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المنامة - بنا

صدر عن ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمــر ملكــي رقــم )13( لســنة 2020 بتعيين أمين عــام لمركز الملك حمد 

العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:

المادة األولى: 
تعين السيدة سمية حسين حسن 
مير أمينًا عامًا لمركز الملك حمد 

للتعايش السلمي.

 المادة الثانية: 
ــر مــــن تـــاريـــخ  ــ ــ ــذا األم ــهـ يــعــمــل بـ
صـــــدوره، ويــنــشــر فـــي الــجــريــدة 

الرسمية

أمر ملكي بتعيين أمين عام لمركز 
الملك حمد العالمي للتعايش

األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ولــي  تـــرأس 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
االعتيادية  الجلسة  خليفة،  آل  حمد  بن 
الــــــــوزراء بقصر  لــمــجــلــس  األســبــوعــيــة 

القضيبية أمس. 
ــع ســمــوه جــهــود مــكــافــحــة انــتــشــار  ــاب وت
19( وآخـــر  )كــوفــيــد  ــا  ــورونـ فـــيـــروس كـ
ــتــشــاره عــالــمــيــًا، واطــلــع  مــســتــجــدات ان
ســمــوه عــلــى الــتــرتــيــبــات واإلجــــــراءات 
الــمــتــخــذة لــتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات عــاهــل 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد 
المواطنين  بــشــأن  خــلــيــفــة،  آل  عيسى 
اإلسالمية  الجمهورية  في  البحرينيين 
التنفيذية إلجالئهم  والخطط  اإليرانية، 
والتدابير  االحترازية  اإلجـــراءات  وفــق 
قرر  فيما  سالمتهم.   أجل  من  الوقائية 
مــجــلــس الـــــــوزراء تــعــلــيــق الــمــشــاركــات 
ــة لـــــلـــــوزراء والـــمـــســـؤولـــيـــن  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
اختالف  على  الــدولــة  موظفي  وجميع 

المجلس  وحث  الوظيفية،  مستوياتهم 
ــعــدم الــســفــر إلــى  الــمــواطــنــيــن الـــكـــرام ب

الخارج. 
اتخاذ  مــواصــلــة  على  المجلس  وشـــدد   

اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة الـــصـــارمـــة 
الفيروس  لمكافحة  الوقائية  والتدابير 
ــاره بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات  ــشـ ــتـ ــنـــع انـ ومـ
اآلخرين  يعرض  من  كل  ضد  القانونية 

إجــراء  أي  تنفيذ  عن  باالمتناع  للعدوى 
لمنع انتشار المرض ومنها؛ عدم االلتزام 
بتطبيق  ــه  ــروطـ وشـ الــمــنــزلــي  بــالــحــجــر 
في  عليها  المنصوص  العقوبات  أقصى 
لسنة   )34( رقــم  الــعــامــة  الصحة  قــانــون 
2018 التي تعاقب بالحبس مدة ال تقل 
 1000 عن  تقل  ال  وبغرامة  أشهر   3 عن 
دينار وال تجاوز 10 آالف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.

حث المواطنين بعدم السفر
سمو ولي العهد يطلع على إجراءات إجالء البحرينيين في إيران

المنامة - بنا

حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  تلقى 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رســـالـــة شكر 
الصين  جمهورية  رئيس  من  جوابية 
الشعبية الصديقة شي جينبينغ، وذلك 
في  المعزية  جاللته  رســالــة  على  ردا 
يلي  وفيما  كــورونــا.  فيروس  ضحايا 
يــا حضرة  لــي  بعثتم  الــرســالــة:لــقــد  نــص 
اللحظة  فــي  بــرقــيــتــكــم  الــجــاللــة  صــاحــب 
الــحــاســمــة لــمــكــافــحــة الــشــعــب الــصــيــنــي 
لفيروس كورونا، وفي خضم جهود الصين 
الــوبــاء، وإنني ألعــرب لجاللتكم  الحــتــواء 
على  الخالص  والشكر  العالي  تقديري  عن 
أن  وأريـــد  والنبيلة،  الــصــادقــة  مشاعركم 
أؤكد لجاللتكم أنه هنا في الصين حكومة 
وشعبا لدينا كامل الثقة والقدرة للفوز في 
وإنني على  الوباء.  المعركة ضد هذا  هذه 
تحارب  أيضا  البحرين  مملكة  بــأن  اطــالع 
جمهورية  وأن  حــالــيــا،  كـــورونـــا  فــيــروس 
التعاون  لتعزيز  استعداد  أتم  على  الصين 
مع مملكة البحرين في هذا الشأن، والسعي 

سويا لحماية أمن الصحة العامة العالمي.
في  مهما  بــلــدا  تــعــد  الــبــحــريــن  مملكة  إن 
الصينية  العالقات  وان  الخليج،  منطقة 
الــبــحــريــنــيــة تــتــطــور بــشــكــل مــســتــمــر في 

الــســنــوات األخــيــرة، بــاإلضــافــة إلــى تبادل 
المتعلقة  ــقــضــايــا  ال فـــي  الــثــابــت  الـــدعـــم 
بالمصالح الحيوية واالهتمامات المشتركة 
ــلــحــفــاظ على  لــكــال الــبــلــديــن والـــســـعـــي ل
الشؤون  في  الدائمين  والتنسيق  االتصال 
اهتماما  أولي  وإنني  والدولية،  اإلقليمية 
بالغا لتنمية العالقات الصينية البحرينية، 
لبذل  جاللتكم  مــع  العمل  على  ــرص  وأحـ
لتحقيق  الثنائية  العالقات  لدفع  الجهود 
المزيد من التقدم واالزدهار في السنوات 

المقبلة.

العاهل يتلقى رسالة شكر من الرئيس الصيني
المنامة - بنا

)02(

ســجين ألــف   54 مــن  أكثــر  عــن  مؤقــت  بشــكل  يفــرج  “كورونــا” 

سجون إيران.. اعتقاالت تعسفية وزنازين مكتظة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

االعتقاالت  “كــورونــا” حجم  أزمــة  كشفت 
ــذي بــدا  ــ ــر ال الــتــعــســفــيــة فـــي إيـــــران، األمــ
عنهم  المفرج  السجناء  عــدد  من  واضحا 
خوفا من انتشار أكبر للفيروس المستجد.

القضائية  السلطة  رئــيــس  قـــال  ــس،  وأمــ
ــرى اإلفـــــراج عــن نحو  ــه جـ فــي إيــــران إنـ
70 ألـــف ســجــيــن بــســبــب الــمــخــاوف من 
أعلنت  بأسبوع،  وقبلها  “كــورونــا”،  تفشي 
الــســلــطــات عــلــى لــســان الــمــتــحــدث باسم 
السلطة القضائية غالم حسين إسماعيلي، 
اإلفراج بشكل مؤقت عن أكثر من 54 ألف 
سجين. وتظهر األرقام المعلن عنها رسميا 
أقل  في  عنهم  المفرج  السجناء  عــدد  أن 

من أسبوع بلغ 124 ألف سجين.
ــران إنـــهـــا ســمــحــت آلالف  ــهــ ــول طــ ــقــ ــ وت
التأكد  بعد  الــمــؤقــت  بــاإلفــراج  السجناء 
دفع  مــع  بــالــفــيــروس،  إصابتهم  عــدم  مــن 

السجناء كفالة.
أو  المؤقت،  اإلفـــراج  ولــم تتضح شــروط 
ــراء  لــكــن اإلجـ قيمة الــكــفــالــة الــمــدفــوعــة، 
من  الخشية  حــجــم  يكشف  االســتــثــنــائــي 

المرض.
وذهبت إيران في اتجاه اإلفراج المؤقت 

عــن الــســجــنــاء بــهــدف الــحــد مــن انــتــشــار 
“كوفيد 19” وسط السجون المزدحمة.

الــمــفــرج عنهم  وقـــال مــراقــبــون إن عـــدد 
يكشف حجم االعتقاالت التعسفية، التي 
تــطــول عـــددا مــن الــســجــنــاء ألســبــاب قد 

تكون في بعض األحيان واهية.

ذهبت إيران في اتجاه اإلفراج المؤقت عن السجناء

المنامة - وزارة الخارجية

واستنكرت،  الخارجية  وزارة  أدانــت 
ــذي  ــ ــي ال ــ ــابـ ــ ــوم اإلرهـ ــجـ ــهـ ــدة، الـ ــشــ ــ ب
وزراء  رئـــيـــس  مـــوكـــب  ــدف  ــهـ ــتـ اسـ
عبدهللا  الشقيقة  السودان  جمهورية 

حمدوك أمس في الخرطوم.
وقـــوف  ــخــارجــيــة  ال وزارة  وأكـــــدت 
مملكة البحرين إلى جانب جمهورية 
ــل مــن  ــد كــ ــشــقــيــقــة ضــ ــودان ال ــ ــسـ ــ الـ
يــحــاول زعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار 
في أراضيها، وتضامنها معها في كل 
للحفاظ  ستتخذها  التي  اإلجـــراءات 

على وحدتها وسيادتها.
ونـــجـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عبد هللا حــمــدوك أمــس مــن اعــتــداء 
“ارهابي” اثر تفجير استهدف موكبه 
ــرطـــوم بحسب  الـــخـ الــعــاصــمــة  فـــي 
مـــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

ومسؤولون.

البحرين تدين محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء 

السوداني

)12( )12(

تقدم النواب أحمد السلوم وحمد  «
الكوهجي وزينب عبداألمير 

بمقترح برغبة بصفة االستعجال 
إللغاء الفصل الدراسي الثاني 
واعتماد نتائج الفصل الفصل 

الدراسي األول باستثناء الثانوية 
العامة.

طرحت شركة مطار البحرين  «
أمس مناقصة للتعاقد من 
أجلتشغيل وإدارة المقصف 
لموظفي الشركة في مبنى 

المسافرين الجديد، تقدم إليها 
عطاء وحيد لشركة “باس” بنحو 

5.6 مليون دينار.

تعّمقت األزمة السياسية  «
في أفغانستان أمس، مع 

تنصيب كل من أشرف غني 
وخصمه األبرز عبدالله عبدالله 
نفسيهما كرئيسين في حفلين 

متزامنين، قطعهما انفجاران 
على األقل.

قدمت شركة “هواوي” هاتفها  «
الجديد “Y7P”، وأطلقت معه 

منصة خدمات وتطبيقات 
 Huawei Mobile Services“

HMS” بشكل كامل، ولن يحتوي 
الهاتف على أي من تطبيقات 

“جوجل”.

أعلنت  اللجنة األولمبية عن االتفاق مع مستشفى  «
الملك حمد الجامعي إلجراء الفحوصات الطبية 

على الالعبين واإلداريين 
والمدربين والحكام قبل 

دخول المباريات الرسمية 
داخل الصاالت المغلقة 

ابتداء من أمس.

