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47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا، ال يتطلب وضعهم الصحي حاليا تلقي أي أنواع من األدوية، فيما يتلقى اثنين فقط 
األدوية الالزمة للعالج

خروج 12 شخصا من الحجر الصحي االحترازي بعد استكمالهم فترة الــ14 يوما

المنامة - بنا

أحمد  الشيخ  سمو  الملكي  الديوان  نعى 
والــذي  هللا،  رحمه  سلمان  بن  محمد  بن 
ــي بــيــان  وفـــــاه األجـــــل أمـــــس، وجـــــاء فـ
الديوان الملكي: بسم هللا الرحمن الرحيم

إلى  ارجــعــي  المطمئنة  النفس  أيتها  “يــا 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
ــي جــنــتــي” صـــدق هللا الــعــظــيــم.  ــلـ وادخـ

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن سلمان آل خليفة. تغمد هللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان”. إنا لله وإنا إليه راجعون

الديوان الملكي ينعى سمو الشيخ أحمد بن محمد

0918

العد التنازلي لـ”FORMULA 1”االستجواب غير جدي
قّررت لجنة الجدية في النظر  «

باستجواب وزير العمل والشؤون 
االجتماعية جميل حميدان بأن 

طلب االستجواب غير جدي، 
وذكرت في تقريرها أن المحاور 
ال تشكل مخالفات ترقى إلى أن 

تكون محل استجواب إلدانته.

مع العد التنازلي الستضافة حلبة  «
البحرين الدولية “موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط” لـ 

 FORMULAسباق األضواء” سباق الـ“
1 جائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج 2020، وذلك في الفترة من 
19 وحتى 22 مارس الجاري.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
بن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق 
عبدهللا آل خليفة أن الفريق الوطني 
كوفيد  “كورونا”  لفيروس  للتصدي 
العهد  ولـــي  مـــن  وبــتــوجــيــهــات   19
نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
يــواصــل  الـــــوزراء،  لــرئــيــس مجلس 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــســعــى لــلــتــصــدي؛ 
المواطنين  وصحة  سالمة  لضمان 

ــادرات  ــمــب ــال والــمــقــيــمــيــن، مــنــوهــا ب
قامت  التي  العديدة  واإلجــــراءات 
بها المملكة، ومن أهمها إنشاء غرفة 
عمليات لمتابعة مستجدات التعامل 
أمــاكــن  وتخصيص  الــفــيــروس،  مــع 
والعزل،  والعالج  والحجر  للفحص 
ــدرة  ــقـ ــع الـ ــ ــار الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـ ــ وجــ
االستيعابية لمراكز لفحص والحجر 

والعزل والعالج.

رفع القدرة االستيعابية 
لمراكز فحص “كورونا”

)07(

للبترول”  “تطوير  شركة  طرحت 
المناقصات  مجلس  جلسة  فــي 
والمزايدات أمس، مناقصة طلب 
من  ومـــعـــدات  أدوات  تـــوريـــدات 
نوع “جون كرين” حسب الحاجة 
لمدة 5 سنوات، تقدم إليها عطاء 
دوالر  مليون   19.3 بنحو  وحيد 
7.3 مــلــيــون ديــنــار(  يـــعـــادل  ــا  )مــ
ــم تــعــلــيــقــه،وطــرحــت الــشــركــة  وتـ
عقد  لتوقيع  أولهما  مناقصتين، 
لـــمـــدة عــامــيــن لــتــوفــيــر وتـــزويـــد 
 )Production Demulsifier(
القيمة  إليها عطاءان بذات  تقدم 
بنحو 4.3 مليون دوالر )ما يعادل 
تعليق  وتـــم  ديـــنـــار(  مــلــيــون   1.6
عمليات  لتوفير  أحدهما،والثانية 
العمل  وتحسينات  الــنــظــام  ربــط 
من أجل األلياف البصرية لمدة 3 

سنوات.

7.3 مليون دينار 
لتوريد معدات

لـ “تطوير”

)12(

ــبــالد صــاحــب الجاللة  ال تـــرأس عــاهــل 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
الـــوزراء،  لمجلس  االعتيادية  الجلسة 
القائد األعلى  نائب  العهد  بحضور ولي 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، بقصر الصخير أمس.
وأكد جاللة الملك في مستهل الجلسة 
الوطن في  البحرين هم عتاد  أبناء  أن 
يتسمون  بما  كافة  التحديات  مواجهة 
بـــه مـــن وعــــي وتـــعـــامـــل حـــضـــاري مع 
وهو  العالمية،  المستجدات  مختلف 
األصيلة،  البحرينية  الــروح  يعكس  ما 
وتشهد لها المواقف الثابتة التي صنعها 
إلى  جاللته  منوًها  الكرام،  المواطنون 
)كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  مواجهة  أن 

19( والتغلب عليه ليس بتحٍد نواجهه 
يواجهها  أزمــة  هــو  وإنــمــا  فقط،  محليا 

العالم بأسره.
تابع  عــرٍض  على  العاهل  جاللة  واطلع 
المبذولة  الــجــهــود  مــن خــاللــه  جــاللــتــه 
نتائج  جـــاءت  إذ  لــلــفــيــروس،  للتصدي 
سالبة  الفيروس  عن  الفحص  تحاليل 
خلوهم  ثبت  حالة   2225 مجموعه  لما 
للعالج  تــخــضــع  بينما  الــفــيــروس،  مــن 
لهما  الملك  حالتان فقط، وتمنى جاللة 
جاللته  موجها  والعافية،  الشفاء  تمام 
االستيعابية  الطاقة  رفع  إلى  الحكومة 
للعالج، مع أهمية توفير أقصى درجات 
الجودة  معايير  أعلى  وتطبيق  الراحة 
ــذيــن يــتــلــقــون  ــل ــة الــصــحــيــة ل ــايـ ــرعـ والـ

العالج.

المنامة - بنا

جاللة الملك مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد 

جاللة الملك يترأس مجلس الوزراء ويوجه: توفير أقصى درجات الراحة لمن يتعالجون من “كوفيد 19”

“كورونا” ليس تحديا محليا وإنما هو أزمة عالمية

سمو الشيخ أحمد بن محمد

)03(

أمل الحامد



المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس بلغاريا 

بذكرى يوم التحرير

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رومين  بلغاريا  جمهورية  رئيس 
ذكــرى  بمناسبة  ــك  وذلـ راديــــف، 

يوم التحرير لباده.

جاللته أشاد بمناقب الفقيد وجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة وطنه

عاهل البالد يقدم التعازي في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد

قـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمـــس، بزيـــارة إلـــى مجلـــس صاحـــب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
قـــدم  حيـــث  هللا،  رحمـــه  خليفـــة  آل 
جاللته التعازي والمواساة إلى أشقاء 
ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا. وأشـــاد 
جاللة الملـــك بمناقب الفقيد وجهوده 
وإســـهاماته الطيبة فـــي خدمة وطنه، 

سائالً المولى العلي القدير أن يتغمده 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه  بواســـع 
فســـيح جناتـــه. وقـــد أعـــرب أشـــقاء 
الفقيد عن عميق الشـــكر والتقدير الى 

صاحـــب الجاللة الملك، على مشـــاعر 
جاللته الطيبة النبيلة بتقديم التعازي 
بوفـــاة فقيدهم رحمه هللا، داعين هللا 
ســـبحانه وتعالـــى أن يحفـــظ جاللتـــه 

والســـعادة  الصحـــة  بوافـــر  ويمتعـــه 
ويديمـــه عـــزا وذخـــرا وســـندا لمملكة 
البحرين وشـــعبها العزيـــز، وأن يحقق 

للمملكة كل الرفعة والتقدم.

المنامة - بنا

الثالثاء 3 مارس 2020 - 8 رجب 1441 - العدد 4158

BAHRAINGP.COM  للـتــذاكــر
مـــارس  2 2 -  19

شعار F1 FORMULA 1 وشعار F1 وFORMULA 1 وF1 وFIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP وBAHRAIN GRAND PRIX وجميع العالمات المرتبطة هي عالمات تجارية لـ Formula One Licensing BV،  شـركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.

ترفيه لجميع أفـراد العائلة يف 
 سباق FORMULA 1 جائزة الـبحرين 
الكربى لطريان الخلـيج 2020 

أجـــرى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، اتصـــاال هاتفيـــا، مع أخيـــه عاهل 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
أكـــد فيـــه جاللته دعـــم مملكـــة البحريـــن لإلجراءات 
االحترازيـــة كافـــة، التـــي اتخذتهـــا المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية لمنع وصول وانتشـــار فيـــروس “كورونا”، 
للعمـــرة  والقادميـــن  والمقيميـــن  لمواطنيهـــا  حمايـــة 
والزيارة. ومن جهته، عبر خادم الحرمين الشريفين، 
عن شكره وتقدير لجاللته، على دعم مملكة البحرين 
لـــكل أشـــكال اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تتخذها 
المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

جاللة العاهل يجري اتصاال هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين

البحرين تدعم إجراءات السعودية لمنع وصول “كورونا”

خادم الحرمين الشريفين

المنامة - بنا

صــادق عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، وأصــدر قانون رقم )5( لســنة 2020 
بالتصديــق علــى االتفاقية بشــأن التعاون في المســائل 
وحكومــة  البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  الجمركيــة 

جمهورية مصر العربية.

مـــن  األولـــى  المـــادة  ونصـــت 
صـــودق  أنـــه:  علـــى  القانـــون 
علـــى االتفاقية بشـــأن التعاون 
فـــي المســـائل الجمركيـــة بيـــن 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
مصـــر  جمهوريـــة  وحكومـــة 
العربيـــة، الموقعـــة فـــي مدينة 
نوفمبـــر   11 بتاريـــخ  المنامـــة 

2018، والمرافقة لهذا القانون.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة أن 
علـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء 
والـــوزراء - كل فيمـــا يخصـــه 
- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانون، 
ويعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 
الجريـــدة  فـــي  لتاريـــخ نشـــره 

الرسمية.

التصديق على اتفاقية التعاون 
بالمسائل الجمركية بين البحرين ومصر

المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أدى 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وعـــدد من كبار أفراد 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة صـــالة 
الجنازة على جثمان سمو الشيخ 
أحمـــد بن محمـــد بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.
بعـــد ذلك ، تقبل ولي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة التعـــازي بوفاة 
ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا 
مـــن كبـــار أفـــراد العائلـــة المالكة 
الكريمـــة، حيث أعربـــوا عن أحر 
مواســـاتهم  وصـــادق  تعازيهـــم 
المصـــاب،   هـــذا  فـــي  لســـموه 

العلـــي  المولـــى  إلـــى  ضارعيـــن 
القديـــر أن يتغمد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.
الســـمو  صاحـــب  أعـــرب  وقـــد 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

خالـــص  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
شـــكره وتقديـــره للجميـــع علـــى 
تعازيهم ومواساتهم، وما أبدوه 
من مشـــاعر طيبة ونبيلة، سائال 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يؤدي صالة الجنازة على جثمان سمو الشيخ أحمد بن محمد



ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة الجلســة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا وذلك بقصر الصخير أمس.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأدلـــى 
الوزراء ياســـر الناصر عقب الجلسة 
بالتصريـــح التالي: أكـــد عاهل البالد 
جاللـــة الملك في مســـتهل الجلســـة 
أن أبنـــاء البحريـــن هم عتـــاد الوطن 
فـــي مواجهـــة كافـــة التحديـــات بما 
وتعامـــل  وعـــي  مـــن  بـــه  يتســـمون 
حضـــاري مـــع مختلف المســـتجدات 
العالميـــة، وهـــو مـــا يعكـــس الـــروح 
لهـــا  وتشـــهد  األصيلـــة،  البحرينيـــة 
صنعهـــا  التـــي  الثابتـــة  المواقـــف 
وســـتبقى  الكـــرام،  المواطنـــون 
البحرين بحفظ هللا ثم بفضل جهود 
الجميـــع أرًضـــا للمحبـــة والخيـــر كما 
ســـطرها التاريـــخ عبر األزمـــان ننعم 
فيهـــا باألمان والوئام، منوًها جاللته 
أن مواجهة فيروس كورونا )كوفيد 
بتحـــٍد  ليـــس  عليـــه  والتغلـــب   )19
نواجهـــه محليا فقط، وإنما هو أزمة 
يواجهها العالم بأسره، وكلنا ثقة في 
أن مملكـــة البحريـــن قـــادرة بتكاتف 

أبنائها على تخطي هذا التحدي.

وقد اطلع جاللة العاهل على عرٍض 
الجهـــود  مـــن خاللـــه  تابـــع جاللتـــه 
المبذولة للتصـــدي للفيروس، حيث 
جـــاءت نتائج تحاليـــل الفحص عن 
الفيروس سالبة لما مجموعه 2225 
حالـــة ثبـــت خلوهـــم مـــن الفيروس، 
بينمـــا تخضع للعـــالج حالتين فقط، 
حيـــث تمنى جاللة الملـــك رعاه هللا 
والعافية،كمـــا  الشـــفاء  تمـــام  لهمـــا 
التطـــورات  علـــى  جاللتـــه  اطلـــع 
العالمية النتشـــار فيـــروس الكورونا 
وتمنـــى  لجمهورية الصين الشـــعبية 
وجمهورية إيران اإلسالمية والدول 
األخـــرى تخطي تحديـــات  فيروس 

الكورونا.
وأثنـــى جاللة الملك على المســـاعي 
اإلنســـانية  والجهـــود  الحثيثـــة 
الوطنيـــة النبيلـــة التـــي يقودها ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بـــروح فريـــق 

البحرين الواحد من سلطة تنفيذية 
وتشريعية ومؤسسات قطاع خاص 
وأهلي ومواطنين ومقيمين، منوها 
جاللتـــه بـــأن فريـــق البحريـــن أثبت 
جدارتـــه وتفوقـــه أمـــام التحديـــات 
التـــي تواجهها المملكـــة بما يعزز من 
الجهـــود المخلصـــة التـــي من شـــأنها 
الحفاظ على صحة وسالمة الجميع، 
متطلعـــا جاللتـــه إلى اســـتمرار هذه 

الجهـــود المباركـــة لصاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهد لتحقيق األهداف 

المنشودة.
شـــكره  عـــن  جاللتـــه  أعـــرب  كمـــا 
وتقديره لقوة دفاع البحرين ووزارة 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 
ووزارة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
شـــؤون اإلعـــالم وإدارتـــّي األوقاف 
وكل فـــرٍد يســـهم في حفظ ســـالمة 
البحرين وصحة شـــعبها الوفي ومن 
يقيـــم بهـــا ويضـــع مصلحـــة الوطـــن 

والمواطنين أوال وفوق كل اعتبار.
إلى ذلك، فقد أعرب صاحب الجاللة 
العاهـــل المفـــدى عـــن تأييـــد مملكـــة 
البحرين الكامل ودعمها لإلجراءات 
االحترازيـــة المؤقتة التـــي اتخذتها 
المملكـــة العربية الســـعودية لحماية 
المعتمريـــن وزوار المســـجد النبـــوي 
من فيروس كورونا، ومنع انتشـــاره 
لمـــا تمثله هذه اإلجـــراءات من دعم 
والمنظمـــات  الـــدول  لجهـــود  بّيـــن 
الدولية في وقف انتشـــار الفيروس 

إلـــى  جاللتـــه  داعيـــا  ومحاصرتـــه، 
تكثيف التنســـيق والتعاون خليجيا 
مـــن  لمزيـــد  وإقليميـــا  وعربيـــا 
انتقـــال  لمنـــع  الفعالـــة؛  اإلجـــراءات 

وانتشار هذا الفيروس.
وأعـــرب جاللتـــه عن خالص شـــكره 
وتقديره للمملكة العربية الســـعودية 
الحرميـــن  خـــادم  أخيـــه  بقيـــادة 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، وولـــي العهد 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود علـــى الدعـــم 

المتواصل لمملكة البحرين.
كما وجه جاللة الملك إلى أهمية أن 
تحافـــظ الدولـــة على مســـيرة عملها 
تأجيـــل  أو  إبطـــاء  دون  وبرامجهـــا 

بسبب هذه المشكلة العالمية.
ونوه جاللته إلى أن الوضع الصحي 
العـــام في مملكـــة البحرين مســـتقر، 
وســـتواصل المملكـــة جهودهـــا عبـــر 
الحملـــة الوطنية التي تقوم بواجبها 
الوطنـــي علـــى األصعـــدة كافـــة لمنع 
انتشار الفيروس، وإننا على أمل أن 
يزول انتشاره في وقت قريب بإذن 

هللا.
كما وجه جاللتـــه الحكومة إلى رفع 

مـــع  للعـــالج،  االســـتيعابية  الطاقـــة 
أهمية توفير أقصى درجات الراحة 
الجـــودة  معاييـــر  أعلـــى  وتطبيـــق 
والرعايـــة الصحيـــة للذيـــن يتلقـــون 
العـــالج، وإنـــه بحمـــد هللا يتماثلـــون 
للشـــفاء. منوهـــا بفاعلية اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية التي 

تم اتخاذها.
وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه 
الســـامي لحضـــرة  المقـــام  إلـــى  هللا 
صاحـــب الجاللـــة الملك بالغ الشـــكر 
والتقديـــر على مـــا يوليه جاللته من 
حـــرص ومتابعـــة للعمـــل الحكومـــي 
ومـــا ترتـــب مـــن إجـــراءات للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
والمقيميـــن علـــى أرض المملكة عبر 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، مؤكدا ســـموه 
أنه ســـيتم العمل بشـــكل فوري على 
رفـــع القـــدرة االســـتيعابية مـــن قبل 
الجهـــات المعنيـــة ومضاعفـــة العمل 
الوطنيـــة؛  المصلحـــة  تقتضيـــه  بمـــا 
كافـــة  التحديـــات  علـــى  للتغلـــب 

لتحقيق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

أبناء البحرين عتاد الوطن في مواجهة التحديات
جاللـــة الملـــك مترئســـا مجلـــس الـــوزراء: ســـتبقى المملكـــة بجهـــود الجميـــع أرًضا للمحبـــة والخير

ــاج ــتيعابية للعـ ــدرة االسـ ــع القـ ــى رفـ ــوري علـ ــكل فـ ــل بشـ ــيتم العمـ ــد: سـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

“كورونا” ليس بتحٍد 
نواجهه محليا فقط 

وإنما هو أزمة يواجهها 
العالم بأسره

الحفاظ على مسيرة 
عمل الدولة وبرامجها 

دون تأجيل بسبب 
المشكلة العالمية

نؤيد اإلجراءات 
السعودية االحترازية 

لحماية المعتمرين 
وزوار المسجد النبوي

 تحاليل الفحص عن 
الفيروس سالبة لما 

مجموعه 2225 حالة 
ثبت خلوهم منه  

تكثيف التنسيق 
إقليميا لمزيد من 
اإلجراءات الفعالة 

لمنع انتشار الفيروس

توفير أقصى درجات 
الراحة وتطبيق 

أعلى معايير الرعاية 
الصحية للمرضى

local@albiladpress.com03

جاللة الملك يحيط أبناء الوطن برعاية الوالد وحكمة القائد

علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
الرميحي أن “الدعم الذي يلقاه قطاع 
اإلعـــالم واالتصـــال من عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
نســـتنير  نبراســـا  يشـــكل  خليفـــة  آل 
بـــه جميعا خدمـــة للوطـــن والمواطن 
وتحقيقا لألهداف التنموية الشـــاملة 

في ظل قيادة جاللته”.
وثمـــن وزيـــر شـــؤون اإلعالم إشـــادة 

جاللـــة الملـــك، لـــدى تـــرؤس جاللتـــه 
جلسة مجلس الوزراء، بجهود وزارة 
لمواجهـــة مختلـــف  اإلعـــالم  شـــؤون 
التحديات، بما يحفظ سالمة البحرين 
وصحة شـــعبها الوفي ومـــن يقيم بها 
ويضـــع مصلحة الوطـــن والمواطنين 
أوال وفوق كل اعتبار، مؤكدا سعادته 
التـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  هـــذه  أن 
يقـــوم عليهـــا نخبـــة من أبنـــاء الوطن 
المخلصيـــن مـــا كانـــت لتتحقـــق لـــوال 

الدعـــم والرعايـــة المســـتمرة من لدن 
واالتصـــال  اإلعـــالم  لقطـــاع  جاللتـــه 
بشـــكل عام، ولوزارة شـــؤون اإلعالم 
بشكل خاص، مشددا على أن الفضل 
بعـــد هللا عز وجل يعود لجاللة الملك 
الـــذي يحيـــط أبنـــاء الوطـــن برعايـــة 

الوالد وحكمة القائد.
وأشاد وزير شؤون اإلعالم بالمتابعة 
المســـتمرة لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وقيادتـــه الحكيمـــة لفريـــق البحرين 
بـــروح ملؤها حـــب التحدي وعشـــق 
اإلنجـــاز، مؤكـــدا أن مـــا تحقـــق مـــن 
مختلـــف  علـــى  تغلبـــت  منجـــزات 
طبيعيـــا  نتاجـــا  كانـــت  التحديـــات 
لتضافر الجهود الرســـمية والشـــعبية 
التـــي  النبيلـــة  الوطنيـــة  والجهـــود 

يقودها سمو ولي العهد.

ســـيظل  الوطنـــي  اإلعـــالم  أن  وأكـــد 
ملتزمـــا بتوجيهات جاللـــة الملك في 
أداء الرســـالة اإلعالميـــة بـــكل كفاءة 
ببـــذل  جاللتـــه  معاهـــدا  وإخـــالص، 
الفريـــق  بـــروح  الجهـــد  مـــن  المزيـــد 
الواحد لتطوير هـــذا القطاع الحيوي 
والنهوض به فـــي مختلف المجاالت، 
بما يحقق األهداف المنشودة للوطن 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لجاللته 

رعاه هللا.

المنامة - بنا

ياسر الناصر
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ــه ــت ــال ــات ج ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــا بـ ــزمـ ــتـ ــلـ ــي ســـيـــظـــل مـ ــ ــن ــ ــوط ــ ــي: اإلعـــــــــام ال ــ ــح ــ ــي ــ ــرم ــ ال

علي الرميحي



جاللة الملك يتلقى برقية تعزية من سمو رئيس الوزراء
تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقية تعزية من رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، هـــذا نصها: 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه..
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..
فلقد تلقينا ببالغ الحزن واألســـى نبأ وفـــاة المغفور له بإذن 
هللا تعالـــى ســـمو االبـــن العزيز الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وإننـــا إذ نبعـــث إلـــى جاللتكم بخالـــص تعازينا ومواســـاتنا، 

لنســـأل المولـــى عز وجـــل أن يتغمـــد فقيدنا العزيز بواســـع 
رحمتـــه ورضوانـــه، وأن يســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهم 
جاللتكـــم وعمـــوم أفـــراد العائلـــة الكريمـــة جميـــل الصبـــر 

والسلوان، وهللا يحفظكم ويرعاكم على الدوام سالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء
وبعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، برقية شـــكر جوابية إلى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، هذا 

نصها:
صاحب الســـمو الملكي العم العزيز األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
فلقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير برقية سموكم المعزية لنا 
فـــي وفـــاة فقيدنا العزيز ســـمو الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، داعين هللا العلـــي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهمنا جميعا جميل الصبر والســـلوان ويديم على ســـموكم 
موفـــور الصحة وطـــول العمر ويحفظكـــم ويرعاكم من كل 

مكروه، والحمد هللا على قضائه وقدره.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

حمد بن عيسى آل خليفة
سمو رئيس الوزراءجاللة الملكملك مملكة البحرين

المنامة - بنا
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وأرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة إىل

حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة

عاهل البالد املفدى حفظه الله ورعاه

وصاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

رئيس الوزراء املوقر حفظه الله ورعاه

وصاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة 

 ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

يف وفاة املغفور له  بإذن الله

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامن آل خليفة

سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

وعـي أبنـاء الوطـن العـتـاد األقـوى لمواجـهـة “كورونـا”
سمــو ولــي العهــد: دعــم جاللـــة الملـــك مصـــدر قوتنــا ومــنــه نـستـمــد نـهــج تـجــاوز التحـديــات

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة أن دعـــم ورعايـــة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لكافـــة جهود فريـــق البحرين 
مصـــدر قوتنـــا، ومنه نســـتمد نهج تجاوز 
كافـــة التحديـــات بكل تفـــاؤل وأمل نحو 
مســـتقبل يحتضـــن الجميـــع فـــي وطـــٍن 
واحـــد يعتز بوحـــدة أبنائـــه ويفخر بهم”، 
مشيًرا سموه إلى أن ما تحقق إلى اليوم 
مـــن مكافحـــة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( هـــو جهـــد وطنـــي مخلـــص مـــن قبل 
الجميع يســـتحق أن ننطلق منه لنستلهم 
عزمنـــا وعزيمتنـــا للمرحلـــة المقبلـــة بمـــا 
يعكس توجيهات صاحب الجاللة عاهل 

البالد.

اإلجـــراءات  “ســـير  إن  ســـموه  وقـــال 
االحترازية لمنع انتشار الفيروس يدعمها 
إدراك ووعـــي أبنـــاء الوطن، فهـــم العتاد 
األقـــوى فـــي ســـاحة مواجهـــة فيـــروس 
أمـــن  بمـــا يحفـــظ   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
وسالمة البحرين وصحة مواطنيها ومن 
يقيـــم فيها، وبالجهود الوطنية المخلصة 

ســـنواصل الســـعي للحد من انتشـــار هذا 
الفيروس الذي جاء من الخارج، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى أن التأثيـــرات االقتصاديـــة 
جـــراء انتشـــار الفيـــروس عالميـــة، ولكن 
البحريـــن قـــادرة بحـــب أبنائهـــا للتحـــدي 
وعشـــقهم لإلنجاز من تخفيف حدة هذه 

التأثيرات على االقتصاد الوطني.

 جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
امس عدًدا من الوزراء وكبار المسؤولين 
وعـــدًدا مـــن أعضـــاء مجلســـي الشـــورى 
والنواب، حيث أعرب ســـموه عن شـــكره 
البحريـــن مـــن  وتقديـــره لجهـــود فريـــق 
أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ومؤسســـات القطاعيـــن الخاص واألهلي 

أن  مؤكـــًدا  والمقيميـــن،  والمواطنيـــن 
العمـــل مســـتمر بمـــا تقتضيـــه المصلحـــة 
االســـتيعابية  الطاقـــة  لرفـــع  الوطنيـــة 
لمراحـــل التصـــدي للفيـــروس من فحص 
وحجـــر وعـــزل وعالج إلى جانـــب تعزيز 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

الوقائية.

 من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم 
وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء على مـــا يبديه 
وحـــرص  حثيثـــة  متابعـــة  مـــن  ســـموه 
مستمر لحفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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النهج اإلصالحي لجاللة العاهل كرس لمجتمع عادل
راشـــد  بـــن  عبـــداهلل  الشـــيخ  تســـتضيف  دبلومـــات”  “واشـــنطن 

“واشـــنطن  صحيفـــة  اســـتضافت 
دبلومـــات” الشـــهرية ســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى الواليـــات المتحدة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  األمريكيـــة 
راشـــد آل خليفة فـــي فعالية ضمن 
سلســـلة فعالياتها “الســـفير المطلع” 
التـــي حضرها العديد من المؤثرين 
القـــرار  صناعـــة  فـــي  والمهتميـــن 
وأعضـــاء  األمريكـــي  السياســـي 
الســـلك الدبلوماســـي في واشنطن 

العاصمة.
أجرتهـــا  التـــي  المقابلـــة  وخـــال 
الصحيفة مع السفير، أكد بأن النهج 
اإلصاحـــي لعاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة يكـــّرس لتحقيـــق مجتمـــع 
عـــادل ومتعـــدد بما يضمـــن حماية 
الكامـــل  والتمتـــع  أفـــراده،  ودعـــم 
بكافة الحريات المدنية والسياسية 
بمـــا  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
نص عليه الدستور، حتى أصبحت 
المملكة نموذجا عالميا في احترام 
الحريات الدينيـــة، وتمكين المرأة، 
وتحقيق التنمية الشاملة بما يعود 
بالنفـــع على شـــعب مملكة البحرين 

والوافدين فيها.
وفي هذا الســـياق، أوضح الســـفير 
بأنـــه ال يمكن تحقيق مجتمع عادل 
بمشـــاركة  االلتـــزام  دون  ومتعـــدد 
كاملـــة ومتكافئـــة للمـــرأة فـــي هذا 
مملكـــة  فـــإن  وبالتالـــي  المجتمـــع، 
فـــي  جهـــدا  تدخـــر  لـــم  البحريـــن 
النهوض بمشـــاركة المرأة في كافة 
أوجـــه الحيـــاة العامـــة، حيث تبنى 
المجلس األعلـــى للمرأة العديد من 
الخطط والمبادرات لتمكين المرأة 
وضمـــان تكافـــؤ الفـــرص، كالخطة 

الوطنية لنهـــوض المرأة البحرينية 
2013 - 2022، مضيفـــا بـــأن مثـــل 
هـــذه المبـــادرات جعلت مـــن المرأة 
البحرينيـــة تتمتع بأكبـــر تمثيل لها 
في القطاع العـــام بلغ ٥٤ ٪، وفي 
أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية 
والقضائيـــة والدبلوماســـي، والذي 
كان لـــه صـــدد فـــي تحقيـــق الـــدور 
الريادي الذي تلعبه مملكة البحرين 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي 
كنمـــوذج يحتـــذى به فـــي النهوض 
بالمـــرأة، وقـــد أتت جائـــزة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
العالمية لتمكين المرأة التي تبنتها 
األمم المتحدة تجسيدا لهذا الدور 
واعترافا بااللتزام المملكة بتفعيل 
الصعيديـــن  علـــى  المـــرأة  طاقـــات 
الوطني والدولي، تماشيا مع رؤية 

وتوجيهـــات قرينـــة جالـــة الملـــك 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، 
البحريـــن،  مملكـــة  بـــأن  مضيفـــا 
وبهدف تشـــجيع االنخراط بشـــكل 
أكبـــر للمجتمـــع المدني فـــي قضايا 
المنطقـــة،  فـــي  بالمـــرأة  النهـــوض 
قامـــت بالترحيـــب بإنشـــاء مكتب 
ممثـــل هيئة األمـــم المتحدة للمرأة 
لتبـــادل  كمنصـــة  المنامـــة،  فـــي 
الخبـــرات وأفضـــل الممارســـات مع 

المجتمع الدولي.
وفي ســـياق متصـــل، أكد الســـفير 
بـــأن مملكة البحرين عبـــر تاريخها 
العريـــق عرفت التعـــدد والتعايش 
حيـــث  مجتمعهـــا،  فـــي  الدينـــي 
اجتمعت فيها المساجد والكنائس 

أطيافهـــا  بمختلـــف  والمعابـــد 
وأديانهـــا، وهـــو مـــا صانـــه النهـــج 
اإلصاحـــي لجالـــة الملـــك حتـــى 
باتـــت المملكـــة نموذجـــا للتعايـــش 
الســـلمي والتســـامح الدينـــي على 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 
وهو ما تجسد في إعان البحرين 
للتســـامح الدينـــي، وإنشـــاء مركـــز 
الســـلمي  للتعايـــش  حمـــد  الملـــك 

كمنصة دولية للحوار والتسامح.
وفي شـــأن األمـــن اإلقليمي، شـــدد 
الشـــراكة  أهميـــة  علـــى  الســـفير 
اإلســـتراتيجية التي تربـــط مملكة 
المتحـــدة  بالواليـــات  البحريـــن 
األمريكيـــة خاصـــة فـــي المجاالت 
والـــدور  واألمنيـــة،  الدفاعيـــة 
األساســـي الذي تقوم به في صون 
األمن واالســـتقرار على الصعيدين 
وأضـــاف  والدولـــي.  اإلقليمـــي 
بـــأن العقوبـــات االقتصاديـــة التـــي 
فرضتهـــا حملـــة الضغـــط األقصـــى 
لإلدارة األمريكية الحالية ساهمت 
األنشـــطة  أثـــر  مـــن  التقليـــل  فـــي 
فـــي  اإليرانـــي  للنظـــام  العدائيـــة 
المنطقة، موضحا بأنه من المؤسف 
مواصلـــة هذا النظام في محاوالته 
زعزعة األمن واالستقرار من خال 
دعم الجماعـــات اإلرهابية وتهديد 
ســـامة الماحـــة الدوليـــة وغيرها 
مـــن المحاوالت، وأنـــه يجب وضع 
حـــد لمثـــل هـــذا الســـلوك العدائـــي 
وغيـــر البنـــاء، وفـــي ذات الوقـــت، 
ال  البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  شـــدد  
تسعى إلى أي تصعيد عسكري في 
المنطقـــة، مؤكدا ضـــرورة التوصل 
إلـــى حلـــول سياســـية لألزمات في 

المنطقة.

المنامة - وزارة الخارجية
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 ية العامة العادية عدعوة لحضور إجتماع الجم
 

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر 
وذلك  الخليج،بفندق  3في قاعة أوال  2020مارس  23 من صباح يوم اإلثنين الموافق الحادية عشرةعقده في الساعة 

 :لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي
 
 .2019مارس  21المنعقد بتاريخ  السابق اجتماع الجمعية العامة العادية على محضرالتصديق  .1
 .2019ديسمبر  31المنتهية في  المالية الشركة للسنة أعمالتقرير مجلس االدارة عن وإقرار  مناقشة .2
ديسمبر  31المنتهية في المالية البيانات المالية للسنة إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن  االستماع .3

2019. 
 والمصادقة عليها. 2019ديسمبر  31مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  .4
وزارة الصناعة والتجارة والتزام الشركة بمتطلبات  2019تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام  مناقشة .5

 .والمصادقة عليه مصرف البحرين المركزيوالسياحة و
 ديسمبر 31التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في  .6

 من قانون الشركات التجارية.  189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  28 كما هو مبين في اإليضاح رقم 2019
 .2019ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  .7
  أتعابهم.مجلس االدارة بتحديد  وتفويض 2020المالية الخارجيين للسنة حسابات ال مدققيتعيين أو إعادة تعيين  .8
 من قانون الشركات التجارية. 207من أعمال طبقا للمادة  دما يستج  .9
  
 

 محمد جمشير نعبد الرحم
 رئيس مجلس اإلدارة       

 
 ساهمين:ممالحظات هامة لل

 ضر اجتماع الجمعية العامة ومح 2019ديسمبر  31على البيانات المالية للسنة المنتهية في  يمكنكم االطالع
يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني ، لحصول على بطاقة التوكيل او 2019السابق وتقرير الحوكمة لعام  ديةالعا

، أو من خالل مسجلي االسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاّصة حسب  www.dawajen.bhللشركة 
 أدناه. لهمات اتصابيان

 

  بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيا أو ان يوكل  للشركةيحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين
مع االخذ بعين االعتبار ان يكون هذا الوكيل من  ،خطيا عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه

 .لمون للدواجنغير رئيس واعضاء مجلس االدارة او موظفي شركة د
 

  ويض من المساهم فيجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تف "،شركة"كان المساهم  إذافي حال
ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة  ،اهملذلك المس وكيلله بانه اليخوّ 

 ل.التوكي إليداعوان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد  ومختوما بختم الشركة
 

 ساعة من  24قبل  شركة البحرين للمقاّصة لدى مسجلي االسهم السادة ) بطاقة التوكيل ( يجب ايداع التوكيل
 ، 17108836الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ )الطابق الرابع(، هاتف  في مكاتبهم موعد االجتماع
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المنامة - بنا

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  بعـــث 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
برقية تهنئة إلى وزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة؛ بمناسبة تكريمه بوسام 
“األمير نايف لألمن العربي” من 
الدرجـــة األولى الذي منحه إياه 
مجلس وزراء الداخلية العرب.

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  وأكـــد 
لهـــذا  أن وزيـــر الداخليـــة أهـــٌل 
التكريـــم، لمـــا عرف عـــن معالي 
قـــدرات  مـــن  الداخليـــة  وزيـــر 
أمنية قيادية، وما يتمتع به من 

إنجازات بقيادة وزارة الداخلية 
حفظا الستقرار مملكة البحرين 
متمنيـــا  لمنجزاتهـــا،  وصيانـــة 
لوزيـــر الداخليـــة دوام التوفيق 

وبحفظ هللا سالما.

وزير الديوان الملكي: وزير 
الداخلية أهل للتكريم

المنامة - مكتب النائب محمد السيسي

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلس 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  النـــواب 
البوعينيـــن، وزير الداخلية الشـــيخ 
راشد بن عبد هللا آل خليفة، بمناسبة 
منحـــه وســـام األميـــر نايـــف لألمـــن 
العربـــي مـــن الدرجة األولـــى تقديرا 
األمنـــي  التعـــاون  لمســـيرة  لدعمـــه 
التكريـــم  هـــذا  أن  مؤكـــًدا  العربـــي، 
يأتي عن جدارة واستحقاق عرفاًنا 
بجهـــوده المتميـــزة فـــي تعزيز أفق 
التعـــاون العربـــي وتطويـــر مســـيرة 
العمل المشترك بين البلدان العربية 

في المجاالت األمنية.
يعكـــس  التكريـــم  هـــذا  إن  وقـــال 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه  مـــا 
المجـــال  صعيـــد  علـــى  مكتســـبات 
األمنـــي ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن تطـــور 
المســـتويات  جميـــع  علـــى  ونمـــاء 
فـــي ظـــل مســـيرة البنـــاء والنهضـــة 
التـــي يقودها عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـي آل 
خليفة، وتقديرا لجهود المملكة في 
دعم مسيرة العمل العربي المشترك 

على مختلف األصعدة.
وأشـــار الى أن تكريم الشـــيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة، يأتي ترجمة 
لسلســـلة اإلنجـــازات التـــي تحققت 
في المجاالت األمنية العربية، التي 
كان لـــه دور كبيـــر فـــي تنميتهـــا من 

خـــال الـــرؤى والمرئيـــات المتعلقة 
بتطويـــر وتعزيـــز مســـيرة التعـــاون 
والتنســـيق األمنـــي العربـــي، مضيًفا 
أن وزيـــر الداخليـــة يتمتع بمســـيرة 
حافلة من اإلنجازات خال مســـيرة 
عمله بالمجال األمني على مســـتوى 
الداخلـــي وعلـــى الصعيـــد العربـــي، 
وأن التكريـــم بمثابـــة داللة واضحة 
على نجاح استراتيجية الوزارة في 
تنمية أطر التعاون األمني المشترك 
مع مختلـــف الدول العربية لتحقيق 

األمن المستدام للدول العربية.
ســـعادته  عـــن  السيســـي  وعبـــر 
بهـــذا التكريـــم الكبيـــر والمســـتحق 
وحجـــم  بقيمـــة  أمنيـــة  لشـــخصية 
الفريق أول الركن الشـــيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، قائًا إن التكريم 
محـــل فخـــر لـــكل بحرينـــي وعربي، 
ويؤكد الدور الكبير لوزارة الداخلية 
فـــي مجـــال العمـــل األمنـــي العربي 

وحجم إسهاماتها اإلقليمية.

