـــر  لـــن 

الديمقراطي أو ما سيفعله 
ترمب في العام المقبل.

النظريـــة  االســـتطالعات  وأظهـــرت 
تقارب اآلراء بين ترامب والمرشحين 
الســـتة األوائـــل للحـــزب الديمقراطي، 
وال يتقـــدم ترامـــب عليهـــم بأكثـــر من 
3 نقـــاط مئويـــة.  ولم يحصـــل معظم 
المرشـــحين الديمقراطيين على تأييد 
أكثر مـــن حوالي ربـــع الناخبين الذين 
يعتقـــدون بهزيمـــة ترامب، باســـتثناء 
الســـناتور بيرني ســـاندرز الذي حصل 
علـــى نســـبة 27 % بين مـــن يرجحون 
هزيمة الرئيس األميركي.  وتم إجراء 
CBS News- علـــى  االســـتطالع 

YouGov فـــي الفترة من 20 إلى 
22 فبراير، مع 10000 ناخب 
مســـجل، منهم 6498 من 

الديمقراطيين.

65 % يتوقعون إعادة انتخاب ترامب
كوااللمبور ـ أ ف ب

قّدم رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، البالغ من العمر )94 عاًما(، استقالته 
إلى ملك البالد، أمس اإلثنين.

وجـــاءت الخطـــوة التـــي أعلنهـــا مكتـــب 
مهاتيـــر محمد، بعد محاولة من شـــركائه 
السياســـيين إلســـقاط الحكومة، وفق ما 

أوردت وكالة “فرانس برس”.
وقـــال المكتب في بيان إن مهاتير “بعث 
رئيـــس  منصـــب  مـــن  اســـتقالة  برســـالة 
حكومـــة ماليزيـــا”. وأتت خطـــوة رئيس 
الـــوزراء الماليـــزي بعدما انســـحب حزبه 
فـــي  الحاكـــم  مـــن االئتـــالف  السياســـي 
البالد. ووصفت وكالة “أسوشيتد برس” 
الخطـــوة بـ”التحـــول المذهـــل لألحداث” 
في ماليزيا، خاصة أنها تأتي بعد عامين 

علـــى فـــوز مهاتيـــر فـــي االنتخابـــات 
البرلمانيـــة.  ويســـعى أنصار مهاتير 

محمـــد إلـــى تشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة في البـــالد بالتعاون 

مـــع أحـــزاب المعارضـــة، وذلـــك إلقصـــاء 
خليفتـــه المنتظـــر زعيـــم حـــزب “عدالـــة 
الشعب”، أنور إبراهيم ومنعه من تشكيل 
حكومة جديدة.  وكان الغموض قد خّيم 
على االئتالف الحاكم في ماليزيا، بعدما 
أجـــرى حـــزب مهاتيـــر محمـــد محادثات 
مفاجئـــة مـــع أحـــزاب معارضـــة وأعضاء 
لتشـــكيل حكومـــة  أنـــوار  داخـــل حـــزب 
جديـــدة. وصبغ الخالف بيـــن الخصمين 
القديميـــن مهاتيـــر  )94 عاًمـــا( وأنور ) 72 
عاًما( شـــكل السياســـة فـــي ماليزيا على 
مـــدى عشـــرات الســـنين واســـتمر التوتر، 
علـــى الرغم مـــن تحالفهما لكســـب 
انتخابـــات 2018، بنـــاء على وعد 
يـــوم  بتخلـــي مهاتيـــر ذات 

عن السلطة ألنور.

استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد

بن فرحان: صمت دولي 
تجاه سلوك إيران

جنيف ـ العربية نت

قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل 
ــيــا تجاه  بــن فــرحــان إن هــنــاك “صــمــتــا دول

سلوك إيران في منطقة الشرق األوسط”.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام مؤتمر 
المملكة  “التزام  السالح بجنيف أمس،  نزع 
بدعم جهود نزع السالح في منطقة الشرق 

األوسط”.
وأعرب عن قلق الرياض من “حالة الجمود 
ــتــي تـــواجـــه مــهــام مــؤتــمــر نــزع  والــتــعــثــر ال
السالح”. وذكر الوزير أن “السعودية وقعت 
اتــفــاقــات دولــيــة وتــشــريــعــات وطــنــيــة؛ من 

أجل تفعيل جهود برامج نزع السالح”.

أعلن النائب اإليراني عن مدينة قم،  «
أحمد أمير آبادي أن وفيات كورونا 

في قم بلغت 50 شخصا حتى ليلة 
البارحة، فيما نفت وزارة الصحة 

اإليرانية تصريحات النائب اإليراني 
حول عدد الوفيات بالفيروس. ونقلت 

وكالة “إيرنا” اإليرانية عن النائب 
قوله إن عدد المصابين أيضا أكبر 

مما تعلنه السلطات، مؤكدا أن 250 
مصابا في قم يخضعون للحجر 
الصحي. وحمل أمير آبادي وزير 

الصحة اإليراني مسؤولية تدهور 

الوضع وارتفاع اإلصابات والوفيات 
بسبب عدم الحجر الصحي لمدينة 

قم بأكملها. وقال أمير آبادي إن 
كورونا تفشى في قم منذ ثالثة 
أسابيع، لكن السلطات تكتمت 

على األمر وتأخرت في إعالن العدد 
الحقيقي للمصابين والوفيات. 

وطالب النائب اإليراني بإغالق 
المدينة بأكملها؛ نظرا لتفاقم الوضع، 

مؤكدا أنه يموت في قم 10 مصابين 
بكورونا يوميا. كما كشف أنه من بين 
المتوفين الخمسين، كان 32 شخصا 

منهم في الحجر الصحي، وبينهم 
طفالن. إلى ذلك، ذكرت وكالة “إيلنا” 

أن النائب أحمد أمير آبادي نفسه 
غادر مبني البرلمان بعد تدهور حاالته 

الصحية، حيث قامت إدارة البرلمان 
بتعقيم محل جلوسه عقب مغادرته 
فيما قال النائب: “إنني لست مصبا 

بالكورونا وخسأ من قام بتعقيم 
مقعد جلوسي في البرلمان”. وجاءت 

تصريحات أمير آبادي بعد أنباء نسبت 
إلى الصحة اإليرانية، اإلثنين، أن عدد 

وفيات كورونا في إيران بلغ 12 شخصا 

فقط. وكان المتحدث باسم رئاسة 
البرلمان اإليراني، أسد الله عباسي، 
قد قال في تصريحات صحافية إن 

“وزير الصحة أكد خالل جلسة سرية 
مع البرلمان إصابة 61 شخصا بكورونا 
في البالد ووفاة 12 منهم”. هذا بينما 

شهدت مناطق مختلفة من إيران 
وبعض الجامعات تجمعات احتجاجا 
على تكتم السلطات عن حقيقة أخبار 
انتشار فيروس كورونا في البالد وعدم 
اتخاذها إجراءات كافية للحيلولة دون 

تفشي المرض.

وسط نفي حكومي.. نائب إيراني: عدد وفيات كورونا في قم 50
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الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )7(
تدخـــل المنافـــق والفرعـــون الطغرلي لتدمير ســـوريا بكل ثقله 
لكن من دون خســـارة، فالخســـارة هي فقط للعرب السوريين، 
وهـــم الذيـــن يجـــب أن يقدموا أرواحهـــم للعثمانييـــن القذرين 
ومواجهة نظام بشار، أما تاجر التصريحات الفقاعية والمنافق 
والفرعون الطغرلي، فإن أقصى ما سيقدمه التصريحات ودعم 
الخونة الســـوريين، وتأميـــن الحماية فقط لداعـــش والقاعدة 
والنصرة باألسلحة والعتاد، وفي كل الحاالت سيكون الشعب 

السوري هو من يقتل ويموت وتتدمر بنيته التحتية.
واســـتمر الحال منذ بدايـــة مؤامرة الربيع العربي في ســـوريا، 
وتمكـــن الصفويون من مفاصـــل الدولة الســـورية، بينما تمكن 
والتنظيمـــات  الخائنـــة  المعارضـــة  مفاصـــل  مـــن  العثمانيـــون 
اإلرهابية، وكالهما من كان يدير دفة الحرب والقتل والتدمير، 
وكان همهمـــا فقط إنهاك الشـــعب الســـوري وتدميـــر كل ما في 
ســـوريا، حتى ال تكون للدولة الســـورية وال المعارضة الخائنة 
وال الشعب السوري أية قوة أو قدرة على إدارة سوريا، وبهذا 
ســـينعم المنافـــق العثمانـــي القذر، وابـــن الصفوييـــن خامنئي، 
بتقسيم ســـوريا، وبالمناسبة، فكالهما لم يتصادما أو يتواجها 
أو يتقاتـــال أبدا خالل فترة تدمير ســـوريا، ألنهما متفقان على 
تقاسم سوريا، وخير دليل على ذلك اتفاق أستانة وسوتشي.

لهذا، فإن هذا المنافق والفرعون الطوراني، أراد تدمير سوريا  «
تمهيدا الحتالل الشمال السوري وضمه، لكي يتفاخر أمام 

العثمانيين بأنه استرد أراضي الخالفة العثمانية الملعونة، 
من خالل طبعا تحريكه الخونة في كل من المعارضة السورية 

وداعش والقاعدة والنصرة وجيش الشام، لتدمير سوريا وبنيتها 
التحتية، تحت حجة مواجهة نظام بشار المدعوم من أبناء عمه 

الصفويين، تماما كما حرك هؤالء الخونة السوريين إلى ليبيا، 
وهذا يثبت بشكل واضح أن ما تسمى بالمعارضة السورية 

والجيش الحر وما يسمى بالجيش الوطني السوري، النسخة 
السنية لميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله والحوثيين، التي 
تعمل على تحقيق حلم إعادة االحتالل العثماني القذر من خالل 

احتالل شمال سوريا، كما عمل الحشد وحزب الله على تحقيق 
حلم الصفويين الفرس قاتلهم الله. وقد نجح هذا المنافق 

والفرعون العثماني بتدمير سوريا بواسطة مرتزقته، من دون أية 
خسارة له. وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

تقرير منظمة العفو الدولية... والخفافيش الهاربة
مـــرة أخرى يتضح الطابع العنصري العدوانـــي لمنظمة العفو الدولية 
تجـــاه مملكـــة البحرين، فقـــد جعلت شـــعارها الكـــذب والتلفيق الذي 
تعيـــش عليه وتمـــارس أعمالها به، حيث يلتقـــي المبدأ مع المصلحة، 
المصلحـــة في خدمة قوى الشـــر والعـــدوان وتلبية نـــداء اإلرهابيين 
والعمـــالء، وهـــذا األمـــر ليس غريبا علـــى هذه المنظمة التي تســـتمد 
خصوبتهـــا مـــن اإلعـــالم األصفـــر المأجـــور والفضائيات العفنـــة التي 
تخاف من وجه الحقيقة وتتلوى كالجرذ على أسطح المنازل، ويوم 
أمـــس األول )أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين عن أســـفها لما 
تضمنـــه التقرير الصادر عن منظمة العفـــو الدولية من معلومات غير 
صحيحة ومغالطات ال تســـتند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية 
والموضوعية الالزمتين في التقارير الحقوقية، واستقاء المعلومات 
مـــن مصادر غيـــر نزيهة وأخبار قنوات إعالميـــة مأجورة ُيعرف عنها 

التطرف والتحيز وعدم المصداقية(.
غريـــب أمر هذه المنظمات التي تشـــحذ كل يوم وبـــال هوادة لحصد 
األكاذيب من سوق “البطالة” وأعني بسوق البطالة، أولئك “الحوش” 

المثبتيـــن كاألغصـــان الميتة في شـــوارع وأزقة أوروبـــا، ويتطايرون 
مثـــل الخفافيـــش المتدفقـــة الهاربـــة بيـــن الســـقوف فـــوق البيوت... 
مجرمون مشـــردون تعلموا االدعاء والتزييف وترجماتهم مشـــوهة، 
وكل مـــا لديهـــم مـــن التحصيـــل “الفبـــركات” و”الموضـــات” ودعايـــة 
التعذيب التي نســـمعها لوقـــت طويل، وكأنهم يعملـــون على الغاز أو 

البخار، وأمراض البشرية كلها تنهش فيهم.
مملكة البحرين مكرس فيها حكم وسيادة القانون وفق أرفع  «

المستويات المعروفة دوليا وللقضاء استقالليته وحياديته وفيها 
تصان حقوق المواطن وتسير له كل السبل والضمانات، مملكة تحترم 

حقوق أبنائها وتسعى جاهدة إلى توفير كل ما يسعدهم والمستقبل 
األفضل والحياة األجمل، ومشهود لها على المستوى العالمي ترسيخ 

مفهوم حقوق اإلنسان وصون الحريات العامة انطالقا من تراثها 
الحضاري والثقافي والقيم الدينية ومكانتها، حتى أصبحت مدرسة 

يحتذى بها في مجال حقوق اإلنسان، فمهما جلتم في األرض بكتلة 
الكذب والتقارير المزيفة، ستبقون مقيدين كالبهائم، تندفعون واحدا 

خلف اآلخر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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محمد بن راشد وصناع األمل
ســـتبقى اإلمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير واألمل 
واإليجابيـــة فـــي عالمنا العربي، وســـتبقى حاضنة لكل العرب، 
وســـيبقى حـــب الخير في عالمنا العربي مســـتمرا ومتســـارعا، 
هـــذه الكلمـــة قالهـــا الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم على 
حســـابه في تويتـــر، عقب انتهائه من تكريـــم صناع األمل في 
حفـــل أقيم على أرض اإلمارات العربية الشـــقيقة، ذلك الحفل 
الذي قام بن راشـــد خالله بجمع مبالغ طائلة لصالح مستشفى 

الدكتور مجدي يعقوب.
كلمة الشـــيخ محمد بن راشـــد تعبر عن حقيقة واقعة وليست 
من باب الدعاية لشخصه ودولة اإلمارات،ألن اإلمارات ليست 
بحاجـــة لدعايـــة أو كالم وألنهـــا اســـتحقت عن جـــدارة وصف 

إمارات الخير لعطائها الذي ال ينقطع في كل المجاالت.
هذا هو الفرق بين اإلمارات وبين غيرها من الدول التي تنفق 
مدخرات شـــعوبها على الجماعـــات اإلرهابية التي تتولى هدم 

أركان هذه األمة.
هـــذا هو الفرق بين من يبني المستشـــفيات التي تعالج فقراء 

األمة، وبين من يسمم عقول الشباب ويسفك دماء األبرياء.
هـــذا هو الفرق بين من يرعى الثفافـــة والعلم والعلماء ويقدم 
المكافـــآت للنابغيـــن وصناع األمل هنا وهناك، وبين من ينشـــر 

الظالمية والجهل ويتولى دفع رواتب القتلة والمجرمين.
هـــذه هي إمارات الخير تقف دائما في مقدمة الصفوف تصنع 
الخير وتجزل العطاء لصناع األمل وتبني ما يهدم في أرجاء 

األمة. 
فشكرا لإلمارات الشقيقة على رعايتها صناع األمل وشكرا للشيخ  «

محمد بن راشد آل مكتوم نبع الخير والعطاء في كل المجاالت.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

بيـــن فترة وأخـــرى تقع حوادث عنف خطيـــرة تقتلع معها حواجز 
حديدية من التســـتر والتكتم من قبل األجهزة الرســـمية واإلعالم 
في الغرب لتظل صورة اإلرهاب لصيقة باإلسالم والمسلمين دون 
إضافة معادالت أو أفكار أخرى تعكر هذه الصورة، لتكشـــف هذه 
الحـــوادث وتؤكـــد أن اإلرهـــاب الحقيقي هو إرهـــاب الفكر وليس 