0508121814

تعقيم الصاالت الرياضية وفريق طبي للفحص“Y7P”... تجربة تكنولوجيةانفجاران في كابول5.6 مليون لمقصف “المطار”مقترح بإلغاء الفصل الدراسي

لمتابعة مستجدات وإرشادات الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
(COVID-19) يرجى زيارة الصفحة 

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh/COVID19 

عزيزي المواطن والمقيم

سمو ولي العهد يرأس الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء

الحبس 3 أشهر وغرامة ال تجاوز 10 آالف 
دينار لمن يخالف اإلجراءات االحترازية

المنامة - المصرف المركزي

وجه مصرف البحرين المركزي 
ــعــامــلــة  ــارف الـــتـــجـــزئـــة ال ــصــ مــ
باالمتناع  كــافــة،  المملكة  فــي 
العمالء  حــســابــات  تجميد  عــن 

فقد  قــد  العميل  أن  علموا  إذا 
كــان  وإذا  تــقــاعــد،  أو  وظيفته 
ــذا الــعــمــيــل تــمــويــل من  ــدى هـ لـ

البنك المعني.

منع تجميد الحسابات 
لفقدان الوظيفة أو التقاعد

مــن  عـــــــددا  أن  ــالد”  ــ ــ ــب ــ ــ “ال عـــلـــمـــت 
المحامين قد تقدموا أمس بإخطار 
جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس 
المحامي  الــبــحــريــنــيــة  الــمــحــامــيــن 
حسن بديوي، إلبالغه برغبتهم في 
الجمعية؛  عضوية  من  االنسحاب 

الــرئــيــس التــخــاذهــم  الــســبــب  وأن 
القرار هو عدم تمثيل مجلس  هذا 
إدارة الجمعية ألعضائها على وجه 
وعــدم  وخــارجــيــا،  محليا  مــشــرف 
مصالح  مع  اإلدارة  وقوف مجلس 

المحامين. 

استقاالت من “المحامين” 
لعدم تمثيلهم بشكل الئق

عباس إبراهيم

)07(

)08(

جاللة الملك



الحبس 3 أشهر وغرامة تصل 
لـ 10 آالف دينار لمن يخالف 

اإلجراءات االحترازية

تخصيص الموازنات الالزمة لتنفيذ 
برنامج تدريبي واستكمال سنة 

االمتياز لـ 67 خريًجا

معادلة 23 مؤهاًل لخريجين 
اجتازوا االمتحان الموحد الموضوع 

لقياس مستوياتهم

تماسك المجتمع ووحدته مرتكز النجاح أمام التحديات
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  أكــد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــبــحــريــن  أن  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
قــادرة على  أنها  ــدوام  ال أثبتت على 
من  أبنائها  بحب  تــحــٍد  أي  مجابهة 
فريق البحرين وحرصهم وتعاضدهم 
الــظــروف،  مختلف  فــي  وتــاحــمــهــم 
مرتكز  وتماسكه  المجتمع  فــوحــدة 
بكل  لتجاوزه  تحٍد  أي  أمــام  النجاح 
مسيرة  بناء  لمواصلة  وعزيمة  عــزٍم 
ــذي اختطه  ــ ال الــنــهــج  الـــوطـــن وفـــق 
الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
ــا فــــي مـــواجـــهـــٍة  ــنـ ــوه إنـ ــمـ وقــــــال سـ
ــواء ومـــنـــع انـــتـــشـــار فــيــروس  ــتــ الحــ
كورونا )كوفيد 19(، وهذه المواجهة 

ووقفتهم  الجميع  إسهامات  تتطلب 
انتشار  ونمنع  ننجح  كــي  الوطنية 
ــيـــروس، فــصــحــة وســامــة  ــفـ ــذا الـ هــ
ــدائــمــة لنا  ــة ال ــويـ الــجــمــيــع هــي األولـ
وهو ما نسعى له عبر كافة المساعي 
عــلــى مختلف  الــمــبــذولــة  ــجــهــود  وال

األصعدة.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه في مجلسه 
بقصر القضيبية أمس عدًدا من  كبار 
ــددًا من  ــ الــمــســؤولــيــن والــــــوزراء وعـ
والــنــواب،  الــشــورى  مجلسي  أعضاء 
الجهود  أن  إلـــى  لــفــت ســمــوه  حــيــث 

أعضاء  من  البحرين  لفريق  القائمة 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 
ــقــطــاعــيــن الـــخـــاص  ومـــؤســـســـات ال
والمقيمين  والــمــواطــنــيــن  واألهــلــي 
هــي جــهــود مــشــكــورة ومــقــدرة، كما 
والصارمة  الحازمة  ــراءات  اإلجــ أن 

فيروس  لمواجهة  اتخاذها  تم  التي 
كورونا )كوفيد 19( أثمرت عن نتائج 
التحديات  لكن  اآلن،  حتى  إيجابية 
تستوجب مزيدا من العمل المشترك 
بعد رفع الطاقة االستيعابية لمراحل 
التصدي للفيروس من فحص وحجر 

بما  مستمر  والعمل  وعـــاج،  وعـــزل 
يحفظ كافة أفراد المجتمع. 

ــرب الــحــضــور عن  ــ مـــن جــانــبــهــم أعـ
السمو  لصاحب  وتقديرهم  شكرهم 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

عــلــى مــا يــولــيــه ســمــوه مــن اهــتــمــام 
ــكــل الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة  ــعــة ل ــاب ومــت
ــواء ومــنــع انــتــشــار  ــتـ ــة الحـ ــمــبــذول ال
حرصًا   )19 )كوفيد  كورونا  فيروس 
ــة الــمــواطــنــيــن  عــلــى صــحــة وســـامـ

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يلتقي عدًدا من كبار المسؤولين والوزراء وعدًدا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب

منع انتشار “كوفيد 
19” يتطلب وقفة 
وطنية من الجميع

ــام لمجلس  ــعـ الـ ــن  ــيـ األمـ ــى  ــ أدلـ ــد  وقــ
الجلسة  عقب  الناصر  ياسر  الـــوزراء 
لمجلس  األســـبـــوعـــيـــة  ــة  ــاديـ ــيـ ــتـ االعـ
الـــــــوزراء بــالــتــصــريــح الـــتـــالـــي: نظر 
ــرات  ــذكـ ــمـ ــي الـ مــجــلــس الـــــــــوزراء فــ
واتخذ  أعماله  جــدول  على  المدرجة 
أوالً:  يــلــي:  مــا  الـــقـــرارات  مــن  بشأنها 
التنسيقية  اللجنة  توصية  على  بناء 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب 
الــــــــوزراء،  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول 
رفعها  التي  التوصيات  إلى  واستنادا 
رئيس  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب 
التعليم  لــتــطــويــر  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
بن  الــشــيــخ محمد  ــتــدريــب ســمــو  وال
مبارك آل خليفة في ضوء مقترحات 
لهذا  سموه  شكله  الــذي  العمل  فريق 
ــر مــجــلــس الــــوزراء  الـــغـــرض، فــقــد أقـ
عددا من الحلول التي تعالج مشكلة 
الــمــؤهــات الــطــبــيــة مـــن الــجــامــعــات 
اللجنة  تعتمدها  لــم  الــتــي  الصينية 
العلمية،  المؤهات  لتقويم  الوطنية 
للخريجين  مؤهاً   23 معادلة  ومنها 
ــتـــازوا االمــتــحــان الــمــوحــد  ــذيــن اجـ ال
مستوياتهم،  لقياس  وضعه  تم  الــذي 

وموازنة  تدريبية  أماكن  وتخصيص 
االمتياز،  منهم سنة  لم يستكمل  لمن 
الموازنات  تخصيص  إلــى  باإلضافة 
ــة لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج تــدريــبــي  ــــازمــ ال
واســتــكــمــال ســنــة االمــتــيــاز لــعــدد 67 
االمتحان  يجتازوا  لم  منهم  خريجا 
الوزراء  مجلس  اعتمد  فيما  الموحد، 
الموصى  الصينية  بالجامعات  قائمة 
ــرامـــج الـــطـــب بــالــلــغــة  بــهــا لـــدراســـة بـ
الــتــربــيــة  وزارة  ــلـــف  وكـ ــيــة،  ــن ــصــي ال
الملحقية  مــع  بالتنسيق  والــتــعــلــيــم 
الطلبة  بتوجيه  الصين  في  الثقافية 
بالجامعات  الملتحقين  البحرينيين 
الصينية بدء من العام 2017 واألعوام 
ــتــي تــلــيــهــا بــالــتــحــويــل إلـــى إحـــدى  ال
فيما  بها،  الموصي  الستة  الجامعات 
مستوى  تحديد  على  المجلس  وافق 
أصحاب المؤهات غير المعتمدة في 
طب االسنان من الجامعات الصينية 
اإلقليمية  الجامعات  إحــدى  قبل  من 
للمتعثرين  تدريبي  برنامج  ــداد  وإعـ
لذلك،  الازمة  الميزانية  وتخصيص 
المجلس  الـــوزراء  مجلس  كلف  فيما 
ــعــة تــنــفــيــذ  ــاب ــمــت ــلــصــحــة ب ــى ل ــ ــل األعــ
الجهات  مــع  والتنسيق  الــتــوصــيــات 

المعنية بقرارات مجلس الوزراء ذات 
الصلة بموضوع المؤهات الطبية من 

الجامعات الصينية. 
ثانيًا: اطلع مجلس الوزراء على تقرير 
برنامج  تنفذ  الــتــي  الــمــشــاريــع  حــول 
 2022  -  2019 لــلــســنــوات  الــحــكــومــة 
عن  تفصيلية  بيانات  تضمن  والـــذي 
المستوى  على  تنفذ  التي  المشاريع 
الوطني وتلك التي تنفذ على مستوى 
كل وزارة ونسب اإلنجاز فيها والتي 
عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء. 
ــثــًا: وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء على  ثــال
المشاريع  ألصحاب  استرشادي  دليل 
الــمــنــزلــيــة يـــكـــون مــرجــعــا ألصــحــاب 
ــن الــمــنــزل  ــدار مـ ــ الــمــشــاريــع الـــتـــي تـ
المنزل  قيد  رخصة  على  والحاصلين 
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  مــن  المنتج 
االجــتــمــاعــيــة ضــمــن بــرنــامــج خطوة 
عرضه   والــذي  المنزلية،  للمشروعات 
والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
ــيــل إلـــى الــتــأكــيــد على  ويـــهـــدف الــدل
ألصحاب  والسامة  الصحة  معايير 
تلك المشاريع والوصول إلى التطبيق 
الصحي واآلمن ألصحاب المشروعات 
المنزلية والمستهلكين، وتوفير وثيقة 

مجلس  وافـــق  رابــعــًا:  لــهــم.  مرجعية 
الطاقة  شــراء  اتفاقية  على  ــوزراء  الـ
لمشروع  بــاألرض  االنتفاع  واتفاقية 
 100 الشمسية  الطاقة  محطة  إنشاء 
مــيــغــاوات وذلـــك فــي ضــوء المذكرة 
ــن  وزيــر  ــهــذا الــغــرض مـ الــمــرفــوعــة ل

الكهرباء والماء. 
خامسًا: بحث مجلس الوزراء مقترحا 
إلى  الوطني  البحرين  لتحويل استاد 
استاد متعدد االستخدامات بما يعظم 
بصورة  المنشأة  هــذه  من  االستفادة 
لتنظيم فعاليات أخرى وأنشطة  أكبر 