السيسي: وزير الداخلية يتمتع 
بمسيرة حافلة من اإلنجازات

البحرين مع الحلول السلمية لحل أزمات 
المنطقة وضد التصعيد العسكري

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالة الملك لشـــؤون 
بقصـــر  بمكتبـــه  الحمـــر  نبيـــل  اإلعـــام 
بنـــك  إدارة  رئيـــس مجلـــس  القضيبيـــة، 
البحريـــن والكويـــت، مـــراد علـــي، الـــذي 
أهـــداه نســـخة مـــن كتابـــه “مـــراد وجيل 
من المثابـــرة في التألـــق”، والذي يتناول 
ســـيرته الذاتيـــة وتجربتـــه فـــي القطـــاع 

البنكي والمصرفي.
وخال اللقاء، أشـــاد المستشـــار بجهوده 
وإســـهاماته الطيبـــة فـــي خدمـــة القطاع 
مـــن  حققـــه  ومـــا  والمصرفـــي  المالـــي 
إنجـــازات من خـــال مســـيرته وتجربته 
الناجحة في تطوير هذا القطاع الحيوي 
والمســـؤوليات والمهام التـــي توالها في 
مختلف المؤسسات البنكية والمصرفية، 
والنجـــاح  التوفيـــق  دوام  لـــه  متمنيـــا 

ومواصلـــة عطائـــه. كمـــا نـــوه بـــدور بنك 
البحريـــن والكويت في تطوير الخدمات 
المصرفية والمالية وتعزيز ريادة المملكة 
فـــي هـــذا القطـــاع وإســـهاماته فـــي دعم 
مختلف األنشـــطة والمشـــاريع التعليمية 
والصحية واالجتماعيـــة والرياضية في 
المملكـــة. ومـــن جانبـــه، أعـــرب علـــي عن 

اإلعامـــي  للمستشـــار  وتقديـــره  شـــكره 
نبيـــل الحمـــر علـــى مـــا لقيه مـــن ترحيب 
الواســـعة  بالخبـــرة  مشـــيدا  وإشـــادة، 
والكفـــاءة المتميـــزة التي يتمتـــع بها في 
مـــن  والصحفيـــة  اإلعاميـــة  المجـــاالت 
التـــي  والمســـؤوليات  المناصـــب  خـــال 

توالها وإسهاماته اإلعامية البارزة.

تطوير الخدمات المصرفية والمالية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير خارجية المملكـــة العربية 
الســـعودية، صاحب السمو األمير فيصل 
بـــن فرحان بن عبدهللا آل ســـعود، أمس، 
بمكتبـــه فـــي ديـــوان الـــوزارة بالريـــاض، 
الريـــاض  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 

الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء، أعرب الشـــيخ حمود بن 
عبدهللا آل خليفة عـــن اعتزازه وتقديره 
للعاقـــات األخوية الراســـخة التي تربط 
بين مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة وما تتسم به متانة 
البـــاد  وقـــوة فـــي ظـــل حـــرص عاهـــل 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة  آل 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود ملك المملكة العربية الســـعودية، 
علـــى تعزيـــز عاقـــات التعـــاون الثنائـــي 
مختلـــف  إزاء  المشـــترك  والتنســـيق 
القضايـــا. من جانبه، أكد صاحب الســـمو 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان بـــن عبدهللا 

متانـــة العاقـــات األخويـــة القائمـــة بيـــن 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، متمنًيـــا 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

كمـــا جـــرى خـــال اللقاء، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.

العالقات البحرينية السعودية تتسم بالمتانة

محمد السيسي

الشيخ خالد بن أحمد
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الجامعة الخليجية - سند

صرح رئيس الجامعة الخليجية مهند المشهداني أن الجامعة 
بــدأت بتفعيــل نظــام التعلــم عن ُبعــد بالصوت والصــورة عبر 
اســتخدام تطبيــق “Microsoft Teams” الــذي يمكــن الطلبة 
مــن متابعــة محاضراتهــم والتواصــل مــع أســاتذتهم بشــكل 
متطــور، وذلــك حرًصا مــن الجامعة على تعويــض طلبتها عن 
فترة تعليق الدراســة التي ستســتمر لمدة أســبوعين كإجراء 

احترازي. 

رئيـــس  نائـــب  أشـــار 
الخليجيـــة  الجامعـــة 
للشـــؤون األكاديمية هشـــام 
المرصفاوي إلى أن الجامعة 
دائًمـــا مـــا تســـعى لتوظيـــف 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 
كل مـــا يخـــدم الطلبـــة، وإن 
استخدام هذا التطبيق يأتي 
كإضافـــة علـــى نظـــام التعلم 
أطلقتـــه  الـــذي  اإللكترونـــي 
الجامعة منذ سنوات، والذي 
يســـاعد الطلبة علـــى متابعة 
المقـــررات  متطلبـــات  أهـــم 
جداولهـــم  فـــي  المســـجلة 
وتســـليم المشاريع المطلوبة 

منهم وعدد مـــن الخصائص 
اآلخرى. 

أن  المرصفـــاوي  وأضـــاف 
امتحانـــات منتصـــف الفصل 
األبـــواب،  علـــى  الربيعـــي 
وأن هـــذه الفتـــرة مـــن المهم 
الطلبـــة  لتأهيـــل  اســـتغاللها 
والســـتكمال  لالمتحانـــات 
المناهـــج،  مـــن  المطلـــوب 
الطلبـــة  لمشـــاركة  إضافـــة 
عـــدد مـــن المـــواد اإلثرائيـــة 
رفـــع  فـــي  تســـاهم  التـــي 
فهـــم واســـتيعاب المقـــررات 

الدراسية.

التعلم عن ُبعد بالجامعة الخليجية

“طــراق” مــن خمسينــي لطــالــب عمــره 7 سنــوات

تعــّرض طفــل فــي الســابعة مــن عمــره للصفــع مــن قبــل مواطــن 
خمســيني هو والد أحد زمالئه بالمدرسة االبتدائية التي يدرس 
فيها، والذي حضر عند انتهاء الدوام الرسمي وانصراف الطالب 
لمنازلهــم وركــب حافلة المدرســة وضــرب المجني عليــه “طراق” 
لمجرد أن ابن الجاني أبلغه بتعرضه للضرب داخل المدرسة من 

شخص يشبه الطالب المجني عليه.

الطفـــل  والـــد  تقديـــم  وبعـــد   
المجني عليه بالًغا ضد الجاني 
بأنه اعتدى على ســـالمة جسم 
ابنه، وأن هذا االعتداء لم يفض 
إلى مرضه أو عجزه عن أعماله 
الشـــخصية لمـــدة تزيد على 20 
يوًمـــا، فقد صدر أمر جنائي في 
منتصف ديسمبر 2015 بتغريم 

المتهـــم مبلـــغ 20 دينـــاًرا، وفـــي 
نوفمبـــر العام 2017 وبعد إبالغ 
المتهـــم بصـــدور األمـــر الجنائي 
ضـــده دفـــع المبلـــغ المحكوم به 

عليه.
ابتســـام  المحاميـــة  وقالـــت   
الصباغ إن موكلها تقدم بدعوى 
بالتعويـــض  للمطالبـــة  مدنيـــة 

بمبلغ 3000 دينار.
 وقضت محكمة أول درجة في 
الدعوى بعد اســـتماعها لشهادة 
زميـــل المجنـــي عليـــه وهو من 
حضـــر  والـــذي   ،2008 مواليـــد 
للمحكمـــة واســـتمعت لـــه علـــى 
ســـبيل االســـتدالل كـــون أنه لم 

يبلغ الـ15 من عمره حينها.
وقضـــت قضـــت المحكمـــة في 
الدعـــوى  برفـــض   2019 مايـــو 
تأسيســـا على أن األمر الجنائي 
المحاكـــم  أمـــام  لـــه  حجيـــة  ال 

ا.  المدنيـــة حتـــى ولـــو كان نهائيًّ
هـــذا  علـــى  الصبـــاغ  وطعنـــت 
الحكم أمام محكمة االستئناف 

الكبرى المدنية الثانية.
 وأضافـــت أنـــه فضالً عـــن ذلك 
صدور أمر جنائي من المحكمة 

المســـتأنف  بتغريـــم  الجنائيـــة 
ضده فـــي جنحة اعتـــداء على 
جســـم الغيـــر ولم يقـــم المذكور 
باالعتـــراض عليه وقام بســـداد 
حجيـــة  ال  كان  وإن  الغرامـــة، 
لألمـــر الجنائـــي أمـــام القضـــاء 
المدني، إال أنـــه يجوز للمحكمة 
أن تتخـــذه قرينة فـــي الدعوى، 
ومن ثم يثبـــت للمحكمة توافر 
ركن الخطأ فـــي جانب المدعى 
األدبـــي  الضـــرر  لثبـــوت  عليـــه، 
بحـــق المدعـــي والمتمثـــل فـــي 
الحـــزن واألســـى واللوعـــة مـــن 
جراء االعتداء الـــذي ألّم بابنه، 
إذ تعـــرض األخيـــر لضـــرر أدبي 
عاطفتـــه  أصـــاب  فيمـــا  تمثـــل 
ومشـــاعره وإحساسه مما لحق 

بـــه مـــن أذى، حيـــث إنـــه طفـــل 
صغيـــر وأن ما حدث له يســـبب 
لـــه حـــزن وأســـى ويدخلـــه في 

حالة نفسية سيئة.
حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه   
االســـتئناف  بقبـــول  المحكمـــة 
شـــكالً، وفـــي الموضـــوع بإلغاء 
والقضـــاء  المســـتأنف  الحكـــم 
بـــأن  ضـــده  المســـتأنف  بإلـــزام 
نفســـه  عـــن  للمســـتأنف  يـــؤدي 
علـــى  ـــا  طبيعيًّ ـــا  وليًّ وبصفتـــه 
ابنـــه القاصـــر مبلـــغ 500 دينـــار 
ا، وألزمت  ـــا وأدبيًّ تعويًضا ماديًّ
المســـتأنف ضـــده المصروفـــات 
عن درجتي التقاضي ومبلغ 20 

ديناًرا مقابل أتعاب المحاماة.

ابتسام الصباغ

المحكمة تقرر 
تغريم الجاني 

500 دينار

عيــادة جـامعــة البحــريــن بــال طبيــب
ــى غـــيـــر صــحــيــح ــرضـ ــمـ ــص الـ ــي ــخ ــش ــت ــات ب ــرضـ ــمـ ــمـ ــف الـ ــي ــل ــك ت

أبــدت مصــادر صحيفة البالد بجامعــة البحرين، وتضــم أكاديميين وإداريين 
وطلبــة، اســتياءهم مــن حالة اإلهمــال في العيــادة الطبية بجامعــة البحرين 

)المعروف رسميا باسم مركز جامعة البحرين الصحي(.

وقالـــوا إن إدارة الجامعـــة لـــم تعمـــل 
على توفير طبيب متخصص ميداني 
ليتولى عملية إدارة العيادة وذلك منذ 

عام.
وتحدثـــوا عن افتقـــار العيـــادة لطاقم 
تشـــخيص  يتولـــى  متكامـــل  طبـــي 
الحاالت المرضية، ووضع خطة رعاية 
صحيـــة في الجامعة التـــي تضم أكثر 
من 26 ألف منتسب ما بين أكاديميين 

وإداريين وطلبة.
وأوضحـــوا بأن توجيهـــات ولي العهد 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بوقف الدراســـة 
ألســـبوعين فـــي محلهـــا؛ ألن الرعايـــة 
بحاجـــة  الجامعـــة  داخـــل  الصحيـــة 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  أكبـــر  الهتمـــام 

الظروف الحالية.
هـــو  حاليـــا  يجـــري  مـــا  أن  وذكـــروا 
االعتماد على ممرضات يتولين عملية 

التشخيص، وهو أمر غير صحيح.
وطالبوا بتعييـــن طاقم طبي متكامل 
بشـــكل دائـــم فـــي الجامعة مـــن خالل 
تحرك إدارة الجامعة إما بالتعيين من 
الجامعة أو بالطلب من وزارة الصحة 
خصوصا أن البيئـــة الجامعية مكتظة 
بالطـــالب والطالبـــات الذيـــن يمثلـــون 

عماد المستقبل.

بروفايل المركز

يشـــار إلى أن مركـــز الجامعة الصحي 
الجامعـــة  لموظفـــي  خدماتـــه  يقـــدم 

وأفراد أسرهم.
ومـــن أبرز خدمـــات المركـــز: تصديق 

تمنـــح  التـــي  المرضيـــة  اإلجـــازات 
المراكـــز  فـــي  )المرضـــى(  للموظفيـــن 
مـــن  الخاصـــة  والعيـــادات  الصحيـــة 
ومعاينـــة  البحريـــن،  جامعـــة  خـــارج 
جميع الحـــاالت المرضيـــة، وعالجها، 
فـــي  الطارئـــة،  الحـــاالت  وإســـعاف 
مواقـــع اإلصابـــة بالجامعة، ثـــمَّ نقلها 
للمركـــز، ووصـــف األدويـــة وصرفهـــا 
لمرضـــى الســـكر والضغـــط، وقـــراءة 
يقدمهـــا  التـــي  المرضيـــة  التقاريـــر 

الطلبة، ثم ترجمتها إلى اللغة العربية 
ومصادقتهـــا، ثـــمَّ إرســـالها إلى عمادة 

شؤون الطلبة العتمادها.
وكان المركز يضم بالسنوات الماضية 
طبيبـــة وثـــالث ممرضـــات واثنين من 

الممرضين، وسيارة إسعاف.
أعلنـــت  قـــد  الجامعـــة  إدارة  وكانـــت 
بداية العام 2012 إنشاء مركز جامعة 
البحريـــن الصحـــي، وقـــد بـــدأ تقديـــم 

بعض خدماته في شهر أبريل 2012.

رئيس الجامعة متوسطا مشاركين بفعالية سابقة نفذها المركز الصحي

تعميم تجربة “ثانوية جدحفص” حول االمتحانات الوطنية

اســـتقبلت لجنة االرتقاء بمستوى أداء الطلبة في 
االمتحانـــات الوطنيـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 
فـــي اجتماعها الدوري،  مديرة مدرســـة جدحفص 
الثانوية للبنات سهى حمادة، التي عرضت تجربة 
المدرسة الرائدة في االرتقاء بمستوى أداء الطلبة 
فـــي االمتحانـــات الوطنيـــة، عبر تنظيـــم اللقاءات 
والحلقـــات النقاشـــية التـــي اســـتهدفت المعلميـــن 
واالختصاصيين والطلبة، لمناقشـــة سبل تحسين 
أداء الطلبـــة فـــي هـــذه االمتحانـــات، إذ أشـــادت 
اللجنـــة بجهـــود المدرســـة، ووجهـــت إلـــى تعميـــم 
تجربتها على جميع المدارس الثانوية لالستفادة.

ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار اهتمـــام الـــوزارة بدعـــم 
الممارســـات التربوية اإليجابيـــة للمدارس عموما، 

والتجـــارب االســـتثنائية في مجال تحســـين أداء 
الطلبة في االمتحانات الوطنية خصوصا.

اإلجـــراءات  اللجنـــة  تابعـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
التـــي تنفذهـــا إدارتا التعليـــم االبتدائـــي، والتعليم 
االعدادي، بشأن إحالل االمتحانات الوطنية محل 

امتحانات منتصف الفصل الدراســـي الثاني لطلبة 
الصـــف الســـادس االبتدائي فـــي المواد الدراســـية 
اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  العربيـــة،  )اللغـــة  األساســـية 
الرياضيـــات والعلـــوم(، بنـــاء علـــى قـــرار المجلس 

األعلى لتطوير التعليم والتدريب.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

لجنة االرتقاء بمستوى أداء الطلبة في االمتحانات الوطنية

طالب النائب محمد خليفة بو حمود وزارة التربية والتعليم بالنظر في شــكاوى 
أوليــاء األمــور بعــد قــرار تفعيــل البوابــة اإللكترونيــة التعليمية في فتــرة تعليق 
الدراسة كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فايروس كورونا، حيث إن العديد من 
أولياء األمور معربين عن اســتيائهم من كثرة الواجبات واألنشــطة واإلثراءات 

لكل مادة، ووصفوها بأنها مرهقة للطالب واألسرة.

 قـــال بو حمـــود: هذه الواجبات تشـــكل 
عبئـــا إضافيـــا ومرهقـــا في حـــال وجود 
عـــدد من األبناء يدرســـون فـــي مراحل 
التعليـــم المختلفة، وليـــس لديها أجهزة 
كافيـــة لكل فرد، مطالبـــا بضرورة إعادة 
النظـــر فـــي كثـــرة الواجبـــات المنزليـــة، 
يفيـــد  بمـــا  منهـــا  التقليـــل  ومحاولـــة 
األبنـــاء، وتقليص كميـــة المناهج؛ حتى 
ال تتحـــول إلـــى ظاهـــرة ســـلبية تعكس 

آثارها بالسلب على األبناء.
حـــل  إيجـــاد  يتـــم  أن  نأمـــل  وأضـــاف: 
إلـــى المشـــكلة وبحثهـــا والتدقيـــق على 
الواجبات واألنشطة التي تعطى للطلبة 
وكميتهـــا، بمـــا يســـمح بتعزيـــز المعارف 
والمهارات، وتثبيت المعلومات وفهمها 
واســـتيعابها، مثمنا جهـــود الوزارة على 
المبـــادرة للنهـــوض بالعمليـــة التعليميـــة 

وتطويرها نحو األفضل.

ــيــمــيــة ــتــعــل ــة ال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــة اإللـ ــ ــواب ــ ــب ــ ــل ال ــي ــع ــف ــرار الــــــــــوزارة ت ــ ــ ــد قـ ــعـ بـ

بوحمود لـ “التربية”: خففوا من الواجبات وال ترهقوا األسر

وزير التربية محمد بوحمود

محرر الشؤون المحلية



أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة بــأن الفريق الوطني للتصدي لفيــروس كورونا كوفيد 19 
وبتوجيهــات مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
يواصــل الجهــود التــي تســعى للتصــدي؛ لضمان ســامة وصحــة المواطنيــن والمقيمين، منوهــا بالمبادرات واإلجــراءات العديدة التــي قامت بها 
المملكة ومن أهمها إنشاء غرفة عمليات لمتابعة مستجدات التعامل مع الفيروس، وتخصيص أماكن للفحص والحجر والعاج والعزل، وجاري 

العمل على رفع القدرة االستيعابية لمراكز لفحص والحجر والعزل والعاج.

ــدى اســتــقــبــال رئيس  ــك لـ ــاء ذلـ جـ
الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس 
عبدهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب 
فائقة  الصحة  ووزيـــرة  خليفة  آل 
الـــصـــالـــح فـــي مـــركـــز ولــــي الــعــهــد 
ــوث الــطــبــيــة  ــحــ ــ ــب ــ ــدريـــب وال ــتـ ــلـ لـ
بالمستشفى العسكري صباح أمس 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير  )اإلثنين( 
المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
زيــارتــه  بمناسبة  المنظري  أحــمــد 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث رحــب 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
اإلقليمي  بالمدير  الصحة  ووزيــرة 
لشرق  العالمية  الــصــحــة  لمنظمة 
المتوسط، وقدم الشيخ محمد بن 
آخر  عن  خليفة شرحا  آل  عبدهللا 
كورونا  فيروس  بشأن  التطورات 
من  تنفيذه  يتم  ومــا   )19 )كوفيد 
بهذا  احترازية ووقائية  إجــراءات 

الشأن.
األعلى  المجلس  رئــيــس  أكــد  كما 
للصحة ووزيرة الصحة أن مملكة 
البحرين تواصل جهودها الوطنية 

فــيــروس  مكافحة  فــي  المخلصة 
كورونا )كوفيد 19( بمشاركة الفرق 
المتخصصة،  الــطــبــيــة  ــكــــوادر  ــ وال
حيث قام الفريق الوطني بالتنسيق 
المباشر مع كافة الجهات الرسمية 
ــات من  ــرحـ الــمــخــتــصــة بــوقــف الـ
ووضع  الــمــوبــوءة،  المناطق  وإلــى 
خطة للتعامل مع الحاالت القادمة 
للمنافذ  خطط  ووضع  المطار،  من 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة وتــخــصــيــص 
المستلزمات  لمتابعة ورصد  فريق 

والمعدات.
كــمــا قـــام الــفــريــق بــوضــع الخطط 
ــاالت،  ــحـ ــع الـ الــطــبــيــة لــلــتــعــامــل مـ
التسجيل  خدمة  وتفعيل  وإنشاء 
www. اإللــكــتــرونــي عــبــر الـــرابـــط
والـــخـــط   moh.gov.bh/444
التواصل  وتــعــزيــز   ،444 الــســاخــن 
وسائل  عبر  المجتمع  مع  المباشر 
ــع  ــواقــ اإلعــــــــام والـــصـــحـــافـــة ومــ
ومختلف  العبادة  ودور  التواصل 
ــك بــتــســع لغات  ــ الــمــؤســســات، وذل
الشعبان  محمد  قدم  ثم  مختلفة. 

ــى لــلــصــحــة  ــ ــل ــن الــمــجــلــس األعــ مــ
في  المستجدات  آخــر  عــن  عــرضــا 
األرقام  حيث  من  البحرين  مملكة 
واإلحــــــــصــــــــاءات واإلجــــــــــــراءات 
ــذا الـــصـــدد. وقــد  الــمــتــخــذة فــي هـ
العالمية  الصحة  منظمة  ــادت  أشـ
التعامل  البحرين في  مملكة  بدور 
ــا )كــوفــيــد  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــ ــي ــ ــع ف مــ
ومنع  احــتــوائــه  على  والعمل   )19
لكافة  اتخاذها  خال  من  انتشاره 
واالستعدادات  الوقائية،  التدابير 
الــمــبــكــرة وتــطــبــيــق اإلجـــــــراءات 
المعايير  مــع  الــمــتــوائــمــة  الـــازمـــة 
الدولية وتوصيات منظمة الصحة 

العالمية.
وخـــــال الـــلـــقـــاء أشـــــاد الــمــنــظــري 
والرقابية  الوقائية  بـــاإلجـــراءات 
مملكة  حــكــومــة  تــتــخــذهــا  الـــتـــي 
سبل  تعزيز  مــجــال  فــي  البحرين 
ومتابعة  الفيروس  لهذا  التصدي 
ــد وااللـــــــتـــــــزام بــتــطــبــيــق  ــرصــ ــتــ ــ ال
التوعوية  والتعليمات  اإلرشــادات 
ــى  ــادرة، وذلـــــك اســـتـــنـــاًدا إل ــ ــصـ ــ الـ

العالمية  الصحة  منظمة  توصيات 
ــتــعــاون  وفـــي إطــــار الــتــنــســيــق وال
المواطنين  صــحــة  عــلــى  للحفاظ 

والمقيمين بالمملكة.
لمنظمة  االقليمي  الــمــديــر  وأثــنــى 
المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
ــمــنــظــري بــجــهــود  مــعــالــي أحــمــد ال
ــبــحــريــن على  حــكــومــة مــمــلــكــة ال
الصحة  منظمة  زيارة وفد  هامش 
مملكة  اجــراءات  لمتابعة  العالمية 
ما  على  الخصوص  بهذا  البحرين 

مــن جــهــود في  المملكة  بــه  تــقــوم 
الــمــنــظــمــة فيما  تــنــفــيــذ تــوصــيــات 
كــورونــا  فــيــروس  بانتشار  يتعلق 

)كوفيد 19(.
إطار  مستجدات  الفريق  وناقش 
ــــدول الــتــي أعلنت  الــتــعــاون مــع ال
ــروتــوكــول  ــب ــن حـــــاالت شـــفـــاء ل عـ

العاج وتعزيز التعاون بين مملكة 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية 

في مواجهة هذا الفيروس.
ــه بــالــشــكــر إلـــــى حــكــومــة  ــوجــ ــ وت
ــدءوب  ــ ــبــحــريــن عــلــى عــمــلــهــا الـ ال
المرض  لاستجابة مع تفشي هذا 
ــلـــوائـــح مــنــظــمــة الــصــحــة  ــقــا لـ طــب
العالمية، بتعزيز قدراتها األساسية 
بما فيها الكشف المبكر عن أحداث 
الــصــحــة الــعــامــة واالســتــجــابــة لها 
إلى  وأشــار  المناسب.  الوقت  في 
مع  بــاســتــمــرار  تــتــابــع  المنظمة  أن 
الجهات المختصة بمملكة البحرين 
وفي كل دول اإلقليم والعالم ومع 
المختصين آخر مستجدات انتشار 
لــبــيــانــات ذات  ــيـــروس وفـــقـــا  ــفـ الـ

مصداقية التخاذ القرار المناسب.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الفريق الوطني يعمل على قدم وساق للتصدي لـ “كورونا”
محمد بن عبداهلل: رفع القدرة االستيعابية لمراكز الحجر والعزل والعالج.. و“الصحة العالمية” تشيد
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يســر مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور إجتمــاع الجمعيــة 
العامــة 2019 المقــرر عقدهــا يــوم الثالثــاء الموافــق 24 مــارس 2020 وذلــك فــي تمــام الســاعة 10.00 صباحــً، فــي فنــدق داون 

تــاون روتانــا المنامــة )قاعــة المهــا(، مملكــة البحريــن.

ــاع  ــد االجتم ــى أن يعق ــل 2020 ، عل ــاء 1 أبري ــوم األربع ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح وف
الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء ٨ أبريــل 2020 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود 

ــاه:  ــال أدن ــدول األعم ــي ج ــة ف المدرج

قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســابق المنعقــد بتاريــخ  26 مــارس 2019 والمصادقــة عليه.. 1

 مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهية في. 2
 31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.

 اإلســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.. 3

 مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والتصديــق عليهــا.. 4

إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التاليــة لعام 2019:. 5

ا منه  )أ( توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% ، أي مــا يعــادل 7,124,397 دينــار بحرينــي، علمــً بأنــه قــد تــم توزيــع 2،856،439 دينــاًرا بحرينّيً
أي 20%  في أغســطس 2019

ــا لألعمــال الخيريــة. )ب( تخصيــص مبلــغ 149،973 دينــاًرا بحرينّيً

ــا إلــى األربــاح المســتبقاة، وذلــك بعد خصــم توزيعات األربــاح  والتخصيصــات المقترحة  )ج( ترحيــل المتبقــي مــن صافــي األربــاح  235،083 دينــاًرا بحرينّيً
مــن قبــل مجلس اإلدارة.

 تخصيــص مبلــغ 130,000 لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعة والســياحة.. 6

 مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2019 وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، و مصــرف البحريــن المركــزي . 7
والمصادقــة عليه.

 التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كما هو . 8
مبيــن فــي االيضــاح رقــم 20 مــن البيانــات الماليــة تماشــيً مــع المادة 189 مــن قانون الشــركات التجارية.
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دعوة لحضور اجتماع  الجمعية العامة العادية

فاروق يوسف المؤيد
رئيــس مجلس اإلدارة

دعوة لحضور إجتماع  الجمعية العامة العادية

المنامة - وزارة الصحة

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس عــن رصد حالتيــن جديدتين مصابتيــن بفيروس كورونــا )كوفيد 19( 
لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي، ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا 49 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين 
الــجــديــدتــيــن كــانــتــا قــد وصلتا 
عن طريق رحــات جوية غير 
مطار  عبر  ــران  إيـ مــن  مباشرة 
إجــراء  وتــم  الــدولــي،  البحرين 
لهما  الــازمــة  التحاليل  جميع 
فـــي الــقــاعــة الــمــخــصــصــة في 
الــقــادمــيــن من  لفحص  الــمــطــار 
الدول الموبوءة، وتم وضعهما 
في الحجر الصحي االحترازي 
وفق اإلجراءات المتبعة لحجر 
الموبوءة  الــدول  من  القادمين 
وبــعــد ظهور  يــومــا،   14 ــمــدة  ل
أعـــــراض االشـــتـــبـــاه بــاإلصــابــة 
التحاليل  بالفيروس تم إجراء 
الــمــخــبــريــة لــهــمــا الــتــي أكـــدت 
إصــابــتــهــمــا بـــالـــفـــيـــروس، وتــم 
المراكز  أحــد  إلــى  فــورا  نقلهما 
الخاصة بالعزل والعاج، وهما 

في وضع صحي مستقر.
ولفتت الوزارة إلى أن التنسيق 
األشقاء في  قائم ومستمر مع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــيــة  ــعــرب ودولــــــــة اإلمــــــــــارات ال
ــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة انــتــشــار  ال
 ،)19 )كوفيد  كــورونــا  فيروس 
دعــم  الــصــحــة  وزارة  وثــمــنــت 
التاريخية  ووقفاتهم  األشقاء 
مضيفة  الــبــحــريــن،  مملكة  مــع 

صارمة  الفحص  إجـــراءات  أن 
للمواطنين  حماية  ومتواصلة 

والمقيمين.
ــا قــامــت  ــه وأكـــــدت الــــــوزارة أن
مخبرية  فــحــوصــات  ــراء  ــإجـ بـ
وأظـــهـــرت  شــخــصــا،   2274 ـــ  لـ
شخًصا   2225 سامة  النتائج 
موضحة  كورونا،  فيروس  من 
البالغ  الكلي  الــعــدد  مــن   47 أن 
وضعهم  يتطلب  ال  مصابا،   49
أنواع  أي  تلقي  حاليا  الصحي 
اثنان  من األدوية، فيما يتلقى 

فقط األدوية الازمة للعاج.
ــة  ــحـ ــصـ الـ وزارة  ولــــفــــتــــت 
ــل جــمــع الــعــيــنــات  ــواصـ أنـــهـــا تـ
إيران  العائدين من  للمواطنين 
إعان  قبل  فبراير  شهر  خــال 
إيران تفشي الفيروس بمدنها، 
مـــن خــــال وحـــــدات الــفــحــص 
المتنقلة المجهزة وفق المعايير 

ــراء  ــإجـ ــيــة الــمــعــتــمــدة بـ ــطــب ال
لهم في  ــازمــة  ال الــفــحــوصــات 
فريق  قبل  من  مناطق سكنهم 
ــك بــأخــذ  ــ طــبــي مــخــتــص، وذلـ
مــن سامتهم  لــلــتــأكــد  الــعــيــنــة 
وعــــدم إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد 
فحصهم  يتم  ممن  المواطنين 
األجــر  مــدفــوعــة  ــازة طبية  إجــ
ــافـــة  بـــاإلضـ يــــوًمــــا   14 ــمــــدة  ــ ل
واإلرشـــــادات  التعليمات  الـــى 

التوعوية.
وجـــــــددت الــــــــــوزارة دعــوتــهــا 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
شهر  فــي  ــران  إيـ مــن  العائدين 
اإللكتروني  التسجيل  فبراير 
www.moh.gov. الرابط  عبر 

على  االتـــصـــال  أو   ،bh/444
مــوعــد  ــة  ــجــدول ل  ،444 الـــرقـــم 
ــبــقــاء فـــي مقر  الــفــحــص مـــع ال
منفصلة  غـــرفـــة  فـــي  ســكــنــهــم 
حــتــى جــدولــة مــوعــد الفحص 
واتـــــبـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــي 
الفريق  قبل  مــن  لهم  ستعطى 
ــع ضــــــرورة تجنب  مـ الـــطـــبـــي، 
لضمان  بــاآلخــريــن  االخـــتـــاط 
ــة عـــائـــاتـــهـــم  ــحــ ــة وصــ ــامــ ســ
إصابتهم  حــال  فــي  وللمجتمع 

بالفيروس.

“الصحة”: تسجيل حالتين جديدتين كانتا 
بالحجر الصحي والمجموع 49 مصاًبا

إجراء فحوصات 
مخبرية لـ 

2274 شخًصا.. 
وسالمة 2225



قال عضو مجلس النواب يوسف زينل لـ “البالد”، إنه قدم مع عدد من زمالئه 
اقتراحا بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )1( 
لســنة 1996 فــي شــأن الكهرباء، يشــمل تعديــل كلفة تعرفة الكهربــاء من فئة 

االستهالك المنزلي، وحظر قطع التيار الكهربائي بفترة الصيف.

وأكدت المذكـــرة اإليضاحيـــة للمقترح، 
التـــي حصلـــت الصحيفـــة على نســـخة 
منهـــا، أهمية تقييد صالحيـــات الجهاز، 
علـــى  باالعتـــداء  التغـــول  مـــن  ومنعـــه 
معيشـــة المواطنين في عز القيظ بقطع 
الكهرباء عنهم من دون مسوغ قانوني، 
مـــا يترتب على ذلك مـــن معاناة األفراد 
واألســـر، منهم األطفال وكبار السن من 

الفئات الضعيفة في المجتمع.
تعرفـــة  تحديـــد  إلـــى  أيًضـــا  ويهـــدف 
فئـــة  مـــن  للمســـتهلكين  الكهربـــاء 

االســـتهالك المنزلي للمشترك البحريني 
على حســـاب واحـــد فقط؛ لتكـــون أكثر 
عـــداًل وإنصاًفـــا، بمـــا يخفف مـــن معاناة 
لخدمـــات  المســـتهلكين  البحرينييـــن 

الكهرباء والماء.
ووقـــع علـــى المقتـــرح إضافـــة ليوســـف 
زينل، كاًل من النواب: عبدالنبي سلمان، 
وزينـــب  العامـــر  أحمـــد  فـــالح،  ســـيد 

عبداألمير.
ويطالـــب المقترح بإضافة مادة جديدة 
تحـــت رقـــم )5 مكـــرر( ويكـــون نصهـــا: 

تحديـــد تعرفـــة الكهربـــاء للمســـتهلكين 
مـــن فئـــة االســـتهالك المنزلي للمشـــترك 
البحرينـــي علـــى حســـاب واحـــد علـــى 
النحو: )من صفر - 5000 وحدة( بســـعر 
3 فلـــوس للوحدة الواحـــدة، )من 5001 
7000- وحدة( بســـعر 7 فلوس للوحدة 
الواحـــدة، )مـــن 10000-7001 وحـــدة( 
 10000( 11 فلـــوس، أكثـــر مـــن  بســـعر 
وحدة( بسعر 16 فلسا للوحدة الواحدة.

ويطالـــب المقتـــرح بتعديل المـــادة )6(، 
ويكـــون نصهـــا: يمنـــع منًعـــا باًتـــا قطـــع 
خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما عن 
المستهلكين في فئة االستهالك المنزلي 
خـــالل فترة الصيف الممتـــدة من بداية 
شـــهر مايو الى نهاية شـــهر ســـبتمبر، إال 

بأمر قضائي.
وأشـــار المقتـــرح إلى أنه: يحـــق للوزارة 
أن تقـــوم بقطـــع خدمـــات الكهربـــاء أو 
الماء أو كليهما خالل بقية أشـــهر العام، 

وذلك في الحاالت التالية: 
1. إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم 
الفاتـــورة  بموجـــب  ســـدادها  الواجـــب 
الكهربـــاء  اســـتهالك  مقابـــل  الصـــادرة، 
والمـــاء والخدمات األخـــرى، لمدة تزيد 
عـــن 3 أشـــهر متتاليـــة، علـــى أن تقـــوم 
الوزارة بإنذار المستهلك بكتاب مسجل.
2. عـــدم مطابقـــة المعـــدات واألجهـــزة 
والتمديدات الداخلية لشروط السالمة.
3. إقامـــة أو إنشـــاء تمديـــدات من دون 

ترخيص من الوزارة.

نوه رئيس مجلس األوقاف السنية الشيخ 
راشـــد الهاجـــري عاليا بإشـــادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بالجهود الوطنية إلدارتي األوقاف 
الســـنية والجعفرية، إذ شـــاركتا فيها جميع 
واألهليـــة  الرســـمية  المملكـــة  مؤسســـات 
والمواطنيـــن للحفاظ على ســـالمة شـــعب 
البالد الوفي في هذه الظروف االستثنائية، 
وذلك خـــالل ترؤس جاللة الملك الجلســـة 
االعتياديـــة لمجلس الـــوزراء بحضور ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعـــرب الهاجـــري علـــى اعتـــزازه وأعضاء 
مجلـــس إدارة األوقاف ومنتســـبي اإلدارة 
باإلشـــادة الســـامية من لدن جاللته، مؤكدا 
أن إدارة األوقـــاف قد وضعت كل جهودها 

وإمكاناتهـــا تحت إمـــرة جاللته وحكومته، 
يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  مشـــيدا 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي اإلدارة العاليـــة 
والمحكمـــة، التـــي من شـــأنها الحفاظ على 
سالمة المملكة وشـــعبها، الذي أثبت للعالم 
جميعا رقيه وتطوره الكبيرين في التعامل 
مع مثل هذه األزمات والتكاتف الكبير بين 

القيادة والشعب في الظروف كافة.
وباهتمـــام  تابعـــت  اإلدارة  أن  وأضـــاف 
التطـــورات العالميـــة التـــي صاحبـــت هـــذه 
األزمـــة، وبذلـــك كل الجهـــود الممكنـــة فـــي 
تنفيـــذ التوجيهـــات الســـامية فـــي احتواء 
المتجـــدد،  كورونـــا  فيـــروس  أزمـــة  آثـــار 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات  مشـــيدة 
التـــي كانت وال زالت تضع مصلحة شـــعب 
مملكـــة البحريـــن فوق كل اعتبـــار، وأن كل 
الجهود التي بذلتها اإلدارة هي من منطلق 
التكامل بين مؤسســـات المملكة الرســـمية 
واألهلية وتغليب مصلحة شـــعب البحرين 

ومصالحهم ومكتسباتهم فوق أي شيء.
كمـــا أكد الهاجري أن هـــذه األزمة لن تكون 
البحريـــن  إال محطـــة عابـــرة، وأن مملكـــة 
القيـــادة  وبجهـــود  هللا  بـــإذن  ســـتتجاوز 
األزمـــة  هـــذه  شـــعبها  بمعاونـــة  الحكيمـــة 

الصحية التي عصفت بالعالم.