العقيدة.
فقـــد شـــهدت مدينة هانـــاو في ألمانيـــا هجوًما دنيًئـــا نفذه يميني 
متطـــرف، وأوقع 11 قتيالً، وعددا من الجرحى، ليجبر العديد من 
وســـائل اإلعالم والمحللين على اإلقرار بـــأن التطرف اليميني هو 
الخطر األكبر على المواطنين في ألمانيا، ألن إرهابهم يتعدى مثل 
هـــذه الحوادث مـــن العنف والقتل إلى تهديد القيـــم الديمقراطية 
والحريـــة، فهـــم ممثلـــون فـــي البرلمانـــات وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى 
مواجهات على مستويات عدة وليس مجرد التصدي لجرائم تقع 

على األرض.
الخطيـــر كذلـــك أن هذا الهجوم لم يســـتهدف مســـجًدا لكي نقول 

إنـــه صراع بين أديان، إنما اســـتهدف مقهييـــن لتدخين النارجيلة 
“الشيشـــة” معظم مرتاديهما من المهاجريـــن، ما يعني أن الحادث 
كان عنصرًيـــا وأن أجـــواء الكراهيـــة التـــي تعمـــل بعض الوســـائل 
اإلعالميـــة وأحيانا األجهزة الرســـمية على بثهـــا - بقصد أو بدون 
قصـــد - باتت تنتفخ وتنتشـــر وتلقـــي تداعياتها لتضـــرب أوصال 

المجتمع الذي تعيش فيه.
المحزن في األمر هو ما ينتاب بعض محللينا وخبرائنا في بالدنا  «

من حالة ثورة وهيجان في حال تورط أي شخص يزعم أنه مسلم 
بعمل إرهابي مماثل لما شهدته هاناو مؤخرا أو حتى أقل خطورة 

منه، وتظهر دعاوى ضرورة تجديد الخطاب الديني وتنقيح المناهج 
التعليمية وإعادة تأهيل األئمة والخطباء بما يتسق مع معطيات 

ومفاهيم العصر، ويمارسون إرهاًبا ضد كل من يحاول فك االرتباط 
المزعوم والمقصود بين اإلسالم واإلرهاب، بينما يصمتون إزاء 

الحوادث التي ينفذها آخرون ال ينتمون لإلسالم، بل ربما نجدهم 
متعاطفين مع المتطرفين بحجة أنهم مرضى نفسيون بحاجة 

للعالج وليس االستئصال من المجتمع.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

اعتداء “هاناو” وأشكال أخطر من اإلرهاب

التقاعـــد هو ترك العمـــل اختيارًيا أو قانونًيا )عند بلـــوغ الموظف/ العامل 
سن التقاعد(، وهو ظاهرة اجتماعية واقتصادية وحضارية موجودة في 
جميـــع المجتمعات، وينال المتقاعدون حقوًقا مالية وفًقا للســـن والراتب 
ومدة الخدمة، ولكن هل ينتهي دور من تقاعد ويبقى بعيًدا عن مجتمعه؟
الكثيـــر مـــن المتقاعديـــن يتمتعـــون بقـــدرة عاليـــة مـــن العطـــاء والبـــذل 
واالســـتعداد للعمـــل حتـــى من أكمـــل الســـتين عاًمـــا، والكثير مـــن الدول 
تســـتعين بخبراتهـــم، والذي ُيحدد موعـــد التقاعد ليس القانون أو الِســـن 
بـــل ان المـــرء يعمل حتى يتوقف من تلقاء نفســـه، صحيح أنه كلما تقدم 
اإلنســـان في الِســـن فإن إنتاجيته تتناقص إال أن روح اإلنسان في العمل 

تجعل عطاءه يزداد بقدر رغبته وتمسكه بالعمل.
وتذكـــر عـــدد من الدراســـات أن التقاعد بداية لحياة جديـــدة للمتقاعدين 
وفرصـــة جيدة الكتشـــاف الذات وترتيب ما لـــدى المتقاعد من إمكانيات 
ومهـــارات لالســـتفادة منهـــا، وتمثـــل فرصة للدولـــة لتوظيف أفـــراد ُجدد 
وضخ دماء شـــبابية ليضيفوا ما لديهم لتحســـين مســـار العمل، وتناقش 
بعـــض الدول موضوع التقاعـــد بمهنية كبيرة بعد أن زاد عددهم، وأصبح 

التقاعـــد مادة ُتدرس في الجامعات، وتســـعى جاهـــدة لدمج التقاعد في 
عمليـــة التنميـــة لالســـتفادة من خبـــرات المتقاعدين وكفاءاتهـــم كخبراء 

واستشاريين. 
إن ترك العمل بعد التقاعد يؤثر سلبا في حياة بعض المتقاعدين، والعمل 
يضفـــي عليهـــم الحيوية فـــي الحياة، فالعمـــل بقدر ما يحتـــاج إلى القوة 
البدنية والذهنية فهو يحتاج للكفاءة والخبرة حيث يمتلك المتقاعدون 
الخبـــرات في مختلـــف التخصصات. إن المتقاعدين ثـــروة قومية كبيرة، 
والـــدول التي تهتم بأبنائها تهتم بالمتقاعدين، وتعمل بصورة دائمة على 
إضافتهـــم إلى المعادلة التنموية الشـــاملة، وذلك إيماًنا منها بأن اإلنســـان 
طاقـــة، وأن هـــذه الفئـــة تختزن الكثير مـــن الخبرات والطاقـــات والنضج 

النفسي والعملي.

إن التقدم في الُعمر ال يقف عائًقا أمام تحقيق األهداف، فالقيمة الحقيقية  «
لُعمر اإلنسان هي معرفة كيفية استثماره واالستفادة منه، فالتقاعد أداة 

استثمارية وعلى الدولة االستفادة منها. إن المتقاعدين طاقة ُمبدعة تنتظر 
الفرصة إلشراكها في التنمية.

عبدعلي الغسرة

دور المتقاعدين في التنمية الوطنية



عشــاق ومحبــو الســرعة ورياضــة الســيارات علــى موعد جديد مــع اإلثارة 
والتنافــس علــى مضمــار الســرعة بحلبــة البحريــن الدولية “موطــن رياضة 
الســيارات فــي الشــرق األوســط” نهايــة هــذا األســبوع وذلــك مــع انطــاق 
لســباقات  الوطنيــة  البحريــن  بطولــة  مــن  والختاميــة  الخامســة  الجولــة 
 )BDRC( الســرعة، وتقام هذه الفعالية بتنظيم من نادي ســباقات الســرعة

واالتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

وستنطلق فعاليات الجولة الخامسة 
من اليوم الثالثـــاء من خالل فعالية 
“االختبار والتجهيز”، والذي سيستمر 
حتى يوم األربعاء وذلك من الساعة 
الليـــل،  منتصـــف  وحتـــى  مســـاء   7
وسيكون موعد التصفيات التأهيلية 
يوم الخميٍس الموافق 27 فبراير من 
الساعة 4 مســـاء، في حين سينطلق 
السباق الختامي للبطولة مساء يوم 
الجمعـــة الموافـــق 28 فبرايـــر ومـــن 

الســـاعة 4 مســـاء حتى وقت انتهاء 
الفعالية.

جوالت هذا الموســـم تشـــمل 12 فئة 
للســـيارات، وأربـــع فئـــات للدراجـــات 
الناريـــة، تتنافس جميًعـــا على ألقاب 
هذا الموسم الذي يطمح الجميع في 
تحقيقهـــا. تتكـــون فئـــات الســـيارات 
من ســـتريت 4 سلندرات، فئة األوت 
ســـلندرات،   6 أمامـــي  ســـحب  لـــو 
ســـوبر ســـتريت 6 ســـلندرات، األوت 

لـــو 6 ســـلندرات، ســـوبر ســـتريت 8 
سلندرات، كومبوتيشـــن 4.5، األوت 
لـــو 10.5، بـــرو مـــود، اندكـــس 10.5، 
اندكـــس، 9.5 واندكـــس 8.5، أما في 
فئـــات الدراجـــات الناريـــة: فتشـــمل 
دراجـــات الفايتر، الســـتريت، ســـوبر 

ستريت وفئة البرو.
عشـــاق الســـرعة مدعـــوون لحضـــور 
شـــراء  ويمكـــن  الخامســـة،  الجولـــة 
التذاكر عند البوابة، قيمة التذاكر تبلغ 
5 دنانيـــر ليـــوم التأهيـــل ومثلها ليوم 
الســـباق علـــى منصة خـــط االنطالق، 

بينما منصة بتلكو 3 دنانير، ودينارين 
فقـــط ليوم التجـــارب، يمكن لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 

سنة الحضور بنصف السعر.
الماضيـــة حققـــت  الجولـــة  يذكـــر أن 

ســـيارة   144 تجـــاوزت  مشـــاركة 
كبيـــرة  ومشـــاركة  ناريـــة  ودراجـــة 
الخليـــج  دول  ومـــن  البحريـــن  مـــن 
واإلمـــارات،  والكويـــت  كالســـعودية 
ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن تشـــهد هذه 

الجولة مشـــاركة كبيرة، حيث تستعد 
عديد من الفرق للمشـــاركة في ختام 
جـــوالت البطولـــة األكثـــر شـــعبية في 
المنطقة؛ لحصد مزيد من النقاط في 

ختام الموسم.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق الجولة الختامية من سباقات “الدراغ”

جانب من الفعاليات

يخـــوض ممثـــل المملكة فريـــق نادي 
الرفاع عند 6 من مســـاء اليوم، لقاءه 
الثانـــي في المجموعـــة الثالثة لكأس 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، حينما 
الجزيـــرة  فريـــق  علـــى  يحـــل ضيفـــا 
األردني، في لقاء يقام باســـتاد عّمان 

الدولي في العاصمة األردنية.
وكان الرفـــاع قـــد خســـر فـــي الجولة 
الكويتـــي  القادســـية  أمـــام  األولـــى 
بنتيجـــة )1-2( فـــي المجموعـــة التي 

تضم أيضا نادي ظفار العماني.
تدريباتـــه  سلســـلة  الرفـــاع  واختتـــم 
للمبـــاراة بخوضـــه مرانا أخيـــرا أمس 
علـــى ملعـــب المبـــاراة، تحـــت قيـــادة 
المدرب الوطني للفريق علي عاشور.

فـــوزه  لتســـجيل  الرفـــاع  ويســـعى 
اآلســـيوية،  المســـابقة  فـــي  األول 

وتعويـــض الخســـارة األولـــى؛ لإلبقاء 
علـــى حظوظه في التأهـــل إلى الدور 

التالي.
وعقـــد يـــوم أمـــس، االجتمـــاع الفني 
المبـــاراة  يســـبق  الـــذي  التنســـيقي 
وحضـــره مـــن جانـــب الرفـــاع رئيـــس 
الوفـــد علـــي القعـــود، مديـــر الفريـــق 
أحمد الكعبي، اإلداري مصباح الكعبي 

أنـــور،  مـــازن  اإلعالمـــي  والمنســـق 
إضافـــة إلى المؤتمـــر الصحافي الذي 
حضـــره مـــن جانـــب الرفـــاع المـــدرب 
علي عاشور والالعب محمد مرهون.
وســـيرتدي الرفاع اللونين الســـماوي 
االحتياطـــي  الـــزي  وهـــو  واألبيـــض، 
للفريق، فيما الجزيرة سيرتدي اللون 

األحمر.

من المؤتمر الصحافي

يسعى للتعويض في ثاني خطوة بمشوار كأس االتحاد اآلسيوي
الرفاع يحل ضيًفا على الجزيرة األردني

اللجنة اإلعالمية

نظم مركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، 
بالتعـــاون مـــع أكاديمية البحريـــن للشـــطرنج التابعة لالتحاد 
الدولـــي للشـــطرنج، واالتحـــاد البحرينـــي لأللعـــاب الذهنيـــة 
واإللكترونيـــة، المســـابقة الوطنيـــة األولـــى للعبة الشـــطرنج، 
بمشـــاركة 218 طالًبـــا وطالبة من جميع المراحل الدراســـية، 

بمدرسة خولة الثانوية للبنات. 
وشـــهدت المســـابقة منافســـة كبيـــرة بيـــن المشـــاركين؛ نظًرا 
لمســـتوياتهم المتقاربـــة، األمـــر الذي جعـــل التنبـــؤ بالفائزين 
صعًبـــا علـــى الجميع، حتى تـــم اإلعالن عن أصحـــاب المراكز 
األولـــى، وســـط أجـــواء مـــن الحمـــاس والترقـــب، وهـــم مـــن 
المرحلـــة االبتدائية الطالب علي ياســـر من مدرســـة كرزكان 
االبتدائيـــة للبنين، والطالبة آالء الزاكي من مدرســـة الســـهلة 
االبتدائية للبنات، ومن المرحلة اإلعدادية الطالب عبدالعزيز 
فقيهـــي، وهو مـــن ذوي اضطراب التوحد، من مدرســـة عراد 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن، والطالبـــة غفـــران عامـــر مـــن 
مدرســـة الحـــد اإلعداديـــة للبنـــات، ومـــن المرحلـــة الثانويـــة 
الطالب ســـلمان فوزي من مدرسة اإلبداع الخاصة، والطالبة 

زينب العفو من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات.

المشـــاركين  وبقيـــة  والمتميزيـــن  الفائزيـــن  تكريـــم  وتـــم   
بالمسابقة. 

 وقالت رئيس مركز رعاية الطلبة الموهوبين بدور بوحجي: 
إن الـــوزارة تولـــي اهتماًما بتشـــجيع المواهـــب الطالبية في 
لعبة الشـــطرنج، لمـــا لها من أثر إيجابي فـــي تحفيز القدرات 
الذهنية على اإلبداع واالبتكار واســـتخدام أســـاليب التفكير 
التشـــعبي وحل المشـــكالت بطريقة رياضية، نتيجة التركيز 
على اســـتخدام النصف األيســـر وتحفيز النصـــف األيمن من 

الدماغ، بما ينعكس إيجاًبا على التفوق الدراسي.

جانب من المسابقة

بوحجــي: تحفيز القــدرات الذهنية على اإلبــداع واالبتكار
218 موهوًبا في المسابقة الوطنية األولى للشطرنج
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النـــادي أجـــل  مـــن   %  30 راتبـــه  خفـــض  المـــدرب 

أحمدي: حظوظي قوية للفوز برئاسة “النجمة”

الزياني يجتمع مع مدير المجلس الثقافي البريطاني

قال المرشــح لرئاســة نادي النجمة عباس أحمدي “إن حظوظه تساوي 
حظــوظ الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك آل خليفــة وربمــا أقــوى للفــوز 
بمنصــب الرئاســة فــي االنتخابــات التــي ســتجرى 26 فبرايــر الجــاري 

للدورة االنتخابية الجديدة للنادي”.

وكان الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك آل 
خليفـــة قد أكد لـ “البالد ســـبورت”، بأنه 
يمتلـــك 70 % مـــن أصـــوات الجمعيـــة 

العمومية للفوز بالرئاسة.
للفـــوز  قـــوة حظوظـــه  وأكـــد أحمـــدي 
بمنصـــب الرئاســـة والتزامـــه بالترشـــح 
وعـــدم االنســـحاب حتـــى كتابـــة هـــذا 
الخبر، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب 
أمام خيار االنســـحاب بقوله “سأتشاور 
فـــي  وشـــخصياته  النـــادي  رمـــوز  مـــع 
اليوميـــن المقبليـــن، ومتى مـــا وجدت 
مصلحـــة  فـــي  يصـــب  انســـحابي  أن 
النادي فإنني لـــن أتردد في اتخاذ هذه 
الخطـــوة، فاألفضـــل أن نلتـــف جميعـــا 
حـــول مرشـــح واحـــد فقـــط، ومصلحة 

النادي فوق الجميع..”.