وقــرر  وسياحية،  وترفيهية  ثقافية 
المرفوعة  الــمــذكــرة  إحــالــة  المجلس 
لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب 
ــة  ــ ــوزاري ــ ــلــجــنــة ال ــة إلــــى ال ــاضـ ــريـ والـ
ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ ــؤون الـــمـــالـــيـــة واالقـ ــشـ ــلـ لـ

والتوازن المالي. 
سادسًا: بحث مجلس الوزراء مشروع 
قانون بالموافقة على انضمام مملكة 
البحرين إلى معاهدة المحافظة على 
األنـــــواع الــمــهــاجــرة مــن الــحــيــوانــات 
ــرر إحــالــتــه لــمــزيــد من  الــفــطــريــة، وقــ
الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون 

القانونية والتشريعية. 
ــوزراء على  ــ ال ســابــعــًا: وافـــق مجلس 
مادة جديدة  بإضافة  قانون  مشروع 
قـــانـــون  ــى  ــ إلـ ــررًا(  ــ ــكـ ــ مـ  261( ــم  ــرقـ بـ
بــمــرســوم بقانون  الــصــادر  الــعــقــوبــات 
رقم )15( لسنة 1976 المعد بناء على 
مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح 

النواب. 
ــوزراء على  ــ الـ ــق مجلس  وافـ ثــامــنــًا: 
اقـــتـــراح بــرغــبــة مــقــدم مـــن مجلس 
الـــنـــواب بــإنــشــاء مـــركـــز صــحــي في 
مجلس  أحــال  تاسعًا:  قالي.  منطقة 
الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي 

ضوء  فــي  صياغتهما  تمت  قانونين 
اقــتــراحــيــن بــقــانــونــيــن مــقــدمــيــن من 
منهما  كــل  وأشــفــع  الـــنـــواب،  مجلس 
األول  حوله،  الحكومة  بــرأي  بمذكرة 
مــشــروع قــانــون بــتــعــديــل الــمــرســوم 
بشأن   2006 لسنة   )78( رقــم  بقانون 
التأمين ضد التعطل، والثاني مشروع 
األمــوال  جرائم  نيابة  بإنشاء  قانون 
الــوزاريــة؛  التقارير  بند  وفــي  العامة. 
تقرير  خــال  من  علمًا  المجلس  أخــذ 
الدورة  بنتائج  الداخلية  وزير  معالي 
العرب،  الداخلية  وزراء  لمجلس   37
كما أخذ المجلس علمًا بتقريري وزير 
الخارجية بشأن زيارة جمهورية مصر 
رفيع  الجزء  في  والمشاركة  العربية 
المتحدة  األمــــم  لمجلس  الــمــســتــوى 
النفط  وزير  وتقرير  اإلنسان،  لحقوق 
بنتائج المؤتمر الدولي األول الحتجاز 
ــدام ثـــانـــي أكــســيــد  ــخــ ــ ــت ونـــقـــل واســ
ــرة الصحة  ــ ــكــربــون، وبــتــقــريــر  وزي ال
وزراء  لمجلس   53 الــــدورة  بنتائج 
التنفيذي  ومــكــتــبــه  الـــعـــرب  الــصــحــة 
واالجتماع االستثنائي حول فيروس 
التي   )19 )كوفيد  المستجد  كــورونــا 

عقدت في القاهرة حديًثا.

قرارات المجلس

 المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقى تعزية 

الرئيس المصري

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
تــعــزیــة  بـــرقـــیـــة  خــلــيــفــة،  آل 
ومـــواســـاة مـــن أخــیــه رٸــیــس 
ــر الــعــربــیــة  ــة مـــصـ ــوریـ ــهـ ــمـ جـ
الشقیقة عبدالفتاح السیسي، 
بن  أحمد  الشیخ  سمو  بوفاة 

محمد بن سلمان آل خلیفة.
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سمو ولي العهد يرأس الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى 
الوزراء  لرئيس مجلس  النائب األول 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن حمد آل خليفة، الجلسة االعتيادية 
الــــوزراء وذلــك  لمجلس  األســبــوعــيــة 
تابع  حــيــث  أمـــس،  القضيبية  بقصر 
سموه جهود مكافحة انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد 19( وآخر مستجدات 
على  سموه  واطــلــع  عالميًا،  انتشاره 
المتخذة  واإلجـــــــراءات  الــتــرتــيــبــات 

لتنفيذ توجيهات عاهل الباد صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة، بشأن المواطنين البحرينيين 
اإليرانية،  اإلسامية  الجمهورية  في 
وفق  إلجائهم  التنفيذية  والخطط 
اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 

الوقائية من أجل سامتهم.
الــــــوزراء تعليق  فــيــمــا قـــرر مــجــلــس 
ــــوزراء  ــل ــ ــات الـــخـــارجـــيـــة ل ــاركـ ــشـ ــمـ الـ
الدولة  موظفي  وجميع  والمسؤولين 
على اختاف مستوياتهم الوظيفية، 
الــكــرام  الــمــواطــنــيــن  المجلس  وحـــث 

ــــخــــارج. وشـــدد  ــــى ال بــعــدم الــســفــر إل
اتخاذ  الــوزراء على مواصلة  مجلس 
ــة الــصــارمــة  ــرازيـ ــتـ اإلجـــــــراءات االحـ
لمكافحة فيروس  الوقائية  والتدابير 
كــورونــا )كــوفــيــد19( ومــنــع انــتــشــاره 
باتخاذ اإلجــراءات القانونية ضد كل 
من يعرض اآلخرين للعدوى باالمتناع 
انــتــشــار  لــمــنــع  إجــــراء  أي  تنفيذ  عــن 
بالحجر  االلتزام  عدم  ومنها؛  المرض 
أقصى  بتطبيق  وشــروطــه  الــمــنــزلــي 
العقوبات المنصوص عليها في قانون 
 2018 )34( لسنة  العامة رقم  الصحة 

التي تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 
 1000 3 أشــهــر وبــغــرامــة ال تقل عــن 
10 آالف ديــنــار أو  ديــنــار وال تــجــاوز 

بإحدى هاتين العقوبتين. 
كما أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين 
الكرام باتخاذ أقصى درجات الحيطة 
والحذر وعدم التساهل في إجراءات 
ــة خـــاصـــة فـــي ظـــل انــتــشــار  ــايـ ــوقـ الـ
فيروس كورونا المستجد في أنحاء 
عدة من العالم. وأكد مجلس الوزراء 
اتباع ارشــادات وزارة الصحة  أهمية 
للقادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية 

األسبوعيين  خـــال  ولــبــنــان  ومــصــر 
الماضيين البقاء في مقر سكنهم في 
ضمن  يومًا   14 لمدة  منفصلة  غرفة 
والتسجيل  المنزلي،  العزل  إجــراءات 
موعد  لجدولة  الصحة  وزارة  بموقع 
www. الــفــحــص مــن خـــال الـــرابـــط
moh.gov.bh/covid19 أو من خال 
لجدولة   444 ــرقــم  ال عــلــى  االتــصــال 
التعليمات  واتـــبـــاع  للفحص  مــوعــد 
الفريق  قبل  مــن  لهم  ستعطى  الــتــي 
الطبي، مع ضــرورة تجنب االختاط 

باآلخرين. 

ــران ــ ــي إي ــبــحــريــنــيــيــن فـ ــاء ال ــ ــى إجـــــــراءات إجـ ــل ــع ع ــد يــطــل ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

تعليق المشاركات الخارجية للمسؤولين ودعوة المواطنين لعدم السفر

ياسر الناصر

المنامة - بنا

القائد  نائب  العهد  ولــي  عــن  صــدر 
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ ــــى  ــل األعــ
السمو  الـــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
مشاركات  بوقف  قــرار  خليفة،  آل 
الحكومية  الجهات  جميع موظفي 
بــجــمــيــع مــســتــويــاتــهــم الــوظــيــفــيــة 
الرسمية  للمهمات  المملكة،  خــارج 
أو الــتــدريــبــيــة أيـــًا كـــان نــوعــهــا أو 
وذلــك  الـــدول  لكافة  منها  الــغــرض 

لمدة أسبوعين من تاريخه.

وقف مشاركات 
موظفي الحكومة 

الرسمية خارج البحرين



عزيزي المواطن والمقيم

تجنب مخالطة اآلخرين عن طريق عزل نفسك في غرفة منفصلة واستخدام 
حمام منفصل

تجنب مشاركة األدوات المنزلية الشخصية بما في ذلك األطباق واألكواب  
والمناشف والمفارش مع أشخاص آخرين

يجب عليك ارتداء قناع الوجه وترك مسافة كافية عندما تكون حول أشخاص آخرين 
في المنزل أو بالقرب من الحيوانات األليفة

قم بتغطية الفم عند السعال والعطاس بمنديل وتأكد من التخلص من المناديل 
المستخدمة في سلة مهمالت مغلقة؛ واغسل يديك فورًا بالماء والصابون لمدة 

20 ثانية على األقل أو عقم يديك بمطهر يحتوي على الكحول

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو عقمهما بمطهر يحتوي على الكحول

إذا ظهرت عليك األعراض التالية كالحمى أو السعال أو ضيق في التنفس اتصل فورًا 

بالخط الساخن (444) واطلب الرعاية الطبية

يتوجب عليك االلتزام بتعليمات الحجر 
المنزلي التالية لمدة 14 يوم، في حال 
عودتك من إحدى الدول المنتشر فيها 

 (COVID-19) فيروس كورونا

ستطبق القوانين على من يخالف األنظمة 
استنادًا إلى القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له يعاَقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاِوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين 
ض  العقوبتين، كل َمن أخفى عن قْصد شخصًا مصابًا بفيروس ساٍر أو عرَّ

ب عن قْصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ  اآلخرين للعدوى، أو تسبَّ
أيِّ إجراء لمْنع انتشار الفيروس.
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الصخير- الحرس الوطني

الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  أشـــاد 
بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء 
ســـعود آل خليفـــة، بمســـتويات التعاون 
المتقدمـــة، التـــي باتـــت تســـتند عليهـــا 
التماريـــن المشـــتركة لألجهـــزة األمنيـــة 
فـــي المملكـــة، وتعكس حصانـــة الوطن 
ومنعته في التصـــدي لألخطار، بتكاتف 
أجهزته األمنية نحو تعزيز أمن وسالمة 
توجيهـــات  وفـــق  ورخـــاءه،  الوطـــن 
األمنيـــة  للمؤسســـات  العليـــا  القيـــادات 
والعســـكرية فـــي المملكـــة. جـــاء ذلـــك، 
لدى تفقد مديـــر أركان الحرس الوطني 
اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود 
آل خليفـــة، عددا من المواقع المشـــاركة 
تنفـــذه  الـــذي  الوطـــن(،  )درع  بتمريـــن 
قوة الدفاع بمشـــاركة الحـــرس الوطني 
 9( االثنيـــن  صبـــاح  الداخليـــة،  ووزارة 
مارس(، والمنتشرة بمختلف محافظات 
المملكـــة. واطلـــع مديـــر أركان الحـــرس 
يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  علـــى  الوطنـــي، 

منتســـبو الحـــرس الوطنـــي وإخوانهـــم 
مـــن قـــوة الدفـــاع ووزارة الداخلية في 
موجهـــًا  الوطنـــي،  للواجـــب  تنفيذهـــم 
إياهم لالســـتفادة من عقد وإجراء مثل 
هـــذه التمارين المشـــتركة، وما تعكســـه 
مـــن اثـــراء للخبـــرات العملياتيـــة، التـــي 
تســـهم فـــي تنفيـــذ واجباتهـــم الوطنيـــة 
نحو الحفاظ على مكتسبات ومنجزات 

الوطن بكفاءة وجاهزية عالية.
وأكـــد أن الحـــرس الوطنـــي، وبتوجيـــه 
مـــن رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول 
عيســـى آل خليفة، ُيســـخر كافة جهوده 
القياديـــة والعملياتيـــة، بما يتماشـــى مع 
مختلف الظـــروف األمنية؛ لتعزيز األمن 
واالســـتقرار ونشـــر الطمأنينـــة للمواطن 
المســـيرة  علـــى  والحفـــاظ  والمقيـــم 
التنمويـــة، في ظل الرعايـــة الدائمة من 
لـــدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

إشادة بتعاون األجهزة األمنية خالل التمارين المشتركة
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مد جسور التواصل مع المؤسسات والجمعيات األهلية
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يشـــيد بـــدور نـــادي مدينـــة عيســـى فـــي رعايـــة الموهوبيـــن

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
رئيس مجلـــس إدارة نادي مدينة عيســـى 
الثقافي والرياضي أحمد العكبري ورئيس 
الشـــؤون الماليـــة بالنادي عدنـــان المالكي، 
وذلـــك بحضـــور عـــدد من المســـؤولين في 

المحافظة.