الشيخ راشد الهاجري

يوسف زينل
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زينل: تشريع لحظر قطع التيار الكهربائي بفترة الصيف
إال بـــــأمــــــــــر قضــــــائـــــــــي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أعلن وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح عن 
تســـليم 84 صيـــاد روبيان مســـتحقاتهم 
عـــن بيع األصـــول وعدة الصيـــد؛ تنفيذا 
لقـــرار مجلـــس الـــوزراء الـــذي نص على 
مـــن  الروبيـــان  أصـــول صيـــادي  شـــراء 
بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك 
أو تحويـــل رخـــص صيـــد الروبيـــان إلى 
رخص صيد األسماك وشراء عدة الصيد 
منهم، انطالقا من الحرص على تحسين 
أوضاع صيـــادي الروبيان خصوصا بعد 
حظر صيده بواســـطة الكـــراف للحفاظ 

على البيئة والثروة البحرية.
وأشـــار إلـــى أن العدد الكلـــي الذي تقدم 
لبيـــع األصـــول وعـــدة الصيد يبلـــغ 136 

صيادا.
تســـليم  أن  أبوالفتـــح  وأوضـــح 
المستحقات لصيادي الروبيان جاء بعد 
أن تقدموا برغبتهم لالســـتفادة من قرار 
مجلس الوزراء، وأشـــار إلى االســـتمرار 

الروبيـــان  تلقـــي طلبـــات صيـــادي  فـــي 
الراغبين في االســـتفادة مـــن هذا القرار 

ولغاية 15 مارس الجاري.
وأشـــار إلـــى أن لجنـــة التثميـــن المعنية 
بتحديـــد مقـــدار مســـتحقات الصيادين 
مســـتمرة في عملها فـــي تثمين األصول 
وعـــدة الصيد عالوة على تلقي الطلبات 
مـــن الراغبيـــن بتحويـــل رخصهـــم إلـــى 

رخص صيد األسماك.

أبوالفتح: تسليم 84 صياد روبيان مستحقاتهم عن بيع األصول وعدة الصيد

الرفاع - قوة الدفاع

تفّقـــد رئيـــس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقـــر النعيمي صباح أمس، جانًبا 
من أحد التمارين الميدانية والذي نفذته عدد من وحدات قوة دفاع البحرين، حيث 
اســـتمع إلـــى إيجاز عن أهـــداف ومراحـــل التمريـــن المختلفة واألســـلحة والوحدات 
المشـــاركة فيـــه، كما تابع جانًبا من مجريات التمرين والتنســـيق المشـــترك ووســـائل 
القيـــادة والســـيطرة، ويهدف هذا التمريـــن الميداني إلى العمل علـــى صقل الخبرات 

العسكرية والميدانية، ورفع الجاهزية القتالية.

ا رئيس األركان يتفّقد تمريًنا ميدانيًّ

المنامة - بنا

عقدت وزارة اإلســـكان اجتماًعا تنســـيقًيا 
لـــوزارة  التابعـــة  البلديـــات  شـــؤون  مـــع 
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني 
الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  برئاســـة 
بديوان الـــوزارة.  وتناول االجتماع عدًدا 
من الموضوعـــات المشـــتركة التي تتعلق 
المشـــروعات  فـــي  التعميـــر  باشـــتراطات 

اإلسكانية الحديثة.
علـــى  االتفـــاق  تـــم  االجتمـــاع  وخـــالل 
المعنيـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  اســـتئناف 
بالنظـــر فـــي تقييـــم اشـــتراطات التعميـــر 
بمناطـــق اإلســـكان الصادرة العـــام 2018، 
وبّينـــت وزارة اإلســـكان أن هنـــاك عمـــاًل 
مســـتمًرا مـــن أجـــل تعديـــل بعـــض البنود 
مـــن  المنتفعيـــن  تطلعـــات  تلبـــي  التـــي 
بتوســـعة  المتعلقـــة  الســـكنية  الوحـــدات 

وتعديل الوحدات.
كمـــا ناقش الطرفان عدًدا من المقترحات 

التـــي تخـــص إنشـــاء األســـواق التجارية 
بمدن البحريـــن الجديدة خصوصا مدينة 
احتياجـــات  يشـــبع  بمـــا  وذلـــك  خليفـــة، 
المواطنين فيها، عبر دراســـة جدوى تعزز 

النشاط االقتصادي بالمدينة.
وفي إطار العناية البيئية تناول االجتماع 
أعمـــال التشـــجير ومـــا يلزمها مـــن عناية 
وصيانة بمدينتي خليفة وســـلمان، وذلك 
تماشًيا مع توّجهات القيادة الرشيدة التي 
تولي البيئة أهميـــة كبرى، إذ تعتبر البيئة 

أساًســـا لمـــدن ذكية مســـتدامة، وتســـعى 
المملكة من خالل عمليات التشـــجير فيها 

إلى خلق مجتمع صحي الئق.
وحضـــر االجتمـــاع وكيل وزارة اإلســـكان 
آل خليفـــة،  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
والبلديـــات  األشـــغال  وزارة  ووكيـــل 
والتخطيـــط العمرانـــي لشـــؤون البلديات 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
وعـــدد من المهندســـين والمســـؤولين من 

الجانبين.

متابعة أعمال التشجير واألسواق التجارية بالمدن الجديدة الهاجري: تغليب مصلحة المواطنين ومصالحهم فوق أي شيء
اجتماع تنسيقي لبحث اشتراطات التعمير نقدر اإلشادة الملكية بجهود األوقاف في المشاركة باحتواء “كورونا”

“الحرس الوطني” يستضيف اجتماع اللجنة المشتركة مع الجيش الباكستاني
تطويـــر التعـــاون العســـكري والتدريـــب المشـــترك بيـــن الجانبيـــن

ترأس مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
الحــرس  بيــن  المشــتركة  اللجنــة  بــن ســعود آل خليفــة، اجتمــاع 
الوطنــي والجيــش الباكســتاني، الــذي اســتضافته رئاســة الحرس 
الوطني بمعسكر الصخير صباح امس االثنين، بحضور كبار ضباط 

الحرس الوطني.

وفـــي بداية االجتماع، رحب مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي الوطنـــي 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبـــد العزيز 
بـــن ســـعود آل خليفـــة، بمدير عام 
قيـــادة  فـــي  الخارجـــي  التعـــاون 
بالجيـــش  المشـــتركة  األركان 
الباكســـتاني اللـــواء زاهـــد محمود 
تحيـــات  ناقـــالً  المرافـــق،  والوفـــد 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق 

أول الركن ســـمو الشيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة لرئيـــس الوفـــد 
ومرافقيه، مشـــيدًا باســـتمرار عقد 
اجتماعات اللجنة المشـــتركة للعام 
الثالث على التوالي، ما يؤكد عمق 
العالقـــات الثنائيـــة الوطيـــدة التي 
تربط البلدين والشعبين الصديقين 
ومـــا وصلت إليه مـــن تطور ونماء 
في العديد من المجاالت خصوًصا 

في مجال التعاون العسكري.
وتخلل اجتماع اللجنة المشـــتركة 
بيـــن الحـــرس الوطنـــي والجيـــش 
العديـــد  مناقشـــة  الباكســـتاني، 

مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بتطويـــر 
العســـكري  التعـــاون  مجـــاالت 
وتبـــادل  المشـــترك  والتدريـــب 

الخبرات بين الجانبين.

الحرس الوطني يستضيف اجتم اع اللجنة المشتركة مع ال جيش الباكستاني لتعزيز ال تعاون العسكري

الصخير- الحرس الوطني

“شكاوى الحقوق” تناقش حاالت مرصودة عبر وسائل اإلعالم
برئاســة ماريا خوري وعضوية روضة العرادي، عقدت لجنة الشــكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان 

اجتماعها العادي الحادي عشر وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.  

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشـــة 
والمســـاعدات  المســـتلمة  الشـــكاوى 
والحـــاالت  المقدمـــة  القانونيـــة 
اإلعـــالم  وســـائط  عبـــر  المرصـــودة 
ووسائل التواصل االجتماعي خالل 
شهر فبراير من العام الجاري، والتي 
تنوعـــت مضامينهـــا بيـــن الحـــق في 
الصحة والحق فـــي الحرية واألمان 
الســـالمة  فـــي  والحـــق  الشـــخصي 
فـــي  الجســـدية والمعنويـــة والحـــق 
التمتع بمختلـــف الحقوق والحريات 
العامة، واتخذت بشـــأنها اإلجراءات 
المناســـبة، كما وتباحثت في ســـياق 
متصـــل حـــول اإلجـــراءات المتخذة 

حيال ادعاءات بعض من النزالء في 
مركز إصالح وتأهيل النزالء بمنطقة 
جـــو عـــدم توفيـــر العـــالج والرعايـــة 

الصحية الالزمة لهم.
مجمـــل  اللجنـــة  اســـتعرضت  كمـــا   

قراراتهـــا وتوصياتهـــا الســـابقة ومـــا 
وال  إجـــراءات،  مـــن  فيهـــا  اتخـــذ 
جهـــات  إلـــى  المحالـــة  تلـــك  ســـيما 
منطلـــق  مـــن  وذلـــك  االختصـــاص 
الشـــكاوى  متابعـــة  علـــى  حرصهـــا 
المحالة لجهات أخرى بشـــكل فعال، 
تفعيالً الختصاص اللجنة الوارد في 
الالئحـــة الداخليـــة في شـــأن تنظيم 
وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.  
 ومـــن منطلـــق االختصـــاص الرقابي 
المنـــاط بالمؤسســـة الوطنية بشـــكل 
عام واللجنة بشكل خاص، والمتعلق 
للمؤسســـة  يلجـــأ  مـــن  كل  بتبصيـــر 

الوطنية باإلجراءات الواجبة االتباع 
وتقديـــم  شـــكواهم،  موضـــوع  فـــي 
المســـاعدات القانونيـــة أو المعاونـــة 
في تســـويتها مـــع الجهـــات المعنية، 
حقـــوق  أوضـــاع  رصـــد  عـــن  فضـــال 

اإلنسان في مملكة البحرين وإجراء 
الـــالزم حولهـــا ودراســـتها  التقصـــي 
والبحث فيها وتحديد أفضل السبل 
للتعامل معها، فقد أكدت اللجنة على 
اســـتمرارها فـــي العمل علـــى حماية 

وتعزيز حقوق اإلنســـان، وتكريســـها 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن في 
المملكـــة والعمـــل على تمتـــع الجميع 
المكفولـــة  األساســـية  بحقوقهـــم 
لهـــم بموجـــب الدســـتور والقوانيـــن 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدولية ذات 

العالقة دون أي تمييز.  
كمـــا وأكـــدت اللجنـــة على اســـتمرار 
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
الشـــكاوى  تلقـــي  فـــي  اإلنســـان 
القانونيـــة،  المســـاعدات  وتقديـــم 
وذلك عبـــر الخط المجاني الســـاخن 
طريـــق  عـــن  وأيًضـــا   ،)80001144(
www.nihr.org.( الموقع اإللكتروني
bh(  أو مـــن خـــالل تطبيـــق الهواتف 

.)NIHR Bahrain( النقالة
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نبيل أبوالفتح

إبراهيم النهام

المنامة - بنا



أعلنت هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
تأجيل افتتاح معرض الفنان اإليطالي 
إيزو غريباودو. جاء ذلك في معرض 
ردها على الخبر الذي نشرته صحيفة 
“البـــاد” يوم الجمعة الماضي الموافق 
حمـــل  والـــذي  المنصـــرم،  فبرايـــر   28
عنوان “معرٌض للفنان اإليطالي إيزيو 
غريباودو.. لمســـات متميزة من الدقة 

المتناهية في األلوان”.
أنـــه  إلـــى  الثقافـــة  هيئـــة  ونوهـــت 
إلـــى  المعـــرض  افتتـــاح  تأجيـــل  تـــم 
إشـــعار آخـــر؛ في إطـــار التـــزام الهيئة 
بتوصيـــة وزارة الداخليـــة البحرينيـــة 
بتعليـــق الفعاليـــات الجماهيرية لفترة 
أســـبوعين؛ حفاظا على ســـامة رّواد 

النشاط الثقافي في مملكة البحرين.
وكانت هيئة الثقافة قد أعلنت تأجيل 
افتتـــاح المعرض على حســـاباتها في 
قبـــل  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

مـــارس   1( المقـــرر  االفتتـــاح  موعـــد 
2020( بــــ 4 أيـــام، وعليـــه فـــإن الهيئة 
تدعـــو الجمهـــور العـــام فـــي المملكـــة 
فـــي  الثقافـــي  بالشـــأن  والمهتميـــن 
البحريـــن إلـــى متابعة حســـاباتها على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي على @
آخـــر  علـــى  للحصـــول  culturebah؛ 
أنشـــطتها  بخصـــوص  التطـــورات 

وفعالياتها.

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحســـين ميرزا 
بمكتبـــه رئيـــس ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة أحمـــد الزايـــد، يرافقـــه 
وموازنـــة  التنظيـــم  عـــام  مديـــر 
عبدالعزيـــز  جمـــال  الوظائـــف 
العلـــوي، ومديـــر إدارة التنظيـــم 
والهندســـة اإلداريـــة أمينة أحمد 

القعود.
ميـــرزا  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال 
بيـــن  القائـــم  الوثيـــق  بالتعـــاون 
كل مـــن ديوان الخدمـــة المدنية 
وهيئة الطاقة المســـتدامة، مبينا 
أن التنســـيق والتعاون المشترك 
أفضـــل  لتقديـــم  أساســـا  يعـــد 
الخدمات للمواطنين والمقيمين 
مـــن خـــال التنســـيق فـــي آليات 

العمل المشتركة.
وصرح ميـــرزا والزايـــد بأن مثل 
انطاقـــا  تأتـــي  اللقـــاءات  هـــذه 
من التوجيهـــات الكريمة للقيادة 
آليـــات  تعزيـــز  نحـــو  الحكيمـــة 
التنســـيق للعمـــل المشـــترك بيـــن 
الدولـــة  ومؤسســـات  وزارات 
فيمـــا يتعلـــق بإنجـــاز المشـــاريع 
الحكوميـــة اإلســـتراتيجية التي 
تقدمهـــا المملكة، ويســـتفيد منها 
المواطنون والمقيمون من أفراد 

ومؤسسات.
وخال اللقاء قدم عبدالحســـين 

ميـــرزا عرضـــا مرئيـــا حـــول آخر 
االنجازات والمشـــاريع والبرامج 
التـــي تعمـــل عليها هيئـــة الطاقة 
لألهـــداف  تحقيقـــا  المســـتدامة؛ 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
هـــذا المجال بما يتفق مع الرؤية 
إن  وقـــال   ،2030 االقتصاديـــة 
الهيئة ســـتحقق وفـــرا كبيرا في 
ميزانيـــة الحكومة ســـنويا جراء 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لكفاءة 
الطاقـــة، وتحقيـــق 6 % كنســـبة 
لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد 
اســـتهاكها، إضافـــة إلـــى الهدف 
الوطني للوصول إلى نسبة 5 % 
مـــن الطاقة المتجددة في مزيج 
الطاقـــة الكلي فـــي الباد بحلول 
العـــام 2025، أي بمـــا يعادل 250 

ميغاوات من الطاقة النظيفة.

لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  نقـــل 
البحريـــن لدى األمـــم المتحدة في 
نيويـــورك، الســـفير جمـــال فـــارس 
البـــاد  الرويعـــي، تحيـــات عاهـــل 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
وولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
إلى رئيـــس جمهورية األوروغواي 

 Luis Alberto Lacalle المنتخـــب
بالتوفيـــق  لـــه  وتمنياتهـــم   ،Pou
األوروغـــواي  ولشـــعب  والنجـــاح 
التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد  الصديـــق 

واالزدهـــار، وذلك خال مشـــاركة 
المندوب الدائم في مراسم تسليم 
الســـلطة التـــي جـــرت فـــي القصر 

الرئاسي بمدينة مونتيفيدو.

من جانبه، كلـــف رئيس جمهورية 
الدائـــم  المنـــدوب  األوروغـــواي 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
المتحـــدة بنيويـــورك بنقل تحياته 
وتقديـــره لصاحـــب الجالـــة ملك 
البـــاد، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى، 
مجلس الوزارء، معرًبا عن شـــكره 
لمشاركة مملكة البحرين في حفل 
لمملكـــة  تمنياتـــه  وعـــن  تنصيبـــه، 
البحريـــن وشـــعبها بـــدوام الرقـــي 

والرخاء.

عبدالحسين ميرزا

إيزو غريباودو

local@albiladpress.com09

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تأجيل افتتاح معرض الفنان 
اإليطالي غريباودو حتى إشعار آخر

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

تعزيز التعاون بين “الطاقة المستدامة” و“الخدمة المدنية”

قـــّررت لجنـــة الجديـــة فـــي النظـــر 
باســـتجواب وزير العمل والشـــئون 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان بـــأن 

طلب االستجواب غير جدي.
وذكرت فـــي تقريرها الذي حصلت 
“البـــاد” على نســـخة منـــه وقوامه 
فـــي  وســـيعرض  صفحـــة،   )260(
اليـــوم  للنـــواب  العامـــة  الجلســـة 
الثاثـــاء بأنه “الحظـــت اللجنة لدى 

تدقيق االســـتجواب والمســـتندات 
المرفقـــة، بـــأن المحـــاور الـــذي بني 
عليها، والمخالفات التي نسبت إلى 
الوزير الذي وّجه إليه االستجواب، 
ال تشكل مخالفات ترقى بأن تكون 

محل استجواب إلدانته”.
وأضافـــت “إن األدلة والحجج التي 
اســـتند إليهـــا مقدمـــو االســـتجواب 
غيـــر كافيـــة، وبنـــاًء على مـــا تقّدم 
توصـــي اللجنـــة وبتوافـــق أغلبيـــة 

أعضائهـــا الحاضريـــن بعـــدم جدية 
لســـعادة  المقـــدم  االســـتجواب 
الســـيد جميل حميدان وزير العمل 

والتنمية االجتماعية”.
ويحتـــاج مقدمو االســـتجواب إلى 
عدم موافقـــة توصية اللجنة، بعدد 
إن  حيـــث  صوًتـــا،   )27( أصـــوات 
ا عددهم  مقدمي االســـتجواب حاليًّ
لجنـــة  لقـــرار  والرافضـــون   )21(

الجدية ثاثة أعضاء فقط.

ــدان ــ ــي ــ ــم ــ ــواب ح ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ــم اس ــ ــس ــ ــح ــ ــة الــــــيــــــوم ت ــ ــس ــ ــل ــ ج

فـــي حفـــل تنصيبـــه لمشـــاركتها  البحريـــن  Luis Alberto يشـــكر 

لجنة الجدية: األدلة والحجج المقدمة غير كافية لإلدانة

الرويعي يشارك في حفل تنصيب رئيس األوروغواي

المنامة - وزارة الخارجية

“الصحة”: 12 شخًصا يغادرون الحجر الصحي لخلوهم من “كورونا”
10 منهـــم بحرينيـــون عائـــدون مـــن إيـــران و2 عـــادا مـــن الصيـــن

أعلنــت وزارة الصحــة خــروج 12 شــخصا من الحجر الصحــي االحترازي 
بعــد اســتكمالهم فتــرة الحجــر الالزمــة لهم لمــدة 14 يوما، بإجــراء جميع 
الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من ســالمتهم وخلوهم من فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

شـــخصا   12 بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
الحجـــر  مـــن  إخراجهـــم  تـــم  الذيـــن 
الصحـــي االحتـــرازي هـــم مـــن ضمن 
الـــدول  إيـــران ومـــن  مـــن  العائديـــن 
الموبـــوءة، 10 منهم مـــن المواطنين 
البحرينيين العائديـــن من إيران، و2 
منهـــم عائدان مـــن الصيـــن، أحدهما 
صينـــي  واآلخـــر  بحرينـــي  مواطـــن 
الجنســـية، مؤكدة أن جميع الحاالت 
الموجـــودة في مركز الحجر الصحي 
تتم متابعتها بصورة مســـتمرة تحت 

متخصـــص،  طبـــي  طاقـــم  إشـــراف 
بتقديـــم الرعايـــة الازمة لهـــم للتأكد 
من ســـامتهم؛ حفاظا على صحتهم 

وصحة الجميع.
وأكـــدت الوزارة حرصهـــا على تنفيذ 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة في مراكـــز الحجر الصحي 
التـــي  الدوليـــة  المعاييـــر  بحســـب 
أوصت بها منظمـــة الصحة العالمية، 
ومتابعـــة تطبيـــق جميـــع اإلجراءات 
المتبعـــة لمكافحة انتشـــار الفيروس 

صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  المملكـــة  فـــي 
وسامة الجميع.

فـــي  مســـتمرة  أنهـــا  أيضـــا  وأكـــدت 
جميـــع  لمعاينـــة  الفحـــص  جدولـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن الذين عادوا 
مـــن إيـــران والدول الموبـــوءة خال 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي، عـــن طريـــق 
وحدات الفحص المتنقلة، والمجهزة 
المعتمـــدة،  الطبيـــة  المعاييـــر  وفـــق 
لهـــم  وإجـــراء الفحوصـــات الازمـــة 
فـــي مناطق ســـكنهم من قبـــل فريق 
طبي مختص بأخذ العينة للتأكد من 
سامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

وجددت الـــوزارة دعوتها للمواطنين 
والمقيميـــن ممـــن زار إيـــران والدول 
التســـجيل  بضـــرورة  الموبـــوءة 
www.moh.( اإللكتروني عبر الرابط

علـــى  االتصـــال  أو   )gov.bh/444
الرقـــم 444؛ لجدولـــة موعد الفحص 
لهم، واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهـــم مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع 
ضـــرورة تجنب االختـــاط باآلخرين 
لتجنب نشـــرهم للفيروس لعائاتهم 

وللمجتمع في حال إصابتهم به.
تقـــوم  الصحـــة  وزارة  أن  يذكـــر 
بتزويـــد جميـــع المواطنيـــن ممن تم 
التوعويـــة  باإلرشـــادات  فحصهـــم 
لضمـــان ســـامتهم، ومنحهـــم إجازة 
طبيـــة مدفوعة األجر لمدة 14 يوما، 
ومتابعتهـــم مـــن قبـــل فريـــق طبـــي 
مختص؛ لضمـــان صحتهم، مع تأكيد 
ضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية 
الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي 

لمدة 14 يوما.
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بسم الله الرحمن الرحيم

خالل االستقبال

جميل حميدان

ابراهيم النهام

تجهيز خيمة 
للفحص وأخذ 
العينات قرب 

املطار  
للمسافرين 

جوا  

(19-كوفيد)اإلجراءات املتخذة حتى اليوم ملكافحة فيروس كورونا 

20
فبراير 
2020

21
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تخفيض نفقة مواطن رفضت طليقته مراعاة ظروفه المادية
ذكــر المحامــي خالد العلي أن المحكمة الكبرى االســتئنافية الشــرعية، قضت 
بتعديــل حكــم نفقــة شــاب لصالــح أوالده من طليقتــه الحاضنة لهــم، مراعاة 
لظروفــه الماليــة، كــون أن االســتقطاعات مــن راتبــه الشــهري ال ُتبقــي له منه 
شيئا يكفي لسد احتياجاته الخاصة أو إنشاء أسرة جديدة، لكنها في الوقت 
نفسه أكدت حق طليقته وأبنائهما في السكن ببيت اإلسكان الذي يجب عليه 

إعداده لهم دون أن يكون مسموحا له بالسكن معهم فيه.

وجاء في منطوق حكم المحكمة أنها قبلت 
اســـتئنافه شـــكال وفـــي الموضـــوع بتعديل 
الحكم المســـتأنف وتعديل البند األول على 
أن تكون النفقة الشهرية لألوالد 120 دينارا 
ومثلهـــا كســـوة للعيدين مرتين في الســـنة، 
وبتعديـــل البنـــد الثانـــي بإلغاء بدل الســـكن 
وإلزام المســـتأنف بإسكان المستأنف ضدها 
وأوالدها في المســـكن الجديـــد بعد إعداده 
فيـــه  تســـكن  أن  علـــى  للســـكن،  وتجهيـــزه 
المستأنف ضدها وأوالدها فقط دون وليهم 
- المســـتأنف - وتأييـــد باقـــي بنـــود الحكـــم 

الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة أول درجة ألزمت موكله في 

وقت سابق أن يدفع للمدعية لصالح األبناء 
الثالثة نفقتهم الشهرية بنوعيها بواقع 150 
دينـــارا شـــهريا، مقســـمة عليهـــم بالتســـاوي، 
ومثلها مرتين في الســـنة لكســـوة العيدين، 
وبإلـــزام المدعـــى عليـــه أن يدفـــع للمدعيـــة 
كونهـــا حاضنة لألبناء بدل ســـكن بواقع 80 
دينارا شهريا، وإلزام المدعى عليه أن يدفع 
للمدعية كونها حاضنة لألبناء أجرة حاضنة 
بواقـــع 10 دنانيـــر شـــهريا، وإلـــزام المدعـــى 
عليـــه أن يســـلم للمدعيـــة جـــوازات الســـفر 

الخاصة باألبناء.
وأشـــار العلـــي فـــي مرافعته إلـــى أن الحكم 
للمســـتأنف  قضـــى  قـــد  االســـتئناف  محـــل 

ضدها ببدل الســـكن بواقع 80 دينارا، ولكن 
بإمـــكان المســـتأنف الـــذي يمتلـــك منزل من 
وزارة اإلســـكان أن يقسم المنزل بينه وبين 

المستأنف ضدها واألبناء.
وأضـــاف أن محكمـــة أول درجـــة قد قضت 
بفـــرض النفقـــة شـــهرية قدرهـــا 150 دينارا 
مقســـمة عليهم بالتساوي ومثلها مرتين في 
الســـنة لكســـوة العيديـــن، ولما بينـــت المادة 
)45( مـــن قانون األســـرة الموحـــد قد نصت 
علـــى أن: النفقـــة تقـــدر باالجتهـــاد القضائي 
وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق 
عليـــه مع مراعاة الزمان والمكان واألعراف، 
علمـــا بـــأن المســـتأنف يعمـــل موظـــف فـــي 

شـــهري  وبراتـــب  الدولـــة  وزارات  إحـــدى 
قدرة  491.675  دينار، وتتم االســـتقطاعات 
مـــن راتبـــه علـــى قـــرض بنكـــي يصـــل إلـــى 
الشـــهرية  النفقـــة  واســـتقطاع  دينـــارا   387
المحكوم بها للمستأنف ضدها واألبناء مبلغ 
وقـــدره 200 دينار، واســـتقطاع مشـــتريات 
دينـــار،   42.595 بواقـــع   - إلكترونيـــات   -
استقطاع مشتريات أغذية بواقع 35 دينارا 
و110 فلـــوس، اســـتقطاع شـــهري إجبـــاري 

وهو اشتراك التقاعد بواقع 36 دينارا و120 
فلســـا، واستقطاع شـــهري إجباري لصندوق 
المســـاعدات للجهة التي يعمـــل بها المدعي 
بنـــك  واســـتقطاع  فقـــط،  ديناريـــن  بواقـــع 

اإلسكان بواقع 99 دينارا و500 فلس.
ينظـــر  البحرينـــي  القضـــاء  أن  وأوضـــح 
لســـعة المنفـــق ومـــا يتبقـــى مـــن راتبـــه كما 
أســـلفنا وبنـــاء عليه فإن المســـتأنف معســـر 
وال يبقـــى مـــن راتبـــه شـــيء بتاتا بعـــد هذه 
االســـتقطاعات المبينـــة أعـــاله، والمفروض 
عليه من نفقه ال يتناســـب مع حالته المالية 
واالجتماعيـــة، حيث إن المســـتأنف يســـعى 
لفتـــح منـــزل وتكويـــن أســـرة جديـــدة، فمـــا 
يتبقـــى مـــن راتبه بعـــد هذه االســـتقطاعات 
ال يمكنـــه مـــن ذلـــك، وحيـــث إن المســـتأنف 
قـــد طالب المســـتأنف ضدها عليهـــا بالطرق 
الوديـــة بتخفيـــض نفقتهـــا إلى ما يتناســـب 
حالته المادية الجديدة ولكنها امتنعت دون 

عذر أو مبرر.
وتابـــع: أنـــه مـــن الضـــروري مراعـــاة تقديـــر 

النفقـــة، إذ إن طليقتـــه اعتقـــدت بأن موكله 
قـــد حصـــل علـــى قـــرض جديـــد بعـــد رفـــع 
الدعـــوى بغيـــة اإلضـــرار بالمســـتأنف ضدها 
واألبنـــاء، فـــي حيـــن أن المســـتأنف قد قام 
بإعـــادة جدولة للقروض التـــي تثقل كاهله، 
والتـــي تكبدها خالل الحيـــاة الزوجية بغية 
إرضاء المســـتأنف ضدهـــا والمحافظة على 
كيان أسرته من االنهيار، بسبب عدم تلبيته 
لرغبات المستأنف ضدها في السفر وغيرها 

من األمور التي تفوق دخله الشهري.
كمـــا أنه يجـــب مراعـــاة قدرة المنفـــق وهذا 
مـــا أغفلـــت عنـــه محكمـــة أول درجـــة عنـــد 
تطبيقهـــا للنصـــوص القانونيـــة علـــى النزاع 
المعـــروض عليهـــا، وتم تقديـــم كل ما يثبت 
بأن المســـتأنف شـــخص معسر أمام محكمة 
أول درجـــة، كمـــا تم تقديم حكـــم صادر من 
الحكمـــة الكبرى الثالثة خلصـــت فيه عدالة 
المحكمة إلى أن المســـتأنف شـــخص معسر 
وهـــذا ما لـــم تستشـــفه محكمـــة أول درجة 

عند إصدارها للحكم.

خالد العلي

3 سنوات لمتجمهر ألقى وآخرون 96 عبوة “مولوتوف” على الشرطة

10 سنوات لشاب سرق مع آخر 1100 دينار من آسيوي

ــرة ــ ــ ــت ــ ــ تــــــســــــبــــــب بـــــــــــإتـــــــــــاف مــــــحــــــطــــــة كــــــــهــــــــربــــــــاء فـــــــــــي س

ــان ــيـ ــرطـ شـ ــا  ــ ــم ــ ــه ــ أن ــن  ــيـ ــيـ ــدعـ مـ واســــتــــوقــــفــــاه  راقــــــبــــــاه  أن  ــد  ــ ــع ــ ب ــاه  ــ ــف ــ ــط ــ خ

رفضــت محكمــة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف شــاب من أصل 
10 مدانين بحرق اإلطارات وحيازاة عبوات “المولوتوف” وإلقائها على أفراد 
الشــرطة المتمركزين بجواز مركز الشــرطة بمنطقة ســترة ما تســبب بإتالف 
محطــة كهربــاء قريبة من الموقع، وأيدت حبســه بالعقوبــة المحكوم بها على 
جميع المدانين لمدة 3 سنوات، في حين برأت محكمة أول درجة متهما آخر 

مما نسب إليه من اتهامات مماثلة.

وردت  حســـبما  التفاصيـــل  وتتمثـــل 
فـــي حكـــم المحكمـــة إلـــى أن المتهميـــن 
جميعـــا - عدا الحادي عشـــر بأمر اإلحالة 
- اجتمعـــت أفكارهـــم الشـــيطانية علـــى 
وانصرفـــت  الفعـــل  مـــن  الســـوء  إتيـــان 
نواياهـــم لإلفســـاد فـــي األرض والقيـــام 

بأعمال إرهابية من شأنها ترويع اآلمنين 
واإلخالل باألمن العام واستهداف رجال 
الشـــرطة ومركباتهم باســـتخدام عبوات 

“المولوتوف”.
ونفـــاذا لذلـــك قـــام المتهميـــن مـــن األول 
وحتـــى الخامـــس بتصنيع تلـــك العبوات 

في أرض خالية بمنطقة سترة وإعدادها 
األول  المتهميـــن  وتجمـــع  لالســـتعمال، 
والثانـــي “المســـتأنف” ومـــن الرابـــع حتى 
العاشـــر لذلـــك األمـــر في الموعـــد المتفق 
عليـــه بتاريـــخ 22 أغســـطس 2019 فـــي 
ذات المـــكان، وحملوا تلك العبوات البالغ 
عددهـــا 96 قنينة “مولوتوف” وتجمهروا 
متجهين نحو دورية الشرطة المتمركزة 
بالقرب من مركز شـــرطة ســـترة ورموها 

بتلك العبوات الحارقة.
وأدت تلك األعمال إلى إصابة واشـــتعال 
ســـقف غرفة محطة الكهربـــاء المجاورة، 
وقـــام المتهميـــن األول والرابـــع والســـابع 
النقالـــة،  بهواتفهـــم  الواقعـــة  بتصويـــر 

وبعـــد القبض علـــى المتهمين مـــن األول 
اعترفـــوا  والســـادس،  الرابـــع  وحتـــى 
بتحقيقـــات النيابـــة بارتكابهـــم للواقعـــة 
كمـــا  بيانهـــم،  الســـالف  المتهميـــن  رفقـــة 
ثبـــت أن هواتف المتهميـــن األول والرابع 
تحتـــوي علـــى مقاطع فيديـــو بخصوص 
أحدهمـــا  وأن  البيـــان،  ســـالفة  الواقعـــة 
مصدر لخليط الخاليا البشرية المرفوعة 
مـــن على إحـــدى زجاجـــات “المولوتوف” 

المضبوطة.
أحالتهـــم  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنهـــم بتاريخ 22 

أغسطس 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون األول والثاني ومن الرابع 

حتى الحادي عشر:
عمـــدا  مجهولـــون  وآخـــرون  أشـــعلوا   .١
التابعـــة  الكهربـــاء  محطـــة  فـــي  حريقـــا 
للصـــرف الصحـــي المبينـــة فـــي األوراق، 
والـــذي كان مـــن شـــأنه تعريـــض حيـــاة 
النـــاس وأموالهـــم للخطـــر وذلـــك تنفيذا 

لغرض إرهابي.
فـــي  مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا   .٢
تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 
٥ أشـــخاص الغرض منـــه اإلخالل باألمن 
واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

٣. حـــازوا وأحـــرزوا وآخـــرون مجهولون 
“مولوتـــوف”  لالشـــتعال  قابلـــة  عبـــوات 
بقصـــد اســـتخدامها فـــي تعريـــض حياة 

الناس واألموال العامة للخطر.
وحتـــى  األول  مـــن  المتهمـــون  ثانيـــا: 
الخامس: صنعوا عبوات قابلة لالشتعال 
فـــي  اســـتخدامها  بقصـــد  “مولوتـــوف” 
تعريـــض حياة النـــاس واألمـــوال العامة 

للخطر.
وكانـــت محكمـــة أول درجـــة قـــد قضـــت 
ببـــراءة المتهم الحادي عشـــر مما نســـب 
إليـــه مـــن اتهامـــات؛ وذلـــك لعـــدم كفاية 
األدلـــة ضـــده ولتشـــككها فـــي ذلـــك، في 
حيـــن عاقبـــت 4 متهمين بالحبـــس لمدة 
لمـــدة  5 متهميـــن  ســـنوات، وبحبـــس   3
سنتين، وبحبس األخير لمدة سنة واحد 

فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  انتهـــت 
الجنائية الخامسة إلى القضاء بتأييد 
بحـــق  ســـنوات   10 الســـجن  عقوبـــة 
شـــاب مـــدان ســـابًقا بعدد مـــن قضايا 
الســـرقة باإلكـــراه برفقـــة آخـــر، إذ كانا 
ينتحالن صفة الشـــرطة ويســـتوقفان 
ضحاياهما ويسرقان ما بحوزتهم من 
أموال بعد رصد تحركاتهم، وفي هذه 
ا منذ خروجه من  القضية راقبا آسيويًّ
أحـــد البنـــوك ولحين وصولـــه لمنطقة 
سلماباد واختطفاه وسرقا مبلغ 1100 

دينار كانـــت بحوزته واقتســـماه فيما 
بينهما.

 وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن المدانيـــن 
اآلســـيوي  عليـــه  المجنـــي  اســـتوقفا 
بمجرد وصوله لمنطقة سلماباد بجوار 
المعروفـــة،  الـــوكاالت  إحـــدى  كـــراج 
والـــذي كان للتـــو قـــد خـــرج مـــن أحد 
البنـــوك فـــي منطقـــة مدينـــة عيســـى 
وبحوزتـــه مبلـــغ 1100 دينـــار ســـحبها 
لصالح الشركة التي يعمل فيها، وأبلغه 
الجنـــاة أنهما من الشـــرطة وأنزاله من 
ســـيارته بالقوة وقيداه بواســـطة قيد 

بالستيكي وقاما بتغطية رأسه بكيس 
أســـود، وتوّجها به إلى مكان ال يعرفه 
وســـرقا منه المبلغ المذكـــور، ثم تركاه 
مقيـــًدا وغـــادرا المكان إلـــى أن وجده 
شخص آســـيوي فقام بمساعدته بفك 
القيـــد عنه فتوّجه مباشـــرة للشـــرطة 

لإلبالغ بشأن الواقعة.
 وتمكـــن أفراد الشـــرطة مـــن التوصل 
للجناة مـــن خالل الكاميـــرات األمنية 
المثبتة فـــي البنك والشـــوارع العامة، 
حيث تم التعرف على سيارتهما، وتم 
القبض عليهما، خصوًصا بعدما تعرف 

المجني عليه اآلســـيوي على هويتهما 
من خالل عرض صورتهما عليه.