اســـتجابة  جـــاء  ترشـــحه  أن  وذكـــر 
محبـــي  مـــن  الكثيريـــن  لضغـــوط 
ومنتســـبي نـــادي النجمـــة، وأن هدفـــه 
منجزاتـــه  وتعزيـــز  بالنـــادي  االرتقـــاء 

ومكتسباته.
وأوضـــح أحمـــدي أن توجهاتـــه قريبة 
مـــن الشـــيخ عبدالرحمن بـــن مبارك آل 
خليفـــة، إال أنـــه يمتلـــك بعـــض األفكار 
المغايـــرة والتـــي ترتكـــز علـــى أهميـــة 
لإلمكانـــات  وفقـــا  الموازنـــة  تنظيـــم 
المتاحـــة، بخـــالف مقولـــة “اصـــرف ما 
في الجيـــب يأتيك ما بالغيب”، كما أنه 
سيحرص على تحريك ملف االستثمار 
عـــالوة  ســـنتين،  منـــذ  توقـــف  الـــذي 
علـــى العديـــد مـــن اإلصالحـــات المالية 

واإلدارية والتنظيمية داخل النادي.

وأضاف أحمدي “هناك فئة قليلة من 
اإلدارة تعمـــل وفـــق مقولـــة “اصرف 
مـــا فـــي الجيـــب يأتيك مـــا بالغيب”، 
تحقيـــق  واألخيـــر  األول  وهدفهـــا 
النتائج واإلنجـــازات بأي ثمن، حتى 
لـــو كان ذلـــك علـــى حســـاب النـــادي 
وإغراقـــه بالديـــون وهـــو مـــا حصـــل 

بالفعل، وهي سياسة خاطئة”.
وأشـــاد أحمـــدي بلعبـــة كـــرة الســـلة 
عبدالـــرؤوف  برئاســـة  النـــادي  فـــي 

حبيـــل، الـــذي عمـــل وفـــق الميزانية 
المرصـــودة لـــه، مضيفا “لقـــد خفضنا 
ميزانيـــة كـــرة الســـلة بنســـبة 30 %، 
وخفـــض حبيـــل راتبه بقيمـــة 30 % 
وقبـــل بالموجود، واشـــتغل بحســـب 
الميزانيـــة المرصـــودة لـــه، ومع ذلك 
فـــإن الفريـــق حقـــق نتائـــج إيجابية 
هـــذا الموســـم، فالتضحيـــة والـــروح 
المعنويـــة أمر مهـــم لتحقيق اإلنجاز 

وليس المال فقط..”.

بحســب توجيهــات األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، والراميــة إلــى بنــاء عاقــة مــع 
شــركاء المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة والمجلــس فــي عــدد مــن 

المجاالت التي تسهم في تأهيل الشباب البحريني رياضًيا. 

التخطيـــط  إدارة  مديـــر  اجتمـــع 
والسياســـات المتابعـــة باألمانـــة العامة 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
بمديـــر  الزيانـــي  عبداللطيـــف  راشـــد 
فـــي  البريطانـــي  الثقافـــي  المجلـــس 
البحرين ريتشـــارد رووز؛ بهدف إطالع 
المجلـــس  يقدمـــه  مـــا  علـــى  المجلـــس 
الثقافي البريطاني من أنشطة وبرامج 

تســـاهم في خلـــق جيل شـــبابي يتمتع 
بلياقة بدنية وصحة جيدة. 

رووز  ريتشـــارد  وجـــه  اللقـــاء  وخـــالل 
مدير المجلـــس الثقافي البريطاني في 
البحرين الدعوة للمجلس للمشاركة في 
مؤتمـــر الرياضـــي الخليجـــي اإلقليمـــي 
الذي ســـيعقد في فندق الموفمبيك في 
2020، مؤكـــدا  فبرايـــر   25-27 الفتـــرة 

الـــدور الـــذي يلعبـــه المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة فـــي دعـــم وتأهيل 

الكـــوادر البحرينيـــة الشـــبابة والقطـــاع 
الرياضي في مملكة البحرين.
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مدرسة السلطان وجرأة المبارد
* نشر النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش مقطعا ساخرا بالفيديو ينتقد العبي مانشستر 
يونايتــد اإلنجليــزي لينغــارد وبيريــرا لعدم تســجيلهما لـــ 20 مباراة على التوالي شــاركا فيها. 
إبراهيموفيتــش قــال فــي الفيديو “مــا هذا الهراء..20 مباراة دون تســجيل أهداف، إذا كنتم 

تريدون أن تتعلموا كيفية التسجيل تعالوا إلى مدرستي وسوف أعلمكما!!” انتهى.   
ال يكاد يختلف اثنان على الالعبين لينغارد وبيريرا وما يمتلكانه من إمكانات فنية متواضعة 
جدا ال تشفع لهما أن يمثال ناديا كبيرا بحجم مانشستر يونايتد، فالصيام عن التهديف لفترة 
طويلــة لالعبيــن يتمركــزان فــي مواقع هجومية يتســبب فــي نقطة ضعف للخــط الهجومي 
للفريق وهذا ما واجهه فعليا سولشاير خصوصا بعد إصابة راشفورد وابتعاده، بيد أن إدارة 
مانشســتر يونايتد قامت بتعاقدين ذكيين قبل انتهاء فترة الميركاتو الشــتوي عندما جلبت 
صانــع األلعــاب برونــو فيرنانديــز والمهاجــم ايغالــو واللذيــن سيســهما كثيــرا فــي رفــع جودة 
الفريــق الهجوميــة وفــي تقليص أدوار لينغــارد وبيريرا في الفريق وعدم مشــاركتهما كثيرا. 

وحينها لن يضطرا للذهاب إلى إبراهيموفيتش لتعليمهما كيفية التسجيل.
* أكــد مــدرب تشيلســي اإلنجليــزي فرانــك المبــارد علــى قــوة شــخصيته وامتالكــه للجــرأة 
الكافيــة التخــاذ اي قــرار، وهــي صفــات ستشــفع لــه ليكــون واحدا مــن أفضــل المدربين في 
العالم مستقبال، المبارد في قراٍر جريٍء قرر إبقاء أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم 
اإلسباني كيبا على دكة البدالء في آخر ثالث مباريات للفريق بعد كثرة االخطاء والهفوات 
التــي ارتكبهــا كيبــا، باإلضافــة المتالكــه ألســوأ نســبة تصديــات من بيــن جميع الحــراس في 
إنجلتــرا، المبــارد لم يهتم الســم الالعب وال لقيمته الســوقية، بل جعــل مصلحة الفريق فوق 
كل اعتبــار رغــم أنــه يــدرك أنه قد يتعرض لضغط اإلدارة بوجوب إشــراكه، فاإلدارة لم تدفع 
80 مليون يورو لالعب يأتي لكي يكون احتياطيا لالعب عجوز في آخر مشــواره الكروي!! 

برافو المبارد.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي

عباس أحمدي

جانب من االجتماع

أحمد مهدي

ال تفوت إثارة 
ومنافسات على 

مضمار السرعة



والرياضة  الشباب  استقبل وزير شؤون 
األولمبية  اللجنة  عضو  الــمــؤيــد،  أيــمــن 
البحرينية رئيسة لجنة المرأة والرياضة 
رئــيــس الــبــعــثــة الــبــحــريــنــيــة الــمــشــاركــة 
العربية  لألندية  الخامسة  الـــدورة  فــي 
ــنــت عبد  ــســيــدات الــشــيــخــة حـــيـــاة ب ــل ل
أخيًرا  اختتمت  التي  خليفة،  آل  العزيز 
ــارات  ــ ــارة الــشــارقــة بـــدولـــة اإلمـ ــ فـــي إمـ
العربية المتحدة وأعضاء الوفد اإلداري 

واإلعالمي. 
ــر شــؤون  ــ ــقــاء، اســتــمــع وزي ــل  وأثـــنـــاء ال
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة إلــــى تــقــريــر عن 
ألعاب  دورة  فــي  البحرينية  المشاركة 
األنـــديـــة الــعــربــيــة لــلــســيــدات، وعــرضــت 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
التي حققتها األندية  الكبيرة  اإلنجازات 
المملكة  وتــربــع  الـــدورة  فــي  البحرينية 

ــعــربــي بــحــصــولــهــا على  عــلــى الـــعـــرش ال
المركز األول وتحقيق 41 ميدالية ملونة 
) 18 ذهبية، 10 فضيات و13 برونزية(. 

اإلنــجــازات  أن  المؤيد  أكــد  اللقاء،  وفــي 
البحرينية  األندية  التي حققتها  الكبيرة 
فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة جــــاءت لــتــؤكــد 
رياضة  تشهده  التي  التصاعدي  التطور 
المرأة البحرينية في ظل االستراتيجية 
السليمة التي يتبعها ممثل جاللة الملك 
لــألعــمــال الــخــيــريــة وشـــــؤون الــشــبــاب 
المجلس  الوطني رئيس  مستشار األمن 
الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب  األعلى 
مكنت  التي  خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر 
الــريــاضــة الــنــســويــة فـــي الــبــحــريــن من 
اإلنــجــازات  تحقيق  نحو  قــدمــا  المضي 
العربي  الترتيب  على  والتربع  الرفيعة 
الــمــلــونــة،  الــمــيــدالــيــات  بغلة كــبــيــرة مــن 

في  النسوية  الــريــاضــة  أن  إلــى  مشيرا 
المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق 
المزيد من اإلنجازات في العصر الذهبي. 
والــريــاضــة،  الشباب  شــؤون  وزيــر  وهنأ 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
رفيع  الــعــطــاء  ــام  وســ منحها  بمناسبة 
المستوى من قبل قرينة صاحبة السمو 
الشارقة  الشارقة رئيسة مؤسسة  حاكم 
لرياضة المرأة سمو الشيخة جواهر بنت 
الوسام  هذا  أن  مؤكدا  القاسمي،  محمد 

الكبيرة  الجهود  على  دامغ  دليل  الرفيع 
برياضة  االرتقاء  بذلتها في سبيل  التي 
مشيدا  الــعــربــي،  المستوى  على  الــمــرأة 
التي  الطيبة  بالجهود  الوقت  ذات  في 
عبدالعزيز  بنت  حــيــاة  الشيخة  بذلتها 
المثالية  األجـــواء  تهيئة  في  خليفة  آل 
الظهور  لتحقيق  البحرينية  البعثة  أمام 

الكبير،  العربي  التجمع  هذا  في  المتميز 
األمــور  تتبع  على  الــمــوصــول  وحــرصــهــا 
اإلدارية والفنية كافة للبعثة البحرينية، 
األمر الذي ساهم في تحقيق هذا المركز 

المتقدم عربيا. 
ونـــوه وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
من  االحترافي  والعمل  الطبية  بالجهود 

اإلداريــة واإلعالمية  البعثة  قبل أعضاء 
ــة، وتــعــاونــهــم الــمــثــمــر فـــي سبيل  ــافـ كـ
المشاركة  عــن  المشرقة  الــصــورة  ــراز  إبـ
فريد  إنجاز  من  حققته  ومــا  البحرينية 

من نوعه على المستوى العربي.
ومن جانبها، أشادت الشيخة حياة بنت 
واهــتــمــام  بــدعــم  خليفة  آل  عــبــدالــعــزيــز 
وزير شؤون الشباب والرياضة باألندية 
بــدورة  الخارجية  مهمتها  في  الوطنية 
األمر  للفتيات،  العربية  األندية  األلعاب 
الذي ساهم في تحقيق األندية إلنجازات 
الــمــركــز األول في  مــضــاعــفــة وتــحــقــيــق 
الترتيب العام للدورة، مؤكدا أن اهتمام 
وزير شؤون الشباب والرياضة وحرصه 
ــول عــلــى تــهــيــئــة اإلجـــــــراءات  ــوصـ ــمـ الـ
اإلدارية والفنية للبعثة اإلدارية واألندية 
الوطنية ساهم في تحقيق البحرين لهذا 

المركز المتقدم على المستوى العربي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يستقبل الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

جانب من اللقاء 
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يبــدأ األهلــي )متصــدر المجموعــة ب( تحديــا جديدًا، ضمن منافســات بطولة األنديــة العربية الثامنة والثالثون للكــرة الطائرة، التي 
تســتضيفها جمهورية مصر حتى 27 فبراير الجاري، عندما يواجه الثالثاء البيشــمركة العراقي )ثاني المجموعة د( الســاعة 3 ظهرا 
)بالتوقيــت المحلــي لمملكــة البحريــن( بالدور ربع النهائي )دور الثمانية(؛ بهدف مواصلة المشــوار بنجاح والســعي للفوز باللقب للمرة 

الثالثة في تاريخه بعد أن توج به مرتين في النسختين 2015 و2017.

واكــتــمــل عــقــد الــفــرق الــمــتــأهــلــة إلــى 
من  كــل  تأهل  إذ  النهائي،  ربــع  الـــدور 
والسيب  نــقــاط(   9( المصري  األهــلــي 
المجموعة  عــن  نــقــاط(   6( الــعــمــانــي 
 12( البحريني  األهــلــي  وتــأهــل  )أ(، 

 9( القطري  والــعــربــي  نقطة( 
ــقـــاط( عـــن الــمــجــمــوعــة  نـ

كل  تــأهــل  فــيــمــا  )ب(، 
المصري  الزمالك  من 
والــســالم  نــقــطــة(   11(
)7 نقاط( عن  العماني 

وتأهل  )ج(،  المجموعة 
الكويتي  كاظمة  من  كل 

والــبــيــشــمــركــة  نــــقــــاط(   6(

)د(،  )3 نقاط( عن المجموعة  العراقي 
إذ يــنــص نــظــام الــبــطــولــة عــلــى تأهل 
لربع  والثاني من كل مجموعة  األول 

النهائي.
ــدرب  ــمـ ــادة الـ ــيـ ــقـ واألهــــلــــي بـ
الـــوطـــنـــي رضـــــا عــلــي 
استهل مشواره في 
المجموعات  دور 
بـــــالـــــفـــــوز عــلــى 
القطري  العربي 
على  وفـــاز   ،3/1
اإلماراتي  األهلي 
ــات جــبــالــيــا  ــدمــ وخــ
الــفــلــســطــيــنــي والــهــالل 

3/0، ولم يخسر إال في شوط  الليبي 
واحد.

وتبدو حظوظ األهلي قوية لإلطاحة 
ــي، الــــــذي لــم  ــراقــ ــعــ ــ ــبــيــشــمــركــة ال ــال ب
سنجل  على  ــدا  واحـ فـــوزا  إال  يحقق 
الفلسطيني 3/0، فيما خسر من كاظمة 
 3 المجموعة  وتــضــم   ،3/1 الكويتي 
صفوف  في  يلعب  فيما  فقط،  أندية 
المحرق  نــادي  العب  العراقي  الفريق 
ــاس الــــذي يــمــثــل الــفــريــق  فــاضــل عــب
اللعب  يتطلب  الــذي  األمــر  كمحترف، 
بتركيز عال وعدم االستهانة بالفريق 
الخصم، خصوصا وأن الفريق يدخل 
بــمــعــنــويــات عــالــيــة بعدما  الــمــواجــهــة 

الكاملة  بالعالمة  مجموعته  تــصــدر 
ــرز  ــد ابـ ــزم الــعــربــي الــقــطــري أحــ ــ وهـ

المرشحين للقب.
لمدة  للراحة  خضع  قد  األهلي  وكــان 
يـــومـــيـــن وخــــــاض بـــعـــض الــحــصــص 
األخطاء  تصحيح  بهدف  التدريبية؛ 

ــرح نــقــاط الــضــعــف والـــقـــوة لــدى  وشــ
الفريق الخصم.