وفـــي بدايـــة اللقاء، أكـــد ســـمو المحافظ، 
أهمية تفعيل دور الشـــراكة المجتمعية مع 
مختلـــف القطاعات األهلية في المحافظة 
بمـــا فيهـــا نـــادي مدينـــة عيســـى الثقافـــي 
والرياضـــي، وذلك ضمن حـــرص واهتمام 
ســـموه بمتابعـــة برامـــج وأنشـــطة النادي، 
موضًحـــا أن المحافظـــة حريصـــة على مد 
جسور التواصل مع العديد من المؤسسات 

والجمعيـــات األهليـــة، عبر إقامـــة مختلف 
الفعاليات والمبادرات الهادفة لكافة فئات 

المجتمع.
وأشـــاد ســـموه بالدور البارز الـــذي يضطلع 
به نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي 
فـــي طـــرح البرامـــج المنوعـــة والمبادرات 
المميـــزة لرعايـــة الموهوبيـــن وأنشـــطتهم 

الثقافية القَيمة.

مـــن جهته، عّبر رئيـــس مجلس إدارة نادي 
مدينـــة عيســـى الثقافـــي والرياضـــي، عن 
تقديـــره لجهـــود ســـمو محافـــظ الجنوبية 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة والتعاون مـــع النادي 
ودعم النشاط المجتمعي والثقافي، مثمًنا 
دور المحافظـــة فـــي احتضـــان المبـــادرات 
المشـــاركة  مـــن  تعـــزز  التـــي  المجتمعيـــة 

األهلية والثقافية.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي ورئيس الشؤون المالية بالنادي الرفاع - قوة الدفاع

ألقـــى وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
الدفـــاع  بـــدورة  للدارســـين  محاضـــرة 
الوطني الثانية ودورة القيادة واألركان 
المشـــتركة الثانيـــة عشـــرة، التـــي تعقـــد 
حاليـــًا بالكلية الملكيـــة للقيادة واألركان 
والدفـــاع الوطني. وتحدث وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني فـــي المحاضرة عن 

)االستراتيجية المالية لمملكة البحرين(.
وفي نهايـــة المحاضرة، عبـــر آمر الكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
الوطني عن شكره وتقديره لوزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني على مـــا تفضل به، 
كما قام وزير المالية واالقتصاد الوطني 
وتســـاؤالت  استفســـارات  علـــى  بالـــرد 

المشاركين في الدورة.

وزير االقتصاد يحاضر عن االستراتيجية المالية
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قـــام رئيس هيئـــة األركان الفريق الركن 
ذياب النعيمي، باالطالع على جانب من 
مجريات تمرين القيادات المشترك “درع 
الوطن”، الذي تنفذه قوة دفاع البحرين 
ووزارة  الوطنـــي  الحـــرس  بمشـــاركة 
الداخليـــة. وبعـــد أن اســـتمع إلـــى إيجاز 
عن أهداف ومراحـــل التمرين المختلفة 
واألســـلحة والوحـــدات المشـــاركة فيه، 

مـــن مجريـــات  النعيمـــي جانبـــًا  شـــاهد 
التمريـــن والقيـــادة والســـيطرة وكفـــاءة 
التنســـيق المشـــترك، والتنفيـــذ لعدد من 
محـــاور العمل العســـكري المشـــترك بين 
التـــي  تنفيـــذه،  القائمـــة علـــى  الجهـــات 
تهـــدف إلـــى صقـــل الخبـــرات القتاليـــة 
واالرتقـــاء  الســـواء  علـــى  واإلداريـــة 

بالمفاهيم القيادية العملية.

زيادة الخبرات القتالية لقوة الدفاع

تطوير الكفاءة القتالية للقوات العسكرية واألمنية
القائد العام: الواجب الوطني يتطلب جهًدا مضاعًفا ومزيًدا من اإلخالص

تفقـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
القيـــادات  تمريـــن  مجريـــات 
والـــذي  الوطـــن”  “درع  المشـــترك 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تنفـــذه 
بمشاركة الحرس الوطني ووزارة 
الداخلية في مختلف محافظات 
المملكة، حيث اســـتمع إلى إيجاز 
عـــن أهـــداف ومراحـــل التمريـــن 
المختلفـــة واألســـلحة والوحدات 
المشاركة فيه، بعدها تفقد معاليه 
جانب من مجريـــات التمرين كما 
اطلـــع عـــن كثـــب على إجـــراءات 
القيـــادة  ووســـائل  التمريـــن 
والســـيطرة. وأوضح القائد العام 
أنه تنفيـــًذا للتوجيهات الســـامية 
الســـديدة من عاهل البـــالد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة فإن 
قوة دفاع البحرين مســـتمرة في 
إقامة مثل هـــذه التمارين المهمة 
التـــي تهدف إلـــى تدريب القوات 
اإلعـــداد  وإعدادهـــا  المشـــاركة 
األمثل للعمل العســـكري المشترك 
التنســـيق  عمليـــات  خـــالل  مـــن 
والتخطيـــط والتنفيـــذ للعمليـــات 
الدفاعيـــة المشـــتركة ولمواجهـــة 
التهديـــدات والتحديات  مختلف 
واألخطـــار، والعمـــل علـــى تقييم 
التدريـــب  معاييـــر  وتطويـــر 
للوصـــول بالعمـــل المشـــترك إلـــى 
الكفـــاءة  مـــن  مســـتويات عاليـــة 
القتاليـــة  والمقـــدرة  القياديـــة 

المتقدمة. 
وأشاد برجال قوة دفاع البحرين 
الذين استطاعوا وبجدارة فائقة 
أن يؤكـــدوا علـــى الـــدوام بأنهـــم 
والـــدرع  الســـاهرة  العيـــن  بحـــق 
المنيـــع الـــذي يحمي هـــذا الوطن 

العزيز.
وأضاف صاحـــب المعالـــي القائد 

البحريـــن أن  لقـــوة دفـــاع  العـــام 
قوة دفاع البحرين تحرص دائًما 
علـــى إجـــراء مثل هـــذه التمارين 
لمـــا لها مـــن دور مهم فـــي قياس 
والكفـــاءة  الجاهزيـــة  مســـتوى 
القتالية للقوات، وتنسيق الجهود 
المشـــتركة بين جميع المشاركين 
في هذا التمرين، وذلك من خالل 
تنفيـــذ عـــدد مـــن محـــاور العمـــل 
العســـكري المشترك لرفع مستوى 
الجاهزية القتالية واإلدارية لهذه 
األســـلحة والوحـــدات المشـــاركة 
والقائمـــة علـــى التمريـــن، والعمل 
الخبـــرات  وتبـــادل  صقـــل  علـــى 
العســـكرية واالرتقـــاء بالمفاهيـــم 

التماريـــن  خـــالل  مـــن  القياديـــة 
الميدانية المشتركة.

وقـــال القائد العـــام إن هذه القوة 
دائًمـــا تتجلـــى فيهـــا روح البـــذل 
المتســـمة بمتانة الحـــس الوطني 
األصيل، كما تتجسد في مختلف 
التضحيـــة  صـــور  أروع  أعمالهـــا 
والمســـؤولية،  بالقـــوة  النابضـــة 
الوطنـــي  الواجـــب  أن  مؤكـــًدا 
يتطلب جهًدا مضاعًفا ومزيًدا من 

التفاني واإلخالص في العمل. 
ولفت إلى أن التدريبات المشتركة 
الختبـــار  أساســـي  معيـــار  هـــي 
والوحـــدات  األســـلحة  كفـــاءة 
وتقييم مستوى المشاركين فيها 

بمشـــاركة الجهـــات األمنيـــة مـــن 
الضباط واألفراد، فالتمارين التي 
تنفذها قـــوة دفـــاع البحرين تعد 
األساس القوي لالرتقاء بمستوى 
واإلداريـــة  القتاليـــة  الجاهزيـــة 
فـــي مواجهـــة مختلـــف الظروف 

واألخطار.
شـــكره  خالـــص  عـــن  وأعـــرب 
وتقديـــره للقائمين علـــى التمرين 
لما شاهده من كفاءة عالية أثناء 
التنفيذ المتقـــن وللجهود القائمة 
لوضع الخطط الالزمة والمستندة 
على النظريـــات العلمية الحديثة 
المعاصـــرة،  العســـكرية  والعلـــوم 
مثمًنـــا العمل الدؤوب والمســـتمر 
من خالل االســـتعدادات اإلدارية 
لتنفيـــذ  المتقدمـــة  واللوجســـتية 
مراحـــل التمريـــن المختلفـــة، مما 
ساهم في تحقيق النتائج الطيبة 
والمرجوة، آمالً أن يكون التمرين 
ا تنطلق  قاعدة صلبة وعوًنـــا قويًّ
منه األسلحة والوحدات في قوة 
دفاع البحرين والحرس الوطني 
تنفيـــذ  فـــي  الداخليـــة  ووزارة 
الواجبات والمهـــام الموكلة إليهم 

في مختلف الظروف.
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“الحمر”: توفير الخدمات كافة بالمدن تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد
أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن الوزارة 
تولـــي توجيهـــات ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة األولوية في 
النهائيـــة  المخططـــات  لتنفيـــذ  خطتهـــا 
للخدمـــات والبنـــى التحتيـــة فـــي مدينـــة 
سلمان ومشـــاريع مدن البحرين الجديدة، 
حيث تســـعى الوزارة إلى توفير الخدمات 
كافـــة والمرافـــق العامـــة فـــي تلـــك المـــدن 

بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن الـــوزارة تعكـــف 
الخطـــط  تنفيـــذ  مراجعـــة  علـــى  حاليـــا 
اإلجرائيـــة للمخططـــات العامـــة المعتمـــدة 
التصاميـــم  وإعـــداد  الجديـــدة،  للمـــدن 
كالحدائـــق  العامـــة  بالمرافـــق  الخاصـــة 
والمرافـــق التعليمية والتجارية والصحية، 
مع التنسيق الكامل والمستمر مع الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة، عمـــالً 

بمنهجية توفير خدمات ذات جودة عالية 
للمواطنيـــن قاطنـــي تلـــك المـــدن، وســـعيًا 
نحـــو توفيـــر مـــدٍن متكاملـــة ومســـتدامة 
تلبي تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة. 
وأضاف أن مشاريع مدن البحرين الجديدة 
تحظـــى باهتمـــام كبيـــر مـــن لـــُدن القيـــادة 
الرشيدة، ســـواء على صعيد بناء وتشييد 
الوحـــدات، أو الخدمـــات العامـــة والبنيـــة 
التحيـــة، باعتبـــار أن محـــور تنفيـــذ المدن 
يمثـــل ركيزة أساســـية في تنفيذ مشـــاريع 
الســـكن االجتماعـــي المدرجة ضمن خطط 

تنفيذ األمر الســـامي لصاحب الجاللة ملك 
البالد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية، 
االســـكانية  االلتزامـــات  عنـــه  والمنبثـــق 
الواردة في برنامج الحكومة، الفتا إلى أن 
هـــذا المحـــور يحظى باالهتمـــام والمتابعة 
المستمرين من قبل صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة تفقديـــة قـــام بها 
وزير اإلســـكان إلى مدينة سلمان، بحضور 
وكيـــل الـــوزارة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة والوكيـــل المســـاعد للمشـــاريع 
اإلســـكانية ســـامي عبد هللا بوهزاع، وعدد 
من المســـؤولين والمهندســـين المختصين 
بالموقـــع، وذلـــك في إطـــار متابعـــة خطط 
ومســـتجدات ملف توفير الخدمات العامة 

والبنية التحتية في المدن الجديدة.
اإلســـكان  وزيـــر  تفقـــد  الزيـــارة  وشـــهدت 
الســـتعدادات الوزارة لطرح حـــزم جديدة 
من المشـــاريع، في إطـــار جهود العمل على 

توفيـــر 25 ألـــف وحـــدة ســـكنية المدرجـــة 
فـــي برنامـــج الحكومـــة، والمســـتقاة مـــن 
األمر الملكي الســـامي ببناء 40 ألف وحدة 
تنفيـــذ  متابعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  ســـكنية، 

مشاريع البنية التحتية.
كما تفقد  الحمـــر المواقع المخصصة لبناء 
303 وحدة سكنية و1402 شقة تمليك في 
المدينة، والتي تم االنتهاء من اإلجراءات 

الخاصـــة  المناقصـــات  بترســـية  الخاصـــة 
اإلنشـــائية،  األعمـــال  لبـــدء  تمهيـــدًا  بهـــا، 
الفتـــا إلـــى أن الـــوزارة قامـــت بخطـــوات 
اســـتباقية خالل المرحلـــة الماضية تمثلت 
في الشـــروع مبكرًا واالنتهـــاء من األعمال 
الخاصـــة بالبنيـــة التحتيـــة للمواقـــع التـــي 
ســـيتم تشـــييد الوحدات المســـتقبلية بها، 
وذلك بهدف اإلســـراع في تنفيذ وتســـليم 

الوحدات والشقق. كما اطلع وزير اإلسكان 
علـــى األعمال الخاصة بتشـــييد 4 جســـور 
داخليـــة تربط ما بين جـــزر المدينة، بواقع 
3 جسور للمركبات وجســـر للمشاة، مشيرًا 
إلى قيام الوزارة في وقت ســـابق بتشييد 
جســـر للمركبات وآخر للمشاة وقد اكتملت 
جهوزيتهـــم قبل افتتاح المدينة، ونوه إلى 
أنه فور اكتمال األعمال اإلنشائية للجسور 
الحاليـــة تكـــون الـــوزارة قـــد اقتربـــت مـــن 
إنجاز مشـــاريع البنية التحتيـــة في غالبية 
جزر المدينة، األمر الذي من شـــأنه تســـريع 

تنفيذ المشاريع المستقبلية.
ونـــوه الوزيـــر بـــأن الـــوزارة تعكـــف علـــى 
طرح المزيد من المشـــاريع المدرجة ضمن 
مـــدن  فـــي  المســـتقبلية  المشـــاريع  خطـــة 
ســـلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة 
باإلضافـــة إلى المرحلة الثانية من إســـكان 
ضاحيـــة الرملـــي، ومتـــى مـــا تـــم االنتهـــاء 
مـــن الدورة اإلجرائيـــة الخاصة بكل حزمة 

سيتم طرحها للتنفيذ وبالسرعة الممكنة.

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير ووكيل اإلسكان في زيارة تفقدية لمدينة سلمان

تنفيذ 1705 
وحدات وشقق 

بمدينة سلمان و4 
جسور قيد اإلنشاء

الثالثاء 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 - العدد 4165

           وزارة الداخلية



المنامة - بنا

صحـــة  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
وســـامة المرضى والكـــوادر الطبية 
أولوية قصوى؛ لضمان الحفاظ على 
صحـــة وســـامة الجميـــع. وفي هذا 
الصـــدد، أوضحت أنه تم غلق إحدى 
الوحـــدات العاجيـــة في مستشـــفى 
الســـلمانية الطبي كإجـــراء احترازي 
الفحـــص  نتائـــج  أظهـــرت  أن  بعـــد 
المختبريـــة لطبيبـــة متدربـــة كانـــت 
مخالطـــة إلحـــدى الحـــاالت القائمـــة 
وهـــي والدتهـــا القادمة مـــن الخارج، 
بإصابتهـــا بفيروس كورونـــا )كوفيد 
19(. وبينـــت الوزارة في بيان أمس، 
أنـــه تـــم تعقيـــم الوحـــدة وتطهيرها 
جميـــع  مـــن  واالنتهـــاء  بالكامـــل، 
الترتيبات الســـتئناف عمـــل الوحدة 

باليوم التالي بفرق طبية أخرى.
وأكـــدت وزارة الصحـــة أنهـــا قامـــت 
بنقـــل الطبيبـــة المتدربـــة إلـــى مركز 
العـــاج  لتلقيهـــا  والعـــاج،  العـــزل 
إشـــراف  تحـــت  الازمـــة  والرعايـــة 
الطاقم الطبـــي المتخصص في أحد 
المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل والعـــاج، 

والتـــي تتـــم وفـــق أفضـــل المعاييـــر 
الدولية بحسب ما أوصت به منظمة 

الصحة العالمية.
وأفادت الـــوزارة بأنها قامت باتخاذ 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة بفحص جميـــع المخالطين 
للطبيبـــة المتدربـــة، وفحـــص جميع 
المخالطيـــن  والممرضيـــن  األطبـــاء 
إذ  العاجيـــة،  الوحـــدة  فـــي  لهـــا 
أظهرت النتائج ســـامتهم وخلوهم 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
بتطبيـــق  الـــوزارة  وباشـــرت   ،)19
اإلجراءات والتدابيـــر الوقائية على 
جميع المخالطين بالبقاء في الحجر 
المنزلي كإجراء احترازي وإعطائهم 
إجازة مدفوعة األجر لمدة ١٤ يوما.

إغالق احترازي لوحدة عالجية في “السلمانية”

local@albiladpress.com05

إيقاف طبيب أسنان خالف إجراءات الحجر المنزلي
“الصحـــة” تحيلـــه لــــ “النيابـــة” لعـــدم انعزالـــه بعـــد عودتـــه مـــن دولـــة موبـــوءة

الصحـــة  إدارة  أن  الصحـــة  وزارة  بينـــت 
العامة قامت بإيقـــاف الطبيب الذي يعمل 
بإحدى عيادات األســـنان الخاصة بمنطقة 
السيف وتمت إحالته للنيابة العامة، حيث 
كان الطبيـــب يخضـــع للحجـــر المنزلي بعد 
عودته مـــن إحدى الـــدول المتفشـــي فيها 
فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، ولـــم يلتزم 
باإلرشـــادات والتعليمات الازمة المتمثلة 
بضرورة البقاء في غرفة منفصلة لمدة 14 
يوًما، وتجنب االختاط باآلخرين لتجنب 
نشرهم للفيروس لعائاتهم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به. 
وأوضحـــت وزارة الصحـــة أنهـــا اتخـــذت 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
بغلـــق  قامـــت  حيـــث  الازمـــة،  الوقائيـــة 
عيادة األسنان الواقعة في منطقة السيف 
ا، كما تم فحص جميع المخالطين  احترازيًّ
للتأكد من سامتهم وخلوهم من فيروس 
الـــوزارة  وأفـــادت  )كوفيـــد19(.  الكورونـــا 
أن الطبيـــب قـــام بمخالفة قانـــون الصحة 
العامـــة رقـــم )34( لعـــام 2018. واســـتنادا 
إلـــى القرار رقم )20( لســـنة 2020 بتحديد 
األمراض السارية، والقرار رقم )13( بشأن 

الوقايـــة والعزل والعاج، تطبـــق القوانين 
على مـــن يخالـــف األنظمة. واســـتنادا إلى 
المـــادة  تطبيـــق  يتـــم   )121( رقـــم  القـــرار 
بالحبس والعقوبة لمدة ال تقل عن 3 أشهر 
وبغرامـــة ال تقل عـــن 1000 دينار، لكل من 
أخفى عن قصد شخًصا مصاًبا بمرض سار 
أو عرض اآلخرين للعدوى، أو تسبب بنقل 
العـــدوى للغيـــر أو منـــع تنفيذ إجـــراء لمنع 

انتشار المرض. 
ونوهـــت الـــوزارة بأنـــه تـــم كذلـــك إحالـــة 
موضـــوع الطبيـــب المخالـــف إلـــى الهيئـــة 
والخدمـــات  المهـــن  لمزاولـــة  الوطنيـــة 

الصحية “نهرا” للجـــان التأديبية لمخالفته 
أخاقيات مزاولة المهنة. كما دعت وزارة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع  الصحـــة 
بضـــرورة االلتـــزام باإلرشـــادات الصحيـــة 
وانتشـــار  انتقـــال  لمنـــع  وضعـــت  التـــي 
الفيروس، ومنها العزل لمنزلي لألشخاص 
القادميـــن مـــن المناطـــق المتفشـــي فيهـــا 
الفيـــروس لمدة 14 يوًما، بحســـب توصية 
الجهـــات الصحيـــة، مؤكـــدة أنهـــا ســـتقوم 
بمحاســـبة مـــن يخالف ما جـــاء في قانون 
الصحة العامة واإلخـــال باألمن الصحي، 

بالعقوبات التي ذكرت.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف، الشـــيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة، أمس 
رئيـــس مجلـــس إدارة األوقاف 

الجعفرية يوسف الصالح. 
وجرى خال اللقاء اســـتعراض 
التـــي  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
األوقـــاف  إدارة  اتخذتهـــا 
اإلجـــراءات  ضمـــن  الجعفريـــة 

االحترازيـــة المتخـــذة لمكافحة 
ومنـــع  الكورونـــا  فيـــروس 

انتشاره. 
كمـــا تنـــاول اللقـــاء اســـتعراض 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
العاقـــة بالشـــؤون الوقفية وما 
تقـــوم بـــه األوقـــاف الجعفريـــة 
في ســـبيل خدمـــة دور العبادة، 

ورعاية الوقف وتنميته.