واعتـــرف المســـتأنف أثنـــاء التحقيق 
معه أنه اقتسم المبلغ مع المدان الثاني 
بعدمـــا دفعـــا من األمـــوال المســـروقة 
قيمـــة أجرة الســـيارة المســـتعملة في 

ارتكاب جرائمهما.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وكانـــت   
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنهمـــا بتاريخ 
اآلتـــي:  ارتكبـــا   ،2013 أكتوبـــر   10
أوالً: ســـرقا المبلـــغ النقـــدي والمملوكة 
للشـــركة المجني عليها بطريق اإلكراه 

الواقع على المجني عليه األول، ثانًيا: 
خطفا بنفســـيهما المجنـــي عليه وذلك 

بانتحال صفة عامة.
وقضت محكمـــة أول درجـــة بمعاقبة 
عاًمـــا،   15 لمـــدة  بالســـجن  المتهميـــن 
الحكـــم  هـــذا  المســـتأنف  يقبـــل  فلـــم 
وقضت محكمة االســـتئناف بتخفيف 
عقوبتـــه للســـجن 10 ســـنوات، إال أنـــه 
طعن مجـــدًدا على هذا الحكم بطريق 
التمييـــز، والتـــي نقضـــت هـــذا الحكم 
وأمـــرت بإعادته للمحكمـــة للنظر فيه 
مـــن جديـــد بهيئـــة مغايـــرة، إذ قضت 

المحكمة االستئنافية مجدًدا بتعديل 
العقوبـــة للســـجن 10 ســـنوات وتأييد 

الحكم فيما عدا ذلك.
الجديـــر بالذكـــر أن المتهمين يحمالن 
فـــي رصيـــد أســـبقياتهما العديـــد مـــن 
الوقائع المشـــابهة، إذ ســـرقا ما ال يقل 
عـــن 3 أشـــخاص بـــذات الطريقـــة بعد 
استيقافهم في سلماباد وسند وسترة 
مدعيين أنهما من الشـــرطة، ويقيدان 
المجني عليهم ويسرقان ما بحوزتهم 
من أموال، وقد تمكنا من سرقة قرابة 

10000 دينار من تلك العمليات.
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أخذ قروضا تفوق 
دخله الشهري 

تلبية لرغباتها رغم 
علمها بإعساره

أيدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولـــى معاقبـــة وافـــد بالســـجن لمـــدة 5 
دينـــار؛   3000 بمبلـــغ  والغرامـــة  ســـنوات 
وذلك لجلبه حال وصولـــه المملكة قادما 
مـــن بالده عدد 2231 قرصا مخدرا لمادة 
الميتامفيتاميـــن المؤثـــرة عقليـــا، والـــذي 
خبأهـــم بطريقـــة فنيـــة فـــي أعمـــدة جـــر 
حقيبتـــه والحذاء الذي ينتعله، كما أيدت 
إبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة 

وبمصادرة المضبوطات.
وكانـــت النيابة العامة وجهت له تهمة أنه 
في يوم 12 يوليو 2019، أوال: جلب بقصد 
اإلتجـــار المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتامين 
فـــي غيـــر األحـــوال المرخص بهـــا قانونا، 
ثانيا: حاز وأحـــرز بقصد التعاطي المؤثر 

العقلي الميتامفيتامين في غير األحوال 
المرخص بها قانونا.

وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل القضيـــة 
تتمثـــل فـــي أنـــه وحـــال تواجـــد الشـــاهد 
األول ضابـــط الجمـــارك بمطـــار البحريـــن 
الدولي على واجب عمله لتفتيش أمتعة 
المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، 
اشـــتبه في المتهـــم، فقرر إحالته للمســـار 
األحمـــر للتدقيـــق فـــي عمليـــة تفتيشـــه، 
وبالفعل تمكن ضباط الجمارك حينها من 
العثـــور بحوزته على أقراص ثبت معمليا 
أنها للمؤثر العقلـــي الميتامفيتامين، وبلغ 
عددهـــا 2231 قرصـــا مخبئيـــن بطريقـــة 

فنية داخل أعمده الحقيبة.
كمـــا أنه عنـــد تفتيـــش المتهـــم ذاتيا عثر 

بحوزته داخل الحـــذاء الذي ينتعله على 
ذات المؤثـــر العقلـــي، فضـــال عـــن العثـــور 
أيضا على بعض منها مخبأة في ســـماعة 
الرأس وشاحن الهاتف المحمول، وكانت 
جميعها ملفوفة بالصق ومخبأة بطريقة 
يصعب اكتشـــافها، فقام بتســـليمه إلدارة 

المخدرات.
وقـــد أســـفرت تحريـــات الشـــاهد الثانـــي 
المـــالزم أول عـــن قيـــام المتهـــم بجلـــب 
المؤثـــرات العقليـــة إلـــى داخـــل المملكـــة 
لتوصيلهـــا إلـــى آخرين مجهوليـــن مقابل 
حصولـــه علـــى مبالـــغ مالية، كما قـــرر أنه 
جلبهـــا ليتناولهـــا ويتناولها معه شـــخص 
آخـــر مقابـــل حصولـــه علـــى مبلـــغ وقدره 

500 دينار فقط.

عـــن  المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس  أعلـــن 
صدور قـــرار بشـــأن إيقاف أحـــد المحامين 
 3 لمـــدة  المهنـــة  مزاولـــة  عـــن  المشـــتغلين 
ســـنوات و6 أشهر، في شكويين مرفوعتين 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  قبـــل  مـــن  ضـــده 
اإلســـالمية واألوقاف. وجـــاء في مضمون 
اإلعالن أن مجلـــس تأديب المحامين يعلن 
فـــي الدعـــوى التأديبيـــة المقامـــة مـــن وزير 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
بصفته، ضـــد المحامي المدعـــى عليه، فقد 
أصـــدر مجلس تأديـــب المحامين بجلســـته 
المنعقـــدة بتاريـــخ 5 نوفمبـــر  2018 قـــراره 
بالدعـــوى التأديبيـــة جاء منطوقـــه كالتالي 
معاقبـــة  اآلراء  بإجمـــاع  المجلـــس  “قـــرر 
المدعـــى عليـــه بعقوبـــة المنـــع مـــن مزاولـــة 

المهنـــة لمـــدة ســـتة أشـــهر”، وقـــرر مجلـــس 
تأديـــب المحاميـــن االســـتئنافي بتاريخ 18 
فبرايـــر  2020 تأييـــد القرار الســـابق، وجاء 
قبـــول  المجلـــس  “قـــرر  كالتالـــي  منطوقـــه 
االســـتئناف شـــكال وفي الموضـــوع بإجماع 
وإلـــزام  المســـتأنف  القـــرار  بتأييـــد  اآلراء 
المســـتأنف بالمصاريف”. كما أصدر مجلس 

تأديب المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 
1 أبريـــل  2019 قـــراره بالدعـــوى التأديبيـــة 
نفســـه، وجـــاء  عليـــه  المدعـــى  بخصـــوص 
منطوقـــه كالتالـــي: “قـــرر المجلـــس بإجماع 
اآلراء معاقبـــة المدعى عليـــه بعقوبة المنع 
مـــن مزاولـــة المهنـــة لمـــدة ثالث ســـنوات”، 
وقرر مجلس تأديب المحامين االستئنافي 
القـــرار  تأييـــد  فبرايـــر  2020   18 بتاريـــخ 
“قـــرر  كالتالـــي  منطوقـــه  وجـــاء  الســـابق، 
المجلـــس قبـــول االســـتئناف شـــكال وفـــي 
القـــرار  بتأييـــد  اآلراء  بإجمـــاع  الموضـــوع 

المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف”.
ولـــم تتمكـــن “البـــالد” مـــن معرفـــة نوعيـــة 
الشـــكاوى المرفوعـــة ضد المحامي المشـــار 

إليه والعقوبات الجنائية الصادرة بحقه.

ســفره حقيبــة  وبأعمــدة  حذائــه  فــي  بســبب شــكويين مرفوعتين ضده من قبل وزير العدلخبأهــا 
منع محاٍم من مزاولة المهنة 3 سنوات ونصف5 سنوات لوافد عثر بحوزته على 2231 قرصا مخدرا
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صورة للقرار
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ال غيـــاب
لــــم يـــســـجـــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
من  عشر  الحادي  المحرق  بلدي 
التشريعي  للفصل  الثاني  الــدور 

الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية: سيدعلي المحافظة

مصور تلفزيون البحرين لدى تغطيته اجتماع مجلس بلدي المحرق

توزيع أكياس القمامة في المحرق بالـ “واتساب”
ــى فــتــرتــيــن ســنــويــا ــل ــرف الـــــرزم ع ــ ــرح ص ــت ــق ــرق ي ــح ــم بــلــدي ال

وافــق مجلــس بلــدي المحرق على مقترح يقضي بصرف أكياس القمامة بما ال يقل 
عن 6 رزم مقدمة لمرة واحدة في مدة 6 أشهر.

 مـــن جهتـــه، رّحـــب مديـــر عـــام بلديـــة 
بالمقتـــرح،  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
ومســـاهمته فـــي تقليـــل عـــدد الزيـــارات 
عـــدد  يبلـــغ  حيـــث  الســـدس،  بمقـــدار 
الزيـــارات الشـــهرية التـــي تتعامـــل معها 

ا 15 ألف زيارة. البلدية حاليًّ
 وذكر أن البلدية تعمل في الوقت الراهن 

على توفيـــر خدمة التواصل عبر تطبيق 
“واتســـاب”، بهدف التواصل المســـبق مع 
المستحقين، لتحديد موعد الزيارة التي 

ستقتصر على استالم األكياس فقط.
 ولفـــت إلى أن البلديـــة كذلك تعمل على 
تطبيـــق خدمـــة التوصيـــل لـــذوي الهمـــم 

وكبار السن في المستقبل.

إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس المجلـــس غازي 
المرباطـــي علـــى أن المقتـــرح ســـيخفف 
خصوًصـــا  الموظفيـــن،  علـــى  الضغـــط 
أن عـــدد المســـتحقين يتجـــاوز 25 ألـــف 
األعـــداد  هـــذه  فـــإن  وبالتالـــي  حســـاب، 
ا لموقع استالم األكياس. ستحضر شهريًّ
إلغـــاء  عـــدم  ضـــرورة  المرباطـــي  وأكـــد 
االســـتحقاق بأثـــر رجعي لـــرزم األكياس 

للحسابات المستحقة.

صرح رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي بأن الجمعية وانطالقا من مسؤوليتها الوطنية، وتماشيا 
مع توجيهات وزارة الداخلية قد قررت تأجيل موعد عقد الملتقى الخليجي السابع لتنمية الموارد البشرية، والذي كان من المقرر 
عقــده تحــت رعايــة كريمــة مــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميــل حميدان، فــي الفترة مــن 11 ولغاية 12 من شــهر مارس 

الجاري، ليصبح تاريخه الجديد من 18 ولغاية 19 من الشهر الجاري.

وأضاف الجشي بأن المحور األساسي 
)اإلدارة  ســـيكون  الملتقـــى  ألعمـــال 
الرقمية للموارد البشـــرية والتدريب(، 
بينمـــا ســـتكون المحـــاور الفرعيـــة له 
)الجوانـــب القابلة للرقمنـــة في إدارة 

المـــوارد البشـــرية( و)نمـــاذج ألفضـــل 
المـــوارد  إلدارة  الرقميـــة  البرامـــج 
البشـــرية ( و)أفضـــل الممارســـات في 
رقمنـــة إدارة المـــوارد البشـــرية(. كما 
وستصاحب جلسات الملتقى، ورشة 

عمل تدريبية بعنوان )تطبيقات على 
الرقميـــة(.  البشـــرية  المـــوارد  إدارة 
وسيشهد حفل افتتاح الملتقى إعالن 
الفائزين بجائزة التميز الخليجية في 
إدارة المـــوارد البشـــرة للعـــام 2020. 

وفـــي نهايـــة تصريحـــه، جـــدد رئيس 
الجمعية دعوته للراغبين والمهتمين 
بحضـــور الملتقى إلـــى التواصل على 
الهاتـــف 17123500، أو متابعة أخبار 
 ،GHRDF7# وســـم  علـــى  الملتقـــى 
مبينا بأن هذا المؤتمر يخدم العاملين 
فـــي معاهـــد التدريـــب وفـــي قطـــاع 
الموارد البشـــرية وقطـــاع التخطيط، 
ورؤســـاء  المديريـــن  جانـــب  إلـــى 
كذلـــك  ويســـتهدف  هـــذا  األقســـام، 

المستشـــارين اإلداريين والمشـــرفين 
فـــي  والعامليـــن  واالختصاصييـــن 
قطاع شـــؤون الموظفيـــن والعاملين 
التدريـــب وفـــي قطـــاع  فـــي قطـــاع 
العالقـــات العامـــة الداخليـــة، مؤكـــدا 
فـــي الوقـــت نفســـه علـــى أن هنالـــك 
عروضـــا خاصة للمجموعـــات الراغبة 
فـــي المشـــاركة، ولطلبـــة الجامعـــات، 

وللباحثين عن عمل.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

تأجيل الملتقى الخليجي لتنمية الموارد البشرية

الثالثاء 3 مارس 2020 - 8 رجب 1441 - العدد 4158

إسقاط فواتير كهرباء تجار “القيصرية” لمجلس الوزراء
ــادال ــا عـ ــت حـ ــم ليسـ ــوية مبالغهـ ــت وتسـ ــم توقفـ ــي: أعمالهـ المرباطـ

تمســـكه  المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس  أكـــد 
بتوصيتـــه الســـابقة بإســـقاط الرســـوم عن 
تجار سوق القيصرية فترة أعمال الصيانة 
للســـوق، وبالتالـــي رفـــع األمر لحســـمه من 

قبل مجلس الوزراء.
وقبـــل التصويـــت، بيـــن رئيـــس المجلـــس 
غازي المرباطي أن عمل تجار السوق شبه 
متوقـــف، وليـــس مـــن اإلنصـــاف تحميلهم 
مصاريـــف رســـوم الكهربـــاء خـــالل هـــذه 
الفتـــرة. ولفت إلى أن الهـــدف ليس إيجاد 
حلول لتســـوية مبالـــغ الفواتيـــر المتراكمة 
علـــى التجـــار، وإنمـــا الهـــدف هـــو مراعـــاة 
التجـــار بعد توقف أعمالهم بفعل مشـــروع 
صيانـــة الســـوق.  يأتي ذلك، بعـــد أن وّجه 
وزير الكهرباء والماء وائل المبارك مجلس 

بلدي المحـــرق إلى إبالغ أصحاب محالت 
ســـوق القيصرية بالتوجه إلـــى أحد مراكز 
تســـويات  لعمـــل  المشـــتركين  خدمـــات 

الكهربـــاء  فواتيـــر  متأخـــرات  لتقســـيط 
توصيـــة  علـــى  ه  ردِّ فـــي  وأشـــار  والمـــاء. 
ســـابقة للمجلس بإسقاط رســـوم الكهرباء 

عـــن أصحـــاب المحـــالت التجارية بســـوق 
القيصريـــة، إلى أنـــه ليس مـــن صالحيات 
الـــوزارة إعفـــاء المشـــتركين مـــن تســـديد 

فواتير استهالك الكهرباء والماء.
ولفت إلى إمكانية عمل اتفاقيات تقسيط 
ألصحـــاب تلـــك المحـــالت حســـب النظام 

المعمول به لدى الهيئة.
وجاءت توصية المجلس بإسقاط الرسوم 
وفواتيـــر الكهرباء مختصـــة بفترة صيانة 
الســـوق، حيـــث شـــرعت هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار بأعمـــال البنـــاء والترميم 
فـــي ســـوق القيصريـــة، والذي يعـــد جزًءا 
المســـجل  اللؤلـــؤ  طريـــق  مشـــروع  مـــن 
كتراث إنســـاني عالمي، والتي من المتوقع 

استمرارها حتى يوليو 2020.

المرباطي والدوي

مّرر مجلس بلدي المحرق مقترًحا بتخصيص موقع في حدود مطار البحرين 
الدولي إلقامة مركز للحجر الصحي في حاالت األوبئة.

وبـــّرر المجلـــس طلبـــه بتوفيـــر موقع 
معـــزول وبعيد عن األحياء الســـكنية 
والمرافـــق العامة، وفي منطقة قريبة 
مـــن المنفـــذ الجـــوي، بما يقلـــل فرص 

انتشار المرض في داخل البالد.
فيـــه  أبـــدى  وقـــت  فـــي  ذلـــك،  جـــاء 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
عدم اعتراضه علـــى توصية لمجلس 
بلدي المحرق بإلزام شـــركات غســـيل 
المحيطـــة  الطـــرق  الرمـــال بتنظيـــف 

بمواقع عملها.
وأشار إلى أنه تم توجيه الجهاز  «

التنفيذي لتنفيذ هذه التوصية 
والتنسيق مع المجلس بشأنها.

محجـــر صحـــي فـــي المطـــار

صالح بوهزاع

إلزام مغّسلي 
الرمال بتنظيف 

الطرق

إبراهيم الجودر 

عقــاًرا  650 علــى  القانونيــة  اإلجــراءات  وتطبيــق  إخطــار 

رصد 1315 سكنا جماعيا مخالفا

قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلـــف إن اللجنة المختصة بمتابعة 
أعمـــال الســـكن الجماعـــي المشـــترك رصـــدت 1315 

عقاًرا مخالًفا بمختلف البلديات.
ه على توصية مجلـــس بلدي المحرق   وذكـــر فـــي ردِّ
بتشـــكيل لجنة مشتركة لحل المشـــاكل الناجمة من 
وجود ســـكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات 
البنـــاء في المحرق، أن العمـــل جاٍر على إخطار نحو 
650 عقـــاًرا، وتطبيـــق اإلجـــراءات القانونية حيالها.  
وبّيـــن أن لدى الوزارة لجنـــة مختصة لمتابعة أعمال 
السكن الجماعي المشترك تضم في عضويتها جميع 
رؤســـاء أقســـام الرقابة والتفتيش بالبلديات وأمانة 
العاصمـــة وأعضـــاء مـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات 

العالقة.
وأشـــار إلى أن آلية عمل الفريق تقوم على مخاطبة 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونيـــة لتزويده 
بقائمـــة لعناويـــن الســـكن الجماعـــي القائمـــة وذلـــك 

لحصرها والكشف عليها.
 وأشـــار إلى أن اللجنة تعمل بعد ذلك على مخاطبة 
والحكومـــة  المعلومـــات  كهيئـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
اإللكترونيـــة، وهيئة تنظيم ســـوق العمـــل، بضرورة 

التعـــاون مع شـــؤون البلديات، وذلك للمســـاهمة في 
تقليـــل الحـــوادث الناتجة عن الســـكن غيـــر المالئم، 
والمســـاعدة فـــي توفيـــر مســـكن صحـــي خـــال مـــن 

ا. األخطار تدريجيًّ
ولفـــت إلـــى أنه اللجنة تقـــوم كذلـــك بمخاطبة هيئة 
لمعرفـــة تصنيـــف  العمرانـــي  التخطيـــط والتطويـــر 
بالترخيـــص  فيهـــا  والمســـموح  المناســـبة  المناطـــق 

للســـكن االجتماعـــي، كمـــا تقـــوم البلديات بتشـــكيل 
فريـــق عمـــل مكـــون مـــن األقســـام المعنية لدراســـة 
الطلبـــات اإلصـــدار شـــهادة صالحيـــة مبنـــى. وبنـــاًء 
عليـــه، أكد الوزير عدم الحاجة إلى تشـــكيل اللجنة، 
وأنه بإمكان المجلس التنســـيق مع الجهاز التنفيذي 
فـــي البلديـــة بشـــكل مباشـــر لالطـــالع علـــى تنفيـــذ 

اآلليات المذكور.

أمانة سر المجلس

المنامة - الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة
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أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه 
 1798 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 
أذونـــات  مـــن   )ISIN BH000539I570(
الخزانـــة الحكوميـــة األســـبوعية، التـــي 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
نيابة عن حكومـــة البحرين. وتبلغ قيمة 
هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون دينـــار لفتـــرة 
اســـتحقاق 91 يومـــًا تبدأ فــــي 4 مارس 
 ،2020 يونيـــو   3 فـــي  وتنتهـــي   2020

وبلغ معدل ســـعر الفائـــدة هذه األذونات 
 2.49 الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %  2.45
% لإلصـــدار الســـابق بتاريـــخ 26 فبراير 
2020. وبلغ معدل سعر الخصم 99.385 
% وتم قبول أقل ســـعر للمشاركة بواقع 
99.364 %، علًمـــا أنـــه قـــد تمـــت تغطية 
اإلصـــدار بنســـبة 100 %. وبلـــغ الرصيد 
القائـــم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

“جي إف إتش العقارية” تتعاقد مع عالمات عالمية للتجزئة
ــور رو ــ ــارب ــ ــروع ه ــع بـــمـــشـ ــي ــب ــل ــة جـــديـــدة ل ــق ــط ــن ــس م ــي ــأس ــت ل

وقعــت شــركة جــي إف إتــش العقاريــة، الــذراع العقاريــة لمجموعــة جــي إف 
إتش المالية، أمس عقود مع مجموعة من أفضل العالمات التجارية العالمية 
للمأكوالت والمشــروبات، والتي ستؤســس امتيازاتها كجزء من عروض البيع 
بالتجزئــة قيــد التطويــر في مشــروع الواجهــة البحرية هاربــور رو الواقع في 

قلب المنامة.

وستشهد هذه الخطوة تقديم مطاعم 
العمـــاء  تخـــدم  المســـتوى  عالميـــة 
المميزين في مساحة تبلغ 14000 متر 
مربع من محـــات التجزئة، والتي من 
المتوقـــع أن تفتح أبوابهـــا أمام الزوار 

في الربع الثالث من العام 2020.
ومـــن المتوقع أن تصبـــح منطقة البيع 
واحـــدة  رو  هاربـــور  فـــي  بالتجزئـــة 
التجزئـــة  تجـــارة  مناطـــق  أكثـــر  مـــن 
حيوية في المنامـــة، والتي تتألف من 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن منافـــذ البيـــع 

العالمـــي  المســـتوى  ذات  بالتجزئـــة 
العامـــات  امتيـــازات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والمشـــروبات  للمأكـــوالت  التجاريـــة 
المعروفـــة، ومجموعـــة مـــن العامات 
بالتجزئـــة،  للبيـــع  العالميـــة  التجاريـــة 
كمـــا أنهـــا ســـتضم أكثر من 300 شـــقة 
فاخـــرة على أحدث طراز تنقســـم بين 
الجانبين الشـــرقي والغربي لمشـــروع 
التطويـــر، إضافة إلى فندقين من فئة 

الخمس نجوم.
وقـــد وقعت جـــي إف إتـــش العقارية، 

إنشـــاء  ستشـــهد  اتفاقـــات  مؤخـــرا، 
فندق فاخر يضم 106 غرف ومساكن 
تديرهـــا H Hotels التـــي قامـــت ببناء 
محفظة عالمية من العقارات الشهيرة 
والعامات التجاريـــة إقليميا وعالميا، 
إضافـــة إلى افتتاح فندق أكور بوتيك 

الذي يضم 160 غرفة - ماما شيلتر.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الشـــيخ حمد آل خليفـــة إن “هذا معلم 
مهـــم آخـــر بالنســـبة لمشـــروع هاربـــور 
رو، ويعتبـــر تطويرا لمركز تجاري آخر 
ينبض بالحياة في قلب المنامة ومرفأ 

البحرين المالي”.
بـــدوره، قـــال مديـــر تطويـــر األعمـــال 
أنشـــأنا مفهوًمـــا  “لقـــد  أحمـــد خلفـــان 
عالمًيـــا وقدمنـــا اقتراًحـــا قيمـــا لتجار 
هـــذا  نـــرى  أن  ويســـعدنا  التجزئـــة، 
مـــن  واإليجابـــي  القـــوي  التجـــاوب 
أفضـــل العامـــات التجاريـــة العالميـــة 
التي تســـعى إلى التواجـــد في هاربور 
رو. بينمـــا نتجـــه قدما نحـــو االفتتاح، 
نتطلع إلى الكشـــف عن مزيج رائع من 
العامـــات التجارية الشـــهيرة ومنافذ 

البيع بالتجزئة”.

 الشيخ حمد آل خليفة

المنامة - جي إف إتش العقارية

معايير بازل والمخاطر المصرفية
يلعـــب القطـــاع المصرفـــي دورا محوريـــا فـــي دعـــم االقتصـــاد والحركة 

التجارية.
وهنـــاك العديد من التطورات التي حدثت؛ بســـبب التقـــدم التكنولوجي 
الهائـــل فـــي الصناعـــة المصرفية، إضافـــة النفتاح األســـواق المالية على 
بعضهـــا البعض، وكل هـــذا قاد الي انفتاح العولمة وتزايد المنافســـة في 
القطـــاع. وأصبحت البنوك عرضة للمخاطـــر. ومع تطور وتنوع األزمات 
المالية والمصرفية بدأ البحث في آليات لمواجهة المخاطر، والبحث في 
إيجاد فكر مشـــترك بين البنوك المركزية في العالم يقوم على التنســـيق 
المتكامـــل بين الســـلطات الرقابية لوضـــع قواعد آمنة وآليات مشـــتركة 
لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك ألن انهيارها ســـيأتي بالكوارث 
الوخيمـــة. ولتحقيـــق هـــذه التوجهـــات، نشـــأت “لجنة بـــازل” لوضع نظم 
ملزمة للبنوك وبأســـلوب موحد لقيـــاس وإدارة المخاطر والتعرف عليها 
لضمان ســـامة القطاع المصرفي. ووفق المســـتجدات، تطورت معايير 
بـــازل وأصبحت “بازل 1 و2 و3”. ومعايير “بازل 3” األخيرة، جاءت كرد 
فعـــل لألزمـــة المالية العالمية التـــي نتج عنها إفاس العديـــد من البنوك 

وقصور معايير “بازل 2” في حمايتها.
واألزمات المالية العالمية قادت إلى مراجعة شاملة لألنظمة والتشريعات 
الماليـــة والمصرفية على المســـتويين الدولي والمحلي، خاصة بالنســـبة 

للمعايير والقواعد المصرفية الدولية.
عموما، أظهرت الدراسات أن نقاط الضعف شملت العديد من النشاطات 
والممارســـات المصرفية، منها ما يتعلق باالستثمارات عالية المخاطر أو 

ممارسات إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر.
وأيضا من األمور األساســـية التي ظهرت بســـبب األزمـــة، أن العديد من 
البنـــوك لـــم يكن لديهـــا رأس المال الكافـــي لدعم سياســـة المخاطر التي 
اتخذتهـــا والتـــي تبيـــن الحقـــا أنها فاقـــت بكثير مـــا كانـــت تتوقعه قبل 
األزمـــة. لذا تداعت الهيئـــات الرقابية المحلية والدوليـــة لتطوير قواعد 
ومعايير العمل المصرفي، ووضع معايير دولية حديثة تســـهم في جعل 
البنـــوك أكثر قدرة لمواجهة الصدمات، وذلك عبر تحديد مخاطر البنوك 
بطريقـــة أكثر شـــمولية. وقد كان للجنـــة بازل دور قيـــادي، حيث قامت 
بإجـــراء تعديـــات علـــى دعامات “بـــازل 2” األساســـية، وإصـــدار قواعد 

ومعايير جديدة في “بازل3”.
وهي محاولة للســـيطرة على المخاطـــر، لكنها أيضا ال تخلو من الصعاب 

وربما اإلخفاق في التطبيق.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

“اإلعالم”: مليــون دينار للتجهيــز التقني لـ 6 اســتوديوهات

قيمة توريد معدات لـ “تطوير”

طرحــت شــركة تطوير للبترول في جلســة مجلــس المناقصات 
والمزايــدات أمــس، مناقصــة طلــب توريــدات أدوات ومعدات 
مــن نــوع “جــون كريــن” حســب الحاجــة لمــدة 5 ســنوات، تقدم 
إليهــا عطــاء وحيــد بنحــو 19.3 مليــون دوالر )مــا يعــادل 7.3 

مليون دينار( وتم تعليقه.

الشـــركة مناقصتين،  وطرحت 
لمـــدة  عقـــد  لتوقيـــع  أولهمـــا 
Pro- )عاميـــن لتوفيـــر وتزويد 

duction Demulsifier( تقـــدم 
إليهـــا عطـــاءان بـــذات القيمـــة 
)مـــا  دوالر  مليـــون   4.3 بنحـــو 
يعـــادل 1.6 مليـــون دينار( وتم 

تعليق أحدهما.
والثانيـــة لتوفيـــر عمليات ربط 
النظـــام وتحســـينات العمل من 
أجـــل األليـــاف البصرية لمدة 3 
سنوات تقدم إليها 6 عطاءات 
علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 
3.7 مليـــون دوالر )مـــا يعـــادل 
وأكبرهـــا  دينـــار(،  مليـــون   1.4
بقرابـــة 7.4 مليـــون دوالر )مـــا 
دينـــار(،  مليـــون   2.8 يعـــادل 
للبتـــرول”  “تطويـــر  وطبقـــت 
األليـــاف  مـــن  واســـعة  شـــبكة 
البصريـــة فـــي حقل النفـــط، اذ 
يتم توصيل ما يقرب من 100 
منشـــأة رئيســـة و400 بئر زيت 

بئر مضخة.
التحتيـــة  البنيـــة  وتتشـــكل 
للشـــبكة الفعليـــة حـــول نظـــام 
مـــن  تتألـــف  التـــي  سيســـكو، 
مكدســـة  توزيـــع  مفاتيـــح   3
ومحـــوالت طبقة/ حافة طبقة 
باســـتخدام  قويـــة،  وصـــول 
المـــرن  “ايثرنـــت”  بروتوكـــول 
وسلسلة من شـــبكات المنطقة 
المحليـــة االفتراضية )في الن( 

التي تدعم المرافق الرئيسة.
وطرحت وزارة شؤون اإلعام 

في جلســـة مجلس المناقصات 
مناقصـــة  أمـــس  والمزايـــدات 
عامة دولية لمشـــروع التجهيز 
التقني لاستوديوهات وغرف 
التحكـــم المركزية لمشـــروع 6 
تقـــدم  إذاعيـــة  اســـتوديوهات 
إليهـــا 12 عطـــاء، أقلهـــا بنحـــو 
مليـــون دينـــار لشـــركة خدمات 
وأكبرهـــا  التجاريـــة،  المؤيـــد 

بقرابة 2.1 مليون دينار.
وهدفت الوزارة من طرح هذه 
المعـــدات  لتوفيـــر  المناقصـــة 
واألجهـــزة لــــ 6 اســـتوديوهات 
المونتـــاج،  غـــرف  إذاعيـــة، 

وغرفة التحكم المركزية.

12 مناقصة تابعة لـ 9 

جهات حكومية 

وأظهرت أحدث بيانات رسمية 
المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
والمزايدات، 12 مناقصة تابعة 
لــــ9 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 
69 عطـــاء، في حين تم تعليق 
12 عطـــاء تابع لــــ7 مناقصات. 
وبلغ مجمـــوع أقـــل العطاءات 

نحو 11.6 مليون دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لشـــركة “هـــا بحريـــن”، أولهمـــا 
إلبـــرام عقـــد لتوفيـــر خدمـــات 
الشـــركة  أجـــل  مـــن  المغســـلة 
لمدة 3 ســـنوات، تنافس عليها 
5 شـــركات علق عطـــاء أحدها، 
وأقـــل عطـــاء بنحـــو 31.3 ألف 
دينـــار، والثانيـــة لتعييـــن مورد 

من أجـــل توفير مرافق دورات 
لمـــدة  الشـــركة  لصالـــة  الميـــاه 
عامين تنافـــس عليها عطاءان 
علق أحدهما وأقل عطاء بنحو 

39.1 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
إلدارة التخطيـــط والدراســـات 
لهيئة الكهربـــاء والماء لتأهيل 
األنابيـــب  ألعمـــال  المقاوليـــن 
لمشـــروع  الميـــاه  ومحطـــات 
نقل المياه المصاحبة لمشروع 
المســـتقلة  الـــدور  محطـــة 
للطاقة والميـــاه تقدم إليها 28 
عطـــاء فني، ومناقصـــة لوزارة 
المواصات واالتصاالت لتنفيذ 
العامـــات األرضيـــة لمحطـــات 
توقف الحافات على الطريق، 
مـــع عامـــات وأعمـــدة توقـــف 
الحافـــات تقدم إليها عطاءان 

أقلهما بنحو 41 ألف دينار.

15.1 ألف دينار ألجهزة ذوي 

اإلعاقة 

المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
العمـــل  لـــوزارة  مناقصـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة لتوفير 
48 مـــن األجهـــزة التعويضيـــة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة تقدم 
إليهـــا 3 عطـــاءات أقلهـــا بنحو 
دينـــار، ومناقصـــة  ألـــف   15.1
بـــوزارة  البلديـــات  لشـــؤون 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيط العمراني النضمام 
االتصـــال  لمركـــز  الـــوزارة 
الوطنـــي لمـــدة ســـنتين تقـــدم 
إليهـــا عطاء وحيد بنحو 53.3 

ألف دينار.
إضافة إلى ذلك، فتح المجلس 
لمنتـــدى  لوجســـتية  مناقصـــة 
البحريـــن  لمركـــز  دراســـات 
االســـتراتيجية  للدراســـات 
والدولية والطاقـــة تقدم إليها 
عطاء وحيد بنحـــو 35.5 ألف 
دينـــار وتم تعليقـــه، ومناقصة 
البحريـــن  ممتلـــكات  لشـــركة 
وكالـــة  لتعييـــن  القابضـــة 
سفريات لتقديم كافة خدمات 
الســـفر إلـــى جميـــع الوجهـــات 
المحليـــة واإلقليمية والعالمية 
للشـــركة وموظفيها والزائرين 
أو الوافديـــن لمدة 3 ســـنوات، 
العقـــد ســـنوًيا  ويتـــم تجديـــد 
تقـــدم إليهـــا 6 عطـــاءات فنية 

علقت جميًعا.

جلسة مجلس المناقصات أمس

دبي - رويترز

100 مليون دوالر خسائر 
طيران الشرق األوسط

للنقل  الدولي  االتحاد  في  مسؤول  قال 
الجوي )إياتا( أمس إن شركات الطيران 
في الشرق األوسط تكبدت خسائر تقدر 
بسبب  اآلن؛  حــتــى  دوالر  مــلــيــون  بمئة 
أن  الحكومات  على  وإن  كورونا  تفشي 
تساعد هذه الشركات. وقال نائب رئيس 
محمد  األوســط  والشرق  إلفريقيا  إياتا 
انخفاض  المتوقع  من  إنــه  البكري  علي 
الشرق  تــذاكــر شــركــات طــيــران  مبيعات 

األوسط خالل األسابيع المقبلة.
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أمل الحامد

7.3
مليون دينار

* مستشار وخبير قانوني

عجـــــز الميــــزان التجـــــاري فــــي ينــايـــــر
بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غير النفطيــة في البحريــن، حوالي 445.4 
مليــون دينــار خــالل ينايــر 2020، مقابــل 372.4 مليــون دينــار فــي الفتــرة 
ذاتهــا مــن العــام 2019، أي بارتفــاع مقداره 19.6 %، في حيــن بلغ إجمالي 
الصــادرات غيــر النفطيــة 234.2 مليــون دينــار في يناير2020، مــا يعني أن 
قيمــة العجــز في الميــزان التجاري في ينايــر الماضي، بلغــت 211.2 مليون 
الجمــارك، وتنشــرها هيئــة  أوليــة مصدرهــا شــؤون  بيانــات  دينــار، وفــق 

المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

وأشـــارت البيانات إلى أن الصين جاءت 
فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث حجـــم 
وارداتها إلى البحرين في يناير الماضي، 
إذ بلغـــت 66.5 مليـــون دينـــار، وجـــاءت 
الواليات المتحدة األميركية في المرتبة 
وحلـــت  دينـــار،  مليـــون   35 بــــ  الثانيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  الثالثـــة  المرتبـــة  فـــي 
الســـعودية بـ 32.3 مليـــون دينار، أما في 
المرتبة الرابعة فجاءت جمهورية كوريا 

الجنوبية بــــ 28.9 مليون دينار، وجاءت 
أســـتراليا فـــي المرتبة الخامســـة بحجم 

استيراد بلغ 28.8 مليون دينار.
تـــم  التـــي  الســـلع  بأهـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
اســـتيرادها فـــي ســـبتمبر 2019، جاءت 
خامـــات حديـــد ومركزاتهـــا غيـــر مكتلـــه 
في المرتبـــة األولى بقيمة إجمالية بلغت 
24.5 مليون دينار، وثانيا أكسيد ألمنيوم 
آخـــر بـ 23.1 مليون دينـــار، وثالثا جاءت 

حلـــى ومجوهـــرات وأجزاؤهـــا من ذهب 
بلغـــت 11.304 مليـــون دينـــار، ثـــم رابعا 
ســـيارات جيـــب موديل ســـنة التخليص 
 3 ســـم   3000 تتجـــاوز  تليهـــا،  التـــي  أو 
بقيمة 11.297 مليون دينار، ثم خامســـًا 

موصـــات كهرباء آخر لضغـــط يزيد عن 
1000 )ف( يزيـــد المقطـــع عـــن 10 ملـــم 

تصل قيمتها إلى 9.1 مليون دينار.
أوضحـــت  بالصـــادرات،  يتعلـــق  وفيمـــا 
البيانات إن البحرين قامت بتصدير سلع 

غير نفطيـــة بقيمـــة 234.2 مليون دينار، 
للصـــادرات  دينـــار  مليـــون   159.9 منهـــا 
دينـــار  مليـــون  و74.3  المنشـــأ،  وطنيـــة 

إلعادة التصدير.
المملكـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وأشـــارت 
المرتبـــة  جـــاءت  الســـعودية  العربيـــة 
األولـــى مـــن حيـــث حجـــم صادراتها إلى 
البحريـــن فـــي ينايـــر الماضـــي، إذ بلغـــت 
60.2 مليـــون دينـــار، وجـــاءت اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثانيـــة 
بقيمة تتجاوز 46.1 مليون دينار، وحلت 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة الواليـــات المتحدة 
بــــ 14.7 مليـــون دينـــار، أمـــا  األميركيـــة 
فـــي المرتبة الرابعة فقد جاءت ســـلطنة 
عمان بــــ 13.5 مليون دينار، وجاءت في 
المرتبة الخامسة هولندا بحجم استيراد 

بلغ 12.9 مليون دينار.
وبشأن أهم 5 سلع يتم تصديرها وإعادة 

تصديرهـــا، جـــاءت ســـبائك الذهـــب في 
 18.9 تتجـــاوز  بقيمـــة  األولـــى  المرتبـــة 
مليون دينـــار، تلتها خائط مـــن ألمنيوم 
خـــام فـــي المرتبة الثانية بــــ 13.1 مليون 
دينـــار، ثـــم جســـور وأجزاؤهـــا للمنشـــآت 
مـــن حديد صـــب أو حديد صلـــب بقيمة 
تقـــدر بــــ 12.3 مليـــون دينـــار، وجـــاءت 
سلعة “أســـاك من ألمنيوم غير مخلوط، 
يتجاوز مقاس عرضها 7 مم” في المرتبة 
الرابعـــة بقيمـــة 12.1 مليـــون دينـــار، ثـــم 
ســـلعة ألمنيوم خام غير مخلوط بـ 11.3 

مليون دينار.