اليوم  الثمانية  وضمن مواجهات دور 
متصدر  الكويتي  كاظمة  نــادي  يلعب 
المجموعة د مع العربي القطري ثاني 
المجموعة ب الساعة 1 ظهرا، ويلتقي 

أ”  “المجموعة  أول  المصري  األهــلــي 
“المجموعة  ثاني  العماني  السالم  مع 
يلتقي  وأخــيــرا  مــســاء،   5 الساعة  ج” 
“المجموعة  متصدر  المصري  الزمالك 
ثـــانـــي  الـــعـــمـــانـــي  الـــســـيـــب  ــع  ــ مـ ج” 

“المجموعة أ” الساعة 8 مساء.

ــرة ــائ ــط ــل ل الـــعـــربـــيـــة  األنــــديــــة  بـــطـــولـــة  ــي  ــ ف الــثــمــانــيــة  دور  ــاق  ــطـ ــانـ بـ

البيشمركة العراقي.. تحد جديد لطائرة األهلي

بحث تعزيز الوقاية من “كورونا”
ــة ــي ــاض ــري ــة أثـــنـــاء األحـــــــداث ال ــ ــازم ــ اتـــخـــاذ االحـــــتـــــرازات ال

اســتقبل رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة، األميــن العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضيــة عبدالرحمن 
عســكر فــي مقــر المجلــس األعلــى للصحــة بمرفــأ البحريــن المالــي، بحضــور مدير عام 
التخطيــط والمــوارد باألمانة العامــة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة مروان فؤاد 
كمــال، والوكيــل المســاعد فــي وزارة الصحــة مريــم الهاجــري؛ لبحــث ســبل التعــاون 
بيــن الجهتيــن؛ للوقايــة مــن مــرض “كورونا المســتجد”، فيمــا يتعلق بالقطاع الشــبابي 

والرياضي في مملكة البحرين.

ــد رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى للصحة  وأكــ
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة أن مواجهة انتشار فيروس كورونا 
الجميع  مــن  اهتماما  تتطلب   19 كوفيد 
الــوقــايــة مــنــه، والــتــي يتم نشرها  بــطــرق 
بشكل متواصل مؤخرا في مختلف وسائل 
االجتماعي،  التواصل  ومنصات  اإلعــالم 
مبينا بأن المسؤولين في المملكة يتابعون 
ــمــرض كــافــة، وأن  عــن كــثــب تـــطـــورات ال

بشكل  مستعدة  المعنية  الطبية  الجهات 
كامل للتعامل مع التطورات كافة.

ــاد عــبــدالــرحــمــن عسكر  ــن جــهــتــه، أشــ ومـ
األعلى  المجلس  بــه  يــقــوم  الـــذي  ــدور  ــال ب
لتعزيز  الــصــحــة  وزارة  بــجــانــب  للصحة 
للمرض،  للتصدي  االحترازية  اإلجــراءات 
ونــشــر الــمــزيــد مــن الــمــعــلــومــات الــتــي من 
ــــوعــــي بــطــرق  ــع ومـــســـتـــوى ال ــ شـــأنـــهـــا رفـ
الوقاية من “كورونا”، عبر الخطة الوطنية 

لمواجهة الفيروس.
واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
يتعلق  فيما  المقبلة،  الفترة  أكبر  بشكل 
الرياضية  البحرينية  الــوفــود  بوضعية 
ــالل مــشــاركــتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، إضــافــة  خــ
إلجـــــــراء االحــــــتــــــرازات الــــالزمــــة أثـــنـــاء 
التي تقام على أرض  الرياضية  األحــداث 

الــمــمــلــكــة ســــواًء الــمــحــلــيــة مــنــهــا أو على 
الفرق  أو  المنتخبات  استضافة  صعيد 
نشر  عن  عــالوة  العالم،  دول  من مختلف 
سبل الــوقــايــة مــن الــمــرض فــي األوســـاط 
الرياضية والشبابية، بالتعاون مع الجهات 
رســمــيــة  مـــؤســـســـات  مـــن  الـــعـــالقـــة  ذات 

واتحادات وأندية رياضية.

جانب من اللقاء
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــبــطــولــة  نــظــمــت ال
#أقــــوى_رجــــل_خــــلــــيــــجــــي بـــدولـــة 
الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
التصفيات  لمرحلة  المحطات  ثالث 
للوزن  النهائية  للمنافسات  التأهيلية 
اعتمد  الــتــي  الــبــطــولــة،  مــن  المفتوح 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنة  ــيــس  رئ والـــريـــاضـــة  لــلــشــبــاب 
الشيخ  الــبــحــريــنــيــة ســمــو  األولــمــبــيــة 
تنظيمها  خليفة  آل  حــمــد  بــن  خــالــد 
تــحــت شــعــار #الــتــحــدي_الــخــلــيــجــي، 
المقبل  أبـــريـــل   10 يــــوم  فـــي  وذلــــك 
البحرين  لحلبة  الــمــقــابــلــة  بــالــســاحــة 
مبادرات  ضمن  تأتي  والتي  الدولية، 
الخليجي  لــلــشــبــاب  الــداعــمــة  ســمــوه 
سيتم  والتي  الرياضي،  المجال  في 
تخصيص ريعها للمجال اإلنساني في 

دعم #مرضى_السرطان.
وقد أقيمت التصفيات بـ “صالة وقت 
مشاركة  وسط  دبي،  بمدينة  اللياقة” 
واسعة من الالعبين اإلماراتيين. وقد 

أقيمت منافسات التصفيات التأهيلية 
في 3 ألعاب، هي: رفع الجذع ومشية 
الــفــالح ورفــع الــســيــارة، والـــذي تأهل 
األولى  الثالثة  المراكز  أصحاب  منها 

إلى المرحلة النهائية من البطولة.
لبطولة  المنظمة  اللجنة  ثمنت  وقــد 
ــي، تـــعـــاون  ــجــ ــ ــي ــ ــل ــل_خــ ــوى_رجــ #أقــ
في  #مجلس_دبي_الرياضي،  ودعــم 
التصفيات،  من  المرحلة  هذه  تنظيم 
محطة  نجاح  فــي  ذلــك  ساهم  حيث 

التصفيات الثالثة باإلمارات.
من جانبه، قال رئيس لجنة التنسيق 
والــمــتــابــعــة مــحــمــد عــبــدالــمــلــك: “إن 
ــلــجــنــة وضـــعـــت خــطــط مـــدروســـة  ال
لالستعداد إلقامة  وتنسيقات مسبقة 
ابتداء  للبطولة،  التأهيلية  التصفيات 
من المملكة العربية السعودية ومملكة 
البحرين ودولة الكويت وصوال لدولة 
العربية، فهناك فريق يعمل  اإلمــارات 
بالصورة  للخروج  وتناسق  بانتظام 

المطلوبة.

أقوى رجل خليجي تنظم التصفيات التأهيلية بدبي

فريق األهلي للكرة الطائرة
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ــتــوجــيــهــات األمــيــن  ــًذا ل ــفــي ــن ت
للشباب  األعلى  للمجلس  العام 
بن  سلمان  الشيخ  والــريــاضــة 
اجــتــمــع  إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة 
والموارد  التخطيط  عام  مدير 
ــة لــلــمــجــلــس  ــامـ ــعـ بـــاألمـــانـــة الـ
ــروان فــــؤاد كــمــال بــاألمــيــن  ــ مـ
الــــعــــام لــلــجــنــة الـــبـــارالـــمـــبـــيـــة 
البحرينية علي الماجد؛ بهدف 
اللجنة  مع  والمتايعة  التنسيق 

البارلمبية. 
في  عقد  الـــذي  اللقاء  وخـــالل 
ناقش  للمجلس  العامة  األمانة 
ــمــيــزانــيــة  الـــجـــانـــبـــان خــطــة ال
البارالمبية  للجنة  الــمــرصــودة 
ــبــحــريــنــيــة وبـــنـــود الــصــرف  ال
بحسب اللوائح المالية المتبعة 
من  الــمــالــي  الـــتـــوازن  التحقق 
ــتــرشــيــد  ــال خـــــالل االلـــــتـــــزام ب

واالنفاق.

التخطيط  عام  مدير  أكد  وقد 
ــة مــــروان  ــانـ ــاألمـ والـــــمـــــوارد بـ
المرصودة  الميزانية  بأن  كمال 
إيمانا  تأتي  البارالمبية  للجنة 
مـــن ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
حمد بــالــدور اإليــجــابــي لــذوي 
العزيمة وإصرارهم على تحمل 
المسؤولية؛ لتحقيق اإلنجازات 
ــع اســـم مملكة  الــريــاضــيــة ورفـ
البحرين في المحافل الدولية.

مروان كمال يجتمع بعلي الماجد
الصخير- حلبة البحرين الدولية

ــبــة الــبــحــريــن  اســتــضــافــت حــل
الــــدولــــيــــة “مـــــوطـــــن ريـــاضـــة 
السيارات في الشرق األوسط” 
ــعـــرض الـــســـيـــارات “زلــــــزال”  مـ
ــة خــــالل  ــ ــي ــاضــ ــمــ ــ الـــجـــمـــعـــة ال

استضافتها لمهرجان السرعة.
ــعــــرض الـــســـيـــارات  وأقــــيــــم مــ
السيارات  مواقف  في  “زلــزال” 
حيث  الدولية،  البحرين  بحلبة 
2000 سيارة  أكثر من  شاركت 

ودراجة نارية وذلك من جميع 
مشاركة  فهناك  الخليج،  دول 
ــن، اإلمــــــــــارات،  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــن ال ــ مـ
الــســعــوديــة، الــكــويــت وعــمــان، 
أكبر  من  المعرض  هــذا  ويعتبر 
الشرق  في  السيارات  معارض 

األوسط.
ــزال يقام  ــ زل مــعــرض  يــذكــر أن 
التوالي  على  الخامسة  للمرة 
فــي حــلــبــة الــبــحــريــن الــدولــيــة، 

ــام بــتــنــظــيــم مــن  ــ ــق ــ والـــــــــذي ي
ــارك  بــحــريــن كــاســتــم تــيــم، وشـ
ــواع  أنـ مختلف  الــمــعــرض  فــي 
ــة مــنــهــا  ــثـ ــديـ الــــســــيــــارات الـــحـ
والــقــديــمــة الــكــالســيــكــيــة، إلــى 
التفحيط  تنظيم فعالية  جانب 
فـــي مـــواقـــف الــحــلــبــة، حيث 
السيارات  رياضة  محبو  قضى 
البحرين  حلبة  في  مميزا  يوما 

الدولية.

“زلزال” أكبر معرض بحلبة البحرين
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حسن علي

أكد أن رياضة 
الفتيات تسير 

بخطى ثابتة نحو 
التطور



صمت سلة الرفاع قد يكون مفاجأة
يترقب الوســط الرياضي ما يدور في نادي الرفاع بشــأن فريقه األول لكرة الســلة وتحديدا حول هوية المحترفين الذي سيســتعين 

بهم للمربع الذهبي للدوري ومنافسات كأس خليفة بن سلمان.

الرفـــاع يعيـــش فـــي حالـــة صمت 
تبـــدو مخيفـــة للغايـــة، وخصوصا 
بعدمـــا أعلـــن رئيـــس جهـــازه لكرة 
ابتعـــاده  العجمـــي  الســـلة محمـــد 
عـــن الفريـــق عبر “البالد ســـبورت” 
ســـابقا، وأيضـــا لعدم وجـــود أنباء 
محترفيـــن  ســـينتدب  كان  عمـــا 
جـــددا أم ســـيكتفي بالعب واحد 
بجانـــب الحالي األميركـــي جونز، 
كما حدث في صفوف فرق المربع 

األخرى.

فالمحرق استعان بالعب برازيلي 
ليكـــون بجانب محترفـــه ميرفي، 
مـــع  بالتعاقـــد  اكتفـــى  واألهلـــي 
البولنـــدي المبيـــه الـــذي ســـيلعب 
برفقة البلدوزر بيتمـــان، والمنامة 
واحـــدة  دفعـــة  جلـــب محترفـــان 
أحدهمـــا كرواتـــي واآلخـــر كندي، 
ليبقى الرفاع هـــو المجهول حتى 
اآلن بالنســـبة للجميع عموما وإلى 

منافسيه خصوصا.
هذا الصمت يثيـــر الحيرة ويفتح 

بـــاب التســـاؤالت، عمـــا إذا كانـــت 
تحضـــر  قـــد  الرفـــاع  نـــادي  إدارة 
مفاجأة خاصة لمنتسبيها بالتعاقد 
مع محترفين أو محترف واحد من 
الطراز الثقيل لتبقي ســـلة الفريق 
وصعـــود  المنافســـة  دائـــرة  فـــي 
منصـــات التتويج كمـــا حصل في 
الموســـم الماضي بعد الفوز بكأس 
خليفة بن سلمان واحتالل المركز 
الثانـــي فـــي الـــدوري، أم إن هـــذا 
الصمـــت ســـيكون “بدايـــة النهاية” 

للفريـــق الـــذي لـــم يتجـــاوز عمـــره 
سوى سنوات معدودة، وخصوصا 
أن “العقـــل المدبـــر” للفريق محمد 
العجمـــي قد وضـــع نقطـــة النهاية 

فريق الرفاع حامل لقب كأس خليفة بن سلمانمع السماوي!

بتوجيهــات مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وصل االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للمراحل 
األخيرة من التجهيزات الخاصة بانطالق مهرجان حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد للقدرة الذي سينظمه االتحاد 
بإقامــة 4 ســباقات مــن اإلثــارة والتشــويق، وســيقام الســباق الرئيس على 
كأس جاللــة الملــك يــوم األحــد 1 مــارس 2020 في قرية البحريــن الدولية 

للقدرة بمشاركة واسعة من اإلسطبالت والفرسان.

مـــن جانـــب آخـــر، أعـــرب الشـــيخ أحمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس 
إدارة GFH الماليـــة راعـــي المهرجـــان عـــن 
فخـــر واعتزاز المجموعـــة برعاية مهرجان 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد للقدرة الذي 
ســـيقام تحت رعاية جاللـــة الملك بتنظيم 

مـــن االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة.