“العدل” تبحث إجراءات “الجعفرية” لمواجهة الفيروس

المنامة - وزارة الخارجية

صاحـــب  عمـــان  ســـلطان  تســـلم 
الجالة الســـلطان هيثـــم بن طارق 
جمعـــة  اعتمـــاد  أوراق  ســـعيد  آل 
الكعبي ســـفيرا فوق العادة مفوضا 
لمملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
وخال اللقاء، نقل السفير تحيات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وتمنياتهـــم  عمـــان،  ســـلطان  إلـــى 
لحكومـــة وشـــعب ســـلطنة عمـــان 

الشقيقة دوام التقدم واالزدهار.
مـــن جانبـــه، كلـــف ســـلطان عمان، 
الســـفير الكعبي بنقـــل تحياته إلى 
عاهل الباد، وسمو رئيس الوزراء، 
وســـمو ولـــي العهـــد، وتمنياته لهم 
موفور الصحـــة والعافية، ولمملكة 
البحريـــن وشـــعبها الشـــقيق مزيدا 
متمنًيـــا  واالزدهـــار،  الرقـــي  مـــن 
التوفيـــق  كل  للســـفير  جالتـــه 

والنجاح.

سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين
المنامة - وزارة الصحة

أحـــد  غلـــق  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
المقاهـــي فـــي منطقـــة ســـند كإجراء 
احتـــرازي بعـــد أن تبيـــن أنـــه قـــد تم 
ارتيـــاد المقهـــى مـــن قبـــل اثنيـــن من 
العائديـــن من إحدى الدول المنتشـــر 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  بهـــا 
الحجـــر  لتعليمـــات  ومخالفتهمـــا 
المنزلـــي اإللزامية بالبقـــاء في غرفة 
منفصلـــة لمـــدة ١٤ يوًمـــا مـــن تاريخ 
اتخـــاذ  مباشـــرًة  وتـــم  عودتهمـــا، 
اإلجراءات الخاصـــة بتعقيم المقهى 
المختبريـــة  الفحوصـــات  وإجـــراء 
مـــن  للتأكـــد  المخالطيـــن  لجميـــع 
خلوهم مـــن الفيروس، كما تم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة بحق 
المخالفيـــن لقانـــون الصحـــة العامـــة 

رقم )34( للعام 2018. 
 )34( رقـــم  القانـــون  إلـــى  واســـتناًدا 
لســـنة 2018 بإصدار قانـــون الصحة 
العامة والقرارات الصادرة تنفيًذا له، 
يعاَقـــب بالحبـــس مدة ال تقـــل عن 3 

أشـــهر وبغرامـــة ال تقل عن ألف دينار 
وال تجـــاوز 10 آالف دينار أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتين، كل َمن أخفى عن 
قْصد شـــخًصا مصاًبا بمرض ســـاٍر أو 
ب  عـــرَّض اآلخريـــن للعدوى، أو تســـبَّ
عـــن قْصـــد بنقـــل العـــدوى للغيـــر، أو 
امتنـــع عـــن تنفيـــذ أيِّ إجـــراء لمْنـــع 

انتشار المرض.
دعوتهـــا  الصحـــة  وزارة  وجـــددت 
للمواطنين والمقيمين بضرورة اتباع 
الصـــادرة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
من الجهـــات المعنية الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 19( 

والحفاظ على سامة الجميع.

غلق مقهى ارتاده اثنان كسرا الحجر المنزلي

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن تعافـــي 
ثمان حـــاالت إضافية مـــن فيروس 
لمواطنيـــن   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
اثنيـــن بحرينييـــن وســـت مواطنات 
بحرينيـــات، وإخراجهـــم مـــن مركـــز 
العـــزل والعاج، بعـــد تلقيهم العاج 
إشـــراف  تحـــت  الازمـــة  والرعايـــة 
الطاقـــم الطبي المتخصص في أحد 
المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل والعـــاج، 
الدوليـــة  المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق 
منظمـــة  بـــه  أوصـــت  مـــا  بحســـب 
الصحـــة العالمية، ليصل بذلك العدد 
 22 المتعافيـــة  للحـــاالت  اإلجمالـــي 

حالة حتى اآلن في المملكة. 
وأوضحت الـــوزارة أنه تقرر إخراج 

الحـــاالت بعـــد إجـــراء الفحوصـــات 
المختبريـــة والتأكـــد من خلوهم من 
الفيـــروس، مؤكـــدة أنهـــا ســـتواصل 
متابعـــة الحـــاالت المتعافيـــة طبيـــا 
بحســـب اإلجـــراءات المتخـــذة بهذا 
صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  الخصـــوص، 

وسامة الجميع. 
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين 
والمقيميـــن القادميـــن مـــن إيطاليـــا 
الجنوبيـــة ومصـــر ولبنـــان  وكوريـــا 
الماضييـــن  األســـبوعيين  خـــال 
أو   ،444 الرقـــم  علـــى  االتصـــال 
التســـجيل اإللكترونـــي عبـــر الرابط 
 www.moh.gov.bh/444 لجدولـــة 

موعد الفحص.

“الصحة”: تعافي 8 حاالت إضافية من “كورونا”

قرار تعليق الدراسة يشمل مراكز “العمل” والمعاهد
 بنـــاء علـــى توجيهـــات “التنســـيقية” برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد

بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتمديد 
فتـــرة تعليـــق الدراســـة فـــي المدارس 

ومؤسســـات  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
التعليـــم العالـــي الحكوميـــة والخاصة 
أســـبوعين  لمـــدة  األطفـــال،  وريـــاض 
والعشـــرين  التاســـع  حتـــى  إضافييـــن 
مـــن مارس المقبـــل 2020، تنوه وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أن هذا 
التوجيه يشمل كل من المراكز والدور 

التأهيليـــة الحكوميـــة التابعـــة لوزارة 
ودور  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
الحضانات والمراكز األهلية والخاصة 
المرخصـــة  اإلعاقـــة  لألشـــخاص ذوي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قبـــل  مـــن 
االجتماعية، ومراكز ومعاهد التدريب 
الخاصـــة المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية للمتدربين 
مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل أو العاملين 
في القطاع الخاص؛ كإجراء احترازي 
لاطمئنـــان علـــى ســـامة الطلبـــة فـــي 
اتخذتهـــا  التـــي  االحتياطـــات  ضـــوء 
الدولة الحتواء ومنع انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

المنامة - بنا

ــل األول ــج الفصـ ــاد نتائـ ــي واعتمـ ــل الدراسـ ــاء الفصـ إللغـ
تقـــدم النـــواب أحمـــد الســـلوم وحمد 
الكوهجـــي وزينب عبداألمير بمقترح 
إللغـــاء  االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة 
واعتمـــاد  الثانـــي  الدراســـي  الفصـــل 
نتائج الفصل الفصل الدراســـي األول 
باســـتثناء الثانوية العامة، إذ تم رفع 
المقتـــرح بصفـــة االســـتعجال لعرضه 
في جدول أعمال جلســـة أمس تحت 

بند ما يستجد من أعمال.
وجـــاء فـــي المذكـــرة اإليضاحيـــة أن 
موضـــوع االقتـــراح برغبـــة يتمحـــور 
حـــول إلغـــاء العـــام الدراســـي الثاني 
واعتماد نتائج الفصل الدراسي األول 
باســـتثناء الثانوية العامة؛ العتبارات 
المصلحة العامة، وما تمر به البحرين 
من وضع حساس في الوقت الحالي.

وأوضحت المذكرة أن المقترح يأتي 

لعدم وجود بيئة أساســـية ومساهمة 
فـــي نجاح التعليم عـــن بعد حيث إنه 
بحاجـــة إلـــى بنية تحتيـــة متينة، من 
حيث توفر أجهزة حاســـوب، وسرعة 
عالية لاتصـــال باإلنترنت، مما يكون 
كلفة تطبيقها عالية جدا وصعبة على 

الجميع.
وأكـــدت أن فقـــدان العامل اإلنســـاني 
في العملية التعليمية، وغياب الحوار 
والنقاش الفعال يعطي طابعا ســـلبيا، 

كما أن العديد من الطاب غير قادرين 
علـــى التعبيـــر عـــن أفكارهـــم كتابيـــا، 
ويحتاجـــون إلـــى التواصل الشـــفهي 
يعتقدونـــه،  عمـــا  للتعبيـــر  المباشـــر 
وبعـــض المواد العلمية تحتاج العامل 

اإلنساني إليصال المعلومة.

البيئـــة  غيـــاب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المناســـبة لعمليـــة التعليـــم عـــن بعد، 
يضعف من إمكان اســـتيعاب الطالب 
للدرس، وغياب هـــذه البيئة ينعكس 
الـــدرس  وجـــود  علـــى  تدريجيـــة 
وتنســـيقه وفق خطة ســـليمة، وهذه 

قبـــل  معمقـــة  دراســـة  إلـــى  تحتـــاج 
التطبيق.

وبينـــت أن عملية تقييـــم الطالب في 
التعليـــم عـــن بعـــد وتطويـــر معاييـــره 
عـــن  تختلـــف  مســـتواه  ومراجعـــة 
عمليـــة تقييـــم الطالـــب فـــي التعليـــم 

التقليـــدي، إذ يغيـــب دور المعلـــم في 
مراجعة مستواه وتطويره بما يسمى 
فـــي التربيـــة “التغذية االســـترجاعية 
المباشـــرة  الفعـــل  ردة  أو  الفوريـــة” 
مـــن المعلـــم قبـــال الطالـــب والعكـــس 

صحيح.

مكتب النائب حمد الكوهجي

حمد الكوهجي أحمد السلوم

3 نواب: الطالب 
غير قادرين 

على التعبير عن 
أفكارهم كتابيا

التصرفـــات  إن  األطبـــاء  جمعيـــة  قالـــت 
غيـــر المســـؤولة لطبيـــب لبعـــض األطباء 
واالستهتار بتنفيذ التعليمات واإلجراءات 
الصارمة المتعلقـــة بالوقاية من فايروس 
كورنـــا يســـيء إلى ســـمعة الـــكادر الطبي 
والصحي الـــذي يبذل جهـــودا كبيرة جدا 
من أجل توفيـــر خدمات الوقاية والعاج 

من هذا الفايروس المستجد.
أطبـــاء  إقـــدام  الجمعيـــة  واســـتنكرت 
يفتـــرض أن يكونـــوا قـــدوة لغيرهـــم فـــي 

بفايـــروس  الخاصـــة  التعليمـــات  تنفيـــذ 
كورونـــا علـــى اإلخـــال بتلـــك التعليمات، 
وتعريـــض صحـــة وحياة غيرهـــم للخطر، 
فيمـــا هـــم أقســـموا اليميـــن علـــى حمايـــة 

صحة المريض واإلنسان.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أنهـــا ال يمكنهـــا 
الســـكوت عـــن هذا األمـــر الـــذي يأتي في 
وقت فيه األعصاب مشدودة تحسبا ألي 
تطـــورات بخصـــوص الفايـــروس، ويبذل 
الجميـــع مســـاعي شـــاقة من أجـــل تافي 

ضرره.
وقالـــت الجمعية إنه فيما تســـتنفر مملكة 

البحريـــن جميـــع جهودها مـــن أجل حصر 
الحاالت المصابـــة بفيروس كورنا ويعمل 
الجميـــع كفريـــق واحـــد من أجـــل الوقاية 
مـــن هـــذا الفايـــروس الـــذي يمثـــل خطـــرا 

وجوديـــا علـــى المجتمع البحرينـــي ككل، 
نفاجأ بتصرفات شـــاذة من قبل أشخاص 
يفترض أن يكونوا هم األســـاس في تلك 
الجهود، وهم من يقودون نشر الوعي بين 
جميع الفئات للوقاية من هذا الفايروس.