سبائك الذهب 
أهم صادرات 

البحرين بـ 18.9 
مليون دينار

211.2
مليــــــون دينـــــار

زينب العكري
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6 ماليين دينار أرباح “سيكو” للعام 2019
بارتفاع نسـبته 63 % على أساس سنوي

ارتفــع صافــي األربــاح الموحدة لدى شــركة “ســيكو” لفترة الربــع الرابع 2019 
بنســبة 457 %، الى 2.5 مليون دينار مقارنة مع 441 ألف دينار لنفس الفترة 

.2018

وبلـــغ صافـــي الدخـــل التشـــغيلي للبنك 
5.3 مليـــون دينـــار في الربـــع الرابع من 
العـــام، بارتفـــاع بنســـبة %121 من 2.4 

مليون دينار لنفس الفترة 2018.
 وجـــاءت ربحيـــة الســـهم الواحد 6.65 
فلس في الربع الرابع 2019، مقارنة مع 

1.19 فلس في الربع الرابع 2018. 
صافـــي  فـــي  ارتفاًعـــا  البنـــك  وحقـــق 
األربـــاح الموحـــدة للعـــام بنســـبة 63% 
لتبلـــغ 6.0 مليـــون دينار للســـنة المالية 
2019 مقارنـــة مع 3.7 مليون دينار في 

نهاية 2018. 
وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 

%36 ليصل الى 14.6 مليون دينار في 
العـــام 2019 مقارنـــة مـــع 10.7 مليـــون 

دينار خالل العام الماضي. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “ســـيكو” 
الشـــيخ عبد هللا بـــن خليفـــة آل خليفة 
ترســـيخ  فـــي  “ســـيكو”  نجحـــت  “لقـــد 
مكانتهـــا الرائـــدة في تقديـــم الخدمات 
منطقـــة  فـــي  واالســـتثمارية  الماليـــة 
واســـعة  مجموعـــة  توفـــر  إذ  الخليـــج، 
التـــي  واالستشـــارات  الخدمـــات  مـــن 
تتيـــح لعمالئنا االســـتفادة مـــن الفرص 
نتائجنـــا  إن  المجزيـــة.  االســـتثمارية 
علـــى  وقدرتنـــا  نفســـها  عـــن  تتحـــدث 

تحقيق نمو قوي في الدخل والعائدات 
يرجـــع إلـــى النجاحـــات التـــي حققناها 
طوال العام والتي تعزز مركزنا كشريك 
يعتمـــد عليه لبعض من أهـــم الصفقات 

في أنحاء المنطقة وأكثرها تعقيًدا”.
ومـــن جانبهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي 
“نجحـــت  الشـــيراوي  نجـــالء  لســـيكو 
البيئـــة  مـــن  االســـتفادة  فـــي  “ســـيكو” 
اإليجابيـــة لألعمال خالل العـــام والتي 

نتـــج عنهـــا الحصـــول علـــى العديد من 
التفويضـــات الهامة لخدماتنا المختلفة 
والمتكاملة والتي ساهمت في تحقيق 

نتائج قوية”.
 وأوصـــى مجلس إدارة ســـيكو بتوزيع 
أربـــاح نقديـــة بنســـبة 10 % مـــن رأس 
للســـهم  فلـــس   10 يعـــادل  بمـــا  المـــال، 
الواحد بعـــد موافقة مصـــرف البحرين 

المركزي والجمعية العمومية.

نجالء الشيراويالشيخ عبد الله بن خليفة

المنامة - سيكو

لندن - رويترز

ارتفـــع الذهـــب أكثـــر مـــن 1 % أمـــس االثنين، منتعشـــا من تراجـــع حاد عن 
المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة 

األميركية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع االنتشار.
وبحلـــول الســـاعة 0602 بتوقيـــت جرينتـــش، كان الســـعر الفـــوري للذهـــب 
مرتفعـــا 1.2 % إلـــى 1603.99 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(. وصعـــدت عقود 

الذهب األميركية اآلجلة 2.5 % لتسجل 1605.20 دوالر.
وكان الذهـــب قـــد هـــوى بأكثـــر مـــن 4.5 % يـــوم الجمعـــة، مـــع انضمـــام 
المعادن النفيســـة إلى موجة بيع واســـعة النطاق في أســـواق المال، إذ عمد 

المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.
وقال محلل الســـوق لدى “أكســـي كـــورب للخدمات المالية” ســـتيفن إينس 
”يـــوم الجمعة الماضـــي، لمح مجلـــس االحتياطي االتحـــادي األميركي إلى 

أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب”.   

الذهب يرتفع 1 %

حققت 40 شركة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين، تمثل أهم الشركات والبنوك وشركات االتصاالت والفنادق 
فــي المملكــة، أرباًحــا بلغــت قيمتهــا نحو 748.6 مليون دينــار ) 1.98 مليار دوالر ( في العــام 2019، في الوقت الذي 

يتحدث فيه أصحاب أعمال عن تراجع األعمال في المملكة، خصوصا لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المحققـــة  النمـــو  نســـبة  وبلغـــت 
فـــي ربحية شـــركات المســـاهمة 
المدرجـــة فـــي الســـوق المحليـــة 
بيانـــات  18 %، بحســـب  قرابـــة 
النتائـــج  مـــن  “البـــالد”  جمعتهـــا 

المالية لهذه الشركات.
مدفوًعـــا  النمـــو  هـــذا  وجـــاء 
الشـــركات  مـــن  عـــدد  بتقليـــص 
والبنوك لخسائرها أو تحولها من 
الخســـارة إلـــى الربحية، إذ قلص 
أحـــد البنوك خســـائره بنحو 184 

مليون دوالر في العام 2019.
ومنيت 6 شـــركات بخســـائر في 
العام 2019، في حين انخفضت 
أرباح 16 شـــركة واستطاعت 18 
شـــركة تحقيـــق ربحية فـــي هذا 

العام.
وجاء قطاع البنوك في الصدارة 
مليـــون   437 قدرهـــا  بربحيـــة 
دينار، في حين حقق أحد البنوك 
التجاريـــة خســـائر قاســـية بينما 
آخـــر أن يطفـــئ  بنـــك  اســـتطاع 
الخسائر، لتحقق البنوك نموا في 

ربحيتها بمقدار 3.8 %.

قطاع البنوك التجارية

المتحـــد،  البنـــك األهلـــي  تصـــدر 
البحرينيـــة  التجاريـــة  البنـــوك 
مـــن حيـــث مســـتوى الربحية، إذ 
اســـتطاع البنك من تحقيق أداء 
إيجابـــي في العـــام 2019، ورفع 
خالله األرباح إلى 275.4 مليون 
دينـــار، بنســـبة 4.7 % مقارنة مع 
العـــام 2018، الـــذي بلغـــت فيـــه 

األرباح 262.97 مليون دينار.
وتحولت شـــركة اإلثمار القابضة 
مـــن  اإلثمـــار(  لبنـــك  )المالكـــة 
الخســـائر الـــى األرباح هـــذا العام 
قدرهـــا  ربحيـــة  لتحقـــق   ،2019
مـــع  مقارنـــة  دوالر  ألـــف   669
مالييـــن   23.9 قدرهـــا  خســـائر 

دينار في العام السابق له.
في حين مني المصرف الخليجي 
التجـــاري بخســـارة قدرهـــا 14.9 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2019 
مقارنة مع أرباح قدرها 658 ألف 

في العام السابق له. 

قطاع االستثمار

قفـــزت أربـــاح قطـــاع االســـتثمار 
 178.6 لتبلـــغ   ،%  406 الـــى 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2019، 
إذ يضـــم هـــذا القطاع 11 شـــركة 
بينهـــا شـــركة “طيـــب” التـــي لـــم 
تعلـــن عن نتائجهـــا وتتجه لخيار 
“انفستكورب  التصفية، وشـــركة 
القابضـــة” التـــي نشـــرت نتائجها 
النصفية الســـنوية في ديســـمبر، 
على خالف باقي الشركات التي 
تنشـــر نتائجها السنوية في هذه 

الفترة.

قطاع التأمين

حققت شـــركات التأميـــن أرباحا 
قدرهـــا 17.38 مليـــون دينار في 
 9.37 مـــع  مقارنـــة   2019 العـــام 
مليـــون دينـــار أي بنمـــو قدره 85 

 .%
وجاء التحسن مدفوعا بتحقيق 

شـــركة “أريـــج” للتأميـــن أرباحـــا 
ســـنوية للعـــام 2019 بمقدار 6.5 
ماليين دينار مقارنة مع خســـائر 

في العام السابق له.
البحريـــن  شـــركة  أربـــاح  ونمـــت 
الوطنيـــة بنحـــو 46 % لتبلغ 4.8 

مليون دينار.
ونمت أرباح شركة التكافل 6 % 

وسوليدرتي بنحو 13.4 %.

قطاع الخدمات

جاء قطاع الخدمات في المرتبة 
الثانيـــة مـــن حيـــث الربحية بعد 
البنـــوك التجارية، بأرباح مجمعة 
قدرهـــا 104.3 ماليين دينار في 
2019، مقارنـــة مع 102.7 مليون 
دينـــار فـــي العام الســـابق لـــه، أي 

بنمو قدره 1.6 %.
صـــدارة  فـــي  “بتلكـــو”  وجـــاءت 
الشـــركات الخدميـــة بربـــح قدره 
51.6 مليون دينار، إذ نمت أرباح 

الشـــركة بنحو 3.1 % في 2019، 
وجـــاءت بعدها شـــركة “عقارات 
 10.9 قدرهـــا  بأربـــاح  الســـيف” 
مليـــون دينار وبنمـــو طفيف عن 
العام الســـابق، أما شـــركة “اي بي 
لمينـــاء  المشـــغلة  تيرمينالـــز”  ام 
10.2 مليـــون  خليفـــة، فحققـــت 
دينـــار مقارنـــة مـــع 10.4 مليـــون 
أي  الســـابق،  العـــام  فـــي  دينـــار 
بتراجع قدره 2.6 %، فيما منيت 
شركة “ناس” بخسارة قدرها 3.2 

مليون دينار في 2019.

قطاع الفنادق والسياحة

حقق قطـــاع الفنادق والســـياحة 
نمـــوا فـــي أرباحه، وذلك بنســـبة 
11.3 % لتبلـــغ 3 مالييـــن دينـــار 
الرغـــم  علـــى   ،2019 العـــام  فـــي 
من تحقيق شـــركة بنادر للفنادق 
خســـارة قدرها 3.4 مليون دينار 
وهـــي أقل ن بقليل من الخســـائر 

المحققة في العام السابق له.
وجاءت األرباح مدفوعة بتقلص 
أرباح شركة الترفيه العائلي، إلى 
جانب نمو ربحية شركة الفنادق 
الوطنية المشـــغلة لفندق وشقق 

الدبلومات، بنحو 40 %.

قطاع الصناعة

أثـــرت  الصناعـــة،  قطـــاع  وفـــي 
شـــركة ألمنيـــوم البحرين بشـــدة 
إذ  القطـــاع،  هـــذا  ربحيـــة  علـــى 
تراجعـــت ربحية “ألبـــا” بنحو 91 
%، لتبلـــغ 5.3 مليـــون دينـــار في 
2019، ما أدى إلى تراجع ربحية 
قطـــاع االســـتثمار بنحـــو 88 % 

لتبلغ 7 ماليين دينار فقط.
وارتفعت أرباح شـــركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيـــق بنحـــو 54 % 
لتبلغ 1.8 مليون دينار، في حين 
منيـــت شـــركة دلمـــون للدواجـــن 

بخسارة قدرها 142 ألف دينار.

نمو األرباح السنوية للشركات البحرينية المدرجة إلى ملياري دوالر
عـــائـــداتـــهـــا فــــي  مـــرتـــفـــعـــة  و18  ــة  ــض ــف ــخ ــن م و16  خــــاســــرة  مـــنـــهـــا   6
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أقفل مؤشــر البحرين العام يوم أمس اإلثنين عند مســتوى 1,640.95 
بارتفــاع وقــدره 36.39 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم األحــد، فــي حيــن 
أقفل مؤشــر البحرين اإلســامي عند مســتوى 750.23 بارتفاع وقدره 

3.50 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

 2.30 المســـتثمرون  وتـــداول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون 
قدرهـــا 436.98 ألـــف دينـــار، تـــم 
تنفيذهـــا من خـــالل 70 صفقة، إذ 
ركز المســـتثمرون تعامالتهم على 

أسهم قطاع الخدمات، التي بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 186.48 
ألف دينار أي ما نســـبته 42.68% 
مـــن القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول، 
وبكمية قدرها 551.25 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خالل 29 صفقة.
اف  “جـــي  مجموعـــة  وجـــاءت 
اتـــش الماليـــة” في المركـــز األول، 
إذ بلغـــت قيمة أســـهمها المتداولة 
107.46 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   24.59%
األســـهم المتداولة، وبكمية قدرها 
1.27 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خالل 9 صفقات.
لبنـــك  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
قدرهـــا  بقيمـــة  المتحـــد  األهلـــي 

98.63 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   22.57%
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
256.09 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 15 صفقة.
البحريـــن  شـــركة  جـــاءت  ثـــم 
لالتصـــاالت )بتلكو( بقيمـــة قدرها 
65.88 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   15.08%
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
165.64 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 8 صفقات.
وتم يـــوم أمس تداول أســـهم 13 
شـــركة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم 9 
انخفضـــت  حيـــن  فـــي  شـــركات، 
أسعار أسهم شـــركتين، وحافظت 
أســـعار  علـــى  الشـــركات  بقيـــة 

أقفاالتها السابقة.

بورصة البحرين تكسب 36.4 نقطة
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قيد رقم: 1-95987

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

 CR 2020-34326(  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجاري،فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مجدي صالح ياسين أحمد الحاج

االسم التجاري الحالي: مقهى بايت كورنر
االسم التجاري الجديد: مطعم ومقهى طباخ النيل

قيد رقم: 6305-2

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-33008( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه  حســين عيســى علــي عيســى بطلب اســم 
تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  حسين عيسى علي عيسى  

االسم التجاري الحالي  :   الروعة للعقارات     
االســـــم التجـــاري الجديد  : الروعة للتنظيفات        

قيد رقم: ٣١٤٨٨-٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-35246( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتاب مرفقــا به ما 

يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  عبد الرزاق علي عبد الرزاق المحمود   

االسم التجاري الحالي  :   قصر الواحة لاقمشة والخياطة الرجالية   
االســـــم التجـــاري المطلوب : لؤلؤة الجزيرة للتجارة

االنشطة التجارية المطلوبة : تجارة / بيع االجهزة الكهربائية وااللكترونية المنزلية

قيد رقم: 74373 – 1

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

)CR2020-36226( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   رنجس علي عبد هللا علي

االسم التجاري الحالي  :   خدمات البيت السعيد التجارية    
االســـــم التجـــاري الجديد  : مؤسسة البيت السعيد التجارية       

 تاريخ: ٣/١/2020 تاريخ: ٢٤/٢/2020 تاريخ: 2020/١/٣

 تاريخ: 2020/١/٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل  اعالن رقم )24351(2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
انتون يونيفورم شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بادوا جلف ماركتينغ ش.ش.و لمكالتها بريتي جويل فيرنانديز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة ايتس فيلمي ش.ش.و لمكالها شيراز دينيار ميهتا
سجل تجاري رقم 120430

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
2020CR(2020 35817-( إدارة التسجيل  اعالن رقم

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
أي بي سكاي للدعاية واالعالن ذ.م.م

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تغيير اإلسم التجاري 

لشركة ماغنا للتركيب الكهربي ذ.م.م

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها اصحاب شركة برناوم للتجارة والمقاوالت شركة تضامن بحرينية   

 والمسجلة بموجب القيد رقم 123992  طالبين تغيير االسم التجاري
من : انتون يونيفورم شــركة تضامن بحرينية  الى : شــركة برناوم للتجارة 

والمقاوالت شركة تضامن بحرينية   
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد / PREETI JOEL FERNANDES   باعتباره المصفي القانوني 

شركة بادوا جلف ماركتينغ ش.ش.و لمكالتها بريتي جويل فيرنانديز
 المســجلة كشــركة الشــخص الواحد  بموجب القيد رقم 1 - 103388، طالبا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

بناء على قرارالمالك لشــركة .. شــركة ايتس فيلمي ش.ش.و لمكالها شيراز 
دينيــار ميهتــا المســجلة بموجــب القيــد رقــم 120430  بتصفيــة الشــركة 

اختياريا وتعيين السادة/ ش شيراز دينيار ميهتا مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: شيراز دينيار ميهتا     

رقم الموبايل: 33311986 )973+(
ECHO.BLINE@GMAIL.COM

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها اصحاب شركة أي بي سكاي للدعاية واالعان ذ.م.م

 والمســجلة بموجب القيد رقم 128069  طالبين تغيير االســم التجاري من 
شركة أي بي سكاي للدعاية واالعان ذ.م.م

الى كابيا تايمز ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
المســجلة  ذ.م.م  الكهربــي  للتركيــب  ماغنــا  شــركة  الســادة أصحــاب  إليهــا 
بموجــب القيــد رقــم 111224 ، طالبيــن تغييــر اإلســم التجــاري  مــن ماغنــا 

للتركيب الكهربي ذ.م.م إلى أولياف تجارة عامة ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

القيد : 111224

 تاريخ:17/2/2020

القيد : 128069

 تاريخ:2020/١/٣

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

 CR 2020-35299(( طلب رقم
تنازل– عن المحل التجاري

الرقــم  المريخــي  ثانــي  الســيد يوســف احمــد  : ورثــة  الســادة  إلينــا  تقــدم 
الشخصي 360030254، بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة / حمد 

يوسف احمد ثاني المريخي 650112539، 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

9345

الفرع
٢

٣

االسم التجاري
سندويشات موشيز

مقهى موشيز

 تاريخ: 2020/١٠/٣
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 إعالن  رقم )---( لسنة 2020 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كندة لإلدارة ش.ِِش.و لمالكتها ريهام السيد السيد أحمد

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

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أتش كيه  أس أس بروبرتيز ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيدة  / ريهام السيد السيد أحمد  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
كندة لإلدارة ش.ِِش.ولمالكتها ريهام الســيد الســيد أحمد ،المســجلة كشركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيد رقــم 116244، طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد  / محمــد ســهيل باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة أتش كيه  
أس أس بروبرتيز ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 
القيــد رقــم 104310، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-5999 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

  تقــدم إلينــا ورثــة الســيد المعلن جعفــر أحمد علي الجفيــري بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد : جميل جعفر أحمد علي الجفيري

 
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
2-4133

االسم التجاري
جعفر أحمد علي الجفيري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تغيير اإلسم التجاري 

لشركة ماغنا للتركيب الكهربي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
المســجلة  ذ.م.م  الكهربــي  للتركيــب  ماغنــا  شــركة  الســادة أصحــاب  إليهــا 
بموجــب القيــد رقــم 111224 ، طالبيــن تغييــر اإلســم التجــاري  مــن ماغنــا 

للتركيب الكهربي ذ.م.م إلى أولياف تجارة عامة ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 111224

 تاريخ:2020/١٧/٢
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نظام األسد يســتعيد سراقب.. مقترًبا من فتح طريق “دمشق حلب”

سوريا تعتزم التصدي لـ “العدوان التركي” مع احتدام المعارك

أمـــس  الســـورية،  الســـلطات  أكـــدت 
بحـــزم  التصـــدي  عزمهـــا  االثنيـــن، 
أراضيهـــا،  علـــى  التركـــي  “للعـــداون” 
عمليـــة  بـــدء  أنقـــرة  إعـــان  غـــداة 
فـــي  النطـــاق  واســـعة  عســـكرية 
محافظـــة إدلـــب حيث تنشـــر قواتها 

وتقدم الدعم للفصائل المقاتلة.
وزارة  فـــي  رســـمي  مصـــدر  وقـــال   
الخارجية والمغتربين الســـورية، إن 
بـــاده “تؤكـــد العـــزم والتصميم على 
التصدي للعدوان التركي السافر بكل 
الحـــزم ووضع حد لكافـــة التدخات 
التركية حفاظا على ســـامة ووحدة 

األراضي السورية”.
العـــدوان  “هـــذا  المصـــدر:   وأضـــاف 
التركـــي يوضح مجـــدًدا افتقار نظام 
أردوغـــان ألدنـــى درجـــات الصدقيـــة 
مـــن خـــال انتهاكـــه وعـــدم التزامـــه 
بموجبـــات مخرجـــات عملية أســـتانا 
وإصـــراره  سوتشـــي  وتفاهمـــات 
علـــى البقـــاء فـــي خنـــدق واحـــد مع 
المجموعـــات اإلرهابيـــة األمـــر الـــذي 
يثبـــت ما دأبت ســـوريا علـــى تأكيده 
بـــأن نظـــام أردوغـــان غيـــر جدير وال 
مؤهـــل ليكـــون أحـــد ضامنـــي عملية 
أســـتانا”، حســـبما نقلت وكالة األنباء 

السورية “سانا”.
مـــن  “انطاًقـــا  أنـــه  المصـــدر  وأكـــد 
حرص سوريا على األمن واالستقرار 
فـــي المنطقـــة والعالـــم فإنهـــا تطالب 
العـــدوان  بإدانـــة  الدولـــي  المجتمـــع 
التركـــي الذي يشـــّكل انتهاًكا ســـافًرا 
للقانون الدولي ووضع حد لسلوكيات 
نظـــام أردوغـــان فـــي دعـــم اإلرهاب 
المنطقـــة  فـــي  انتشـــاره  وأخطـــار 
والعالـــم وذلك بنقـــل اإلرهابيين إلى 
ليبيـــا والمتاجـــرة بمعاناة الســـوريين 
البتـــزاز الـــدول األوروبيـــة من خال 
المهجريـــن  مـــن  لموجـــات  الســـماح 
الـــذي  األمـــر  أوروبـــا  إلـــى  بالتوجـــه 
ا لألمن والســـلم  يشـــّكل تهديـــًدا جديًّ

واالستقرار الدولي”.

احتدام المعارك في إدلب

الســـوري  النظـــام  قـــوات  اســـتعادت 
بدعـــم جوي روســـي، أمـــس االثنين، 
ســـراقب  مدينـــة  علـــى  الســـيطرة 
الواقعـــة علـــى طريـــق دمشـــق حلب 
الدولـــي، بحســـب مـــا أفـــاد المرصـــد 

السوري لحقوق اإلنسان.
وأشـــار إلى أن قوات النظام تواصل 
وســـط  المدينـــة  تمشـــيط  عمليـــة 
محاوالت من قبل الفصائل المسلحة 
المدعومة من أنقرة الســـتعادة زمام 

المبادرة.
يأتي تقدم قوات النظام في سراقب 
بالتزامـــن مع تقـــدم للفصائـــل داخل 
بالســـيطرة  تمثـــل  كفرنبـــل،  مدينـــة 
على عـــدة أحيـــاء، باإلضافة لحرش 
كفرنبـــل، في حين أصيب عدة جنود 
أتـــراك جـــراء قصـــف صاروخـــي من 
قبـــل قوات النظام علـــى نقطة تابعة 

لهم في قميناس بريف إدلب.
يذكـــر أن تلـــك المكاســـب الجديـــدة 
تعـــّزز  ســـراقب  فـــي  األرض  علـــى 
ســـيطرة النظـــام على الجـــزء األخير 

يربـــط  الـــذي  الســـريع  الطريـــق  مـــن 
العاصمة دمشق بمدينة حلب، شمال 

الباد، وهو طريق استراتيجي.
بالتزامن، شـــهد ريف إدلب الجنوبي 
علـــى  العنيفـــة  للمعـــارك  اســـتمراًرا 
محـــاور عدة، بين الفصائل الســـورية 
المدعومـــة بالمدفعيـــة التركيـــة مـــن 
جهـــة، وقـــوات النظـــام والمســـلحين 
المواليـــن لهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، مـــع 
قصـــف صاروخـــي مكثـــف مـــن قبـــل 
القـــوات التركيـــة، باإلضافـــة لقصف 
جوي عنيف من قبل طائرات حربية 

روسية.

أردوغان سيزور روسيا 
الخميس

 علـــى الرغم من التصعيد العســـكري 
بيـــن قواته علـــى األرض وبين قوات 
النظـــام الســـوري فـــي إدلـــب، شـــمال 
غرب ســـوريا، أعرب الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أمس االثنين 
عـــن أملـــه فـــي التوصـــل إلـــى وقـــف 
إلطاق النار، بعد لقاء ســـيجمعه مع 
نظيره الروســـي فاديمير بوتين في 

موسكو يوم الخميس.

وشـــّدد على أن بـــاده ليس لديها أي 
مشـــكلة ســـواء مـــع إيران أو روســـيا 

في سوريا.
تواجـــه  تركيـــا  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
تحـــوالت مهمـــة في إدلـــب، لكنه أكد 
تحقيـــق تقدم عســـكري، متحدثًا عن 
تدمير القوات التركية لمطار النيرب 

العسكري بريف حلب.
مـــن  النظـــام  “خســـائر  أن  وأضـــاف 
الجنـــود والعتـــاد حتـــى اآلن بســـبب 
مجـــرد  وحلفائهـــا  تركيـــا  هجمـــات 
النظـــام  قـــوات  داعًيـــا  بدايـــة”، 
التـــي  الخطـــوط  إلـــى  لانســـحاب 

حددتها تركيا سابًقا في إدلب.
 إلـــى ذلك، أعلن أنـــه بحث مع ألمانيا 
األوروبييـــن  الشـــركاء  مـــن  وعـــدد 
التطـــورات فـــي ســـوريا، مضيًفـــا أنه 
حـــّذر مـــن عـــدم قـــدرة بـــاده علـــى 
لـــم  إن  الاجئيـــن  أعـــداد  اســـتيعاب 

يتوفر الدعم الازم.
شـــهدت  وقـــت  فـــي  ذلـــك  يأتـــي 
العاقات بين أنقرة وموســـكو توتًرا 
فـــي األســـابيع األخيرة علـــى خلفية 

الوضع في سوريا.

عواصم ـ وكاالت

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب

دبي ـ العربية نت

إلدارة  التنفيذيـــة  الوحـــدة  أعلنـــت 
مخيمات النازحين التابعة للحكومة 
اليمنية الشـــرعية، أمـــس اإلثنين، أن 
التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي 
االنقابية، في الجوف، شمالي شرق 
البـــاد، أجبـــر عشـــرات اآلالف علـــى 

النزوح إلى محافظة مأرب.
وأفـــادت الوحدة التنفيذية في بيان 
أنهـــا رصـــدت نحـــو 25 ألـــف أســـرة 
نازحـــة قادمة مـــن محافظة الجوف 

خال 24 ساعة.
وأشـــار البيان إلـــى أن النزوح األخير 
أكبر من قـــدرات الوحـــدة التنفيذية 

وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، 
كمـــا أنها أكبر من قـــدرات المنظمات 

العاملة في مأرب.
النازحيـــن  فـــإن  للبيـــان  ووفًقـــا   
بعـــد  ا  مأســـاويًّ “وضًعـــا  يواجهـــون 
العســـكري  التصعيـــد  أجبرهـــم  أن 
بمحافظـــة الجوف علـــى النزوح إلى 

مأرب المتاخمة”.
اســـتغاثة  نـــداء  الوحـــدة  وأطلقـــت 
والجهـــات  الدوليـــة  للمنظمـــات 
المعنيـــة بالعمـــل اإلنســـاني، من أجل 
التحـــرك العاجل إلغاثتهـــم، وحّذرت 
فـــي  إنســـانية  كارثـــة  مـــن حصـــول 
المحافظـــة جراء اســـتمرار التصعيد 

العسكري.

نزوح 25 ألف أسرة من الجوف جراء التصعيد الحوثي

كابول ـ رويترز

أعلنت حركة طالبان، أمس االثنين، أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات 
األفغانيــة، مؤذنــة بانتهــاء الهدنــة الجزئيــة التــي ســبقت التوقيــع علــى 
االتفــاق بيــن المتمردين وواشــنطن. وقال المتحدث باســم طالبان، ذبيح 
هللا مجاهد إن “خفض العنف انتهى اآلن وستتواصل عملياتنا كالمعتاد”.

كمـــا شـــدد علـــى أن الحركـــة لـــن 
بيـــن  مفاوضـــات  فـــي  تشـــارك 
األفغـــان حتـــى يتـــم اإلفـــراج عن 
نحـــو 5 آالف من ســـجنائها. وقال 
لوكالـــة رويترز في اتصال هاتفي 
“إذا لـــم يتم اإلفراج عن ســـجنائنا 
مئتـــان  أو   100  - آالف  الخمســـة 
أقـــل أو أكثـــر ال يهـــم - فلن تكون 

هناك مفاوضات بين األفغان”.
اعـــان  مـــن  وبعيـــد ســـاعات 

طالبـــان المســـتجد، أفـــادت 
الشـــرطة األفغانيـــة بمقتـــل 

ثاثـــة وإصابـــة 11 شـــخصًا 
بانفجار في شرق الباد.

يأتـــي هذا بعـــد توقيـــع اتفاق في 
عاقـــة  تربطهـــا  التـــي  الدوحـــة 
جيـــدة مع الحركة، بيـــن الواليات 

المتحدة وطالبان، السبت.
وكان الرئيـــس األفغانـــي أشـــرف 
غنـــي قد أعلن األحد أن الحكومة 
لـــم تقطـــع تعهـــدًا باإلفـــراج عـــن 
طالبـــان.  مـــن  ســـجين  آالف   5
وشـــدد علـــى أن مطالبـــة طالبـــان 
ال  ســـجنائها  عـــن  باإلفـــراج 
شـــرطًا  يكـــون  أن  يمكـــن 
مســـبقًا إلجـــراء محادثات 
مباشـــرة مـــع الجماعة 

المتشددة.

“طالبان” تنعى الهدنة.. وعودة إلى السالح

طهران ـ وكاالت

أعلـــن نائب وزيـــر الصحـــة اإليراني، علي 
رضـــا رئيســـي، عبـــر التلفزيون الرســـمي، 
حـــاالت  عـــدد  ارتفـــاع  اإلثنيـــن،  أمـــس 
اإلصابـــة بفيروس كورونا فـــي الباد إلى 

1501 حالة والوفيات إلى 66.
 وأضـــاف أن “األعـــداد األخيـــرة المحددة 
لدينـــا هي 523 إصابة جديدة، و12 وفاة، 
وبذلـــك يرتفع العدد اإلجمالـــي للمصابين 
عـــدد  ويصـــل  اآلن،  حتـــى   1501 إلـــى 

الوفيات إلى 66”.
 كمـــا أوضـــح المســـؤول أن “المحافظـــات 
األكثـــر تضـــرًرا هـــي طهران وقم )وســـط( 
وجيان )شماالً(”، مضيًفا أن 291 شخًصا 
قد شـــفوا من المرض حتى اآلن، أي 116 

حالة شفاء إضافية عن األحد.
 بالتزامن فجر، نائب رئيس لجنة الصحة 
بالبرلمان اإليراني، محمد حسين قرباني، 
مفاجـــأة صادمـــة، معلًنـــا أن “41 % مـــن 
مرضـــى کورونـــا أصيبوا بالعـــدوى خال 

مراجعـــة المراكـــز الطبيـــة”. كذلـــك علـــق 
قربانـــي علـــى تصريحـــات نائـــب رئيـــس 
مســـعود  )البرلمـــان(،  الشـــورى  مجلـــس 
بزشـــكيان، حـــول ضـــرورة جلـــب خبـــراء 
صحـــة أجانـــب لمكافحـــة كورونـــا وإدارة 
األزمة، معتبًرا أن “إيران لديها اإلمكانيات 
والخبرات الكافية وأن هذه التصريحات 

تضلـــل الـــرأي العـــام”.  وبعـــد يومين على 
فيـــروس  جـــراء  إيرانـــي  نائـــب  وفـــاة 
كورونـــا، توفـــي أمـــس اإلثنيـــن مســـؤول 
آخـــر.  وأفادت وكالة تســـنيم بـــأن محمد 
ميـــر محمـــدي، عضـــو مجلس تشـــخيص 
مصلحـــة النظام توفـــي إثر تدهور وضعه 

الصحي جراء فيروس كورونا.

من أحد مستشفيات طهران

1500 مصــاب بالفيــروس ووفاة عضو تشــخيص مصلحــة النظام
“كورونا” يضرب “عمق” إيران.. ونائب يفجر فضيحة

بغداد ـ وكاالت

عادت أزمة تشـــكيل الحكومة في العراق 
إلـــى نقطـــة الصفـــر مـــع اعتـــذار الرئيـــس 
المكلـــف عن مهمة تشـــكيل الحكومة، إثر 
العقبـــات الجمة التـــي واجهها، والضغوط 
من قبـــل الكتل السياســـية فـــي البرلمان، 
بيـــن  االشـــتباكات  تجـــددت  حيـــن  فـــي 
القوات األمنية والمتظاهرين في ســـاحة 
الخانـــي وســـط العاصمـــة بغـــداد، عصـــر 
أمـــس اإلثنين، ممـــا أدى إلـــى إصابة عدد 
فيمـــا  الصيـــد،  ببنـــادق  المحتجيـــن  مـــن 
عمـــدت القـــوى األمنيـــة إلى إغاق جســـر 

السنك.
وعبـــر رئيـــس حكومـــة تصريـــف األعمال 
في العـــراق عادل عبد المهدي، أمس، في 
رســـالة إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
مجلـــس النواب عن أســـفه الشـــديد لعدم 
نجـــاح محمـــد توفيق عاوي فـــي مهمته 
ودعـــا  الجديـــدة.  الحكومـــة  لتشـــكيل 
مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية 

والدوائـــر  االنتخابـــات  قانـــون  لحســـم 
االنتخابية ومفوضية االنتخابات بشـــكل 
 2020 ديســـمبر   4 يـــوم  مقترحـــا  نهائـــي 
كموعد لانتخابات. وفق ما أفاد المكتب 

اإلعامي لعبدالمهدي.
كمـــا دعـــا إلـــى أن يحـــل مجلـــس النـــواب 
نفســـه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، 
مشيرا إلى أن ينظم صندوق آخر بجانب 

صناديق االنتخابات أو على ظهر قسيمة 
حـــول  اســـتفتاء  إلجـــراء  االنتخابـــات 
يقرهـــا  أن  يمكـــن  دســـتورية،  تعديـــات 
مجلـــس النـــواب وفـــق آلياتـــه قبـــل حـــل 

نفسه.
وجـــدد الدعـــوة إلـــى تشـــكيل الحكومـــة 
الجديـــدة بأســـرع وقت وفـــق المادة )76( 

من الدستور.

من ساحة الخالني في بغداد

اشــتباكات وســط بغداد.. وإصابات ببنادق الصيد مجدًدا
العراق.. عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة

عواصم ـ وكاالت

أعلــن مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى ليبيا غســان ســامة أمس اإلثنيــن، أنه 
طلــب مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إعفــاءه من 

مهامه. 

وكتب علـــى تويتـــر: “ســـعيت لعامين 
ونيف للم شـــمل الليبيين وكبح تدخل 
الخـــارج وصـــون وحدة البـــاد. وعلي 
اليوم، وقد عقـــدت قمة برلين، وصدر 
المســـارات  وانطلقـــت   ،٢٥١٠ القـــرار 
الثاثـــة رغم تـــردد البعض، ان أقر بأن 
صحتـــي لم تعد تســـمح بهـــذه الوتيرة 
مـــن اإلجهـــاد. لـــذا طلبـــت مـــن االمين 
العـــام إعفائي مـــن مهمتي آمـــا لليبيا 

السلم واالستقرار”.
يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها 

أطـــراف ليبيـــة للمبعـــوث األممي 
عمليـــة  مـــن  مواقفـــه  بســـبب 

الليبـــي والمســـارات  الحـــوار 
الثاثـــة التـــي أعلن بدء 

العمل فيها بعد قمة برلين.
وقـــال رئيس مجلـــس النـــواب الليبي 
عقيلـــة صالح، في وقت ســـابق أمس، 
إن المبعـــوث األممي إلى ليبيا غســـان 
ســـامة لم يســـتجب لقرارات مجلس 
النـــواب حول تشـــكيل لجنتـــه للحوار 

في جنيف.
ولـــم  استفســـارا،  “طلبنـــا  وأضـــاف: 
النـــواب  مجلـــس  لطلـــب  يســـتجب 
فـــي معرفـــة من هـــم المشـــاركون من 
المســـتقلين ولم يوضح جدول أعمال 

المؤتمر وال مدته وال آلية عمله”.
وأعلن أن مجلس النواب سيعقد 
جلســـة خال األيام القادمة 

لبحث حوار جنيف.

غسان سالمة يتنّحى عن مهماته
القدس المحتلة ـ رويترز

يســعى رئيــس وزراء إســرائيل بنياميــن نتنياهــو للفــوز بواليــة جديــدة في ظل 
محاكمــة وشــيكة عــن تهم فســاد ووســط توقعــات بانتهــاء ثالــث انتخابات في 

الباد خال أقل من عام بنتيجة غير حاسمة أيضا. 