وأوضح الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 
رؤيـــة حضـــرة  تجســـد  الرعايـــة  هـــذه  أن 
الملـــك بدعـــم مختلـــف  صاحـــب الجاللـــة 
الرياضـــات فـــي مملكة البحريـــن خصوصا 
مهرجـــان جاللة الملك للقدرة، مشـــيرا إلى 

أن مجموعـــة جـــي إف أتـــش الماليـــة تعتز 
بتواجدهـــا كـــراٍع للمهرجـــان الغالـــي الـــذي 
يحمل اســـم فارس البحرين األول حضرة 

صاحب الجاللة الملك.
وأشـــار الشـــيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 
أن مهرجـــان جاللة الملك للقدرة يعتبر من 
البطـــوالت الكبـــرى التـــي ينظمهـــا االتحاد 
وله صدى واســـع فـــي العالم عبر مشـــاركة 
مختلف الفرســـان والفارسات من مختلف 
الـــدول، وأن تواجـــد المجموعـــة يعتبر في 
ســـبيل تقوية روابطها مـــع المجتمع كجزء 

من برنامج الشراكة المجتمعية، والتي لها 
أهـــداف بعيـــدة المدى عبر صقـــل وإخراج 
المواهـــب فـــي رياضـــة الفروســـية، إضافة 
إلى أن المجموعـــة حريصة على تواجدها 
ســـيكون  الـــذي  للمهرجـــان  رئيـــس  كـــراٍع 
ناجحا بكل تأكيد خصوصا أنه يحمل اسم 

جاللة الملك.
وأضاف الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 
أن تواجد مجموعـــة جي إف أتش المالية 
يعكـــس بشـــكل واضـــح النهج الذي تســـير 
عليه المجموعة في تفعيل الدور الحقيقي 
للشركات والمؤسسات الخاصة، للمشاركة 
الســـيما  الرياضيـــة  الفعاليـــات  دعـــم  فـــي 
رياضة القدرة التـــي تحظى برعاية ودعم 
مســـتمر مـــن جاللة الملـــك، بما يســـهم في 
تنفيـــذ رؤية ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة؛ لالرتقـــاء برياضـــة القدرة التي 
ســـجلت حضـــورا مميـــزا فـــي المشـــاركات 

الخارجية في الفترة الماضية.
وأشـــار نائـــب رئيـــس مجموعـــة جـــي إف 
المهرجـــان  نجـــاح  أن  إلـــى  الماليـــة  أتـــش 
ســـيكون لـــه األثـــر اإليجابـــي فـــي تحقيق 
أهداف وتطلعات الرؤية التي رسمها سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة لرياضة 
القدرة، والتي تتوافق مع رؤى وتوجيهات 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة فـــي النهوض بجميع 
األلعاب الرياضيـــة بما فيها رياضة القدرة، 
مؤكـــدا أن تقديـــم الرعاية لمســـابقة أغلى 
الكـــؤوس للقـــدرة نابـــع مـــن التفاعـــل مـــع 
توجيهـــات ورؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لتطوير الرياضة البحرينية، 

والدفع بها نحو مزيد من النجاحات.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

اقتراب موعد اإلثارة لمهرجان جاللة الملك للقدرة

أحمد بن خليفة

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

لالتحـــاد  التابعـــة  األثقـــال  لرفـــع  الفنيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
البحرينـــي لرفـــع األثقال مســـاء األحـــد الماضـــي، اجتماعا 
تنســـيقيا مع الوفد المشـــارك فـــي بطولة غرب آســـيا لرفع 
األثقال والمؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، في الفترة من 
25 فبرايـــر ولغاية 1 مـــارس 2020، إذ عقد االجتماع بمقر 

االتحاد بأم الحصم.
وتشـــارك عـــدد من العناصـــر للمـــرة األولى ضمن تشـــكيلة 
المنتخـــب الوطنـــي لرفع األثقـــال، الذين سيشـــاركون في 
فئتـــي الناشـــئين والشـــباب، وتشـــارك البعثـــة البحرينيـــة 
بالعنصرين الرجالي والنسائي، ومن المقرر أن يغادر الوفد 
البحرينـــي مســـاء اليوم متوجهـــًا لدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة برئاســـة عضو مجلـــس ادارة االتحـــاد البحريني 
لرفع األثقال رئيس لجنة رياضة المرأة نيلة المير، ورئيس 
رياضـــة رفع االثقال علي عبدهللا إداري، والكابتن يوســـف 
الشـــيراوي مدربـــًا، أما قائمـــة الالعبيـــن والالعبات فتضم 
كال مـــن الالعبيـــن: علي عبداألميـــر في الفئـــة الوزنية 55 
كيلوغـــرام، ســـلمان طـــارق 61 كيلوغرام، نـــواف عادل 73 

كيلوغـــرام، حســـين علـــي عبـــدهللا فـــوق 102 كيلوغـــرام 
و109 كيلوغـــرام، حســـن أنور 73 كيلوغرام، علي حســـين 
علي 81 كيلوغرام، حســـين علي ســـيف هللا 89 كيلوغرام، 
علي حســـين عبدالكريم فـــوق 102 كيلوغرام وفوق 109 
كيلوغرام، وعلى مستوى الالعبات فتشارك كل من: زينب 
علـــي 55 كيلوغرام، ابتســـام علي 49 كيلوغـــرام، نور علي 
59 كيلوغـــرام، هاجـــر بخيـــت 76 كيلوغـــرام ونهى محمد 

فوق 87 كيلوغرام.

جانب من االجتماع 

اســتعداًدا لبطولــة غــرب آســيا المؤهلة لطوكيــو 2020
“الفنية” تجتمع بمنتخب رفع األثقال

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

تصـــدر المتســـابق البحرينـــي ســـعد ناصـــر النعيمـــي منافســـات 
المجموعة الرابعة واألخيرة من النســـخة الثانية لمسابقة فارس 
المـــوروث الدولية التي تقام برعاية كريمة من قبل ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة. 
وجاء تصدر النعيمي للمجموعة الرابعة بعد إحرازه 84 نقطة مع 

ختام اليوم الثاني لهذه المسابقة التراثية.
واختتمـــت فعاليـــات اليوم الثاني من مســـابقة فـــارس الموروث 
بمرحلة ركوب الخيل لمسافة 60 كيلومترا مقسمة على قسمين 
بينهمـــا اســـتراحة مدتها نصف ســـاعة، فيما تســـتكمل المســـابقة 

بالرماية الثابتة بـ “السكتون” من 30 و50 مترا بواقع 50 طلقة.
وكان اليـــوم األول مـــن منافســـات المجموعـــة الرابعـــة قد شـــهد 
دخول المتسابقين مرحلتي ركوب الهجن لمسافة 40 كيلومترا، 

إضافة إلى رياضة الصقور.
وتنـــص لوائـــح المســـابقة علـــى جمـــع المتســـابق للنقـــاط في كل 

مرحلة بناء على المهارة في للرياضات التراثية األربع.
وحل المتسابق السعودي خالد بن سالم المري في المركز الثاني 

برصيـــد 83 نقطـــة، بينمـــا جاء محمد حمد المـــري ثالثا بواقع 81 
نقطـــة، متفوقـــا على محمد ســـالم المعمري الذي جمـــع 69 نقطة 
في المركز الرابع، ثم زكريا يحيى الفي خامسا برصيد 66 نقطة، 
وســـالم بـــن وحير المـــري بواقع 64 نقطة، وأخيـــرا عبيد بن حمد 

المري برصيد 58 نقطة.
ومـــن المزمـــع أن تجتمع اللجنة المنظمة للمســـابقة إلعالن هوية 

المتأهلين لنهائي المسابقة في نسختها الثانية.

من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة فارس الموروث

الدوليــة التراثيــة  للمســابقة  التمهيــدي  الــدور  ختــام 
النعيمي يتصدر رابعة “فارس الموروث”
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المنامة يكسب العهد اللبناني بهدف
اآلســيــوي االتــحــاد  كـــأس  ــي  ف ــى  ــ األول للمجموعة  مشتركة  ــدارة  ــ ص

حقق المنامة فوزا ثمينا ومهما على حساب العهد اللبناني 
بهـــدف دون رد، فـــي المبـــاراة التي أقيمت بيـــن الطرفين، 
أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات 
الجولة الثانية للمجموعة األولى بكأس االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القدم. وســـجل هدف المنامة الالعب عيســـى جهاد 

في الدقيقة )٦٩(.
وفي لقاء ثان ضمن ذات المجموعة، فاز الجيش السوري 
على هالل القدس الفلســـطيني بهـــدف دون مقابل. وبناء 
علـــى ذلك، فـــإن ترتيـــب المجموعة صار كاآلتـــي: المنامة 
والجيش السوري ٤ نقاط لكل واحد منهما، العهد اللبناني 

٣ نقاط، وأخيرا هالل القدس الفلسطيني بال نقاط.
وسيخوض المنامة لقاءه المقبل أمام الفريق الفلسطيني 

يوم 9 مارس المقبل.

تشكيلة المنامة 

بـــدأ المـــدرب التونســـي لفريـــق المنامـــة المباراة بتشـــكيلة 

مكونـــة من الحـــارس رضا بهـــرام، والالعبين:محمد عادل، 
برونو، كميل عبدهللا، أحمد نبيل، مهدي عبداللطيف، أحمد 

موسى، فيتور، عيسى موسى، مارسيو وعيسى جهاد.

مجريات المباراة

كان المنامة الطرف األفضل في الشـــوط األول، وســـنحت 
له عددا من الفرص للتسجيل، لكنه لم ينجح في ترجمتها 

إلى أهداف.
أولى الفرص لالعب عيســـى موســـى الذي سدد كرة قوية 
قـــرب مرمـــى الفريق اللبنانـــي نجح في إبعادهـــا الحارس 
علي ظاهر حاميا شباكه من هدف محقق وصوال للدقيقة 
)٣(. وحـــاول العـــب المنامـــة عيســـى جهاد التســـجيل مع 
نهاية الشـــوط األول، لكن كرته لم تجد موقعا في الشباك 

.)٤٥(
وفـــي الشـــوط الثانـــي، تمكـــن المنامـــة من افتتـــاح مجال 
التســـجيل بعدمـــا توغـــل محمـــد عـــادل يمينا ولعـــب كرة 
عرضيـــة تابعهـــا عيســـى جهـــاد علـــى مرتين فـــي المرمى 
اللبنانـــي )٦٩(. وتوغـــل العـــب العهـــد أحمـــد زريق يســـارا 
وســـدد كرة قوية مرت جوار القائم األيمن لمرمى حارس 

المنامة رضا بهرام.
أدار المبـــاراة طاقم تحكيمي من تايـــوان مكون من حكم 
how� و kuo chan ويعاونه مواطناه ،yu ming  الســـاحة

.chen والحكم الرابع ،ard chen

من مباراة المنامة والعهد اللبناني

 فريق بابكو متوجًا بالمركز األول

اللجنة االعالمية:

بابكـــو  لفريـــق  جديـــد  إنجـــاز  فـــي 
Bapco Mo� الســـيارات  )لرياضـــة 

مســـتوى  علـــى   )torsport Team
المشاركات الخارجية، تمكن الفريق 
من تحقيق المركز األول في ســـباق 
“الكارتنـــغ للتحمل 3 ســـاعات”، الذي 
أقيـــم علـــى مضمـــار حلبـــة مرســـى 
“ياس” بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي 

يوم الجمعة الماضي.
المشـــرفة  النتيجـــة  هـــذه  وتأتـــي 
والرائعـــة للفريـــق بعد ختام موســـم 
مشـــاركاته فـــي ســـباقات “التحمـــل 

علـــى  البحريـــن،  بمملكـــة  للكارتنـــغ” 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار 
عليهـــا  أســـدل  التـــي  لـ”الكارتنـــغ”، 
الماضـــي بســـباق  الســـتار األســـبوع 
التحمل 24 ســـاعة، الـــذي أقيم على 
مضمـــار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة لــــ 
“الكارتنـــغ”، يومي الجمعة والســـبت 
الماضييـــن، بتحقيقـــه المركـــز األول 
على فئـــة الشـــركات، المركـــز الثاني 
المحليـــة  الفئـــة  مســـتوى  علـــى 
والمركـــز الثالـــث على مســـتوى فئة 

المحترفين.

“بابكو” يحقق المركز األول بحلبة “ياس”
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أطلقـــت الجامعة األميركيـــة بالبحرين 
فعاليـــة “رئيس ليـــوم واحد” فـــي إطار 
برنامـــج مرافقـــة يهـــدف إلـــى تمكيـــن 
الطـــاب مـــن عيـــش الحيـــاة الحقيقية 
لبعـــض المهن. وبـــدأ البرنامـــج بمنصب 
رئيـــس الجامعة، حيث الزمـــت الطالبة 
مريـــم حســـين، رئيســـة مجلـــس طلبـــة 
الجامعة، ســـوزان ساكســـتون، الرئيس 
المؤســـس للجامعـــة. ومـــن خـــال هذه 
حســـين  الطالبـــة  اطلعـــت  المازمـــة، 
ا علـــى المســـؤوليات اليومية لهذا  عمليًّ
المنصب، حيث تواجدت مع ساكستون 
اجتماعـــات  فـــي  مشـــاركتها  أثنـــاء 
لكبـــار أصحـــاب المصلحـــة وفـــي بعض 
باســـتراتيجية  المتعلقـــة  النقاشـــات 
الجامعة وأعمالها. وتم تصميم برنامج 
المرافقة ليعكس جوهر رسالة الجامعة 
المتمثـــل بمنح طـــاب الجامعـــة فرًصا 
لتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية، 

فـــي إطـــار بيئـــة قويـــة وجذابـــة تركـــز 
علـــى الطاب، وذلـــك لتقديم خريجين 
ا ومســـتعدين تماًما للعمل  بارعين مهنيًّ

ومزودين بالمهـــارات والمعرفة الازمة 
للنهـــوض باالقتصـــادات والمجتمعـــات 

التي يعملون فيها.

للســـّيارات،  الزّيانـــي  كشـــفت شـــركة 
لســـيارات  الحصـــري  المـــوّزع 
ميتسوبيشـــي فـــي البحريـــن مؤخـــًرا 
 ASX ميتسوبيشـــي  ســـيارة  عـــن 
ـــا والتـــي تأتـــي مع عدد  الجديـــدة كليًّ
فـــي  والتغييـــرات  التحســـينات  مـــن 
واألداء،  والمقصـــورة  التصميـــم 
لتناســـب جميـــع احتياجـــات الســـائق 
العصري في ســـيارات الدفع الرباعي 
المدمجـــة والمصممـــة لمتعـــة القيادة 
االقتصـــادي  واالســـتهاك  القويـــة 

للوقود.
الـــذي  بـــدًءا مـــن مظهرهـــا الجديـــد   
يتصـــف بالحـــزم وصـــواًل للتفاصيـــل 
العمليـــة الجديـــدة داخـــل المقصورة، 
فإن سيارة ASX تم تنقيحها بالكامل 
بالمغامـــرات  الفريـــد  الشـــعور  لتثيـــر 
داخـــل المدينـــة، وليعـــّزز مـــن مكانـــة 
السيارة كأفضل السيارات في فئتها. 

 تتميـــز واجهـــة ASX بشـــبكة علويـــة 
محّســـن،  أمامـــي  ومصـــد  جديـــدة 
جديـــدة  مميـــزات  إلـــى  باإلضافـــة 
العريضـــة  الكـــروم  أخـــرى كخطـــوط 
التي تحيـــط بمصابيح LED النهارية 
الجديدة، كما يضمن الصدام األمامي 
الفريد من نوعه وفي تصميمه حماية 

أكبر للمشاة والسائق والركاب.
الداخلـــي  للتصميـــم  بالنســـبة  أمـــا 
الجديـــدة   ASX فتأتـــي  للمقصـــورة، 

مع شاشـــة ملونة متعددة المعلومات 
مصممة بشـــكل جذاب لتوفـــر قراءة 
الســـيارة والرحلـــة  معلومـــات حـــول 
ودرجـــة الحـــرارة الخارجيـــة. وتبلـــغ 
مســـاحة الشاشـــة الكبيرة 3.3 بوصة 
للحصـــول علـــى رؤيـــة أوضـــح، ممـــا 
علـــى  البقـــاء  الســـائق  علـــى  يســـهل 
اطـــاع على حالة الســـيارة من خال 
إلقاء نظرة سريعة على الشاشة دون 

فقدان التركيز على الطريق.

ــة العمـــل ــة علـــى بيئـ ــة لتعريـــف الطلبـ ــج مرافقـ برامـ واألداء ــورة  ــص ــق ــم وال الــتــصــمــيــم  فـــي  تــحــســيــنــات 
الجامعة األميركية بالبحرين تطلق “رئيس ليوم واحد” “الزّياني” تكشف عن “ميتسوبيشي ASX” الجديدة

تعلـــن شـــركة الســـيارات األوروبيـــة عـــن تقديـــم باقـــة مـــن الخدمـــات 
المجانيـــة عند شـــراء أي من ســـيارات جاكوار والند روڤر المســـتعملة 
والمعتمـــدة ضمـــن برنامـــج Approved، مـــع عـــروض مذهلـــة للعماء 

الكرام في المملكة.
 وتلتـــزم الشـــركة بتوفير أرقى خدمـــة للعماء الراغبيـــن باقتناء أحد 
 Approved طـــرازات جاكـــوار والنـــد روڤر المعتمـــدة ضمـــن برنامـــج
وتســـليمها لهم بأفضل حالة، وذلك ضمن مســـاعيها لمنحهم راحة بال 

مطلقة من خال ضمان جودة وأداء هذه المركبات الرائعة.
وبهذه المناســـبة، قال المدير العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار 
الند روڤر، ستيفن الي “في شركة السيارات األوروبية، نحن فخورون 
ا بالجودة العالية لمركباتنا، والتي تتيح قيادة سلســـة ومثالية في  جدًّ
أصعب الظروف والتضاريس. ويأتي برنامج Approved متماشًيا مع 
هـــذا المبدأ، ليضمن اســـتمرار األداء العالي والمتألـــق لجميع المركبات 

التي تحمل شعار جاكوار والند روڤر.