ونوهت الجمعية فـــي هذا الصدد بجهود 
جميع أفراد الطاقـــم الطبي والصحي من 
ممرضين وفنيين ومخبريين ومسعفين، 
وقالـــت إن الطواقـــم الطبيـــة والصحيـــة 
فـــي مملكة البحرين أظهرت كفاءة عالية 
فـــي تحمـــل مســـؤوليتها في هـــذه الحالة 

الطارئة غير المسبوقة.

“األطباء”: االستهتار بإجراءات الوقاية مرفوض
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اكتشاف إصابة 
طبيبة متدربة 

بفيروس كورونا

عادا من دول 
ينتشر فيها 
“كوفيد 19”

الجفير - جمعية األطباء

زينب عبداألمير
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة  اســـتضافت 
)بوليتكنـــك البحريـــن( أخيـــرا وفـــًدا من 
األعمـــال  إلدارة   ”HYBRIA“ معهـــد 
والتكنولوجيـــا )ليـــون، فرنســـا(، تخللهـــا 
توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن الجانبيـــن 
تطويـــر  إلـــى  أســـاس  بشـــكل  تهـــدف 
فـــي  والثقافـــي  األكاديمـــي  التبـــادل 
مجاالت البحـــث والتعليم وغيرهما من 

المجاالت. 
وتنص المذكرة على تعاون المؤسستين 
فـــي تشـــكيل برنامـــج لتبـــادل الخبرات 
وتوفيـــر  التدريـــب  بهـــدف  األكاديميـــة 
مجـــاالت  فـــي  عمـــل  وورش  دورات 
متنوعـــة، كمـــا ســـيعمل الجانبـــان علـــى 
وضع برامج للتبـــادل الطالبي، وتطوير 
برامج الدراســـة المشـــتركة المستقبلية 
دبلومـــا  علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة  مـــع 

مزدوجة. 
وفي ســـبتمبر 2020، ســـتأتي مجموعة 
مـــن الطلبـــة مـــن “HYBRIA” للدراســـة 

لفصـــل دراســـي واحـــد فـــي بوليتكنـــك 
إدارة  برامـــج  فـــي  البحريـــن، وخاصـــة 
القريـــب،  المســـتقبل  وفـــي  األعمـــال. 
ســـيحصل طلبة من بوليتكنك البحرين 
مـــن هم فـــي ســـنتهم الدراســـية الثالثة 
برنامـــج  فـــي  للمشـــاركة  فرصـــة  علـــى 
التبادل من خالل حضور فصل دراسي 

واحد في فرنسا. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيقوم الطرفـــان 

وإجـــراء  األكاديميـــة،  المـــواد  بتبـــادل 
مشـــاريع بحـــث علمي مشـــتركة، ونشـــر 
نتائـــج البحـــوث بشـــكل مشـــترك. وقـــع 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  التفاهـــم  مذكـــرة 
عـــن  نيابـــة  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
“بوليتكنك البحرين”، وميريام بنشـــارع 
رئيس معهد “HYBRIA” إلدارة األعمال 
والتكنولوجيـــا، بحضور ممثلين من كال 

الجانبين.

توقيع مذكرة التفاهم

طلبة الكلية سيحصلون على فرصة مماثلة للتبادل مستقبال

“بوليتكنك” تمنح فرنسيين فرصة الدراسة لفصل واحد

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقد مجلس المفوضين التابع للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
المؤسســـة  رئيســـة  برئاســـة  الثانـــي عشـــر  االعتيـــادي  اجتماعـــه 
الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري في مقر المؤسسة الوطنية 
بضاحيـــة الســـيف. ونظًرا لقـــرب موعد انتهاء فتـــرة العضوية في 
اللجان النوعية الدائمة، أقر مجلس المفوضين التشـــكيل الجديد 
للجـــان فيها، التـــي حددتها الالئحة الداخلية بشـــأن تنظيم وعمل 
مجلـــس المفوضيـــن، إذ قـــام أعضـــاء كل لجنة بانتخاب رئيســـها، 
وكانـــت النتائـــج كمـــا يلـــي: أعيـــد انتخـــاب ماريـــا خوري رئيســـة 
المؤسســـة رئيًســـا للجنة الشـــكاوى والرصد والمتابعة، التي تضم 
في عضويتها حميد أحمد حسين، وروضة سلمان العرادي، وعمار 
البناي.  وأعيد انتخاب بدر عادل رئيًسا للجنة الحقوق والحريات 
العامة، التي تضمن في عضويتها أحمد الحداد، ووداد الموسوي.  
كمـــا انتخب مـــال هللا الحمـــادي رئيًســـا للجنة حقوق األشـــخاص 
المقيدة حريتهم، التي تضم في عضويتها نائب رئيس المؤسســـة 

خالد الشاعر، و فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي.
وناقش المجلس إمكان تعديل مســـمى لجنة األشـــخاص المقيدة 
حريتهم إلى مســـمى آخر يتوافق بصورة أشـــمل مع المادة 12 من 

قانون إنشـــاء المؤسســـة ويعكس الوالية الواسعة لدى المؤسسة 
فـــي الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق اإلنســـان 
في المؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية 
والـــدور الصحيـــة والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشـــتبه في أن 
يكـــون موقعا النتهاك حقوق اإلنســـان. وأشـــاد مجلس المفوضين 
باإلجـــراءات التـــي اتخذتها مملكـــة البحرين في مكافحة انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( وحمايـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
علـــى أرض المملكة، منوًها بالشـــفافية العاليـــة التي تتعاطى معها 

مختلف الجهات.

ــم ــدة حريتهـ ــخاص المقيـ ــة األشـ ــمى لجنـ ــل مسـ ــش تعديـ ــة تناقـ المؤسسـ

لجنة جديدة بـ “الحقوق” لرصد الدور التعليمية

اجتماع المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

الصخير - جامعة البحرين

البحريـــن  جامعـــة  فـــي  باحثـــون  قـــام 
أكســـفورد  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
علمـــي  بحـــث  أول  بنشـــر  البريطانيـــة 
 ”Desalination“ مجلـــة  فـــي  مشـــترك 
التي تعتبر إحدى أهم المجالت العلمية 

المرموقة في مجال تحلية المياه. 
الطـــرق  أهـــم  علـــى  البحـــث  وركـــز 
األغشـــية  معالجـــة  فـــي  المســـتخدمة 
الخاصة بتحلية مياه البحر باســـتخدام 
وإيجـــاد  العكســـي،  التناضـــح  تقنيـــة 

هـــذه  عمـــر  إلطالـــة  الفاعلـــة  الحلـــول 
األغشـــية، لتقليـــل الطاقة المســـتخدمة 
فـــي تحليـــة الميـــاه، كأحـــد اهتمامـــات 
كفـــاءة  لتحســـين  البحريـــن  جامعـــة 

التقنيات المستخدمة في عملية تحلية 
المياه. 

ينتقـــل  عمليـــة  العكســـي  والتناضـــح 
المـــاء فيها من المحلـــول األعلى تركيًزا 

إلـــى األدنـــى تركيـــًزا، عبـــر غشـــاء شـــبه 
نافـــذ باســـتخدام الضغط، وهـــي عملية 
متبعـــة لتنقية المياه عبـــر مرورها بعدة 
مراحل يفصـــل بعدها الماء عن األمالح 

والمعادن األخرى.
وتقنية التناضح العكســـي المستخدمة 
فـــي البحريـــن ومنطقة الخليـــج العربي 
تعانـــي مـــن خـــواص معينـــة كالملوحـــة 
العالية، والنشاط البيولوجي الكبير، مما 
يؤثـــر في كفـــاءة هذه األغشـــية، ويزيد 

من التكلفة التشغيلية لهذه المحطات.

العكسي الــتــنــاضــح  تقنية  ــدام  ــخ ــت ــاس ب ــاه  ــي ــم ال تحلية  عملية  تــنــاول 

أول بحث علمي بالتعاون مع “أكسفورد”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــّرح الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد الماليـــة والخدمات 
بـــوزارة التربيـــة والتعليم خالد غريب بـــأن الوزارة قد 
انتهـــت مؤخـــرا من اســـتكمال التصاميم والرســـومات 
الخاصـــة بإعادة تأهيل وصيانـــة المبنى الخاص بكلية 
عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية، وذلك بالتنسيق 
مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم فـــي الفتـــرة المقبلة 
اإلعـــالن عن المناقصـــة الخاصة بذلك، ليكـــون المبنى 

جاهزا قبل بداية العام األكاديمي القادم.
قاعـــات  مـــن  العديـــد  يضـــم  المبنـــى  هـــذا  أن  يذكـــر 
المحاضـــرات والـــدروس، وصالـــة متعـــددة األغراض، 
ومركـــزا  واإلدارييـــن،  واألســـاتذة  للعميـــد  ومكاتـــب 
لمصـــادر التعلـــم للطلبـــة، ومكتبـــا للقبول والتســـجيل، 
وفضـــاءات لألنشـــطة الطالبيـــة، ومطاعـــم، وغير ذلك 

من المرافق.
إلـــى ذلـــك، أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه قـــد 

تقـــرر تكليـــف رئيس قســـم اللغـــة العربية والدراســـات 
اإلسالمية بجامعة البحرين ضياء الكعبي للقيام بمهام 

عميد كلية عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية.
جـــاء ذلـــك علـــى ضـــوء التنســـيق بيـــن وزارة التربيـــة 

والتعليم وجامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية.
يشـــار أن الكعبـــي من الكفـــاءات األكاديمية البحرينية 

المتميزة.

الكلية عميد  بــأعــمــال  ــا  قــائــًم الــكــعــبــي  تعيين 

مبنى “عبداهلل بن خالد” جاهز قبل العام األكاديمي المقبل

خالد الغريب  ضياء الكعبي

قــال عضــو مجلــس بلــدي الجنوبيــة عبداللطيــف ســليمان إن تطويــر شــارع 
الحنينية ما زال ينتظر الموازنة الالزمة، مؤكًدا أن المطالبات بتطويره ترجع 

إلى أكثر من 10 سنوات.