غيـــر  انتخابـــات  إســـرائيل  وأجـــرت 
حاســـمة في أبريل ثم في سبتمبر فيما 
أضعـــف صـــورة الزعيـــم الـــذي ال يقهـــر 
سياســـيا التـــي تمتع بها أطول رؤســـاء 
إســـرائيل بقاء في الحكـــم، والذي نفى 
ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد 

الثاث ضده. 
إخفـــاق  الـــرأي  اســـتطاعات  وتتوقـــع 
حزب ليكود اليمينـــي الذي ينتمي إليه 
نتنياهـــو وحزب أزرق أبيض الوســـطي 

قائـــد  الرئيســـي  منافســـه  بزعامـــة 
الجيش السابق بيني جانتس في 

حصـــد مـــا يكفي مـــن األصوات 
بشـــكل منفـــرد أو مع حلفاء 

لتشـــكيل أغلبيـــة حاكمـــة 

في البرلمان. 
وفتحت مراكز االقتـــراع أبوابها صباح 
أمس اإلثنين، واستمرت حتى المساء، 
حيث من المقرر ان تنشر وسائل اإلعام 
أولى استطاعات آراء الناخبين الذين 
أدلـــوا بأصواتهم مما ســـيعطي مؤشـــرا 
عـــن إمكان كســـر الجمود فـــي الموقف. 
ومن شـــأن اســـتمرار الجمـــود أن يفاقم 
الغموض االقتصادي في إسرائيل التي 

لم تقر بعد ميزانية 2020. 
ومـــن المقرر بـــدء محاكمـــة نتنياهو 
فـــي 17 مـــن مـــارس، حيـــث مـــن 
المـــداوالت  تكـــون  أن  المرجـــح 
علـــى أشـــدها حول تشـــكيل 

ائتاف بعد االنتخابات.

إسرائيل تجري ثالث انتخابات خالل عام

المغرب يفكك خلية 
“دواعش” خططت لهجمات

الرباط ـ وكاالت

اإلثنين،  أمــس  المغربية،  السلطات  قالت 
إنها فككت خلية من أربعة عناصر يشتبه 
اإلرهــابــي  داعـــش  لتنظيم  مــواالتــهــم  فــي 

وتخطيطهم لتنفيذ مشاريع إرهابية.
ــوزارة الــداخــلــيــة إن شرطة  ــ وقـــال بــيــان ل
مـــن تفكيك  تــمــكــنــت  مــكــافــحــة اإلرهــــــاب 
خلية تضم أربعة عناصر موالين لداعش، 

وتتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 سنة”.
البيان أن معتقا سابقا دين في  وأوضح 
بــاســتــقــطــاب” أفـــراد  ــاب “قـــام  قضية إرهــ
مشاريع  لتنفيذ  معهم  و”خــطــط  الخلية 
“المس الخطير بسامة  إرهابية تستهدف 

المواطنين وزعزعة األمن العام”.
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يبدو أنه حتى الفيروســـات أحيانا “تطفر” من عيشـــتها وتحاول كسر 
الروتيـــن، لتنتـــج طفـــرة فيروســـية جديدة تتصـــدر العناويـــن األولى 
والهاشـــتاقات وتحقق الشـــهرة، وبها ابتلينا اللهـــم ال اعتراض. وعلى 
الرغـــم مـــن أن الجهـــود المبذولة لمكافحـــة الفيروس مـــن قبل جميع 
الجهـــات المختصـــة يشـــاد بهـــا وال جدال فـــي ذلـــك إال أن “#كورونا_
البحريـــن”، أخـــذ منحى مختلفا مـــن قبل األفراد، وانســـاق وراء نمط 
البلبلة االجتماعية السائدة، فما إن أصيب أحد المواطنين بهذا الوباء 
حتى انتشـــر اســـمه الثالثي في جميع وســـائل التواصـــل االجتماعي 
وتفاصيل حياته االجتماعية وعدد أفراد أســـرته والحي الذي يقطنه 
والشـــوارع والممرات التي يســـلكها في طريقه إلـــى العمل، مصحوبة 

بصورة “بروفيشنال” للمصاب، وكأنه طلب للبحث عن وظيفة.
لـــم يتوقف األمر عند ذلك بل تم تذييلها “ديروا بالكم على األطفال”! 
وكأن هذا الشخص المصاب مطلوب للعدالة؛ والحق أنه لو كان توزيعا 
لســـيرته الذاتيـــة طلبـــا لوظيفة ما انتشـــرت بهذا االتســـاع. شـــخصًيا 

عندمـــا وصلتني تلك الرســـالة على الواتســـاب أصابتنـــي الحيرة هل 
علـــي التحـــرز اآلن من الوباء أم من الفضيحة؟ وهل أدعوا للمصابين 

بالشفاء أم بالستر من عواقب )الكورونا فيستا(؟
عبثـــا بحثـــت عن بعض المصداقية عند العصفـــورة تويتر... ألقرأ عن 
)أزمـــة الكمامات( ونظرية المؤامرة تطـــل من كل زاوية، وبت ال أعلم 
هـــل هو نمط الحياة الرتيب للبعض ما يدعوهم لـ )الولولة( كالندابات 
فـــي الجنائز كلما ظهرت طفـــرة حياتية أو اجتماعية أو بيئية؛ أم أننا 

أدمنا التغريد والنواح على كل كبيرة وصغيرة.

ما يجدر بنا استيعابه في مثل هذه المرحلة أن هذه األوبئة وما  «
يشابهها من مصائب قد تمر بها المجتمعات تمثل اختبارا ومقياسا 

لرقي الثقافة المجتمعية والفردية وتحضرها تماما كما تظهر الشدائد 
معادن الناس، وإال فإن كل ما سبق يدعو المرء إلى االنعزال... أدامكم 

الله بصحة وعافية ووقاكم شر المرض )نقطة(

رانيا الحاطي

كورونا و “الناس افضحونا”

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

للتواصل: 17111483

النظام اإليراني “المجرم أخالقيا وتاريخيا وآيديولوجيا”
قضية المجتمع الدولي تدور برمتها حول حقيقة النظام اإليراني “المجرم 
أخالقيا وتاريخيا وآيديولوجيا”، فقد تميز هذا النظام باالنحطاط وبأنه 
ملتقـــى األمـــراض، وأبرز أمراضـــه الغرور على أســـاس عنصري، وأحالم 
االمبراطوريـــة، واالعتمـــاد علـــى الكذب واالســـتهزاء واللعـــب بالقوانين 
والقيـــم واألخالق واألعراف الدولية، والتحلل من الواجبات اإلنســـانية، 

واالعتداء على حقوق اآلخرين، واإلرهاب، والتجسس.
والسياســـة فـــي هـــذا المجتمـــع المريـــض عنوانهـــا تحقيـــق المصلحـــة 
الشـــخصية على حســـاب كل مصلحة عامة، وتغـــرق الحقيقة في خضم 
الدعايـــات المغرضة، واســـتغالل األفكار والمبـــادئ لبلوغ أهداف ال تمت 
إلـــى تلـــك المبادئ واألفكار بأدنى صلة، وتقـــف على طرف النقيض منها 
عمـــال، إذ تحتمـــي بها قـــوال، أو تزعم الســـير بمقتضاها جـــدال كأن تعمل 
للحرب تحت ســـتار السلم وتناصر العدوان واإلرهاب وهي تتحدث عن 
التعاون ومد يد الصداقة، لهذا تعتبر الحكومة اإليرانية كاذبة مع مرتبة 

الشرف.
الشـــريف يرفض أن يكذب، ويرفض أن يتملق، ويحاول دائما أن يوفق 

بيـــن مـــا يراه حرية لـــه أو مصلحة وما هو حرية لغيـــره ومصلحة عامة، 
والشرف اإلنساني هو أصل األخالق المقبولة عقليا لدى جميع الشعوب 
واألمـــم، وهـــو أيضا دليل الحياة في ذات اإلنســـان، لكن النظام اإليراني 
كـــذاب وغير شـــريف وال أظن أنني بحاجة إلى تقديم األدلة والشـــواهد 
علـــى صحة هـــذا الواقع، فالنـــاس كلهم يعرفون انحطـــاط وهمجية هذا 
النظـــام، ونزعتـــه اإلرهابيـــة التي قـــادت المجتمـــع اإليراني إلـــى الهالك، 
إنـــه يفرض على الشـــعب فرضا أن يفكر مثله ويكرههم على الســـير في 
المنحدر الفكري، ويزعم في الوقت نفســـه أنه نصير الفكر الحر وحامي 

الحريات.

هذا النظام أضحوكة ومدرب على الكذب وشاذ كليا عن الغرائز البشرية  «
المعروفة التي تؤلف عناصر الفطرة اإلنسانية، وكلما أقرأ ما ينشر في 

وكاالت األنباء اإليرانية التابعة للنظام، أشعر أنني أمام مستنقع من 
الرجعية والعمى والتحلل األخالقي، قطعة مفصولة عن البشرية فصال 

تاما.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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جهود جبارة يشهد لها الجميع
األزمـــة حجـــم قدراتهـــا  هـــذه  فـــي  البحريـــن  أثبتـــت مملكـــة 
وإمكانياتهـــا في الســـيطرة على األزمات بـــكل اجتهاد ومثابرة 
وشفافية، جهود جبارة يشهد لها الجميع سواء على المستوى 

المحلي أو حتى العالمي.
قديًمـــا قالـــوا “إنـــك ال تســـتطيع أن تهزم عـــدوًا ال تعرفـــه”، إنما 
الجهـــود الجبارة التي تبذلها الدولة الحتواء هذه الكارثة، رغم 
غموض المرض أينعت ثمارها، فرغم عجز بعض الدول الكبرى 
عن الســـيطرة على الكارثة ومازالـــت عاجزة أمامها تمكنا نحن 
مـــن احتوائه، وهذا أمر غير مســـتغرب من الدولـــة، فقد عهدنا 

ذلك منها في مواطن شبيهة كثيرة.
وهنـــا كلمة للعائديـــن من بعض الدول الموبـــوءة الذين مازالوا 
يماطلون في مراجعة المراكز المخصصة لهم، القضية خطيرة، 
والمرض غامض وال يشبه غيره، وقد ظهرت معطيات جديدة 
منها أن الدفء ال يقضي عليه كما كان ُيعتقد، بعد ظهوره في 
البرازيـــل وهي مـــن الدول الدافئة وتقع تحت خط االســـتواء، 
وكذلك ســـجلت حاالت في الصين واليابان عاد المرض لبعض 
من شفي مرة أخرى، إذا القضية ال يستهان بها وتتطلب حجمًا 

من الوعي.

نشكر سمو ولي العهد األمير سلمان حفظه الله على قراراته  «
الحكيمة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل من ساهم في 

الحد من انتشار المرض وبذل الجهود العظيمة والتضحيات 
الكبيرة، فعال أنتم جنود الوطن الساهرون، نفخر بكم وتفخر بكم 

البحرين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

فـــي ظـــل األزمة الصحيـــة التـــي يعيشـــها العالـــم، وبتوجيه مـــن القيادة 
السياســـية والحكومـــة، اهتمـــت وزارة الصحـــة البحرينية كثيـــًرا بصحة 
المواطـــن البحرينـــي، حيث تكـــون صحته فـــي ُمقدمة األولويـــات، وقد 
اهتمـــت الدولـــة وأجهزتها الصحية بمكافحة مـــرض “كورونا” وتوفير ما 
َيلـــزم مـــن العناية للمصابين بمـــا لديها من تقنيات طبيـــة حديثة وكوادر 
طبيـــة مـــن أطبـــاء وممرضين وفنييـــن، ومراقبـــة مواطنيهـــا، واالهتمام 

بالمواطنين الُمسافرين حرًصا على سالمتهم. 
ونشـــرت وزارة الصحـــة أطقمها الطبية في الداخـــل وفي جميع المرافئ 
مـــن أجل التأكد من ســـالمة مواطنيها والمقيميـــن القادمين من الخارج، 
كمـــا تم اتخاذ الكثيـــر من اإلجراءات االحترازية، ومنهـــا منع المواطنين 
البحرينيين من السفر إلى الدول الموبوءة وعدم استقبال وسائل النقل 
من جوية وبرية وبحرية في مرافئها الوطنية، ومد يد التعاون مع جميع 

دول العالم ومنظمة الصحة العالمية الجتثاث هذا المرض.
إن المواطـــن الرشـــيد هـــو الذي يســـتمع إلى اإلرشـــادات الصحيـــة ويتبع 
التوجيهات الصحيحة التي تصدرها أجهزة الدولة من صحية وإعالمية 
وأمنيـــة، واالبتعاد عن ما يتـــم تناقله عبر وســـائل التواصل االجتماعي. 

إن التزام المواطن باإلعالم الرســـمي حول هذا المرض خطوة أساســـية 
لمكافحتـــه، ومواجهتـــه مســـؤولية الجميـــع، فكما الفرحـــة تجمعنا كذلك 
األلـــم يوحدنـــا، ويجعلنا أكثر تعاضًدا في مواجهة مـــا تتعرض له حياتنا 
وبالدنـــا، وعلينا جميعا أن نتكاتف لنبعد عنا هذا المرض وأن نتعاون مع 

وزارة الصحة وأجهزتها بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة. 
بفضـــل هللا ورعايـــة الدولـــة واهتمـــام قيادتها وبمـــا لدينا مـــن إمكانيات 
وتقنيـــات طبيـــة متنوعـــة، اســـتطاعت البحريـــن أن تتجنـــب آثـــار هـــذا 
المـــرض، وكل ما اتخذتـــه الدولة وأجهزة الفريـــق الوطني لمكافحة هذا 
الفيـــروس من إجـــراءات إداريـــة وطبية وإعالمية تســـتحق كل الشـــكر 
والثنـــاء والتقدير، وابتعاد المواطنين عن اإلشـــاعات والتضليل ينم عن 
وعي المواطنين بالدور الوطني واإلنساني للدولة ورفض كل ما َيرد من 

أقوال زائفة يتم تناقلها عبر وسائل التواصل االجتماعي.

تعمل وزارة الصحة باستمرار على تطوير أدائها الصحي في تحقيق الرعاية  «
الصحية للمواطنين والمقيمين، وبتوفير وسائل لمكافحة جميع األمراض 

في المستشفيات والمراكز الصحية العامة.

عبدعلي الغسرة

الدولة وصحة المواطن

تعاونكم مطلوب
ال يمكن ألحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات 
الدولـــة الرســـمية في مواجهة فيروس كورونـــا، حيث إنها قامت 
بجميع االحترازات واإلجراءات الوقائية الواجب عليها اتخاذها 

في سبيل مكافحة الفايروس والحد من انتشاره.
إال أنـــه علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يبقـــى العامـــل الحاســـم والعنصـــر 
األساســـي فـــي الحـــد مـــن انتشـــار الفيروس هـــو مدى اســـتجابة 
وتعـــاون المواطنيـــن والمقيميـــن، فبعـــد أن قامت الدولـــة ممثلة 
بجهاتها ومؤسســـاتها بإصدار التعليمات والقوانين التي تســـاهم 
فـــي الوقايـــة مـــن المـــرض مـــن الواجـــب علـــى األفـــراد اتباعهـــا 

بحذافيرها وذلك حفاظًا على سالمتهم وسالمة من حولهم.
كما أن لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية ونقابات 
دورا كبيرا في الحد من تفشي الفيروس، ذلك من خالل حمالت 
التوعيـــة وحـــث المجتمـــع علـــى االلتزام بإجـــراءات وإرشـــادات 
الدولة من خالل حمالت توعوية تســـتهدف الشـــرائح المنضوية 
تحتهـــا، حيـــث إن التوعيـــة مســـؤولية مشـــتركة بيـــن الجهـــات 

الحكومية والخاصة فهي ال تقتصر على الدولة فقط.
المؤثرون على برامج التواصل االجتماعي أيضًا يتحملون جزءا 
من المسؤولية تجاه متابعيهم، خصوصا في ظل متابعة شريحة 
كبيـــرة مـــن المجتمع لهم، فمـــن واجبهم تجاه تلـــك الفئة التوعية 
والتأكيد على االلتزام بما يضمن سالمتهم، كما أن التيقن والتأكد 
مـــن األخبـــار المتعلقـــة بالمرض أمـــر بالغ األهمية قبل نشـــرها مع 

ضرورة استقائها من مصادرها الرسمية.
رجـــال الدين والواعظـــون والحكماء ذوو الكلمة المســـموعة في 
أحيائهم وقراهم تقع على عاتقهم بالتأكيد مســـؤولية كبيرة في 
النصح واإلرشاد والوعظ خصوصًا أن المجتمع يثق بهم ويقتدي 
بهم وحديثهم دائمًا ما يكون مستحسنا ومطاعا في نطاق تأثيره 

وبين مستمعيه.

نعم نؤمن بأن الله هو الحافظ، تلك الجملة التي ترددت على  «
مدار األيام الماضية، كلما هممت بنصح البعض وحثه على 

اتباع أساليب الوقاية، وااللتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات 
الرسمية، لكن يبقى األخذ باألسباب مصدرا رئيسيا في وقايتك 

من المرض، األمر ال يتعلق أبدا بشخصك الكريم عزيزي القارئ بل 
هو أبعد من ذلك بكثير فسالمتك تعني سالمة عائلتك وأحبائك 
وزمالئك في العمل والعديد من الناس، فال تستهتر بها وال تكن 

سببا في علتهم.

بدور عدنان



تكتمل اليوم الثالثاء أضالع المربع الذهبي لمسابقة كأس سمو ولي العهد 
للكــرة الطائــرة عندمــا يلتقي المحرق والنصر الســاعة 5:30 مســاء، وتليها 
مواجهة األهلي والبسيتين الساعة 7 مساء، وذلك ضمن منافسات القسم 

الثاني من “أغلى الكؤوس” على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

لنصـــف  تأهـــل  داركليـــب  وكان 
النهائي بعـــد تغلبه على النبيه صالح  
مبـــاراة  مـــن  الفائـــز  مـــع  وســـيلتقي 
المحـــرق والنصـــر، كما تأهـــل النجمة 
بعد فوزه على عالي وسيلتقي الفائز 

من مباراة األهلي والبسيتين.
 في المواجهة األولى يتطلع المحرق 
وكأس  الـــدوري  مســـابقتي  بطـــل 
االتحـــاد هذا الموســـم لتحقيق الفوز 
على النصر بهدف مواصلة المشـــوار 
يقـــود  حيـــث  “الثالثيـــة”،  وتحقيـــق 

محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  الفريـــق 
المرباطي والـــذي يعتمد على ثالثي 
األطـــراف فاضل عبـــاس والمحترف 
ومحمـــد  “ماكـــودي”  الكاميرونـــي 
يعقـــوب فـــي الهجوم مـــن األطراف، 
باإلضافة إلى اإلرســـاالت الهجومية 
مـــع  الثالثـــة  ينفذهـــا  التـــي  القويـــة 
حوائط الصد لمحمد حبيب وحســـن 

الشاخوري.
 أمـــا النصـــر بقيـــادة المـــدرب حســـن 
علي فإنه يســـعى لمواصلة المشوار، 

على اعتبار أن الخـــروج يعني نهاية 
موسم أبناء الجفير، ويعّول المدرب 
علـــى خبرة صبيـــح إبراهيم ويونس 
عبدالكريم فـــي األطراف إلى جانب 
المتـــروك  حســـين  األلعـــاب  صانـــع 
والعـــب الخبـــرة حســـن ضاحـــي في 

الصد وتنفيذ الكرات السريعة.
 وفـــي اللقـــاء الثانـــي، فـــإن األهلـــي 
ثالث العرب ووصيف بطولة الدوري 
بهذا الموســـم يســـعى إلـــى اإلطاحة 
بالبسيتين القادم من الدرجة الثانية، 
حيـــث يمتلك المـــدرب الوطني رضا 
علي العديد من األوراق الرابحة في 

مقدمتهـــم الشـــقيقان ناصـــر ومحمد 
عنـــان والمحتـــرف الكنـــدي “ريموند” 
مـــع وجـــود ضاربـــي االرتـــكاز عباس 

الخباز وعلي الصيرفي.

المـــدرب  بقيـــادة  البســـيتين  أمـــا   
فإنـــه  عبدالقـــادر  خالـــد  الوطنـــي 
ســـيرمي بـــكل ثقلـــه، فالفريـــق ليس 
لديه ما يخســـره حيث إن تأهله يعد 

بحد ذاته مكسًبا، حيث يضم الفريق 
أحمـــد مشـــرف وأحمد عبدالحســـين 
والليبـــرو ســـيد علـــي خلـــف وصانـــع 

األلعاب محمد عبدهللا.

المحرق واألهلي يسعيان لبلوغ نصف نهائي أغلى الكؤوس

فريق األهلي فريق المحرق
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أصــدر االتحــاد البحرينــي لكرة اليــد جدول المرحلــة الثانية من بطولة 
دوري الدرجــة األولــى لكرة اليد، إضافة لكأس رئيس االتحاد للموســم 

الرياضي 2020/2019.

للمرحلتين  المنافســـات  وستنطلق 
األولـــى”  المجموعـــة  “سداســـي 
األخـــرى”  المجموعـــة  و”خماســـي 
بـــدءا من يوم األربعـــاء الموافق 4 
مـــارس الجـــاري، علـــى أن تختتـــم 
يوم األربعاء الموافق 25 من الشهر 
ذاتـــه، حيث ســـتكون فـــي كل يوم 
مباراة واحدة  لكال المجموعتين. 

سداســـي الكبـــار ســـتتافس فيه 6 
فرق علـــى لقـــب الـــدوري )األهلي، 
االتفـــاق، النجمـــة، باربـــار، االتحاد، 

االتحـــاد  وســـيفتتح  الشـــباب(، 
واالتفـــاق شـــريط الجولـــة األولـــى 
وذلـــك يـــوم األربعـــاء، وفـــي يـــوم 
الخميـــس 5 مارس ســـيلعب باربار 
يالعـــب  واألهلـــي  النجمـــة،  مـــع 

الشباب يوم الجمعة.
يـــوم  ســـتنطلق  الثانيـــة  الجولـــة 
اإلثنيـــن 9 مـــارس بلقـــاء االتحـــاد 
التالـــي  اليـــوم  وفـــي  والشـــباب، 
يلعـــب األهلي مع النجمة، وتختتم 
الجولة يوم االربعاء بلقاء االتفاق 

وباربار.
الجولة الثالثة ســـتبدأ يوم الجمعة 
13 مارس بلقـــاء األهلي واالتحاد، 
وفي اليـــوم التالي يلعب باربار مع 

الشباب واالتفاق والنجمة.
الجولـــة الرابعة تبدأ يـــوم الثالثاء 
17 مارس بلقاء االتفاق والشباب، 
وفـــي اليـــوم التالي يلعـــب النجمة 
واالتحاد، وفي اليوم التالي يلعب 

األهلي وباربار.
بـــدءا  األخيـــرة  الجولـــة  وتقـــام 
مـــن يـــوم اإلثنيـــن بلقـــاء النجمـــة 
التالـــي  اليـــوم  وفـــي  والشـــباب، 
باربـــار يلعب مـــع االتحاد، وتختتم 
المنافســـات بلقاء األهلي واالتفاق 

يوم االربعاء 25 مارس.
وفي مسابقة كأس رئيس االتحاد 
تتواجد 5 فرق ســـتتبارى من أجل 
الظفـــر به )البحريـــن، توبلي، الدير، 

التضامن، سماهيج(. 
مـــن  تتكـــون  األولـــى  الجولـــة 
مـــع  البحريـــن  ســـيلعب  مباراتيـــن 
توبلـــي، والتضامـــن مع ســـماهيج. 
الجولة الثانيـــة الدير مع البحرين، 
الجولـــة  توبلـــي.  مـــع  والتضامـــن 
الثالثة الدير وسماهيج، والتضامن 
الرابعـــة  الجولـــة  البحريـــن.  مـــع 
البحريـــن مع ســـماهيج، والدير مع 
توبلي. الجولـــة األخيرة توبلي مع 

من منافسات كرة اليدسماهيج، والدير والتضامن.

نــفــســه الـــشـــهـــر  ــن  ــ مـ  25 ــة  ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ وال مـــــــارس   4 الــــبــــدايــــة  إثـــــــــارة 

إصدار جدول سداسي الكبار وكأس رئيس االتحاد

اربح اآلن تذكرتين لنادي البادوك.. سارع لشراء تذاكرك قبل 7 مارس

أيام قليلة على العرض المغري لتذاكر الفورموال 1

تأجيل بطولة الخليج لسيدات كرة الصاالت

مــع العــد التنازلي الســتضافة حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في 
الشرق األوسط” لـ “سباق األضواء” سباق الـFORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج 2020، وذلــك فــي الفتــرة مــن 19 وحتــى 22 مارس الجــاري، ومع 
بقاء أيام قليلة عن العرض المغري لفرصة الفوز بتذاكر نادي البادوك للفورموال 1.

جميـــع حاملـــي تذاكـــر ســـباق األضواء 
للمنصة الرئيسية سيتمكنون من دخول 
ربـــح تذكرتيـــن  ســـحب ومـــن فرصـــة 
لنـــادي البادوك للفورمـــوال 1 والتي يبلغ 
ســـعرهم لــــ 10 آالف دوالر أميركي، لذا 
سارع لشراء تذاكرك للمنصة الرئيسية 
لفرصة ربح هذه الجائزة القيمة، وذلك 

حتى يوم السبت 7 مارس الجاري.
البـــادوك  نـــادي  تذاكـــر  وســـتمكن 
للفورموال 1 والتي ســـتتيح لرابحها من 
الدخـــول الحصري للنادي واالســـتمتاع 
الدرجـــة  ذات  والضيافـــة  بالخدمـــات 
األولى التي يقدمها نادي البادوك وذلك 
فـــي الفتـــرة مـــن 19 وحتـــى 22 مارس 
الجـــاري، إلـــى جانب خدمـــات الضيافة 
طـــول أيـــام الســـباق وفرصـــة االلتقـــاء 
بكبار الشـــخصيات وبسائقي الفورموال 

1 السابقين والحاليين أيًضا.
فقط حاملـــي تذاكر المنصة الرئيســـية 

ســـيتمكنون مـــن دخول الســـحب لربح 
تذكرتين لنادي البادوك وسيتم اإلعالن 
عـــن الفائـــز المحظـــوظ األســـبوع الذي 

يلي 7 مارس.
وجديـــر بالذكر جائـــزة البحرين الكبرى 
كثاني جولة في تقويم الموسم الجديد 
للفورمـــوال1 للعـــام 2020 والمكـــون من 
22 ســـباق على تقويـــم االتحاد الدولي 
للســـيارات، ليكون السباق الليلي األول 
للموســـم، والـــذي يشـــهد الذكـــرى الـ 70 
لـــكل مـــن بطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1 

وطيران الخليج. 
 وتوفـــر جميع أســـعار التذاكـــر الدخول 
أليام السباق األربعة وذلك للعام الثاني 
علـــى التوالـــي، والتي تشـــهد إلى جانب 
عالميـــة  ســـباقات  الفورمـــوال1،  ســـباق 
رئيســـية أخرى وبطـــوالت إقليمية. هذا 
إضافة إلى حزمـــة الفعاليات الترفيهية 
للحلبة والتي تشـــمل مجموعة مختارة 

مـــن أشـــهر الفنانيـــن الموســـيقيين فـــي 
العالم إلى جانب نخبة من نجوم الغناء 
وأبرزهـــا حفـــل الفنـــان وهـــي للدي جي 
العالمي الشهير Afrojack، ويقام الحفل 
يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، 
كما تم اإلعالن مؤخًرا عن الحفل الثاني 
والذي ســـينطلق يوم السبت 21 مارس 
المقبـــل وذلك للفنان الـــدي جي العالمي 
Don Diablo، إلـــى جانب جدول حافل 
مـــن فعاليات الترفيه العائلية على مدار 

عطلة نهاية األسبوع.
وتتوفر تذاكر المنصة الرئيســـية والتي 
ـــا ألربعة أيام  تبلـــغ 150 دينـــاًرا بحرينيًّ
الســـباق، بينمـــا منصة بتكلـــو تبلغ 120 
ـــا، إلـــى جانـــب عـــروض  دينـــاًرا بحرينيًّ
خاصـــة على تذاكر منصـــة بتلكو وذلك 
بنوعيـــن، التذكـــرة األولـــى ليـــوم واحد 

وهـــو يـــوم الجمعة مـــن الســـباق حيث 
ا،  يبلغ الســـعر للتذكرة 60 ديناًرا بحرينيًّ
النـــوع اآلخـــر مـــن التذاكر هـــو ليومين 
من الســـباق الســـبت واألحد وتبلغ سعر 
التذكرة 100 دينار بحريني، فال تفوتوا 

هذا العرض المغري.
 أمـــا منصة المنعطـــف األول 100 دينار 
بحريني، تذاكر منصات الجامعة والفوز 
ا، كما يوجد هناك  تبلغ 60 ديناًرا بحرينيًّ
عدد من العروض المخفضة على تذاكر 
ســـباق الفورمـــوال 1 وأبرزهـــا حصـــول 
طـــالب المدارس مـــن 3 وحتى 12 عام 
علـــى خصم يصـــل إلـــى 50 %، من 13 
وحتـــى 17 عاًما يحصلـــون على خصم 
25 %، طالب الجامعة خصم يصل إلى 
10 % أصحاب الهمم 25 %، كبار السن 

من 60 عاًما وأكثر 25 %.

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لكأس الخليج األولى لكرة الصاالت للسيدات عن 
تأجيل البطولة المقرر إقامتها في دولة الكويت بدًءا من 14 مارس الجاري.

وجاء تأجيل البطولة ضمن حرص 
الســـالمة  علـــى  المنظمـــة  اللجنـــة 
العامة لجميع المشاركين خصوًصا، 

وللمجتمع على وجه العموم.
وقالت عضو اللجنة المنظمة العليا 
ورئيسة اللجنة النســـائية باالتحاد 
الكويتـــي لكرة القـــدم فاطمة حياة 
إن التأجيـــل احتـــرازي، الفتـــة إلى 

أنـــه ضمـــن إطـــار مواجهة انتشـــار 
الفيروس )كورونا(.

جـــاء  التأجيـــل  قـــرار  أن  وذكـــرت 
بعـــد التشـــاور مـــع رؤســـاء اللجان 

النسائية باالتحادات الخليجية.
التأجيـــل، فـــإن  وبنـــاًء علـــى هـــذا 
البطولـــة التـــي كان مـــن المقـــرر لها 
أن تقام في نســـختها األولى خالل 

الشـــهر الجاري، ســـترحل إلى الربع 
األخيـــر مـــن العام الحالـــي )2020(، 

يتـــم حتـــى اآلن تحديـــد  دون أن 
وقت معين.

الصخير- حلبة البحرين الدولية
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سمو ولي العهد جعلنا نشعر 
باالطمئنان في ذروة الخوف

باعتبــاري مواطنــا وصحافيا، ال أجد مفرا مــن إبداء كامل اإلعجاب والتقدير 
بتلــك الجهــود الوطنية المخلصة؛ التي يقودها صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة في التصدي المبكر آلفة العصر، كورونا الخطير.
وال أعتقــد أن أيــا مــن المواطنين والمقيمين في المملكــة، يغيب عن أذهانهم 
دور الرجــل الــذي يتقــدم الصفــوف األماميــة فــي معركــة البحريــن مــع هــذا 
الفيروس عندما قال: “كلنا جنود في ساحة مواجهة واحدة وإن عدونا اليوم 

هو فيروس كورونا ال المصابين به”.
لذلــك ليــس غريبــا أن يشــعر مــن يعيــش علــى هــذه االرض باالطمئنــان فــي 
ذروة الخــوف مــع تفشــي الفيــروس؛ بســبب الشــفافية فــي اإلعالن الرســمي 
عــن اإلجــراءات والمعلومات من اجهزة الدولة بشــأن أي مســتجد محلي عن 

المرض.
وال شــك أن “الشــفافية” جــزء مــن أســلحة الحــرب علــى كورونــا، مــن خــالل 
الوعي في المجتمع بحساسية المرحلة ومدى خطورتها، وهذا ما تجسد في 
دور الحملــة الوطنيــة لمكافحة مرض كورونا، حيث وضعت الرأي العام أمام 

خيارات تقطع الطريق على التقديرات الشخصية.
لذلك أســتطيع القول إنني أتقبل فكرة انتظار المعلومات واتباع اإلرشــادات 
الصحيــة مــن المصــادر الرســمية، بــدل أن أبحث عنهــا وأجتهد، فأنــا واثق أن 
مــا يتوجــب علــي معرفته لن يتأخر في حال اســتجد أي شــيء عن كورونا.. 

وعسى أن يحفظ هللا البحرين وأهلها من كل مكروه.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أحمد مهدي

علي مجيد

حسن علي
عندما يلتقي النصر 

والبسيتين
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هنأ ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد آل 
خليفـــة نائب رئيـــس المجلس األعلى 
للبيئة عضو المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، بمناسبة النجاح الكبير الذي 
حظي به مهرجـــان كأس جاللة الملك 
فيكتوريـــوس  فريـــق  وفـــوز  للقـــدرة 

بالمركز األول في السباق. 
 وقال ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
آل خليفـــة “إن اهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
بكافـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
تفاصيل مهرجـــان كأس الملك للقدرة 
واإلداريـــة  التنظيميـــة  واإلجـــراءات 
ســـاهم بصـــورة مباشـــرة فـــي تحقيق 
الغاليـــة  للـــكأس  الكبيـــر  النجـــاح 
ووصولهـــا إلى األهـــداف التي وجدت 
مـــن أجلهـــا في إثـــراء مســـيرة رياضة 
القدرة البحرينيـــة واإلقليمية وتأكيد 

مكانة مملكة البحرين باعتبارها جزًءا 
ـــا في خارطـــة رياضة القدرة على  مهمًّ

المستوى اإلقليمي والعالمي”. 
وبيـــن ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
الواســـعة  المشـــاركة  “إن  خليفـــة  آل 
مـــن قبـــل مختلـــف فرســـان البحريـــن 
ســـاهمت  الخليجيـــة  واإلســـطبالت 
لـــكأس جاللـــة  فـــي تحقيـــق النجـــاح 

التنافـــس  أن  إلـــى  باإلضافـــة  الملـــك 
قبـــل كافـــة اإلســـطبالت  مـــن  الكبيـــر 
البحرينيـــة والخليجية يؤكـــد المكانة 
العاليـــة والكبيرة لـــكأس جاللة الملك 
باعتبارها من أهم الســـباقات وأقواها 
فـــي المنطقـــة ويحظى باهتمـــام كبير 

من قبل خيرة الفرسان”. 
 وأشـــاد سمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
فريـــق  فـــارس  بتحقيـــق  خليفـــة  آل 
بطـــالً  فيكتوريـــوس ســـلمان عيســـى 
لـــكأس حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
160كـــم  لمســـافة  للقـــدرة  المفـــدى 
الدولـــي، مشـــيًرا أن تحقيـــق الفـــارس 
لهـــذا المركـــز جـــاء بفضـــل توجيهـــات 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للســـباق ووضـــع  المتميـــزة  وقراءتـــه 
إلـــى  وصـــوالً  لـــه  المناســـبة  الخطـــة 

تحقيق الفارس للمركز األول.

رفـــع الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  خليفـــة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  البحرينيـــة 
والتبريـــكات إلـــى القيـــادة الرشـــيدة، 
بمناســـبة تحقيق ســـمو الشيخ ناصر 
األول  للمركـــز  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
فـــي ســـباق كأس الســـعودية العالمي 
للخيل وتحقيق ســـمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة نجل 
ســـمو ولـــي العهـــد للمركـــز األول في 

الشوط الثاني من السباق.
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وهنـــأ   
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بمناســـبة تحقيق الحصان 
“بورت ليونز” ملك سموه على المركز 
األول في الشوط األول، كما هنأ سمو 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة بمناسبة تحقيق الجواد “دارك 

بـــاور” ملك ســـموه للمركـــز األول في 
الشوط الثاني من السباق.

البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار   
البحرينيـــة بـــان هـــذه الفـــوز يضـــاف 
المتتاليـــة  اإلنجـــازات  سلســـلة  إلـــى 
لمملكـــة البحرين على ســـاحة رياضة 
الفروســـية الدولية بمختلف أشكالها 
ممـــا يســـهم فـــي إبـــراز اســـم مملكـــة 

علـــى  مكانتهـــا  وتعزيـــز  البحريـــن 
خارطـــة الرياضة العالميـــة، كما يأتي 
هـــذا اإلنجـــاز مواكًبـــا عصـــر الذهـــب 
الـــذي أطلقـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة مؤخًرا.
 وأكد الشـــيخ محمد بـــن دعيج على 
الرعايـــة الملكيـــة مـــن لـــدن حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه وعلى الدور البارز 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في االرتقاء برياضة الفروســـية، كما 
أكـــد على الجهود الكبيـــرة التي بذلها 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ســـلمان في ســـبيل 
تهيئـــة الجـــواد “دارك بـــاور” للوصول 

إلى هذا اإلنجاز المبهر.

محمد بن دعيجسمو الشيخ فيصل بن راشد

هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمانأشادة بتحقيق فارس فيكتوريوس سلمان عيسى “أغلى الكؤوس”

محمد بن دعيج يهّنىء بإنجازّي كأس السعودية للخيلناصر بن حمد يتلقى تهنئة فيصل بن راشد
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يســـود الترقب الشـــارع الرياضي البحريني 
عموًمـــا، والكـــروي علـــى وجـــه الخصـــوص، 
لمباريـــات إيـــاب نصـــف نهائـــي كأس جاللة 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الملـــك 
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مارس الجاري.
 ويلعـــب الحـــد مـــع الرفـــاع، ثـــم المحرق مع 
المنامـــة؛ للكشـــف عـــن هوية طرفـــي نهائي 
أغلـــى الكؤوس الذي تحدد لـــه ليقام يوم 4 

أبريل المقبل.
وكانـــت مباريـــات الذهاب أســـفرت عن فوز 
الحـــد على الرفـــاع بنتيجـــة )0-2(، فيما فاز 

المحرق على المنامة بنتيجة )2-1(.
ويترقب الجميع ما ستؤول إليه المباريات، 
خصوًصـــا بعد التنافس الكبير واإلثارة التي 

شهدتها مباريات الذهاب.
 في الجهـــة األولى، فإن الرفاع حامل اللقب 
سيقاتل إلى آخر اللحظات للدفاع عن الكأس 

الغاليـــة التي أحرزها الموســـم الماضي، رغم 
صعوبة الموقف فـــي لقاء اإلياب بعد تأخره 
ذهاًبا أمام الحد الذي يقم مســـتويات مميزة 
ومتصـــدًرا بجـــدارة لمنافســـات دوري ناصـــر 

بن حمد الممتاز. وســـبق للطرفيـــن أن التقيا 
فـــي القســـم األول للدوري، وفـــاز الحد، فيما 
كان نهائي النســـخة الماضية بينهما، وابتسم 

الكأس للسماوي الرفاعي.
 فـــي الجهـــة الثانيـــة، فـــإن المواجهـــة بيـــن 
المحرق والمنامة ســـتتكرر للمرة الثالثة في 
هـــذا الموســـم، بعد أن التقيـــا أوالً في ذهاب 
نصف النهائي وفاز المحرق، فيما التقيا قبل 
أيام في منافســـات الجولة التاســـعة لدوري 

ناصـــر بن حمد الممتاز، وكـــّرر المحرق فوزه 
أيًضا، وهذه المرة برباعية نظيفة.