“األوروبية”: خدمات مجانية لـ “جاكوار والند روفر”

مناقشة نشأة الصيرفة اإلسالمية وتطورها
استضافت مكتبة مبارك الخاطر ومتحف اإلصالح بجمعية اإلصالح، بمقر 
المكتبــة يــوم األحــد 16 فبرايــر 2020، فضيلــة الشــيخ فريــد محمــد هادي، 
رئيــس قســم الصيرفــة اإلســالمية بجامعــة البحرين في محاضــرة بعنوان 
القــرن الحــادي والعشــرين”  “الصيرفــة اإلســالمية ورســالة اإلســالم فــي 

برعاية من بنك اإلثمار وبنك البركة.

 تطـــّرق المحاضـــر خـــال المحاضرة 
إلى نشأة صناعة الصيرفة اإلسامية 
وتطورها، حيث انطلقت الفكرة في 
نهايـــة خمســـينيات القـــرن الماضـــي 
أســـاتذة  مـــن  مجموعـــة  يـــد  علـــى 
الجامعـــة بالســـودان، إذ عكفـــوا على 
المناقشات والدراسات في الصيرفة 
أول  تولـــدت  حتـــى  اإلســـامية، 
تجربـــة فـــي هـــذا المجال لـــم يكتب 
لهـــا النجـــاح وهـــي: بنـــك ناصـــر في 
مصـــر في العـــام 1963، ثـــم مصرف 
دبي اإلســـامي في العـــام 1975، ثم 

انتشـــار كبيـــر لهـــذه المؤسســـات في 
العالم اإلسامي والغرب ومنافستها 
بشـــكل كبير للبنـــوك التقليديـــة. كما 
تطّرق المحاضر إلى أهمية البحرين 
كدولـــة رائدة في هذا المجال، حيث 
اتخذت هيئة المحاســـبة والمراجعة 
اإلســـامية  الماليـــة  للمؤسســـات 
ا رئيًســـا  “أيوفـــي” مـــن البحريـــن مقرًّ
لهـــا والتي تضطلـــع بإعـــداد وإصدار 
معايير المحاسبة المالية والمراجعة 
العمـــل  وأخاقيـــات  والضبـــط 
للمؤسســـات  الشـــرعية  والمعاييـــر 

دولـــة   45 فـــي  اإلســـامية  الماليـــة 
حـــول العالـــم. كما تطـــّرق إلى جهود 
نـــادي اإلصاح فـــي الســـبعينات في 
هـــذا المجال من خـــال المحاضرات 
هـــذا  رواد  أحـــد  إليهـــا  دعـــا  التـــي 
المجال وهو عيســـى عبده في مصر 
والوطـــن العربـــي والتي كانت ســـبًبا 
فـــي توجه عدد مـــن تجـــار البحرين 
وقتها للراحل صاحب السمو الشيخ 
عيســـى بن سلمان آل خليفة – رحمه 

هللا – أميـــر الباد آنذاك، وطلبوا منه 
أمًرا سامًيا بإنشاء أول بنك إسامي 
في البحريـــن فـــكان االنطاقة لبنك 
البحرين اإلسامي في العام 1979.

 وأشـــار هادي إلـــى أهميـــة الصيرفة 
اإلســـامية كأحـــد مجـــاالت الدعـــوة 
اإلســـامية التي تضع حلـــواًل ناجعة 
لحل مشكات المال واالقتصاد التي 
تهم البشـــرية على مختلف مشـــاربها 
هـــذه  مـــن  جعـــل  ممـــا  ومعتقداتهـــا 
الصناعة رســـالة لإلســـام فـــي القرن 
الحـــادي والعشـــرين. وأوضح جهود 
العلماء المخلصـــة التي توحدت في 
ســـبيل تطوير هذه الصناعة وإيجاد 
المعايير الشرعية حيث القت رواًجا 
كبيـــًرا في بـــاد الشـــرق والغرب من 
حيـــث انتشـــار المؤسســـات الماليـــة 
التي يعمل بهذا النظام، والمؤسسات 

شـــهادات  تعطـــي  التـــي  التعليميـــة 
إضافـــة  المجـــال  هـــذا  فـــي  علميـــة 
إلـــى كم الدراســـات والمؤلفـــات فيه. 
علـــى  تؤكـــد  أمثلـــة  هـــادي  وضـــرب 
انتشـــار مجـــال الصيرفة اإلســـامية 
في باد الغرب وخاصة في بريطانيا 
التـــي تفوقت في كثيـــر من األحيان 

على الدول العربية واإلســـامية في 
هـــذا المجـــال، حيـــث يوجـــد بهـــا 55 
مؤسســـة تعليميـــة تعطـــي شـــهادات 
فـــي  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
الصيرفة اإلسامية إضافة إلى عدد 
كبير من البنوك والمؤسسات المالية 

تعمل بهذا النظام.

في محاضرة 
استضافتها 

 “مكتبة الخاطر” 
و“متحف اإلصالح”

ــا عـــالـــمـــيًـّ نـــــوعـــــه  مــــــن  األول  الــــــحــــــدث 

العرين تستضيف سباق “سبارتان” الثالثي

التقى المتسابقون من عشاق المغامرة من كافة 
أنحاء المنطقة للمشـــاركة في سباق “سبارتان”، 
الحدث الرياضي الســـنوي الـــذي أقيم هذا العام 
فـــي البحريـــن، بمنطقـــة العرين، التـــي أصبحت 
مؤخًرا من الجهات المثالية الستضافة الفعاليات 
الرياضـــة وألغـــراض الترفيه والســـياحة. تحت 
رعايـــة مؤسســـة صاحـــب الســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد، اســـتضافت كل من مجموعة جي إف 
إتش المالية وشـــركة العرين لاســـتثمار ســـباًقا 
ا في البحريـــن، ال يعتبر األول من  رياضيـــاًّ ثاثيًّ
نوعه في البحرين فحســـب، ولكن أيًضا الحدث 

األول من نوعه في العالم لعام 2020. 
 يذكـــر أن هـــذه الفعالية الرياضيـــة المهمة التي 
أصبحت األوســـع انتشـــاًرا بيـــن البحرينيين، قد 
أقيمت بمشاركة أكثر من 3,250 من المشاركين، 
ســـواء الجدد أو المتمرســـين، وأكثـــر من 6,000 
من الحضور الذين استمتعوا بالمناظر الطبيعية 
الســـاحرة عبر واحة من الصحراء الممتدة على 
مســـاحة 2,000,000 متر مربـــع بمنطقة العرين، 
والتـــي تضم أيًضـــا من منتزه الحديقـــة المائية، 
جنـــة دلمـــون المفقـــودة، الـــذي يعتبـــر مـــن أكبر 
الجهـــات الترفيهيـــة بالمنطقـــة ويحتـــل المركـــز 
الــــ11 كأفضل متنّزه مائي على مســـتوى العالم، 

حيـــث يضـــم أكبـــر بركـــة ســـباحة باألمـــواج في 
الشرق األوسط، أكثر من 25 زالقة، برك سباحة 
وســـاحة لعـــب تفاعليـــة لألطفال، مجهـــزة بـ 10 

زالقات متفاوتة األحجام. 
 خال الندوة التي أقيمت لتدشين هذا الحدث 
الرياضـــي فـــي قصـــر وســـبا العريـــن، قـــال وزير 
شئون الشباب والرياضة، أيمن المؤيد “كواحدة 
من المراكز الرياضية الرائدة في المنطقة، يســـر 
البحرين استضافة هذا الحدث العالمي المتميز. 
وتماشـــيًا مع الرؤية 2030، فإننـــا نواصل العمل 
على ترسيخ مكانة البحرين ووضعها التنافسي 
على الســـاحة الرياضية الدوليـــة، بما يصب في 

مصلحـــة الشـــباب والمجتمـــع واالقتصـــاد بوجه 
عام”. 

 مـــن جانبه، قـــال أمين عـــام اللجنـــة األوليمبية 
أن  المؤكـــد  “مـــن  النصـــف  محمـــد  البحرينيـــة، 
توفيـــر بيئـــة محفـــزة لزيـــادة الوعـــي وتوفيـــر 
الفـــرص الكفيلة بتطوير الشـــباب والمتســـابقين 
ـــا بجميع  ا مهمًّ فـــي البحريـــن يعتبر هدًفـــا وطنيًّ
المقاييس. نحن سعداء باستضافة هذا الحدث 
الرياضي المهم فـــي البحرين، كما نفخر بتقديم 
النجـــاح  لتحقيـــق أقصـــى درجـــات  الدعـــم  كل 
للمنظميـــن والرعاة والعديد من المشـــاركين من 

البحرين وخارجها”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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رعـــت مجموعة غرناطـــة العقارية 
حفل الـــزواج الجماعـــي “تكامل2” 
البديـــع  شـــارع  قـــرى  لجميـــع 
بالتنســـيق والتعاون مع الجمعيات 
والصناديق الخيريـــة، للعام الثاني 
على التوالي، وذلك مســـاء الجمعة 
الموافـــق 21 فبرايـــر 2020، وفـــي 
حفـــل ضخم أقيم في مدرســـة ابن 
الهيثم اإلســـامية، إذ حضر اآلالف 
لتهنئة العرســـان ولم يغب المشـــهد 
الحفـــل،  افتتـــح  فقـــد  الرســـمي 

الشـــمالية،  المحافظـــة  محافـــظ 
علي بـــن عبـــد الحســـين العصفور، 
ممثـــاً عن وزيـــر العمل والشـــؤون 
االجتماعيـــة كمـــا حضـــر عـــدد من 
الرســـمية  والشـــخصيات  النـــواب 

واالجتماعية.
  مـــن جانبـــه، بعث مدير التســـويق 
بمجموعـــة  العامـــة  والعاقـــات 
غرناطـــة العقاريـــة، أحمـــد حبيـــب، 
تهنئتـــه، خـــال حضـــوره، لجميـــع 
أن  مؤكـــًدا  وأهاليهـــم  العرســـان 

مجموعة غرناطة العقارية سعيدة 
بدعـــم هـــذا المشـــروع الـــذي يمثل 
قمـــة التكافـــل االجتماعـــي متمّنًيا 
للجميـــع حيـــاة ســـعيدة كمـــا قـــّدم 

المشـــروع  علـــى  للقائميـــن  شـــكره 
والكـــوادر العاملـــة على المســـتوى 
الرفيـــع الـــذي قدمـــوه مـــن تنظيـــم 

وإعداد لهذا الحفل البهيج.

عائلة  142 إلى  التهنئة  قدمت 
“غرناطة” ترعى الزواج الجماعي “تكامل 2”



يمكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق.

تستطيع تطبيق أصعب األفكار في عملك.

اظهر حبك لآلخرين بهدف تقوية العالقات. 

يتزايد طموحك إلى ما ال يمكن تحقيقه.

ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث.

 ال تنجرف وراء تلك األفكار الغامضة.

 يجب عليك كبح طموحاتك بعض الشيء.

 اعمل على أبسط األشياء التي تجلب السعادة 
لك.

تشعر اآلن بأنك سليم البنية والذهن.

يمكنك من تطوير بعض األشياء في العمل.

الوقت مناسب ألخذ عطلة للراحة واالستجمام.

الحزن والفرح هما سنة الحية فال تقلق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

25 فبراير

 1986
فـــرار الرئيـــس الفلبينـــي فردينانـــد 
ماركـــوس وعائلتـــه بعـــد إضرابات 
شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي 
زعيمـــة المعارضة كـــورازون أكينو 

الرئاسة بدعم من الجيش.

تطل الفنانة أمينة خليل في شهر رمضان المقبل عبر مسلسل 
“اتجاه عكســي”، المؤلف من 15 حلقة، وتجمعها بطولته مع: 
هاني عادل، عمر الســعيد، شيرين رضا، هالة صدقي وعدد آخر 

من الفنانين الشباب.
ويبــدأ في األســبوع المقبل تصويــر العمل، الــذي تكتبه مريم 

نعــوم وُتخرجه مريم أبو عــوف، إال أن حلقاته التي تكفي فقط حتى 
منتصف شهر الصوم، سيقابلها من الشركة المنتجة نفسها مسلسل آخر، يتألف من 

15 حلقة بعنوان “جمجوم وفيديو”، من تأليف مصطفى صقر وإخراج إسالم خيري.

أطلقت الفنانة األردنية ديانا كرزون أغنية رومانســية جديدة 
باللهجــة العراقية، تحمل عنوان “صعب اقدر”، من كلمات 
قصي عيسى، وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود. يذكر 
أن كــرزون اختــارت التعاون مــع الملحن علــي صابر، عبر 

تســجيل عملين غنائيين باللهجة العراقية، وهو أول تعاون 
بينهما، ليحمل العام 2020 تنوعا في األعمال التي ســتطلقها 

المغنيــة األردنيــة باللهجــات العربية كافة. وتعد كــرزون أن األيــام المقبلة تحمل 
مفاجآت سيتم اإلعالن عنها في القريب العاجل.

تعاقــدت الفنانة بشــرى على بطولة مسلســل “مملكة 
الحريــم”، الــذي ُيخرجــه محمــد حمــدي، وســينطلق 
تصويره بعد موســم رمضــان المقبــل، ليعرض خارج 
الســباق الدرامي في شــهر الصوم، فيما سيتم ترشيح 

باقي أبطاله مع انتهاء كتابة السيناريو.
ُيذكر أنها شــاركت أخيًرا بتحكيم مهرجان أسوان، واعتذرت 

عن مسلســل “دهب عيرة” مع الفنانة يسرا؛ بســبب الظروف الصحية التي 
أجبرتها على مالزمة المستشفى لفترة، قبل أن تعود لعملها بعد شفائها.

“مملكة الحريم”“صعب اقدر”“اتجاه عكسي”
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كشــفت شــركة “غوغــل” لخدمــة البحث على اإلنترنت، ســبب حذف 
لهواتــف  الجديــدة  النمــاذج  مــن  المعتــادة  وتطبيقاتهــا  خدماتهــا 
“هــواوي”، وقالــت إن ذلــك يعود ببســاطة إلــى عدم قدرتهــا قانونيا 

على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر األميركي.

لنظـــام  القانونـــي  المديـــر  وحـــذر 
“آندرويـــد” تريســـتان أوتروســـكي، 
من مخاطر أمنية، في حال حدوث 
عمليات تالعب في األجهزة أو عبر 

تنزيل تطبيقات بديلة.
وفـــي العـــام الماضي حـــاول بعض 
خـــارج  خصوصـــا  المســـتخدمين، 
عـــن  البحـــث  المتحـــدة،  الواليـــات 
بدائـــل للتطبيقـــات المحذوفة مثل 

LZ Play، لكن تم حظرها.
“هـــواوي”  هواتـــف  أن  والمعـــروف 
تعتمـــد منـــذ إطالقهـــا علـــى نظـــام 
“أندرويـــد” التشـــغيلي والتطبيقات 

التابعة لـ “غوغل”.