مباريـــات ســـيغلب عليهـــا الطابع التنافســـي 
بال شـــك، فالحد والمحرق لديهما األفضلية؛ 
بفضـــل فوزهما ذهابا، فيما لن يســـلم الرفاع 
ذهـــب  مـــن  طبـــق  علـــى  األمـــور  والمنامـــة 
المســـتطيل  داخـــل  حظوظهمـــا  وســـيبقيا 
عـــن  ستســـفر  مـــا  انتظـــار  فـــي  األخضـــر 

المباراتين.

ترقب إلياب المربع الذهبي لكأس الملك
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أحمد مهدي
األربعاء الكشف 

عن هوية طرفي 
النهائي األغلى

أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، عــن تقديره للجهــود التي بذلهــا االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
إلخراج مهرجان حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه للقدرة، مشيًرا سموه إلى أن هذه الجهود ساهمت بتحقيق كامل النجاح.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن المهرجـــان الذي حظـــى برعاية 
كريمة مـــن حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه له مكانة خاصة 
واإلســـطبالت  والفرســـان  االتحـــاد  لـــدى 
المشـــاركين، حيـــث يحظى باهتمـــام كبير 
مـــن الجميـــع خصوًصـــا أنـــه يحمـــل اســـم 
سيدي الوالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفـــدى، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن االتحـــاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة 
سمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
حقـــق كامـــل النجـــاح عبـــر تســـخير كافـــة 
اإلمكانيـــات واختيـــار الكفـــاءات المتميزة 
مـــن الكـــوادر والتـــي عملت بـــكل جهد من 
أجل تسجيل نجاح آخر يضاف إلى سلسلة 
النجاحـــات التـــي حققهـــا االتحـــاد بتنظيم 

المهرجان الغالي على قلوب الجميع.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد   
الماليـــة   gfh آل خليفـــة بدعـــم مجموعـــة 
للمهرجـــان، حيـــث إن هـــذا الدعـــم يؤكـــد 
حـــرص المجموعـــة علـــى دعـــم القطاعين 
الشـــبابي والرياضي في المملكة ويتماشى 
مع الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجاللة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه بدعـــم 
رياضـــة القدرة، معرًبا ســـموه عـــن تقديره 

لمجوعة gfh على دعمها المهرجان.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
فـــرض  فيكتوريـــوس  فريـــق  أن  خليفـــة 
هيمنتـــه في المهرجان عبـــر تحقيق المركز 
األول في الســـباق الرئيســـي لمســـافة 160 
كم وسط المشـــاركة الواسعة من الفرسان 
واإلســـطبالت، مقدًمـــا ســـموه التهاني إلى 

الفرسان الفائزين بالمراكز الثالثة األولى.
 وكان ســـموه قـــد تـــوج الفـــارس ســـلمان 
بطـــالً  فيكتوريـــوس  فريـــق  مـــن  عيســـى 
للسباق الرئيسي لمسافة 160 كم، والمركز 
الثاني الفارس معيوف الرميحي من فريق 
الزعيـــم، والمركـــز الثالث عثمـــان العوضي 

من فريق فيكتوريوس.

 عيسى بن عبداهلل يشيد بدعم ناصر بن حمد

 أكد سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة أن االتحـــاد تشـــرف بتنظيـــم مهرجان 
جاللـــة الملك حفظـــه هللا ورعاه للقدرة، حيث 
حـــرص االتحـــاد على تنفيـــذ توجيهات ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد ال خليفة مـــن حيث 
الترتيبـــات الالزمـــة إلظهار المهرجـــان بأفضل 
صورة والذي يحمل أسم جاللة الملك المفدى، 
باإلشـــراف  ويفتخـــر  يعتـــز  االتحـــاد  أن  كمـــا 

والتنظيم المتميز على المهرجان دوًما.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أن فريـــق االتحـــاد قـــد شـــكل اللجـــان 
العاملة ذو الكفاءات العالية والخبرة المتميزة 
إلنجاح هذا المهرجان الذي يحمل اسم جاللة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، حيث إن 
أداء اللجنة المنظمة فاق التوقعات من حيث 
الترتيبـــات المميـــزة وتســـجيل نجـــاح جديـــد 

ألغلى المسابقات.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا ال 
خليفـــة عـــن بالـــغ ســـعادته للجهـــود الكبيـــرة 
المبذولة من اللجان العاملة التي ساهمت في 

 GFH نجاح المهرجان، مشيًدا بدعم مجموعة
الماليـــة المســـاهمة بشـــكل واضح فـــي إنجاح 

هذا المهرجان بأعلى المستويات المطلوبة.

 الصالحي يشيد بتعاون الجهات اإلعالمية

 أشـــاد توفيـــق الصالحـــي مدير المكتـــب اإلعالمي 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ومركـــز 
المعلومـــات رئيس لجنة العالقـــات العامة واإلعالم 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  باالتحـــاد 
مهرجـــان  رافقـــت  التـــي  اإلعالميـــة  بالتغطيـــة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى للقـــدرة، 
مشـــيًرا إلـــى أن اللجنـــة اإلعالميـــة حرصـــت علـــى 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالمســـاهمة بنجاح المهرجـــان عبر التغطية 
اإلعالميـــة الموســـعة فـــي كافـــة وســـائل اإلعـــالم 
المرئية والمقروءة والمسموعة إضافة إلى وسائل 
التواصل االجتماعي، مشيًدا بالتعاون المستمر مع 
الصحف المحلية عبر فرد مســـاحة مميزة للتغطية 

اإلعالمية.
 وأعـــرب توفيـــق الصالحـــي بجهـــود وزارة شـــئون 
اإلعـــالم متمثلـــة بقنـــاة البحريـــن الرياضيـــة عبـــر 
نقلهـــا الســـباق علـــى الهـــواء مباشـــرة واالســـتوديو 
التحليلـــي الذي رافق الســـباقات طـــوال المهرجان، 
واآلراء المتنوعة التي رصدتها القناة الرياضية مع 

الفرسان والمسئولين.
 كمـــا أعرب توفيق الصالحي عن تقديره إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة على دعم ســـموه 
المتواصـــل للجنـــة اإلعالميـــة، مشـــيًدا بالمســـاهمة 
بتحقيق كامل النجاح للمهرجان الذي خرج بأفضل 
مستوى تنظيمي يؤكد حرص االتحاد على تحقيق 

عوامل النجاح ألكبر بطوالت موسم القدرة.

 عروض رعاة الخيل

 نّظـــم االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة فعاليـــة رعـــاة الخيل ضمـــن الفعاليات 
المصاحبـــة لمهرجـــان جاللـــة الملـــك المفـــدى 

للقدرة.
مـــن  واســـعة  مشـــاركة  الفعاليـــة  وشـــهدت   
الفرسان الذين قدموا لوحات فنية مميزة في 
المســـابقات الثالث، وســـط حضـــور جماهيري 

مميز أعطى أجواء حماسية على العروض.
 وجـــاءت المراكز األولـــى لفعالية التعرج على 
النحـــو اآلتـــي: المركـــز األول منصـــور عطيـــة، 
المركـــز الثانـــي ســـيد أحمـــد البـــالدي، المركـــز 
الثالث عقيل الجبل، المركز الرابع علي عقيل، 
وفعاليـــة  الميـــل،  ياســـين  الخامـــس  المركـــز 
البراميـــل: المركـــز األول أيمـــن مهـــدي، المركز 
الثاني ياســـين الميل، المركز الثالث سيدأحمد 
البالدي، المركز الرابع هادي أشـــكناني، المركز 
الخامس ســـيدأحمد القصاب، وفعالية التقاط 
الهـــي: المركـــز األول منصـــور عطيـــة، المركـــز 
الثالـــث  المركـــز  البـــالدي،  ســـيدأحمد  الثانـــي 
الرابـــع ياســـين  المركـــز  ســـيدأحمد القصـــاب، 

الميل، المركز الخامس هادي أشكناني

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن راشد

جانب من عروض رعاة الخيل

عيسى بن عبدالله مع أحمد بن خليفة

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يشيد بدعم gfh المالية وجهود االتحاد الملكي
ــوالت ــط ــب ــرض هــيــمــنــتــه فـــي أغــلــى ال ــ ــوس ف ــوري ــت ــك ــي ــد أن فــريــق ف ــ ســمــوه أك



البحرين تستضيف البطولة العربية للرجال 2022
اعتمــدت اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة بطــوالت عامــي 
2021 و2022 والتي ســينظم خاللها االتحاد 9 بطوالت على مســتوى األندية 

والمنتخبات.

جاء ذلك، خالل اجتماع اللجنة التنفيذية 
فبراير   27 بتاريخ  مصر  فــي  عقد  الــذي 
الماضي برئاسة الشيخ علي بن محمد آل 

خليفة.
ــبــحــريــن بــطــولــة  وســتــحــتــضــن مــمــلــكــة ال
ــتــاســعــة والــثــالثــيــن  ــعــربــيــة ال األنـــديـــة ال
ــنـــادي األهـــلـــي بــشــهــر فــبــرايــر  بــضــيــافــة الـ
بذات  البطوالت  قائمة  2021، فيما تضم 
ـــ 21 لــأنــديــة  الــعــام كــال مــن الــبــطــولــة الـ
ــة الـــكـــويـــت،  ــ ــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـيـــدات ب

 20 والـــ  للرجال   30 الـــ  العربية  والبطولة 
العربية  والبطولة  للشواطئ  للسيدات 
الثالثة للناشئين والناشئات للكرة الطائرة 
الشاطئية التي ستقام باألردن، والبطولة 
الــســادســة عــشــرة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
ستقام  الــتــي   )2003 )مــوالــيــد  للناشئين 
بمصر، وأخيًرا البطولة األولى للمنتخبات 
التي  الــطــائــرة  للكرة  للسيدات  العربية 

ستقام بالمغرب.
مــمــلــكــة  ســتــحــتــضــن   2022 ــام  ــ عـ ــي  ــ وفـ

للرجال،   23 الـ  العربية  البطولة  البحرين 
العام  بنفس  البطوالت  قائمة  تضم  كما 
لأندية  األربعين  العربية  البطولة  إقامة 
الـ  العربية  والبطولة  لبنان،  في  العربية 
للشواطئ،  للسيدات   21 والـــ  للرجال   31
للناشئين  الــرابــعــة  الــعــربــيــة  ــة  ــبــطــول وال
في  الشاطئية  الطائرة  للكرة  والناشئات 
للمنتخبات  الثانية  والــبــطــولــة  الــمــغــرب، 

في   2004 ــيــد  مــوال لــلــنــاشــئــات  الــعــربــيــة 
الــمــغــرب.  ومــن بين الـــقـــرارات األخـــرى، 
السيدة  التنفيذية  الــلــجــنــة  كلفت  فــقــد 

بشرى حجيج نائبة الرئيس للتواصل مع 
اتحادات جيبوتي وموريتانيا والصومال 
لالتحاد  انضمامهم  بغرض  القمر  وجــزر 

بمخاطبة  العامة  األمانة  وتكليف  العربي 
الرسمية  الوثائق  لطلب  االتــحــادات  تلك 
ــاع الـــقـــادم  ــمـ ــتـ ــعــرضــهــا فـــي االجـ مــنــهــا ل

للجمعية العمومية.
االجتماع  عقد  على  الموافقة  تمت  كما 
القادم للجنة التنفيذية والذي يسبق انعقاد 
واالنتخابي  الــعــادي  العمومية  الجمعية 
بمملكة   2021/2025 االنتخابية  للدورة 
شهر  مــن  األول  النصف  خــالل  البحرين 

ابريل 2021م.
كما تمت الموافقة على استخدام الكرات 
الجديدة )الصاالت( المعتمدة من االتحاد 

الدولي بدًءا من البطوالت القادمة.

اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للكرة الطائرة

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

الذوادي  اليوم عبدالعزيز  يشارك صباح 
للسيارات  البحريني  االتحاد  عام  مدير 
والمتطوعين  المحكمين  لجنة  عــضــو 
ــي  ــدولـ ــاد الـ ــحـ ــالتـ الـــدولـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـ
الفرنسية  بــالــعــاصــمــة   FIA لــلــســيــارات 
للجنة  األول  االجـــتـــمـــاع  فـــي  ــاريـــس  بـ
جميع  بحضور  والمتطوعين  المحكمين 

األعضاء.
ــذا االجـــتـــمـــاع ضــمــن سلسة   ويـــقـــام هــ
التابعة  الدولية  اللجان  اجتماعات  من 
تعقد  التي  للسيارات  الــدولــي  لالتحاد 
ــلــجــان عــلــى مـــدار  بــاســتــمــرار لــجــمــيــع ال
المتطوعين  لــجــنــة  وســتــنــاقــش  الـــعـــام، 
ــام كــــل مــــا يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم  ــكــ ــحــ ــ وال
المحلية  ســـواء  والــبــطــوالت  السباقات 
إذ  والعالمية،  الدولية  أو  اإلقليمية  أو 
والبطوالت  السباقات  استعراض  سيتم 
ونظم  المتطوعون  فيها  يــشــارك  الــتــي 

ــســالمــة الـــواجـــب اشــتــراطــهــا  ــن وال األمــ
لـــدى مــشــاركــتــهــم مـــن خـــالل الــمــعــايــيــر 
الدولي  االتحاد  يضعها  التي  واألنظمة 
المتطوعين  هـــؤالء  ونسبة  لــلــســيــارات 
فـــي هــــذه األنـــشـــطـــة وأبــــرزهــــا بــطــولــة 
الــعــالــم لــلــفــورمــوال 1 وبــقــيــة الــبــطــوالت 
من  الــمــزيــد  لــجــذب  والــســعــي  المختلفة 

سيتم  كما  الجنسين،  مــن  المتطوعين 
المهام  بمختلف  الحكام  دور  استعراض 
ــبــطــوالت الــمــتــنــوعــة، كــمــا سيتم  فــي ال
والبطوالت  السباقات  استعراض  أيًضا 
في  والمنظمين  الحكام  وتوزيع  المقبلة 
وعلى  المناسب  بالشكل  البطوالت  هذه 
أعضاء  وسيحرص  احتياجاتها،  حسب 
اللجنة على استعراض كل ما من شأنه 
سباقات  في  التنظيمي  الجانب  خدمة 
ــارات وبــطــوالتــهــا والـــعـــديـــد من  ــيـ ــسـ الـ

المحاور األخرى واألجندة.
ــمــحــكــمــيــن  ــة ال ــنـ ــجـ ــى لـ ــعـ ــسـ ــيــــث تـ  حــ
قــدرات  بتطوير  الدولية  والمتطوعين 
ــز مما  ــمــارشــال وإمــكــانــيــات الــحــكــام وال
نجاح  نسبة  أعلى  تحقيق  فــي  يساهم 
كبير  بشكل  ويساهم  السيارات  لرياضة 
عالم  في  والسالمة  األمــن  عنصري  في 

الرياضة المكيانيكية.

عبدالعزيز الذوادي

اســتعراض الســباقات التي يشــارك فيهــا المتطوعون
الذوادي يشارك باجتماع لجنة المحكمين الدولية

اللجنة اإلعالمية

الــخــلــيــج لصناعة  فــريــق شــركــة  حــقــق 
دوري  بطولة  “جيبك”  البتروكيماويات 
ــكــرة الــقــدم   ــمــؤســســات ل الــشــركــات وال
األولـــى  لــلــمــرة   2020  -  2019 لــمــوســم 
السلبي  تعادله  بعد  وذلــك  تاريخه،  في 
مع فريق جارمكو في المباراة المؤجلة 
ملعب  على  األول  أمس  جمعتهما  التي 

نادي ألبا بالرفاع. 
22 نقطة  إلـــى   ورفــــع جــيــبــك رصــيــده 
نقطة  ــفــارق  وب المسابقة،  صـــدارة  فــي 
الوصيف  جارمكو  منافسيه  أقــرب  عن 
بـــ 21 نــقــطــة. وجــــاءت الــمــبــاراة جيدة 
وندية طوال دقائقها التي كان كل من 
في  التقدم  لتحقيق  يسعى  الفريقين 
هو  اللقاء  ينقص  مــا  كــل  وكــان  اللقاء، 
تسجيل األهداف التي لم تأتي في ظل 

تألق الحراسة وإضاعة الفرص. 
بفرصتين  الــلــقــاء  دخـــل  جيبك  فــريــق 

فارق  اعتبار  على  الفوز  أو  التعادل  أما 
دافع  لذلك  الخصم  وبين  بينه  النقطة 
التي  الــتــعــادل  بنتيجة  وخـــرج  ببسالة 
ــى  األولـ لــلــمــرة  الــلــقــب  لتحقيق  قــادتــه 
ــدارة  ــاء عــن جـ فــي تــاريــخــه والــــذي جـ
ــذي  ال األداء  عــلــى  عــطــًفــا  واســتــحــقــاق 
روح  من  الموسم  طــوال  الفريق  قدمه 
ــة فــي تحقيق  قــتــالــيــة وإصـــــرار، ورغــب
فنية  قــيــادة  خلفه  ومـــن  االنــتــصــارات 

ــمـــدرب الــوطــنــي الــقــديــر  مــمــثــلــة فـــي الـ
صــــالح حــبــيــب الـــــذي كـــانـــت بــصــمــاتــه 
المميزة  المجموعة  أداء  على  واضحة 
من الالعبين. فضالً عن دعم المسؤولين 
فــي الــشــركــة ووقـــوف الــجــهــاز اإلداري 
الخلوق  الرجل  الفريق  مسؤول  بقيادة 
بدر المصنوري وجميع من حولهم، هذا 
الدعم يمثل ضمانة الستمرارية الفريق 

على المنافسة في المواسم المقبلة.

فرحة فريق جيبك بالفوز 

بالبطولــة الفريــق  مشــاركات  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
“جيبك” بطال لدوري الشركات الكروي

غانا يحقق كأس الجاليات لكرة القدم
الـــشـــاطـــئـــيـــة لـــــألـــــعـــــاب   98.4 بــــطــــولــــة  ضــــمــــن 

تــوج ســفير جمهوريــة مصــر العربية لدى مملكة البحرين ياســر شــعبان فريق 
الجالية الغانية بلقب كرة القدم للجاليات في بطولة 98.4 لأللعاب الشاطئية 
للمراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة والفتيــات والجاليــات والتــي تنظمهــا 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل 
الوطنــي، وذلــك بحضور مدير إدارة االتصال والتســويق القائم بأعمال مدير 

إدارة تمكين الشباب نوار عبدهللا المطوع.

الغانية  الــجــالــيــة  فــريــق  واســتــطــاع   
على  بفوزه  مــرة  ألول  الكأس  إحــراز 
ــمــصــريــة بــركــالت  ــيــة ال ــجــال فـــريـــق ال
ستة  مقابل  أهــداف  بسبعة  الترجيح 
أهــــداف بــعــد انــتــهــاء الــشــوط الثالث 

بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها.
 ســجــل أهـــــداف غـــانـــا فـــي الــمــبــاراة 
إيفانس وفتاو، ومن  أوباري هدفين، 
عالمة الجزاء سجل له أوباري، أمانو 
بكري  محمد  لمصر  وسجل  وســيــدو، 

هـــدفـــيـــن، مــحــمــود شـــريـــف وطــــارق 
الترجيح سجل  رفاعي، وفي ركالت 
محمود شريف وعمرو زيدان، وتمكن 
حارس غانا فرانسيس من صد ركلة 

السيد األنصاري.
الشوط األول كان متكافًئا مع خطورة 
من  التسرع حرمهم  أن  إال  لغانا  أكثر 
ــتــفــوق، بــيــنــمــا اســتــغــل الــمــصــريــون  ال
ــفــرص واســـتـــفـــادوا مــن كـــرة ثابتة  ال
ــداف مقابل  ــ بــثــالثــة أهـ بــهــا  تــقــدمــوا 

هدفين.
وفي الشوط الثاني اندفع العبو مصر 
لتوسيع الفارق، مقابل قوة دفاع غانا 
التعادل  تسجيل  من  أوبــاري  ليتمكن 

بثالثة أهداف لمثلها.

وفــي الــشــوط الــثــالــث وبــعــد هجمات 
مصرية متواصلة سجل محمد بكري 
هـــدف مــصــر الـــرابـــع لــيــرد عــلــيــه غانا 
بالتعادل إيفانس من منتصف الملعب 

عند استئناف اللعب.

جانب من التتويج
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أصــدر اتحــاد االتحــادات الرياضيــة العربية تعميما رســميا إلى 
جميــع االتحــادات العربيــة الوطنيــة لأللعــاب الرياضية يحثهم 
فيــه علــى تأجيــل األنشــطة الرياضيــة بســبب انتشــار فيروس 

كورونا.

الرسمي  التعميم  فــي  ــاء  وجـ
الرياضية  االتــحــادات  التــحــاد 
“البالد  حصل  والـــذي  العربية 
ــورت” عــلــى نــســخــة منه  ــ ــب ســ
“)...( نود إحاطتكم بأن انتشار 
العديد  فــي  ــا  كــورون فــيــروس 
ولــخــطــورة  الــعــالــم  دول  مـــن 
على  وحفاظا  الفيروس،  هــذا 
ــنـــيـــن عــامــة  ســـالمـــة الـــمـــواطـ
ــريــاضــيــيــن خـــاصـــة، نــأمــل  وال
ــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة تــأجــيــل  ال
ــمــنــافــســات الــعــربــيــة  جــمــيــع ال
على  الــقــادم  مــايــو  حتى شهر 

األقــــــــل حـــســـب أهـــمـــيـــة كــل 
المشاركين  وأعــــداد  مناسبة 
التي  ــدول  الـ وخــصــوصــا  فيها 
ــذا الـــفـــيـــروس  ــ ــا هـ ــه ظـــهـــر فــي
متمنين  ــهــا...  مــن ــقــادمــيــن  وال

السالمة للجميع”.
األمين  بتوقيع  التعميم  وذيل 
علي  بن  سعود  لالتحاد  العام 

العبدالعزيز.
يشار إلى أن اتحاد االتحادات  «

الرياضية العربية ينضوي 
تحت مظلة اتحاد اللجان 

األولمبية الوطنية العربية 
التابع لجامعة الدول العربية.

“كورونا” يؤجل األنشطة الرياضية العربية حتى مايو
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“بنك الذهب” إحدى مبادرات الشباب والرياضة في “بحريننا”
الماضية باألعوام  تحققت  التي  إنجازاتهم  لتوثيق  المنجزين  يدعو  المؤيد 

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن مبادرة بنك الذهب التي دشنها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
حفل ميثاق من ذهب تعتبر إحدى مبادرات الوزارة لتنفيذ مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترســيخ قيم المواطنة “بحريننا” في تســليط 

الضوء على المنجزين وإنجازاتهم التي رفعت اسم البحرين وعلمها عالًيا. 

ــع وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب  ــ ــاب ــ  وت
والـــريـــاضـــة يــعــتــبــر بــنــك الــذهــب 
 )  /goldenbankbh.com  /  /:https(
ــؤون  شـ وزارة  ــادرات  ــ ــب مــ ــدى  ــ إحـ
ــاب والـــريـــاضـــة فـــي الــخــطــة  ــشــب ال
الوطنية حيث يقع هذا البنك ضمن 
الوطني”  التميز  “سجيل  مــبــادرة 
باعتباره يتضمن معلومات مفصلة 
أبناء  من  اإلنــجــازات  أصحاب  عن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــنــجــزيــن في 
ــمــــجــــاالت وصـــورهـــم  ــ مــخــتــلــف ال
ومــعــلــومــات عــن إنــجــازاتــهــم التي 

رفع  فــي  ساهمت  والــتــي  تحققت 
اســـم وعــلــم الــبــحــريــن فــي العصر 

الذهبي. 
بنك  موقع  أن  المؤيد  أيمن  وبين   
ــومــات عن  ــب يــتــضــمــن مــعــل ــذهـ الـ
المنجزين وإنجازاتهم التي تحققت 
في العامين 2019-2018 وانطالًقا 
الشباب  وزارة شــؤون  مــن حــرص 
وتسجيل  توثيق  على  والــريــاضــة 
فتح  سيتم  فإنه  اإلنــجــازات  كافة 
باب توثيق اإلنجازات التي حققها 
السابقة  الــســنــوات  فــي  المنجزين 

ا  ليشكل بنك الذهب مرجًعا أساسيًّ
لكافة اإلنجازات التي حققها أبناء 

البحرين في جميع السنوات. 
 ودعـــــــا وزيـــــــر شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
المبادرة  إلى  المنجزين  والرياضة 
ــصــفــحــة  ــول عـــلـــى ال ــ ــدخــ ــ ــ فـــــي ال
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لــتــســجــيــل وتــوثــيــق إنــجــازاتــهــم؛ 
الــشــبــاب  شــــؤون  وزارة  لــتــتــمــكــن 
موقع  على  وضعها  من  والرياضة 

“بنك الذهب”.
أيمن المؤيد
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األول  للفريق  التونسي  المدرب  أكد 
لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي األهــلــي كمال 
ــفــرق  ال مــســتــويــات  أن  ــي،  ــ ــزواغـ ــ الـ
الممتاز  حــمــد  بــن  نــاصــر  دوري  فــي 

متقاربة.
وأشار الزواغي في تصريح إعالمي 
متقاربة  المستويات  جميع  أن  إلــى 
إلى حد ما، مبيًنا أن االختالف يكمن 
في وجود أفضلية لبعض الفرق على 
األخرى في مستوى نسق المباريات.

المسابقة  التي تلعب  “الفرق   وقال: 
لديها  المثال  سبيل  على  اآلسيوية 
ــل داخــــــل الــمــســتــطــيــل  ــضـ نـــســـق أفـ

األخضر، وهو ما يرجحها”.
ــلـــي إلــى  ــاد األهـ ــي قــ ــزواغــ ــ ــان ال ــ وكـ
فـــي ظــهــوره  الـــفـــوز األول  تــحــقــيــق 
األول بدوري ناصر بن حمد الممتاز، 
حينما تفوق على الحالة بهدف دون 

مقابل.
وأوضـــــــح الــــمــــدرب الـــتـــونـــســـي أن 
فــريــقــه قـــدم مــبــاراة طــيــبــة، مقدما 
التهاني لجميع العبيه وإدارة النادي 

والجهازين الفني واإلداري.
ــي أن الــمــبــاراة أمــام  ــزواغـ ــر الـ وذكــ
أنها  تكن سهلة، خصوًصا  لم  الحالة 
كان  والـــذي  الترتيب،  متذيل  أمــام 
 6 الـــ  بطعم  فــوز  يرغب في تحقيق 
المهم  من  كــان  أن  إلــى  الفًتا  نقاط، 
عدم الخسارة، والخروج على األقل 

بنقطة واحدة.
الحالة  الــفــوز عــلــى  إلـــى أن   ولــفــت 
بــدايــة طيبة ومــوفــقــة، مــشــيــًرا إلى 
أنه سيكمل العمل الذي بدأه المدرب 
ــي  ــفــريــق األهــل الـــوطـــنـــي الـــســـابـــق ل
ــعــــدون، ومـــعـــرًبـــا عــن  ــــســ عــيــســى ال

تمنياته بالتوفيق للسعدون.

التونسي الزواغي: مستوى الفرق متقارب
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أعلنت شركة بهبهاني واخوانه، الموزع الحصري لسيارات فولكس واجن في 
البحريـــن، عـــن أســـماء الفائزين في الســـحب لحملة ما بعد البيـــع “اربح رحلة 
إلى فولفسبورغ، ألمانيا 2020”، التي تكافئ عمالء فولكس واجن المخلصين 

إلنفاقهم خالل فترة الحملة.
وجـــرت حملـــة فولكـــس واجن لخدمة مـــا بعد البيـــع “رحلة إلى فولفســـبورغ، 

ألمانيا 2020” من ديسمبر 2019 حتى 31 يناير 2020. 
وقدمـــت الحملـــة لمالك ســـيارات فولكس واجن فرصة الدخول في الســـحب 
والفـــوز برحلـــة إلى فولفســـبورغ، ألمانيا من خـــالل إنفاق مـــا ال يقل عن 170 
دينار، لشراء قطع غيار، و/أو ملحقات من مركز فولكس واجن للصيانة خالل 
فترة الحملة. وسيحصل الفائزون على تجربة شخصية للعالمة التجارية من 

خالل زيارة إلى كل من مصنع فولكس واجن واألوتوستاد.
وأقيـــم الســـحب في معـــرض فولكـــس واجن بحضـــور اإلدارة وممثـــل وزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة في البحرين، إذ تم اإلعالن عن غيث العزاوي، 
مالك ســـيارة GTI والشـــيخ محمـــد ســـلمان آل خليفة، مالك ســـيارة الطوارق 
كفائزين في حملة فولكس واجن لخدمة ما بعد البيع، والمتمثلة برحلة رائعة 

لتجربة أصل العالمة التجارية وتاريخها العريق.

“فولكس واجن” تعلن الفائزين بـ “رحلة إلى فولفسبورغ”

أقامت وحدة العمل التطوعي بلجنة 
األعمـــال الخيريـــة بجمعية اإلصالح 
بالمحـــرق،  اإلصـــالح  جمعيـــة  بمقـــر 
بمناســـبة  الخـــاص  حفلهـــا  مؤخـــًرا 
إنجاز 20 ألف ســـاعة تطوعية خالل 
العـــام 2019، بحضـــور نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة جمعية اإلصالح خالد 

بوقحوص.
 وخـــالل الحفل تـــم تكريم مـــا يزيد 
عـــن 100 متطـــوع مـــن فـــرق وأفراد 
مـــن المشـــاركين فـــي برامـــج وحدة 
بمناســـبة  وذلـــك  التطوعـــي،  العمـــل 
تطوعيـــة  ســـاعة   20,000 إنجـــاز 
قدمتهـــا ســـواعد شـــبابية بحرينيـــة 

خالل العام 2019.
نقاشـــية  جلســـة  الحفـــل  تضّمـــن 
الرحـــالت  مـــن  مشـــاهدات  تناولـــت 
المســـتفادة  والـــدروس  اإلغاثيـــة 
منهـــا، شـــاركت فيها المدربة أســـماء 
المدنـــي والمتطوعـــة نـــور القاســـمي 
بوجيـــري،  عائشـــة  والمتطوعـــة 
أعقبهـــا كلمـــة بعنـــوان “تغييـــر العالم 
يبـــدأ بالتطوع” قدمها، مدير شـــؤون 

العمليـــات اإلداريـــة بلجنـــة األعمـــال 
الخيرية، نواف الكوهجي. 

الرئيـــس  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه   
التنفيـــذي للجنـــة األعمـــال الخيريـــة 

اإلصـــالح، محمـــد جاســـم  بجمعيـــة 
ســـيار، بإنجـــازات وقدرات الشـــباب 
مشـــيًدا  المتطـــوع  البحرينـــي 
بجهودهـــم ووعيهـــم بأهميـــة العمل 

التطوعـــي من خـــالل عملهـــم المميز 
بلجنـــة  التطوعـــي  العمـــل  بوحـــدة 
عـــن  عّبـــر  كمـــا  الخيريـــة.  األعمـــال 
اعتزاز جمعية اإلصالح بمشـــروعات 
وحدة العمل التطوعي النوعية التي 
تقدم من خاللهـــا العديد من الفرص 
التطوعية للشـــباب، والتي من شأنها 
ترســـيخ قيم التكافـــل والتعاون بين 
أبنـــاء المجتمع، مؤكـــًدا حرص لجنة 
األعمـــال الخيريـــة على دعـــم العمل 
التطوعي سعًيا لجذب عدد أكبر من 
المتطوعين، وتوفير جميع الوســـائل 
واإلمكانيـــات الالزمـــة لتعزيز ونشـــر 

ثقافة التطوع في البحرين.

تــطــوعــيــة ــة  ــاعـ سـ ألــــف   20 ــز  ــج ــن ت “اإلصــــــــاح” 

يمثل االنتشـــار التدريجي لشبكة الجيل 
قطـــاع  فـــي  ثورّيـــة  تجربـــة  الخامـــس، 
األجهـــزة النقالـــة. وعلـــى نحـــو متزايـــد، 
يســـتخدم المســـتهلكون أجهزة متعددة 
في العديد من السيناريوهات، ولتجربة 
مثريـــة فـــإن تطبيقـــات األجهـــزة النقالة 
هـــي المفتـــاح للوصـــول إلـــى االرتبـــاط 
التشعبي. على هذا النحو، تؤمن هواوي 
األكثـــر  التطبيقـــات  علـــى  الطلـــب  بـــأن 
ذكاًء ســـيزداد وتســـعى الشـــركة إلى أن 
تكون في المقدمـــة لتمكين هذا التغيير 
HUAWEI AppGal�  الهائـــل. اســـتخدم
lery - منصة توزيع التطبيقات الرسمية 
مـــن هـــواوي، ممـــا يوفـــر بديـــالً جديـــًدا 

لمستخدميها. وبصفتها ضمن أكبر ثالثة 
متاجر للتطبيقات على مســـتوى العالم، 
 HUAWEI AppGallery تتوفـــر منصـــة
اآلن فـــي أكثـــر مـــن 170 دولة/منطقـــة 
مع 400 مليون مســـتخدم نشـــط شهرًيا 
)MAUs(، تغطي التطبيقات والخدمات 

الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

“هواوي” تكشف عن منصة 
HUAWEI AppGallery

“مجمع الواحة” يعرض “ال أحب الباستيك”
ــق وعـــــــــي بـــيـــئـــي ــ ــلـ ــ الــــمــــســــرحــــيــــة تــــســــتــــهــــدف خـ

ا بعنــوان “ال أحــب البالســتيك” في مقّره. وكان هذا النشــاط جــزًءا من جهود مجموعة الراشــد لخلــق الوعي حول  قــّدم مجمــع الواحــة الجفيــر عرًضــا مســرحيًّ
االستدامة والممارسات االجتماعية التي تؤدي إلى حدوث تغييرات سلوكية في بيئتنا المباشرة.

 يـــروي الفيلـــم قصـــة الفوضى التـــي لعبها 
الـــذي  البالســـتيك  وخاصـــة  البالســـتيك، 
يستخدم مرة واحدة، على نظامنا البيئي. 

شـــارك أكثـــر مـــن 30 طالًبـــا مـــن مدرســـة 
الجـــودة التعليميـــة، المدرســـة البريطانية 
فـــي البحريـــن، مدرســـة القلـــب المقـــدس، 

مدرســـة النور، في هذه المسرحية الرائعة 
الخفيفة والصوتية التي لقيت استحساًنا 

كبيًرا من الجمهور.

تـــم إنشـــاء وإخراج المســـرحية بواســـطة 
أنوبـــام راميش كينجـــر ومصمم الرقصات 

بيا بانيرجي من خوابجة: بيت األحالم.

أقيمـــت بطولـــة البابجـــي في مجمـــع الواحة - الجفيـــر، حيث حضرهـــا أكثر من 600 
العب من البحرين والســـعودية. وكان من بين المشـــاركين العبون من جميع مناحى 
الحيـــاة. أصغـــر العـــب يبلغ من العمـــر 19 عاًما واألكبر ســـنًّا عند 40 عاًمـــا. وتضمنت 
الفـــرق مزيًجا مـــن األوالد والبنات باإلضافة إلى فرق البنات فقط.   كان هذا الحدث 
من أوائل مســـابقات األلعاب التي أقيمت داخل مركز تجاري في البحرين. واجتذب 
الحدث شـــباب Gen Z كمشـــاركين أوليين وجمهور. وشارك الالعبون في فرق تضم 
4 أعضـــاء، حيـــث لعب كل فريق دور خروج المغلـــوب، الدور نصف النهائي ثم الدور 
النهائـــي علـــى مدار يومين. وكان الفائـــزون األكبر في البطولة هـــم “فريق S9”، يليه 

فريق آر بي جي وفريق الموز في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

مجمع الواحة- الجفير ينظم لعبة البابجي

اســتضافت االختصاصيــة النفســية فريدة ديســيلفادياس
“سيدات األعمال” تناقش “نظرية االختيار”

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  نّظمـــت 
البحرينيـــة مؤخـــًرا ورشـــة عمل حول 
 ،” Choice theory ”   االختيـــار نظريـــة 
غالســـر  وليـــام  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون 
العالمـــي، باســـتضافتها االختصاصيـــة 
فريـــدة  النفســـية  الدكتـــورة 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  ديســـيلفادياس 
معهـــد ويليـــم غالســـر العالمـــي وممثل 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
ومـــدرب معتمـــد للنظرية واستشـــاري 
ســـلوكي، وذلك بالتنســـيق مع الرئيس 
غالســـر  ويليـــام  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
البحريـــن الشـــيخة فجر بنـــت علي آل 

خليفة.
أقيمـــت الورشـــة فـــي  مقـــر الجمعيـــة 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  بحضـــور  بالزنـــج، 
عضـــوات الجمعيـــة وضيوفهـــا.. وقد 
أشـــرف على تنظيـــم الفعاليـــة اللجنة 

االجتماعية بالجمعية.
 مـــن جانبهـــا، أشـــادت رئيســـة اللجنة 

االجتماعية بالجمعية، فيكي معوض، 
بالفعالية مشـــيرة إلى مضي الجمعية 
قدما  فـــي تنفيـــذ برنامجهـــا الخدمي 
والثقافي لألعضاء، وتعريفهم بورش 

عمل متنوعة ومفيدة. 
 مـــن جهتهـــا، ذكـــرت المشـــرف العـــام 

التدريـــس  هيئـــة  وعضـــو  للتدريـــب 
العالمـــي  جالســـر  ويليـــام  بمعهـــد 
والممـــارس المعتمـــد، الشـــيخة فجـــر 
بنت علي آل  خليفة وهي أول حاملة 
لشـــهادة اإلرشـــاد الواقعي مـــن معهد 
أن  البحريـــن،  فـــي  غالســـتر  وليـــام 

 الورشـــة تأتي فـــي إطـــار دور المعهد 
التوعوي بالتعاون مع جمعية سيدات 
مســـتوى  البحرينيـــة  لرفـــع  األعمـــال 
األفـــراد  بيـــن  العـــام  والوعـــي  الثقـــة 
والمؤسســـات حيـــال ثقافـــة االختيار 

والسلوك الفعال.

المشاركون في الورشة

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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“تاكسي العربية” تتسلم أسطول Camry هايبرد
ــرة ــ ــ ــت ــ ــ بـــــــمـــــــعـــــــرض تـــــــــويـــــــــوتـــــــــا فـــــــــــي س

تســلمت شــركة “تاكســي العربيــة”، الرائــدة فــي مجــال توفيــر خدمــات 
 Camry ســيارات األجــرة فــي البحريــن، أســطواًل مــن ســيارات “تويوتــا
هايبــرد” الكهربائيــة مــن شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، الوكيــل الحصــري 

لسيارات تويوتا في المملكة. 

وقـــام المديـــر العام التنفيـــذي للمبيعات 
في شركة إبراهيم خليل كانو، إسماعيل 
أكبر، بتسليم األسطول للعضو المنتدب 
لشـــركة تاكسي العربية، توفيق القطان، 

في معرض تويوتا في سترة. 
وتعليًقا على هذه المناسبة، قال توفيق 
أســـطول  تزويـــد  أهميـــة  عـــن  القطـــان 
هايبـــرد”:   Camry”بســـيارات الشـــركة 
يأتي شـــراء ســـيارات “Camry هايبرد” 
االســـتراتيجي  توجهنـــا  مـــع  متوافًقـــا 

نحو حلول نقل مســـتدامة. توفر شركة 
تاكســـي العربية خدماتها في كل أرجاء 
البحريـــن، وهو ما دفعنا للمســـاهمة من 
خـــالل هـــذا األســـطول فـــي الحـــد مـــن 

انبعاثات الكربون الضارة. 
تعـــد ســـيارة “تويوتـــا Camry هايبـــرد” 
خيـــاًرا مفضـــاًل للعديـــد مـــن الشـــركات 
وذلك لجمعها بين المتانة، األداء القوي 
الســـلس  التســـارع  للبيئـــة،  والصديـــق 

والكفاءة العالية في استهالك الوقود.

لبناء نظام بيئي 
آمن لتطبيقات 

الهاتف المحمول



حاول أن تستمع للموسيقى أثناء عملك.

تفكيرك المستمر بحل مشاكل اآلخرين تتعبك.

اهتم بنفسك الفترة المقبلة، واعمل على األهم.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية.

تحصل على المزيد من األموال التي تساعدك.

قد ترفض التفكير في أحالمك وتتبع الروتين.

حاول أن تنهي العالقة غير المرضية.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك الصحية.

حاول أن تبحث عن األشياء التي تشجعك.

اليوم مناسب جدا لرياضة المشي في المساء.

األجواء ال تساعد على التقدم بمشروع.

لديك موهبة فال تضيعها في غير محلها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 مارس

1924
انتهاء الخالفة العثمانية رسمًيا 
ــة الــخــلــيــفــة الــعــثــمــانــي  ــإزاحــ ــ ب
هو  ونفيه  الثاني  عبدالمجيد 
يد  على  أســرتــه  ــراد  أفـ وجميع 

كمال أتاتورك.

تناقش الفنانة زينة قضية التبني والعالقات األســرية في دراما 
رمضان المقبل، عبر مسلسلها “جمع سالم”.

وتشــاركها في بطولة العمل الفنانــة دالل عبدالعزيز ومحمد 
عالء وملك قــورة وآخرون من النجوم، والمسلســل للمؤلف 

محمد ناير، وإخراج إيمان حداد، الذي انطلق تصويره أمس األول. 
وتكتم ُصناع المسلســل على التفاصيل والفنانين المشاركين في 

البطولــة إلى حين االنتهاء من جميــع التعاقدات والبدء في تصوير أول المشــاهد، إذ 
وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير العمل في الفترة المقبلة.

تقــدم فريــق الدفاع عن الطيار أشــرف أبواليســر بطلب 
عاجــل إلى النائــب العام المصــري؛ إلصدار قــرار بمنع 
الفنان محمد رمضان من الســفر خارج مصر، لضمان 
مثولــه أمام القضاء وعدم التهــرب من تنفيذ عقوبة قد 

تصل إلى 5 ســنوات ســجن، مع تعويض قــدره الفريق بـ 
25 مليون جنيــه. وأكد المحامي مجــدي حلمي، أن الفريق 

القانوني للطيار أبواليســر تقدم بدعوى يطالــب فيها بمنع محمد رمضان من 
السفر، لحين الفصل في القضية، استنادا للمادة 175 لسنة 2018 من القانون.

ســافرت الفنانــة هنــد صبري لحضــور عرض أزيــاء عالمي 
في مدينة ميالنو، وســتعود على الفور الســتكمال تصوير 
مشــاهدها ضمن أحداث مسلســلها الرمضانــي الجديد 
“هجمــة مرتــدة”، وهــو االســم المبدئــي للعمــل الــذي 

ســيجمعها بأحمد عز للمرة األولى فــي الدراما التلفزيونية 
في موسم رمضان المقبل. وبمجرد أن يعلن عن عمل درامي 

جديد، ســواء أكان سينمائيا أو دراميا يضم نجوما من الصف األول، تبدأ التكهنات 
عن خالف األبطال في ما يتعلق بترتيب األسماء على “تتر” العمل.

سفر هندمنع سفرجمع سالم
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فيديو  “الليركس”،  بطريقة  جديدا  كليبا  “رحمة”  المصرية  المطربة  طرحت 
ألغنية “أنا يصعب عليا “ على قناتها في الـ “يوتيوب”. 

واألغنية من كلمات مصطفى مرسي، لحن وليد سعد، توزيع مدحت خميس، 
العدلي،  بوسي  “إستايلست”  الكليب  ومنفذي  أنــور،  ياسر  صــوت  مهندس 
وإخــراج  مونتاج  شانا،  هشام  فوتوغرافيا  البيروتي،  إيــاد  وكوافير  مكياج 
ياسر عبد الرازق. وتساءل الجميع، لماذا طرحت رحمة أغنية “أيصعب عليا” 
في هذا التوقيت، واإلجابة عليه أنه بعد انفصالها في باريس منذ أشهر قليلة 
التركيز  رحمة  قررت  مصر،  إلي  ورجوعها  العربي  األعمال  رجل  زوجها  من 
واجتهاد على  بجد  أغنيات   6 اآلن  نفذت حتى  فقد  الفني،  عملها  التام في 
غير عادتها من قبل، دون كلل؛ كي تخرج وتفصل تماما عن أي طاقة سلبية 
نتيجة ظروفها االجتماعية األخيرة.  فاألغنية تدور حول فكرة ُبعد الحبيب 
تجاه  مشاعره  وبـــرودة  الرجل  قلب  وقسوة  بــه،  تمسكها  رغــم  حبيبته  عن 

الجنس اللطيف.

رحمة تطرح كليب “أنا يصعب عليا” على “يوتيوب”

 1878
 انتهاء الحرب الروسية العثمانية باستعادة بلغاريا استقاللها.

 1939
غاندي يبدأ بالصوم في مومباي دفاًعا عن وحده واستقالل الهند.

 1945
نهاية معركة مانيال باسترجاع مانيال عاصمة الفلبين.

 2005
افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود.

 1895
مولد ركنر فرش، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل.

طرح النجم هاري ستايلز 
فيديو كليب أغنيته 

الجديدة “Falling”، على 
قناته الرسمية بـ “يوتيوب”.

ورغم مرور وقت قليل على 
طرح األغنية، بدأت تحقق 

رواجا كبيرا.

تقدمها اللجنة الثقافية بـ “نادي مدينة عيسى” في اليوم العالمي للمسرح

“كمامة” اإلسباني الفونسو ساستري برؤية المخرج اسحق عبداهلل

تستعد اللجنة الثقافية بنادي مدينة عيسى لتقديم احد اهم األعمال المسرحية 
للمؤلف والكاتب اإلســباني “الفونســو ساستري”، وهي مســرحية “الكمامة”، من 
إعــداد وســينوغرافيا وإخــراج الفنان اســحق عبــدهللا. ومن المؤمــل ان تعرض 
المســرحية أواخــر الشــهر الجاري تزامنا مــع االحتفال باليوم العالمي للمســرح، 
ويشــارك في المســرحية مجموعة من الشــباب العاشــق للمســرح، الذين قطعوا 
شــوطا بعيــدا فــي التمرس، هــم: محمود طاهر، نور حميــد، بيان قطيش، جالل 
الرفاعــي، علــي عبدالجليــل، يونــس مــال هللا، أميــر ربيــع، فاطمــة ياســر، خالــد 

خليل، ويساعد في اإلخراج حسين ناصر وحسن الحسن.

عبدهللا  اسحق  الفنان  العمل  ومخرج 
قال في حديث لـ “البالد”: إن موضوع 
عــمــومــا تحكم  ــاقــش  ــن ي الــمــســرحــيــة 
ــرة، ومــا  ــ ــان فـــي األســ ــسـ وهــيــمــنــة اإلنـ
على  انعكاسات  من  ذلك  على  يترتب 
تقديم  طموحه  أن  مضيفا  المجتمع، 
عمل متكامل يعتمد على التركيز على 
والهدوء  الممثل  الشخصيات وتكنيك 

والسكون واالنفعاالت الشخصية.
وتـــقـــدم اســحــق بــجــزيــل الــشــكــر إلــى 
ــادي مــديــنــة عــيــســى أحــمــد  ــ رئـــيـــس نـ
الثقافية  الــلــجــنــة  ــيــس  ورئ الــعــكــبــري، 
التسهيالت  كــل  عــلــى  أحــمــد،  ــالح  صـ

بالمستوى  للظهور  والتشجيع  والدعم 
الذي يليق بتاريخ نادي مدينة عيسى، 
ودوره الكبير في إثراء الساحة الفنية 

باألعمال المتميزة.
ــبـــالد” عــن مــدى  وردا عــلــى ســـؤال “الـ
تــقــارب رؤيــتــه اإلخــراجــيــة مــع رؤيــة 
ــان الـــقـــديـــر عــبــدهللا  ــنـ ــفـ الـــمـــخـــرج والـ
ــذي ســبــق وأن أخـــرج  ــ ال الـــســـعـــداوي، 
 ،1994 الـــعـــام  “الــكــمــامــة”  مــســرحــيــة 
وحصل على جائزة افضل إخراج في 
التجريبي،  للمسرح  القاهرة  مهرجان 
المسرحية  أشــاهــد  “لــم  أسحق  أجــاب 
ومعلمي  أســتــاذي  قدمها  التي  كاملة 

النص  ان  وبــمــا  الـــســـعـــداوي،  عــبــدهللا 
عالمي، فمن المؤكد أن تختلف الرؤية 
بين المخرجين، وسأحاول أن أحافظ 
الـــدرامـــي  ــاءه  ــنـ الــنــص وبـ عــلــى روح 

ومواقف الشخصيات ومصائرها”.
اإلســبــانــي  الـــكـــاتـــب  أن  والـــمـــعـــروف 
ــد عــمــالــقــة  ــســو ســـاســـتـــري” أحــ ــفــون “ال
من  بــاالســتــفــادة  المطالبين  الــمــســرح 
شعلته  ومــســك  المهيبة،  كالسيكيته 
لــزيــادة نــوره وإظهار  الــدهــر  حينا مــن 

ــو كــاتــب يــقــدس األلــــوان  ــه، وهــ ــائ ــه ب
ــه على  ــ ــدرت ــمــســرح وقــ ــل ل الـــمـــتـــعـــددة 
الوقوف ضد المأساة والفاجعة والقهر 
نرى  كل مسرحياته  واالستعباد، وفي 
والتمرد  والــعــدالــة  والــوضــوح  الصحة 
وأخيرا  والتملك،  والقهر  الظلم  على 
ينتصر  إذ  المهمة،  التركيبية  المرحلة 

اإلنسان رغم جنونه وصراعه.
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أسامة الماجد

الكاتب االسباني الفونسو ساستري

مساعد المخرج حسن الحسن

جانب من البروفاتالمخرج اسحق عبدالله خالل البروفات
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“عشرون عاما مع الميثاق” في “كانو الثقافي”
ضمــن التجــارب األولية الســتخدامات المبنــى الجديد، نظم مركــز عبدالرحمن 
كانــو الثقافــي، يــوم الثالثــاء 25 فبرايــر، محاضــرة بعنــوان “عشــرون عاما مع 

الميثاق “ لندى شمس، وأدار الحوار عبدالرحمن الباكر.

ــــدى األمــســيــة بـــاإلشـــارة  واســتــهــلــت ن
استقاللها  بعد  البحرين  مملكة  لتميز 
االقتصادية  المجاالت  من  العديد  في 
بحكم  والــســيــاســيــة  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
موقعها الجغرافي االستراتيجي، الذي 
جعلها محط أطماع الدول في السابق.
تشهده  ــذي  ــ ال ــتــطــور  ال أن  ــافـــت  وأضـ
الــمــمــلــكــة فــي الــوقــت الــحــاضــر ماهو 
بــدأ في عهد  الــذي  للتطور  امــتــداد  إال 
المغفور له بإذن هللا الشيخ عيسى بن 

سلمان آل خليفة. 
بالثقة  الوثيقة والميثاق  وعرفت ندى 
الــمــتــبــادلــة بــيــن الــحــكــومــة والــشــعــب 
واللوائح  القوانين  الحكومة  فتفرض 
من  الــمــواطــن  إليه  يحتاج  مــا  لتوفير 

خدمات وحاجات.
ــدى أن مــيــثــاق الــعــمــل  ــ ن وأوضــــحــــت 
يعتبر  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــوطــنــي 

وثــيــقــة احــتــوت عــلــى مــبــادئ وأفــكــار 
إحــداث  منها  والهدف  ورئيسة،  عامة 
واألداء،  المنهج  في  جذرية  تغييرات 
الدولة  به تحديد سلطات  تم  ما  وهو 
ومــؤســســاتــهــا تــنــفــيــذا لــرغــبــة الــمــلــك 

وتطلعات الشعب.
وأكدت أن الميثاق انطلق برؤية ملكية 
البحرين  مملكة  ملك  لدن  من  راسخة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وهي الرؤية التي التقت مع 

تطلعات وطموحات الشعب.
الوطني  الــعــمــل  مــيــثــاق  أن  وأضــافــت 
ــازات، عزز  اإلنـــجـ مــن  الــعــديــد  بجانب 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة بــإنــشــاء  ــمــ ــ ــة ال مــكــان
المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة 
بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
برفع  ساهم  الــذي  خليفة،  آل  إبراهيم 
على  القائمة  للمساهمة  الــمــرأة  قــدرة 

أساس تكافئ الفرص باالنتقال الناجح 
من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم.

ــددت نــدى  وفـــي خــتــام حــديــثــهــا، عــ
المراحل التي مر بها الميثاق ابتداءا 
2000، بإصدار  العام  من نوفمبر في 
بتشكيل   36 رقــم  أميريا  أمــرا  الملك 
لجنة وطنية عليا لبدء مشروع ميثاق 
صــدور  ذلــك  وعقب  الوطني،  العمل 
لــدعــوة   ،2001 ــعــام  ال الملكي  ــر  األمـ
والتصويت  لالستفتاء  المواطنين 

الوطني،  العمل  ميثاق  مشروع  على 
لتصل نسبة التصويت إلى 98.4 %، 
مع  الشعب  ثقة وتالحم  ما دل على 

الحكومة الرشيدة.
ــتــــطــــورات  ــ ــى ال ــ ــ ــدى إل ــ ــ وأشــــــــــارت ن
المملكة  واكــبــتــهــا  ــتــي  ال الــمــســتــمــرة 
الوطني،  العمل  ميثاق  تشريع  منذ 
والوالء  واالنتماء  المواطنة  وأهمية 
في سبيل إعالء كلمة الوطن ورفعته 

وتطوره.

طارق البحار

فاجأت النجمة ليدي غاغا الجمهور، بقرارها المفاجئ، وهو إقالعها عن  «
تدخين السجائر، قائلة على صفحتها الخاصة “إذا كنت ال تدخن، فال 

ن في حياتي مرة أخرى”. تفكر أبداً بفعلها، لن أدّخِ

٢٣

tariq_albahhar

أفضل ما تختاره من المسلسالت واألفالم للمشاهدة على “نتفلكس”
المسلسالت البوليسية تأتي دائًما في المقام األول من االختيار

أصبحــت شــبكة “نتفلكــس” عالميــا االختيار المثالي؛ بســبب انتشــار الكورونا، الذي دفــع البعض إلى البقاء فــي المنزل خوًفا من 
اإلصابة بالفيروس، مع أن حضور الســينما في البحرين آمن جدا. ويعرض أســبوعيا جديد الســينما حول العالم عبر الشاشــات، 
إال أن الكورونا تســبب بحالة كبيرة من الخمول في الســينمات العالمية؛ بســبب الخوف من انتشــار العدوى خصوصا في الصين 
والــدول المجــاورة، مــا أدى الــى ذهــاب بعض الــدول لعرض أعمالها علــى المنصات اإللكترونيــة، مثل “نتفيلكــس” وغيرها، التي 
اســتفادت مــن األزمــة. وبعيــًدا عــن األمــراض، وإذا كنــت مــن المتابعين، فهذه جولــة ألفضل ما تحتويه الشــبكة من 

األفالم العالمية والعربية والمسلسالت التي ال تفوت أبدا:

”Girl“ فيلم

حول  أحــداثــه  تــدور  بلجيكي  فيلم 
مراهقة تدعى الرا، تبلغ من العمر 15 
راقصة  تكون  أن  وترغب في  عاًما، 
باليه ناجحة، لكنها تشعر باإلحباط؛ 

بسبب طبيعة جسدها.
والــفــيــلــم تــألــيــف وإخـــــراج لــوكــاس 
بوليستر،  فيكتور  وبطولة  دونـــت، 

وأوليفر بودارت.

 Dolemite Is My“ فيلم
”Name

 ،2019 إنتاج  من  أميركي  كوميدي 
بــــرور، ومـــن تأليف  أخــرجــه كــريــج 

سكوت ألكساندر والري كاراسكي.
ميرفي،  إيــدي  الفيلم  ببطولة  وقــام 
مــور،  راي  رودي  الــمــخــرج  دور  فــي 
الـــمـــعـــروف بـــتـــصـــويـــره لــشــخــصــيــة 
ــة مـــن أفـــالم  ــيــــت”، وســلــســل ــمــ ــ “دول

االستغالل الجنسي.

”The Protector“ مسلسل

ــخــذ مــجــريــات  ــّت مــســلــســل تـــركـــي ي
مــلــحــمــيــة مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى األكـــشـــن 
ــغــمــوض، إذ يــقــوم هــاكــان، وهــو  وال
الــبــطــل  دور  بــتــبــنــي  ــادي  ــ عــ ــاب  ــ شـ

مهمة  عاتقه  على  تقع  الذي  الخارق 
حماية مدينة اسطنبول.

ويــتــعــّرف عــلــى قـــواه الــخــارقــة من 
في  ــه  ل منحت  ســريــة  مهمة  خـــالل 

الماضي.

”POLAR“ فيلم

تــدور أحــداثــه حــول “دانــكــن فيزال”، 
وهـــو قــاتــل مـــأجـــور مــحــتــرف جـــًدا 
يــعــمــل لـــصـــالـــح إحــــــدى الـــشـــركـــات 
الخاصة، وبعد بلوغه 50 سنة ينوي 
البعيدة  البلدات  إحدى  إلى  الذهاب 

الهادئة في “مونتانا” للتقاعد.
“دانكن”  التقاعد يكتشف  قبل  ولكن 
بقتل  يقوم  الشركة  فــي  مــديــره  أن 
تقاعدهم  قــبــل  الــمــأجــوريــن  القتلة 
لالستيالء على أموالهم وحساباتهم 
مواجهة  في  نفسه  ويجد  بالكامل، 
العديد من القتلة المأجورين لصالح 
معهم  يتعاقد  الذين  السابق  مديره 

مدير الشركة للتخلص منه. 

”Peaky Blinders“ مسلسل

المسلسالت  مــحــبــات  مــن  كــنــت  إن 
 Peaky“ فــمــســلــســل  ــيــســيــة،  ــول ــب ال
جــدا،  رغــبــتــك  ســيــلــّبــي   ”Blinders

عقب  بريطانيا  في  أحــداثــه  وتــدور 
الحرب العالمية األولى. 

يدور   ”Peaky Blinders“ ومسلسل 
ــذي  حـــول الــبــطــل كــالــيــن مــورفــي ال
يجّسد دور تومي شيلبي، وهو قائد 
عصابة، إضافة إلى سام نيل في دور 
المحقق المسؤول عن قمع العصابة. 

The Boy Who Har� “فيلم 
”nessed the Wind

حقيقية  قصة  مــن  مــأخــوذة  قصته 
للشاب الماالوي “ويليام كامكوامبا”، 
الــرابــعــة عشر من  ويــلــيــام فتى فــي 
عمره يحب العلوم، لكنه يعيش في 
قرية فقيرة تمر بظروف صعبة جًدا، 
وتعاني القرية من الجفاف وارتفاع 
إلى  أدى  الذي  األمر  الحرارة،  درجة 
وبما  الــمــزروعــات،  فــي  كبير  جفاف 
الــمــزارعــيــن،  مــن  لعائلة  ينتمي  أنـــه 
نفقات  ــده مــن ســـداد  لــم يتمكن والـ
مــدرســتــه لــيــتــرك “ويـــلـــيـــام” الــفــتــى 

الطموح المدرسة مجبًرا.

”Velvet Buzzsaw“ فيلم

تأملي  أميركي  وإثــارة  فيلم جريمة 
ويتطلب تركيز شديد في التفاصيل 

وهو من إنتاج “نتفلكس”، من تأليف 
وبــطــولــة  جـــيـــلـــروي،  دان  وإخــــــراج 
جــيــك جــيــلــيــنــهــال وريـــنـــي روســـو 
وتوني كوليت وزاوي أشتون وتوم 
وديفيد  دايـــر  وناتاليا  ستوريجيد 

ديغز وبيلي ماجنوسن.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي عــالــم 
لوس  في  المعاصر  التشكيلي  الفن 
في  تعمل  التي  جوزفينا  أنجليس، 
جــالــيــري فــنــي كــبــيــر، وتــجــد جــارهــا 
مع  شقته  في  متوفي  ديــز  فيتريل 
الفنية  الــلــوحــات  مـــن  مــهــول  عـــدد 
التي أوصى بحرقها بعد وفاته، لكن 
صديق جوزفينا الناقد الفني يخبرها 
بقيمة هذه األعمال الفنية، فتأخذها 
وتبيعها لكن كل من يشتريها تحدث 

له جريمة عنيفة.

”Black Mirror“ مسلسل

 Black“ تروي كل حلقة من مسلسل

التكنولوجيا  عـــن  قــصــة   ،”Mirror
ــحــديــثــة والــمــســتــقــبــلــيــة. وبــعــض  ال
للقلق  ومــثــيــرة  ــة  ــادمـ صـ ــقــصــص  ال
لـــدرجـــة ســتــدفــعــِك لــلــتــســمــر أمـــام 
مسلسل  أن  خـــصـــوًصـــا  ــة،  ــاشـ ــشـ الـ
“Balck Mirror” يكشف للناس طريق 

المخيف من التقدم التكنولوجي. 

”SEE YOU YESTERDAY“ فيلم

 Sebastian و   CJ مــن  كــل  يقضي 
بالمدرسة  ومعجزة  أصدقاء  أفضل 
ــي الــعــمــل  ــل دقــيــقــة فـ الـــثـــانـــويـــة كـ
الصنع:  محلي  اختراع  أحــدث  على 
حــقــائــب تــحــمــل عــلــى الــظــهــر تتيح 
ــن. ولــكــن عــنــدمــا  ــزمـ الــســفــر عــبــر الـ
توفي شقيق CJ األكبر “كالفين” بعد 

مواجهة مع ضباط الشرطة.
وقــــرر الــثــنــائــي الـــشـــاب اســتــخــدام 
ــم غـــــيـــــر الـــمـــكـــتـــمـــلـــة  ــهــ ــ ــت ــ ــي ــ ــن ــ ــق ــ ت

فــي مــحــاولــة يائسة  الســتــخــدامــهــا 
ــامـــرة  ــغـ ــن، وهــــــي مـ ــفــ ــ ــال ــ ــاذ ك ــ ــقـ ــ إلنـ
العائلي  الــحــب  إلـــى  تستند  علمية 
واالنــقــســامــات الــثــقــافــيــة والــرغــبــة 
العالمية في تغيير أخطاء الماضي. 

مخرج الفيلم ستيفون بريستول.

”Atlantics“ فيلم

طويل  لفيلم  إخراجية  تجربة  أول 
ــم  ــاتــــي ديــــــــوب، وتـ لـــلـــمـــخـــرجـــة مــ
اخـــتـــيـــاره لــلــمــنــافــســة عــلــى جــائــزة 
كان  مهرجان  في  الذهبية  السعفة 
لتصبح   ،2019 ــعــام  ال السينمائي 
وتفوز  تنافس  ســمــراء  ــرأة  امـ أول 

بالجائزة الكبرى.
على  جــديــدة  نــظــرة  الفيلم  ويمثل 
أزمة الالجئين، عبر متابعة مجتمع 
ُفقدوا  الذين  الرجال  أشباح  يطارد 

ــبــحــر  ــن فــرصــة فــــي ال بــحــثــا عـ
عــمــل في 

أوروبا.
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اختالف مثير بين قلوب الرجال والنساء
كشــفت دراســة جديــدة أن الــدم يتدّفــق بشــكل مختلــف من 
خالل قلوب الرجال والنســاء، حيث حّددت عمليات المســح 
اختالفــات جذريــة فــي حركتــه عبــر البطيــن األيســر )حجرة 

الضخ الرئيسية للقلب(. 
 وقــال العلمــاء إن قلــوب الرجــال يجــب أن تعمــل بمزيــد من 
الجهــد، وتبــذل مزيــًدا مــن الطاقــة مــن أجــل تحريــك الــدم 
عبــر العضــو. ويعتقــد فريــق البحــث في جامعة ويسكونســن 
األميركيــة، أن هــذه النتيجة يمكن أن تلقي الضوء على عدم 
التماثــل بيــن الجنســين، فــي رعاية أمــراض القلــب واألوعية 
تكّلــف األرواح.  ويعتقــد األطبــاء أن هــذه  التــي  الدمويــة، 
االختالفات يمكن تفسيرها ليس فقط من خالل االختالفات 
في حجم وشكل قلوب الذكور واإلناث، ولكن عبر الميكانيكا 

الهيكلية وكيف يتحرك الدم عبرها.
 وعلــى ســبيل المثــال، تبّيــن أن الطاقــة الحركيــة، أي القــوة 
المنفقة أثناء تقلص وتعبئة العضالت، كانت أعلى بكثير في 
البطين األيسر لدى الرجال. ومن ناحية أخرى، كان الدوران، 
وهو مقياس لمناطق التدفق الدوار الذي يتشكل خالل نقاط 

مختلفة من الدورة القلبية، أكبر عند النساء.
وهناك أيًضا المزيد من الضغط، مؤشر وظيفة البطين األيسر، 

.Radiology: Cardiothoracic Imaging وفًقا لتقارير

واســتخدمت الدراســة تقنية معقدة تســمى التصوير بالرنين 
المغناطيســي 4D. وعرضــت صــوًرا مذهلــة لتدفــق الــدم في 
القلــب وأوعيــة 20 رجــالً و19 امــرأة.  وعنــد المقارنــة فــي 
وظائــف القلــب، تبين وجود اختالفات كبيرة بين الجنســين. 
ويمكن اســتخدام النتائج للمســاعدة في إنشــاء معايير كمية 
تتكيــف مــع الجنس، لتوفير تقييم أفضــل ألداء القلب. وقال 
المعــد الرئيــس الدكتــور، ديفيــد روتكوفســكي، مــن جامعــة 
ويسكونســن، ماديسون: “باستخدام بيانات التصوير بالرنين 
المغناطيســي، وجدنــا اختالفــات فــي كيفيــة انقبــاض القلب 
عنــد الرجــال والنســاء. وكان هنــاك ضغــط أكبــر فــي جــدار 

البطين األيسر للنساء ودوران أكبر في حجم الدم”.

علــق الفنــان المصــري، عادل إمــام، على 
شائعات وفاته، التي تداولها بعض رواد 
مواقع التواصل االجتماعي، وكشف عن 
حالته الصحية نافيا األخبار المتداولة.

قــال  تلفزيونيــة،  تصريحــات  وخــالل 
بــرد عــادي،  “عــادي جــدا،  إمــام:  عــادل 
عاوزنــي أمــوت ليــه؟”. وأضــاف الفنــان 
وتحــت  البيــت  فــي  “أنــا  المصــري 
اللحــاف وبقــرأ الجرائد، وبحــل الكلمات 
معلنــا  بقــى”،  عــادة  دي  المتقاطعــة، 
فــي الوقــت ذاتــه انتهــاءه مــن تصويــر 
مسلســله الرمضانــي. ووجــه “الزعيــم”، 
المصــري  للشــعب  حديثــه  يلقــب،  كمــا 
قائــال: “يا رب يبعد عنكم األمراض وكل 
مكــروه، يــا رب يخلــي قلوبكــم ســمحة 

وجميلة”.

عادل إمام: عاوزني 
أموت ليه؟

تزعــم دراســات وأبحــاث طبيــة أن 
ثمــة أطعمــة كثيــرة يمكــن أن تطيل 
عمر اإلنســان وتحافظ على صحته، 
ومــن بيــن تلــك األغذيــة التــي لهــا 
مفعول ســحري على صحة اإلنسان 

“الجوز”.
نشــرت  حديثــة،  دراســة  كشــفت 
“أبحــاث  مجلــة  فــي  مؤخــًرا 
الشــيخوخة”، أن تنــاول حفنــة مــن 

ا تمنح المرأة، بشكل  الجوز أســبوعيًّ
خاص، صحة أفضل وتطيل عمرها.
العلمــاء أن  للدراســة، وجــد  ووفًقــا 
الخمســينات  أواخــر  فــي  النســاء، 
العمــر،  مــن  الســتينيات  وأوائــل 
اللواتي تناولن حصتين من “الجوز” 
ــا، كــّن أكثــر ميــالً  علــى األقــل يوميًّ
عقليــة  صحــة  علــى  للمحافظــة 

وجسدية أفضل.

فــي  الشــهير  اللوفــر  متحــف  أغلــق 
باريــس أبوابــه لليــوم الثانــي أمــس 
اإلدارة  أجــرت  فيمــا  اإلثنيــن، 
محادثــات مــع العامليــن فيــه لبحث 
بفيــروس  المتعلقــة  المخــاوف 

كورونا. 
 وُوضعــت علــى المدخــل الرئيســي 
للمتحــف الفتة بلغات متعددة ُكتب 
اللوفــر.  فتــح  اليــوم  ”تأجــل  عليهــا 

للفتــح  محتمــل  بموعــد  ســنبلغكم 
فــي أقرب وقــت ممكن. شــكًرا على 

تفهمكم“. 
 وأغلــق المتحف الشــهير الذي يضم 
ليونــاردو  للفنــان  الموناليــزا  لوحــة 
دافنشــي أبوابــه يــوم األحــد بعد أن 
عجــزت اإلدارة عــن طمأنة العاملين 
علــى احتــواء مخاطــر العــدوى مما 

دفعهم للعزوف عن العمل. 

دراسة: تأثير “سحري” للجوز على صحة النساء

“كورونا” يغلق أبواب متحف اللوفر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمكنت فرق اإلنقاذ الهندية من مساعدة 
لص علق بحافة نافذة شــقة ســكنية في 
الطابــق الثالــث، بعدمــا حــاول اقتحامها 
بنغالــور  فــي مدينــة  الســرقة  أجــل  مــن 
فيديــو،  مقطــع  وأظهــر  البــالد.  جنوبــي 
رجــالً وهو يتشــّبث بجانــب النافذة قبل 
أن يستســلم بشــكل كامــل لفــرق اإلنقاذ، 
التــي قدمــت له المســاعدة وســط تجمع 
حشــد كبير من المــارة.  ووفًقا لصحيفة” 
مصــادر  فــإن  البريطانيــة،  ميــل”  ديلــي 
الشركة أكدت” أن، سو هانت، صعد على 
األرجــح إلــى حافــة النافذة فــي محاولة 

القتحام المقر السكني”.
 وأضافــت الصحيفة أن عــدًدا من المارة 
شــاهدوا محاوالت اللص اقتحام الشــقة 
عبر النافذة، فأبلغوا صاحب المنزل الذي 
قام بدوره بإبالغ الشرطة، التي حضرت 
على الفور برفقة عدد من رجال اإلطفاء 

إلى المكان.

واإلثــارة  الرعــب  فيلــم  تصــّدر 
الجديــد “الرجل الخفي” )إنفيزابل 
مــان( إيرادات الســينما في أميركا 
األســبوع  مطلــع  فــي  الشــمالية 

محقًقا 29 مليون دوالر.
والفيلــم بطولــة إليزابيــث مــوس 
ريــد  وســتورم  هــودج  وألديــس 
لــي  إخــراج  ومــن  وهارييتدايــر 

وينيل.
وتراجــع فيلــم الرســوم المتحركة 
)ســونيك  القنفــذ”  “ســونيك 
األول  المركــز  مــن  ذاهيدجهــوج( 
إلــى المركــز الثانــي هذا األســبوع 
مســجالً إيرادات بلغت 16 مليون 

دوالر.
 كما تراجع فيلم المغامرات “نداء 
البريــة” )كــول أوف ذا ويلــد( مــن 
المركــز الثانــي إلــى المركــز الثالث 

مسجال 13.2 مليون دوالر.

فريق إنقاذ لمساعدة 
لص علق بنافذة 

شقة يريد اقتحامها

“الرجل الخفي” 
يتصّدر إيرادات 

السينما األميركية
ال تنــوي أرملــة مؤســس شــركة “أبــل”، 
لوريــن بــاول جوبز، تــرك ميراث تصل 
قيمتــه لـــ24 مليار دوالر، حصلت عليه 
لعائلتهــا،  عقــب وفــاة ســتيف جوبــز، 
وإنمــا تفكــر فــي إنفاقهــا علــى شــيء 
آخــر. وتعتقــد لوريــن بــأن مــن الخطــأ 
تجميــع ثــروة هائلــة فــي أيــدي عائلــة 
واحــدة، كمــا فعــل روكفلــر فــي القــرن 
األرملــة،  تريــد  حيــث  عشــر،  التاســع 

مســاعدة محــدودي الدخــل من خالل 
العمــل الخيــري، وفــق مــا ذكــر موقــع 

“بزنس إنسايدر”.
 وقالــت لوريــن في مقابلــة أجرتها مع 
صحيفــة “نيويورك تايمــز” األميركية: 
“ســتنتهي الثــروة مــع انتهــاء حياتــي 
إن عشــت مطوالً”، مضيفة أن أوالدها 
يعلمــون موقفهــا مــن ميــراث والدهــم 

ويدعمونه.

أرملة ستيف جوبز تكشف مصير ثروته

ممثلة بوليوود كاترينا كايف تطلق حملة ترويج للفيلم الهندي القادم 
“سوريافانشي” في مومباي. )أ ف ب( لورين قالت إنه “ال ينبغي أن تتجمع ثروة هائلة تعادل ما يمتلكه ماليين األشخاص مجتمعين 

بأيدي أفراد. ال عدالة في ذلك على اإلطالق”.

شرطة البحرين

شرطة البحرين .. والء وتضحية
الرائد الشيح إبراهيم بن عبدالرحمن آل خليفـة

بدأ مسيرتــــه الوظيفية في شرطة البحرين 

بتاريخ 1 أكتوبر 1955م، تخرج من مدرسة تدريب 

الضباط بالبحرين.

 

اإلدارات  مــن  العديــد  فــي  عمــل  الشــرطة  فــي  خدمتــه  خــال 
ــث  ــب حي ــة منهــا قســم المحطــة ومدرســة التدري واألقســام األمني
عمــل اســتاذا لتدريــس قانــون الشــرطة وواجباتهــا، إدارة الهجــرة 

الصيانــة. وقســم  والجــوازات، 

 

التدريبيــة األمنيــة واإلداريــة داخــل  الــدورات  بالعديــد مــن  التحــق 
وخارجهــا. البــاد 

 

تــدرج فــي الرتــب العســكرية حتــى وصــل إلــى رتبــة رائــد فــي 1 
1977م. عــام  ديســمبر 

 

خال مسيرته الوظيفية نال على عدة أوسمة وأنواط عسكرية.

 

تقـــــاعد في 1 يناير 1978م.

 

قّلد الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
اللبنانــي  الكاتــب  ماكــرون، 
وســام  معلــوف،  أميــن  األصــل، 
االســتحقاق الوطنــي من درجة 
“ضابــط كبير”؛ تقديرا لما أنجزه 

في حقل األدب والمعرفة.
فرنســي  وهــو  معلــوف،  وظهــر 
ولــد فــي لبنــان، ويبلــغ 71 عامــا 

مــن العمر، وهو يســّلم على ماكرون الذي أشــاد بمســيرة الكاتــب الحافلة. ويكتب 
معلــوف باللغــة الفرنســية، لكــن أعمالــه تترجــم إلــى عشــرات اللغــات األخــرى بمــا 
فــي ذلــك العربيــة، وتحظــى مؤلفاته بتفاعل واســع فــي األوســاط الثقافية. وفي 
2012، كان معلوف قد انضم إلى األكاديمية الفرنسية، وهي مؤسسة تضم نخبة 
المثقفين، وشــغل مقعد عالم األنثروبولوجيا الراحل، كلود ليفي ســتراوس، الذي 

توفي في 2009.

الرئيس الفرنسي يكرم أمين معلوف الفجر:  

الظهر: 

العصر: 
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حلوة؟عندك    صورة 
أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com ساحل أبوصبح بمنطقة الدراز وقت الغروب )تصوير: جيهان الدوسري(
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