وكانت اإلدارة األميركية قد قررت 
فرض حظر على شـــركتي “هواوي” 
الربيـــع  فـــي  الصينيتيـــن   ”ZTE“ و 
الماضي؛ بســـبب مخاوف أمنية، ما 
يعني منع الشـــركات األميركية من 

التعامل معها.
“هـــواوي”  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
نظـــام  اســـتبدال  إلـــى  ألمحـــت 
“أندرويـــد” بنظـــام تشـــغيلي خاص 
اســـتخدام  تواصـــل  أنهـــا  إال  بهـــا، 
خدمـــات  واســـتبدلت  “أندرويـــد”، 
“غوغـــل” بخدمـــات شـــركات أخرى 
للخرائـــط   ”TomTom“ مثـــل 

والمالحة.

لماذا خدمات “غوغل” محظورة في “هواوي”؟

 1992
مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات األرمينية في إقليم قرة باغ.

1994
مجزرة في الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل نفذها مستوطن يهودي من أصل أميركي.

2009
تحطم طائرة الخطوط التركية وعلى متنها 135 شخصا بمطار سخيبول.

2017
افتتاح قناة القرين الكويتية، وهي ضمن قنوات تلفزيون الكويت التابعة لوزارة اإلعالم.

 1778
مولد خوسيه دي مارتين، جنرال أرجنتيني ومحرر أميركا الجنوبية ورئيس بيرو.

بدأت الممثلة المصرية دينا 
الشربيني تصوير مسلسلها 
الجديد “لعبة النسيان”، من 

سيناريو وحوار تامر حبيب 
وإخراج هاني خليفة.

هل ســتحطمك الظــروف أو تجعلك أقوى بعــد مواجهتها؟

”The Call of the Wild“ ..شاهدت لكم

مــن أكثــر األشــياء التــي تلفــت االنتبــاه في الفيلــم الجديــد “The Call of the Wild”، هي المؤثــرات البصرية فيه والتقنيات الجديــدة في األفالم، 
خصوصا في مشاهد ظهور الحيوانات، التي تبدو وكأنها حقيقية في جميع بين التمثيل الحي و”األنيميشن”.

والفيلـــم مـــن تمثيـــل عـــدد مـــن نجوم 
الصـــف األول فـــي “هوليـــوود”، وفـــي 
فـــورد،  هاريســـون  النجـــم  مقدمتهـــم 
عمر ســـي، دان ســـتيفنز، كارن غيالن، 
برادلي ويتفورد وغيرهم، وهو بقيادة 
المخـــرج كريـــس ســـاندرز وســـيناريو 
مايـــكل غريـــن المتخصص فـــي أفالم 

الغموض.
وجرى نشـــر قصة الكاتب جـــاك لندن، 
التي تدور حول كلب اســـمه باك ضمن 
سلســـلة متعـــددة األجـــزاء فـــي مجلة 
 ”The Saturday Evening Post“
قبـــل طبعها كرواية قصيـــرة في العام 
لغـــة   47 إلـــى  ترجمتهـــا  وتـــم   ،1903
مختلفـــة كأهـــم األعمـــال الكالســـيكية 

األميركية.
الـــذي  الجديـــد  الفيلـــم  تفاصيـــل  أمـــا 
يعـــرض حاليـــا فـــي شـــركة البحريـــن 

للسينما “سينكو”، فهي حول 
قصـــة الكلـــب المتميـــز بـــاك مـــن نـــوع 
كولـــي”،  “ســـكوتش  برنـــارد  ســـانت 
الـــذي تتم ســـرقته مـــن منزلـــه المريح 
والدافـــئ فـــي كاليفورنيـــا األميركيـــة، 
مقاطعـــة  فـــي  المطـــاف  بـــه  لينتهـــي 
يوكـــون بأالســـكا فـــي فتـــرة اكتشـــاف 
الذهب التي شـــهدتها تسعينات القرن 
التاسع عشـــر، وحول شخصية تواجه 
الكثير من األمور غير المتوَقعة، وهي 

أشـــياء يمكن أن تكون عادية بالنسبة 
للكثيريـــن، لكنهـــا تحديات أساســـية ال 
يمكـــن توقـــع حصولهـــا، وبالتالـــي قـــد 

تفرض الكثير من الضغوطات.

تصريحات العمل

وقال المخرج كريس ساندرز للصحافة 
 The Call of the“ فيلـــم  “يتمحـــور 
Wild” حـــول كل الضغـــوط عليك، وإذا 
كانـــت تحطمـــك أو أن تجعلـــك أقـــوى 
بكثير بعد مواجهتها، وهذا بالضبط ما 

حصل مع الكلب “باك”.
فبـــدل أن يضعـــف وينهزم فـــي أوقات 
شهدت الكثير من المتغيرات، تابع باك 
ســـعيه إليجاد مـــكان يمكـــن أن يعيش 
فيـــه ويعتبـــره موطًنـــا له ويرتـــاح فيه 

بالنهاية بعد تحقيق مبتغاه. 

اإلنتـــاج  مصمـــم  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
ســـتيفان ديشـــانت “أردنا ابتـــكار رحلة 
سينمائية ترتكز على قصة الكلب باك، 
وأدى التعـــاون البـــارع فـــي العمـــل بين 
المصور السينمائي يانوس كامينسكي 
والمخـــرج ســـاندرز القـــادم مـــن عالـــم 
الرســـوم المتحركـــة إلـــى ابتـــكار عمـــل 
مشابه لنسيج متناغم الحياكة، ويروي 
لنا قصة باك بشكل إبداعي رائع، وتميز 
يانوس بكونه ارتقـــى بالعمل فعاًل إلى 
المســـتوى العالي جًدا الذي يشـــتهر به 
دوًمـــا فـــي كل مـــا يقـــوم به”. أمـــا فيما 
يتعلق بالمشـــاهد التـــي تتضمن الكلب 
بـــاك، فعوًضـــا عـــن اســـتخدام عالمـــة 
معينـــة – تكـــون فـــي العادة كـــرة تنس 
صغيـــرة - تـــم االعتمـــاد علـــى شـــخص 
حقيقي جرى تصويره فعلًيا لتســـتبدل 

صوره الحًقا باستخدام تقنيات الصور 
المتحركة. 

وضمن هذا السياق، تألق تيري نوتاري، 
الذي بـــدأ مســـيرته المهنيـــة كمحترف 
عروض مع الســـيرك العالمـــي المعاصر 
بعدهـــا  ليصبـــح   ،”Cirque de Soleil“
أحـــد أبـــرز األخصائييـــن فـــي تصميـــم 
حـــركات األداء بمجـــال الســـينما، فـــي 
تنفيذ مهمة إبداعية متميزة، إذ أمضى 
ســـاعات طويلة للتعرف عن قرب على 
أســـلوبها  وتعلـــم  وطبيعتهـــا،  الـــكالب 
وأنماط حركاتهـــا والتدرب على القيام 

بهذه الحركات بشكل محترف جًدا.
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خالد يطرب جماهير جائزة البحرين الكبرى لـ “فورموال 1”
أعلنت حلبة البحرين الدولية عن استضافتها للنجم العالمي “خالد” في حفل غنائي، الذي يعتبر أبرز الحفالت الغنائية التي تقام في 
انطالق سباق الـ “FORMULA 1”، جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020، المقام في الفترة من 19 وحتى 22 مارس المقبل.

للنجم  الــغــنــائــي  الــحــفــل  ويـــقـــام 
العالمي “خالد” يوم السبت الموافق 
ــارس فـــي “مـــوطـــن ريــاضــة  ــ 21 مـ
الــســيــارات فــي الــشــرق األوســــط”، 
عن  أخيًرا  البحرين  حلبة  وأعلنت 
اســتــضــافــة “الـــــدي جـــي” الــعــالــمــي 
الجمعة  يــوم   ،”Afrojack“ الشهير 
الموافق 20 مارس المقبل، والحفل 
ــارس  ــوم الــســبــت 21 مـ ــ الــثــانــي ي
جي”  ــدي  “الـ للفنان  وذلـــك  المقبل 
وبعدها   ،”Don Diablo“ العالمي 

حفل النجم العالمي “خالد”.
التنفيذي  الرئيس  أكد  جانبه  ومن 
الشيخ  ــيــة  الــدول الــبــحــريــن  لحلبة 
عــيــســى آل خــلــيــفــة  ــن  ــ ب ســـلـــمـــان 
قــائــا “نــحــن ســعــداء جــدا بإضافة 
إلى  ــد”  “خــال العالمي  النجم  حفل 
الــغــنــائــيــة لسباق  الــحــفــات  قــائــمــة 
الــكــبــرى، وتعتبر  الــبــحــريــن  جــائــزة 

استضافته وحفله الغنائي أحد أبرز 
الحفات الغنائية التي 

على  استضفناها 
وليس  ــاق،  اإلطـ
شك  أدنــى  لدينا 
جماهير  أن  فــي 

السباق سيكونون 
ــحــفــل  ســــــعــــــداء ب

الـــنـــجـــم الـــعـــالـــمـــي، 
ألول  ــام  ــقــ ــ ي الـــــــذي 
المنطقة،  فــي  مــرة 

وبــالــتــأكــيــد يــوم 
الـــــســـــبـــــت فـــي 
عــطــلــة نــهــايــة 
أســـــــــــــبـــــــــــــوع 

السباق سيكون 
يــــــــــومــــــــــا ال 

ينسى أبدا”.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر 

الــنــجــم الــعــالــمــي خــالــد أحـــد أبـــرز 
المغنيين وكاتب األغاني العالميين، 
ــــواليــــات  ــم تــصــنــيــفــه فــــي ال ــ وتـ
أبــرز  أحــد  األميركية  المتحدة 
 ،2019 لعام  تأثيرا  المغنيين 
عالمي  إعجاب  على  وحصل 
من أول أغنية له وذلك 
بــعــد إنــهــاءه 

ــعــدهــا تــــاه ألــبــومــه  ــلــثــانــويــة، وب ل
األول.

وتم تصنيف ألبومه من قبل النقاد 
ــيـــويـــورك تــايــمــز”  فـــي صــحــيــفــة “نـ
له، إلى  بالرائع وهذه إشادة كبيرة 
جــانــب أن أحـــد أغــنــيــاتــه شــهــدت 
3.5 مليون مشاهدة  مشاهدة تبلغ 

من مختلف أنحاء العالم.
ــمــي “خـــالـــد”  ــعــال ــنــجــم ال وســـمـــي ال
أغانيه  بــث  وتــم  “الــبــوب”،  معجزة 
ما يقارب 16 بليون مرة في جميع 
جائزة  على  وحصل  العالم،  أنحاء 
الموسيقى األميركية، وجائزة “بيل 
تي  “إم  وجائزة  للموسيقى”،  بــورد 
وجائزة  الفيديو،  لموسيقى  فــي” 
 ،”Woodie To Watch“ من ”MTV“
الفنانين  مــن  الكثير  مــع  ــعــاون  وت
 Halsey, Benny“ مثل  العالميين 
 Blanco, Billie Eilish,Shawn
ــرات  مــ  6 ــرشــــح  ــ وت  ،”Mendes

لجائزة غرامي العالمية.

مسرحية “ظما عطشان”.. مرونة العامية وحيويتها وسالستها
ــرج عــــــــــادل شــمــس ــ ــخ ــ ــم ــ ــل ــ ــام وبــــــنــــــاء نـــــاجـــــح ل ــ ــ ــج ــ ــ ــس ــ ــ ــة وان ــ ــق ــ ــاب ــ ــط ــ عـــمـــلـــيـــة م

الواقع أن كل مسرحية تقدم على المسرح تخضع لمطابقة بشكل ما، ويروي رجال المسرح كلمة تفيد أن المؤلف عندما يرى مسرحيته تقدم 
ألول مرة يشعر بالذهول والدهشة، إذ إن المسرحية يكتبها مؤلفها من وجهة نظر، ويقدمها المخرج من وجهة أخرى.

ويفهمها  ثالثة  وجهة  من  الفنان  ومثلها 
ــة نـــظـــر مــخــالــفــة،  ــهـ الـــجـــمـــهـــور مــــن وجـ
أيضا،  والممثل  مــبــدع،  فنان  فالمخرج 
المسرحية  في  يضعا  أن  من  لهما  والبــد 
وذكائهما  موهبتهما  بــراهــيــن  المقدمة 

وانفعال الجمهور كذلك.
والفنان والمخرج البحريني عادل شمس 
قدم في مهرجان أوال المسرحي الدولي 
 8 - 1 الفترة من  الــذي أقيم في   ،13 الـــ 
فبراير الجاري، مسرحية “ظما عطشان”، 
مــن تــألــيــف الــكــاتــب اإلمـــاراتـــي الــقــديــر 
إسماعيل عبدهللا، وتمثيل فتحية ناصر، 
وفهد  الــمــاجــد،  مــرهــون، وعقيل  وعــلــي 

الزري.
وحــقــقــت الــمــســرحــيــة 3 جـــوائـــز، هــي: 
“الـــــجـــــائـــــزة الــــكــــبــــرى” وهــــــي جـــائـــزة 
ــارق عــبــدالــرحــمــن الـــمـــؤيـــد، “جـــائـــزة  ــ طـ
الــدرزي،  عبدهللا  للفنان  السينوغرافيا” 
ــي  ــاراتـ ــإمـ ــف” لـ ــيـ ــألـ “جــــائــــزة أفـــضـــل تـ

إسماعيل عبدهللا. 
وتدور قصتها في محور شعبي خالص 
االجتماعية،  المشاكل  من  عددا  يامس 
عبدهللا  إسماعيل  الكاتب  عن  يعرف  إذ 
مقدرته الفائقة على خلق أجواء الحياة 
الــتــيــار الفكري  الــشــعــبــيــة، وثـــم ســريــان 
بشكل  والــقــاعــدة  القمة  بين  والــذوقــي 
العامية  ــة  مــرون إلـــى  مــســتــنــدا  مــســتــمــر، 
وحــيــويــتــهــا وســـاســـتـــهـــا، مـــع مـــراعـــاة 
والبناء  المسرحية  التقنية  الــضــرورات 

الدرامي، وإذا وافقنا على مبدأ المطابقة 
يــرد إلــى أذهــانــنــا ســـؤال، مــا المسرحية 
بــأمــاكــنــنــا  أو  نــقــدمــهــا  أن  يــجــب  الـــتـــي 
أجوبة  السؤال  هذا  وجد  لقد  تقديمها؟ 

عديدة:

التي  الكاسيكية،  وهــي  األولـــى  الفئة 
تدعو إلى تقديم روائع المسرح العالمي 
من كل مكان وزمان دون قيد أو شرط، 
المسرحية  ــودة  جــ الــوحــيــد  وشــرطــهــم 
ومكانتها العالمية في األدب المسرحي. 

الذين  أولئك  فيمثلها  الثانية،  الفئة  أمــا 
اعتقدوا أن المشكلة هي جذب الجماهير 
إلى المسرح، وهؤالء ال تعرف شيئا عنهم 
عمليا، وأدركــوا أن - المسرح - عليه أن 
ينزل إلى الجماهير ليجذبها، ولكن عمل 

هذه الفئة لم ياق النجاح المأمول.
مخرجنا  إن  الشخصي،  تــصــوري  وفــي 
ــى،  األول الفئة  إلــى  ينتمي  شمس  عــادل 
المسرح  روائـــع  مــن  مسرحية  اخــتــار  إذ 

الشعبي الخليجي، ووضع لها مواصفات 
الفني  العمل  يشوه  ولــم  دقيقة،  خاصة 
ــيــة مــطــابــقــة  ــل كـــانـــت عــمــل ــ ــي ب ــ ــل األصــ
األصلي،  الفني  العمل  بين  ما  وانسجام 
ومــكــان  ــان  زمـ فــي  تقديمه  ومتطلبات 
الــمــؤلــف إسماعيل  مــحــدد، حــامــا رايـــة 
ــقـــول “إن  ــتـــي تـ ــبـــدهللا ورســـالـــتـــه، الـ عـ
أن  يستطيع  الــذي  هو  المثالي  المسرح 
من  جـــزءا  ويصبح  الــنــاس  بين  يعيش 

التي  المثل  وهــي  االجتماعية،  حياتهم 
يجب أن يطمح إليها كل فنان أصيل، إذ 
الناس..  لكل  األصيلة  الــروح  فيه  تكمن 

أي المسرح”. 
وقبل العرض وأثناء بروفات المسرحية، 
ســألــت الــمــخــرج عـــادل شــمــس، مــا الــذي 
ــى نـــص إســمــاعــيــل عــبــدهللا،  ــ جـــذبـــك إل
فأجاب: لقد قرأت نص إسماعيل عبدهللا 
ــرى، وحقيقة  ــ أخـ نــصــوص  إلـــى جــانــب 
ــقــدر مـــا شدتني  لـــم يــشــدنــي الـــحـــدث ب
من  آخـــر،  بشكل  تقديمه  فــي  الــمــقــدرة 
ألن  العام،  والشكل  السينوغرافيا  حيث 
نصوص إسماعيل عبدهللا تتيح للمخرج 
االجتهاد والتحليق في الخيال دون أي 
ويمكنني  مفتوح  نص  أنه  بمعنى  قيود، 
ــقــول إنـــه يــقــوم بـــإخـــراج الــنــص حين  ال
كتابته بوضعه لكل التفاصيل، بيد انني 
بخيالي  وحلقت  تفاصيله  على  تمردت 

من أجل الظهور بفكرة مغايرة”.
ومــســرحــيــة “ظــمــا عــطــشــان” تــســيــر في 
خط المسرح الشامل الذي يحتوي على 
عنصر  الــمــســرحــي،  الــعــرض  عناصر  كــل 
الموسيقى والغناء والشعر واألداء، وكل 
األساليب المسرحية، واألسلوب الواقعي 
ــزي والـــشـــاعـــري،  ــ ــرمـ ــ ــي والـ ــعــ ــ ــاواق ــ وال
ــة، الــقــالــب  ــافـ بــالــقــوالــب الــمــســرحــيــة كـ
التراجيدي، الكوميدي، التراجيكوميدي.

الفني؛  الخلود  تستحق  مسرحية  وهــي 
اإلبداع،  االستغراق في جزئيات  نتيجة 
وهو عمل ملتزم يستمد خلوده من قوته 
ومن تعبيره عن هموم الحياة في بيئتنا 

الشعبية الخليجية.

المخرج عادل شمس وجائزة أوال الكبرى

اسماعيل عبدالله...كتابات فيها الروح االصيلة لكل الناس

تستحق الخلود الفني نتيجة االستغراق في جزئيات االبداعالمسرح المثالي هو الذي يستطيع ان يعيش بين الناس

من روائع المسرح الشعبي الخليجي

سريان التيار الفكري والذوقي بين القمة والقاعدةعبدالله الدرزي وجائزة افضل سينوغرافيا..مسرحية ظما عطشان

فريق العمل

أسامة الماجد

احتفلت شاكيرا بتحقيق أغنيتها “Chantaje” مع النجم العالمي  «
مالوما أكثر من 2.5 مليار مشاهدة عبر “يوتيوب”، منذ طرحها في 

العام 2016. ونشرت شاكيرا مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها 
الشخصي على أحد مواقع التواصل االجتماعي، محتفلة بهذا اإلنجاز، 

وتلقت عشرات اآلالف من التعليقات في ساعات قليلة.

٢٣

tariq_albahhar



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

“ناسا” ترصد الكارثة الحقيقية في “قعر األرض”
الفضــاء األميركيــة  التقطتهــا وكالــة  كشــفت صــور جديــدة 
)ناســا( التأثير “المرعب” لموجة الحرارة القياسية على القارة 

القطبية الجنوبية.
وارتفعــت درجــة الحــرارة فــي القطــب الجنوبــي إلــى 18.3 
ا  درجــة مئويــة، قبل أســبوعين، وهي الدرجة األعلــى تاريخيًّ

في القطب الجنوبي.
ونشــرت ناســا صوًرا صادمــة من الفضاء، تظهــر ذوبان الثلج 
فــي القارة بشــكل واضح، وتكون بحيــرات مائية أعلى القمم 
لموقــع  وفًقــا  للثلــوج،  المتزايــد  الذوبــان  بســبب  الجليديــة، 

“فايس”.
 وتكشــف اللقطــات التــي تــم التقاطهــا من قمر “الندســات 8” 
التابــع لناســا، علــى مــدار 9 أيام، انتشــار البقــع الخضراء على 
ســطح جزيــرة إيغــل، وهــي جزيــرة فــي طــرف شــبه جزيــرة 

أنتاركتيكا.
 وتقــع الجزيــرة علــى بعــد حوالــي 40 كيلومتــًرا مــن قاعــدة 

إسبيرانزا، حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية.
الغطــاء  تراجــع  الدافئــة،  الحــرارة  درجــات  اســتمرار  ومــع 
الجليــدي للجزيرة بســرعة قياســية، وتجمعت الميــاه الذائبة 

في برك تغطي مساحة تبلغ نحو 2.6 كيلومتر مربع.
وأزالــت موجــة الحــرارة 10 ســنتيمترات مــن ســطح الثلــج، 

وتشــير تقديــرات ناســا إلــى أن موجة الحر هذه تســببت في 
ذوبان 20 % من إجمالي تراكم الثلوج الموسمي في جزيرة 

إيغل.
 وقــال مــوري بلتــو، عالــم الجليد فــي كلية نيكولــز، الذي كان 
يــدرس الموجــات الحــارة فــي مركز تابــع لوكالة ناســا: “لم أر 
أحــواض ذوبان تتطّور بســرعة في القــارة القطبية الجنوبية 
مثــل هــذه.. نــرى هــذه األنــواع مــن الذوبــان المتســارع فــي 

أالسكا وغرينالند، ولكن ليس عادة في القطب الجنوبي”.
ا، إال أن  على الرغم من أن هذا الحدث ال يعتبر حدًثا اعتياديًّ
العلمــاء يتوقعــون أن يصبح هــذا الحدث أكثر تواتًرا بســبب 

التغيرات المناخية الحاصلة في العالم.

كشــفت الشــرطة الهندية، عن جريمة 
مروعــة، قام فيها شــخص بقتــل أمه، 
وحــاول إخفــاء آثــار الجريمــة، علــى 

طريقة أحد األفالم السينمائية. 
وذكــر موقــع “إن دي تي فــي” الهندي، 
أن الرجــل قتل والدتــه، وقام بتقطيع 
جثتهــا، على غرار ما شــاهده في أحد 
األفــالم، مشــيرا إلــى أن القاتل يعاني 

من إدمان المخدرات.
المتهــم  إن  الهنــدي،  الموقــع  وقــال 
بصــورة  يتشــاجران  كانــا  والضحيــة، 
متكــررة، قبــل وقــوع الجريمــة، وفقــا 

للشرطة.
وأوضح الموقع “بعدما قام  «

الرجل بتقطيع الجثة، عثرت 
الشرطة عليها في أحد األماكن، 
عقب التبليغ باختفاء السيدة”، 

مشيرا إلى أنه تم العثور على 
الجسد في مكان ورأس الضحية 

في مكان آخر.

قتل أمه وأخفى 
جثتها على طريقة 
األفالم السينمائية

فنــان  صّممهــا  لموناليــزا،  لوحــة  بيعــت 
مــن   330 باســتخدام  فرنســي  شــارع 
 480200 بمبلــغ  الروبيــك،  مكعبــات 
فــي  األحــد،  دوالًرا(،   520680( يــورو 
معرض للفن الحديث في باريس، وقال 
مــن  بكثيــر  أكبــر  الثمــن  إن  المنظمــون 
توقعــات مــا قبل البيــع التي وصلت إلى 

150 ألف يورو فقط.
ويســتخدم العمــل الفنــي، الــذي أبدعــه 
فــي  المجهــول  إنفيــدر  الشــارع  فنــان 

مــن  المصنوعــة  المربعــات   ،2005 عــام 
البالســتيك الخاصــة بألعــاب األلغاز في 
عمــل فسيفســاء لموناليــزا وابتســامتها 

الشهيرة بألوان متوهجة.
الحديــث  الفنــي  العمــل  بيــع  ويواكــب   
إغالق معرض للفنان ليوناردو دافنشــي 
موطــن  القريــب،  اللوفــر  متحــف  فــي 
موناليــزا الحقيقيــة. وكان هذا المعرض 
قــد أقيم بمناســبة الذكرى الـــ500 لوفاة 

دافنشي، فنان عصر النهضة.

لوحة لموناليزا بـ “الروبيك” بنصف مليون دوالر

أطفال يمرحون في بالج الجزائر وقت الغروب 
)تصوير: أسامة بحر(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نيغــارد  ينــس  الدنماركــي  توفــي 
نودســن، مصمم التمثال الصغير الذي 
بــات رمــًزا للعبــة “ليغو”، الشــهيرة عن 
78 عاًما على ساحل الدنمارك الغربي، 

على ما قال أحد زمالئه السابقين.
وعمل نودســن لدى شــركة “ليغو” بين 
1968 و2000، ورســم في السبعينات 
وذراعيــن  برجليــن  صغيــًرا  تمثــاالً 

متحركين طرح العام 1978.
وقّررت الماركة اســتخدامه مع معالم 
محايــدة علــى الوجــه، مــن دون ذكــر 
إطــالق  أجــل  مــن  عرقــه،  أو  جنســه 

العنان لمخيلة األطفال.
وقالــت أرملتــه ماريان نيغارد نو ســن 
لمحطة “تي في 2” التلفزيونية “صمم 
هــذا التمثال الصغير ليبث الحياة في 
المنــازل”، والتركيبــات المصنوعة من 

لبنات ليغو.

فــي  الفرنســية  الســلطات  تمّكنــت 
بأربعــة  اإلطاحــة  مــن  بــوردو  مدينــة 
أشــقاء قاموا بتأســيس شــبكة ســرقة 
وســطو تستغل عشــرات القّصر تحت 

التهديد واإلكراه لتنفيذ الجرائم.
صحافيــة  تقاريــر  نقلــت  مــا  ووفــق   
فرنســية، اســتغل األشــخاص األربعــة 
مــا بيــن 50 و100 طفل ينحدرون من 

دول عربية.
ســرقة  فــي  العصابــة  وتخّصصــت   
األشياء الثمينة من مجوهرات ومبالغ 
ماليــة ومركبــات وكميــات كبيــرة مــن 
األدويــة، حيــث يتــم إعطــاء األطفال 
مــواد مخــدرة حتــى ال يشــعرون بأية 
رهبة خالل تنفيذهم عمليات السطو.
 وخــالل عمليــة دهــم منزل التشــكيل 
عــدًدا  الشــرطة  صــادرت  العصابــي، 
والســاعات  األجهــزة  مــن  كبيــًرا 

والمجوهرات الذهبية.

رحيل مصمم 
هوية لعبة “ليغو” 

الشهيرة

اإلطاحة بأشقاء 
 أّسسوا عصابة 

من 100 طفل
اختتم أسبوع الموضة في ميالنو، بعرض 
 2020-2021 وشــتاء  خريــف  مجموعــة 
لــدار جورجــو أرمانــي فــي صالة مــن دون 

جمهور.
وأوضــح المصمــم اإليطالي أن هــذا القرار 
يندرج في إطار تدابير الحكومة اإليطالية 
لتجنــب التجمعــات فــي مواجهة االنتشــار 
الســريع لفيــروس كورونــا المســتجد فــي 
شــمال البــالد، والــذي أدى إلــى عــدد مــن 

الوفيات في إيطاليا.

 وقد قّدمت عارضات األزياء مالبس الدار 
أمام كاميرات كانت تبث مشــاهد مباشــرة 
والموقــع  االجتماعيــة  الشــبكات  علــى 

اإللكتروني للعالمة التجارية اإليطالية.
 ولتقديــم تحيــة للصيــن، الغائبــة الكبــرى 
عن أســبوع الموضــة، اختتمت دار أرماني 
عرضهــا بتقديــم 12 نموذًجــا مــن األزيــاء 
 2009 العاميــن  بيــن  المنتجــة  الراقيــة 
البلــد  و2019 وكلهــا مســتوحاة مــن هــذا 

اآلسيوي.

أسبوع الموضة في إيطاليا... عروض بدون جمهور

من مجموعة أزياء “بوتيغا فينيتا” لخريف وشتاء 2020 خالل اسبوع 
الموضة في ميالنو )أ ف ب( ا من المتابعين الشباب المخلصين ألسبوع الموضة في ميالنو حضروا إلى  جمهور صغير جدًّ

المكان متسلحين بالهواتف لتصوير العروض وبعض الضيوف.

ويرتدي إنفيدر، الذي يعرف نفسه بأنه فنان حر غير معروف، قناًعا ونادرًا ما يظهر في 
التلفزيون

لقــي مختــرع أميركــي يوصــف بـ“المتهــور” مصرعــه إثــر تحطم صــاروخ كان 
يلتصق به في صحراء والية كاليفورنيا. وذكرت شــبكة “ســكاي نيوز”، أمس 
االثنين، أن مايك هيوز، المعروف أيًضا بـ”المجنون” كان يحاول الطيران على 
ارتفاع 1500 متر في الهواء عبر االلتصاق بصاروخ يعمل بالطاقة البخارية.

وكانت قناة “ساينس” المتخصصة في الشؤون العلمية تصور إقالع صاروخ 
هيوز، وذلك ضمن سلسلة أفالم وثائقية تسمى “رواد فضاء ذاتيين”.

وأكــدت القنــاة العلمية مقتل المخترع األميركي، وقالت “لقد كان دائًما حلمه 
االنطالق بهذا الشكل وقناتنا كانت موجودة لتوثيق هذه الرحلة” التي كانت 
األخيــرة. وتــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي لقطات انطالق الصاروخ 
فــي الهــواء لثــوان معــدودة قبــل ســقوطه وتحطمــه. وكان هيــوز يأمــل مــن 
وراء تجربتــه أن يصــل إلى ارتفاع 62 ميــال في الجو، عندما يالمس الغالف 
الجوي الفضاء. ولدى المخترع الراحل أفكار غربية، إذ يؤمن مثال أن األرض 
مسطحة. وفي 2018، احتل هيوز عناوين األخبار في وسائل اإلعالم عندما 
تمكن من التحليق في الجو على ارتفاع 570 مترا بواسطة صاروخ ابتكره.

وفي العام 2002، دخل المخترع األميركي موسوعة غينيس لألرقام  «
القياسية، بأطول قفزة بسيارة ليموزين.

التصق بصاروخ ليدخل التاريخ فلقي حتفه

الممثــل  أن  صحــف  كشــفت 
كيــرك  الراحــل  األميركــي 
ثروتــه  وهــب  قــرر  دوغــالس، 
للمؤسســات  كلهــا  الضخمــة 
لــم يتــرك شــيئا  الخيريــة، بينمــا 

البنه الممثل مايكل دوغالس.
وتوفــي الممثــل الســابق كيــرك دوغــالس، عــن عمــر ناهــز 103 أعــوام، مطلــع الشــهر 

الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.
وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن كيرك دوغالس ترك 61 مليون دوالر، ذهبت 
كلها لمؤسســات خيرية، ستشــرف على توزيعها مؤسســة “دوغالس الخيرية”، بينما 

لم يشمل كيرك ابنه مايكل، الممثل الشهير أيضا، في الوصية.
ومن ضمن المؤسســات الخيرية التي كشــفت عنها الصحيفة، جامعة ســان لورنس، 
ومعبد “ويســت وود ســيناي”، ومســرح كيرك دوغالس في كولفر سيتي ومستشفى 

األطفال في لوس أنجلوس، وفقا للصحيفة.

61 مليون دوالر “للخير” وال شيء البنه
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