لـــــ  تصريحـــه  فـــي  ســـليمان  وأشـــار 
)البـــالد( إلـــى أن أهـــم هـــذه المطالبات 
هـــو فتـــح مخـــرج مـــن جهـــة منطقـــة 
عوالي حتى شـــارع المعســـكر، مضيًفا 
جاهـــزة  التطويريـــة  المخططـــات  أن 
وموجودة على طاولة وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 

العمراني.
 وأوضـــح أن أهمية فتح هـــذا المنفذ، 
المـــروري  االكتظـــاظ  حلحلـــة  هـــو 
بالفترتيـــن  الخانقـــة  واالزدحامـــات 

الصباحية، ونهاية الدوام الدراسي.
وذكـــر أن طوابيـــر الســـيارات تصطف 

مـــن األحـــد وحتى الخميـــس في خط 
ا، من شـــارع الحنينية من  طويـــل جـــدًّ
مدرســـة  دوار  حتـــى  الجهتيـــن،  كال 
الرفـــاع الغربي االبتدائيـــة للبنات، من 
جهـــة مجمـــع 910، وتصل مـــن الجهة 
األخرى أيًضا إلى شارع الشيخ حمود 
بـــن صبـــاح مـــن جهـــة الشـــرق، مجمع 

.901
ونتيجـــة لهـــذا، فقـــد أكد ســـليمان أنه 
يتلقـــى دوًمـــا كثيـــًرا مـــن االتصـــاالت 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  والشـــكاوي 
والمقيميـــن ومرتادي الطـــرق، والذين 
يتساءلون جميًعا عن مستقبل تطوير 

الشارع، ومتى سيرى النور؟ خصوًصا 
مع قـــرب افتتاح مركز الكلى، والمركز 

الصحي الجديد.
 وشـــهد شـــارع الحنينية في السنوات 
كبيـــرة  مجموعـــة  افتتـــاح  األخيـــرة، 
مـــن المشـــاريع الخدميـــة والتعليميـــة 
بيـــن  مـــا  تنوعـــت  والتـــي  المختلفـــة، 
المدارس ومحاكم األسرة والمالعب، 
أوجـــدت حالة من االزدحام الســـكاني 
الكبيـــر، يضـــاف إليهـــا وجـــود مقبـــرة 
فـــي  الحنينيـــة  ومنتـــزه  الحنينيـــة 
مقابلهـــا، وكذلك وجود مجمع ســـكني 

تابع للمجمع 910 وبحدود 53 بيًتا.
ـــا  حاليًّ الحنينيـــة  لشـــارع  يوجـــد  وال 
إال منفـــذان فقـــط، أحدهمـــا مـــن جهة 
مـــن جهـــة  الشـــرقي واآلخـــر  الرفـــاع 

الرفاع الغربي.
التطويريـــة  المشـــاريع  أهـــم  وعـــن 

األخرى العالقة للشـــارع، قال ســـليمان 
الحالـــي  الشـــارع  “توســـعة  لـ)البـــالد( 
بحيث يســـتوعب أربعة مســـارات في 
االتجاهيـــن بدالً مـــن اثنيـــن، وتعديل 
المســـار العلـــوي من جهة مركـــز الكلى 
الجديـــد، حيث إن المنفذ الجديد غير 

ا”. آمن مروريًّ
 وختـــم عضو مجلس بلـــدي الجنوبية 
هنالـــك  “بـــأن  ســـليمان  عبداللطيـــف 
مناســـبات  لصالـــة  قادًمـــا  مشـــروًعا 
فـــي  قريًبـــا  الســـنية  األوقـــاف  إلدارة 
الحنينية، بالقـــرب من المركز الصحي 
وهـــو  الكلـــى،  لألمـــراض  الجديـــد 
مشـــروع ســـيضيف بالتأكيـــد المزيـــد 
مـــن االزدحامات والـــرواد، وعليه فإن 
قـــادم مطلـــوب،  هـــو  لمـــا  االســـتعداد 

ويجب أن ال يشوبه التباطؤ”. عبداللطيف

زحمة المدارس والمحاكم والمالعب تخنق شارع الحنينية
ــيزيدها ــي سـ ــز الصحـ ــى والمركـ ــز الكلـ ــاح مركـ ــرب افتتـ ــليمان لــــ “^”: قـ ــدي سـ البلـ

إبراهيم النهام

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

اســـتعداًدا لتفعيـــل نظـــام التعليـــم االفتراضي المقرر فـــي الخامس 
عشـــر من الشـــهر الجاري، أجرت كليـــة البحرين التقنيـــة )بوليتكنك 
مـــدى  مـــن طلبتهـــا الختبـــار  البحريـــن( تجربـــة اســـتهدفت عينـــة 
جاهزيتهم الســـتخدام النظام الذي يستعين بمجموعة من البرامج 
والمنصـــات اإللكترونية التي تســـتخدمها البوليتكنك منذ ســـنوات 

كجزء من عملية التعليم والتعلم.
وأوضحت مدير التطوير األكاديمي إيمان جناحي “إن تفعيل نظام 
التعليم االفتراضي في البوليتكنك ليس وليد اللحظة، حيث كانت 
الكلية من أوائل المؤسســـات التي اعتمـــدت نظام Office 365 بعد 
Enrol� فيما يتعلق ببرنامج Microsoft  توقيع اتفاقيتها مع شـــركة

ment for Education Solutions EESوبرنامـــجMS Teams الذي 
ـــن األســـاتذة والطلبـــة من التواصـــل وتحميل المواد الدراســـية  يمكِّ
 Big“ وعقد االجتماعات والنقاشـــات، إضافة إلى استخدام خاصية
Blue Button” للتعليـــم االفتراضي ولتقديم الدروس عبر اإلنترنت 
وتحميـــل المـــواد الدراســـية والتفاعـــل المتواصـــل بيـــن األســـاتذة 

والطلبة”.
وأضافت أنه ولضمان انســـيابية العملية الدراســـية، ولتقديم الدعم 
للطلبـــة أثناء فترة الدراســـة بنظام التعليـــم االفتراضي، فإنه يمكن 
للطلبـــة التواصـــل عبـــر االتصال بالهاتـــف رقـــم17897111:، أو عبر 
البريد اإللكتروني: ICT.Services@polytechnic.bh، كما أن هناك 

مـــواد تعليميـــة ومعلومات خاصـــة معنية بتفعيل النظـــام موجودة 
على نظام “مودل” الذي يستخدم كمنصة تعليمية في المؤسسة.

وأشـــارت جناحي إلى أن البوليتكنك دربت مســـبًقا األســـاتذة على 
أنماط التعليم اإللكتروني باســـتخدام منصـــات التعليم المفعلة في 
الكلية، كان آخرها ورشة عمل تدريبية بتاريخ 3 مارس 2020 على 
كيفية استخدام خاصية “Big Blue Button” والتي ستضمن تمّكن 
األســـاتذة من تقديم الـــدروس اليومية للطلبة فـــي بيئة افتراضية 
حيـــة، حيث يمكنهـــم تقديم العـــروض التعليمية، والســـماح للطلبة 
بالتفاعل أثناء هذه المحاضرات وتســـجيلها واستخدامها كمراجع. 
مؤكـــدًة اســـتمرار البوليتكنك فـــي متابعة العمليـــة التعليمية ومدى 
فعاليـــة هـــذه األنظمـــة بصـــورة مســـتمرة لضمـــان جـــودة التجربـــة 

التعليمية وإيصال المعلومات للطلبة على أكمل وجه.

ــى االســـتـــفـــســـارات ــل ــح خـــط ســـاخـــن لـــلـــرد ع ــت ف

“بوليتكنك” تختبر جاهزية طلبتها لـ “التعليم االفتراضي”



قــال النائــب أحمــد العامر إن البحرين لم تشــهد زلــزاال، ولله الحمــد، وإنما تمرين 
عسكري، مشيرا إلى أن “ربعنا يهزون األرض في تمارينهم”. ونفى العامر ما تردد 
منذ الصباح بشائعة حدوث زلزال بالبحرين؛ ردا على ما شعر به سكان المناطق 

الجنوبية بالساعة 6 صباح اليوم، ولثوان محدودة، باهتزاز خفيف بمساكنهم.

تصريح األرصاد

وقال مسؤول بإدارة األرصاد الجوية 
لــــ  واالتصـــاالت  المواصـــات  بـــوزارة 
“البـــاد” إن األجهـــزة المختصة برصد 
الزالزل بالبحرين لم تسجل أّي حالة.

اإللكترونـــي  الموقـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الـــذي يجري تداوله برصد حالة زلزال 
بالبحرين هو موقـــع إلكتروني إيراني 
يتبـــع المركـــز اإليراني لرصـــد الزالزل، 
يجـــري  أجنبـــي،  بموقـــع  ومرتبـــط 

تحديثه دوريا دون تدقيق.
ولفـــت إلـــى أن الموقـــع األجنبـــي نقل 
المعلومـــة عـــن الموقـــع اإليرانـــي دون 
تمحيص، وسجل وجود الهزة بمنطقة 
بندر ديار بوشـــهر، وهـــي منطقة تبعد 

211 كيلومترا عن البحرين.
وبين أن البحرين تتأثر بزالزل وهزات 
تجـــري بمناطـــق جغرافيـــة مختلفـــة، 
وبعضها غير محسوسة من رحمة رب 

العالميـــن، ومـــن غيـــر المنطقـــي علميا 
أن تشـــهد البحريـــن زلـــزاال بالمناطـــق 
الجنوبية دون تأثر المناطق الشمالية، 
علـــم  أبجديـــات  مـــع  يتنافـــى  وهـــذا 

متابعة الزالزل.
وبيـــن أنـــه فـــي حـــال تصديـــق رواية 
الموقـــع األجنبي الذي نقـــل معلوماته 
ســـجل  الـــذي  اإليرانـــي  الموقـــع  عـــن 
وجـــود زلـــزال بدرجـــة 5.3 فهذا يعني 
أن جميـــع مناطق البحريـــن والمنطقة 
الشرقية بالسعودية تتأثر بذلك، وهو 
مـــا لم يحدث أصا، بمـــا يدحض هذه 

المعلومة المتناقلة.

تغريدة الصباح

وكانت إدارة األرصـــاد الجوية بوزارة 
نفـــت  قـــد  واالتصـــاالت  المواصـــات 
فـــي تغريـــدة نشـــرتها صبـــاح أمس ما 
ورد فـــي بعـــض حســـابات التواصـــل 

االجتماعي من حدوث زلزال.
وقالـــت إن مـــا تـــم نشـــره فـــي بعـــض 
حســـابات التواصـــل االجتماعـــي عـــن 
حـــدوث زلـــزال فـــي مملكـــة البحريـــن 
ال يمـــت للحقيقـــة بصلة وهـــو عار عن 

الصحة تماما.
وأكـــد المصـــدر أن البحريـــن آمنة ولله 
الحمـــد، ولـــو كان هنـــاك أي زلـــزال لتم 
الوطنـــي  المركـــز  مـــن خـــال  رصـــده 

لرصـــد الـــزالزل أو مـــن خـــال المراكز 
الرصد الخليجية بالمنطقة.

مراكز خليجية

وبيـــن المصـــدر أن البحريـــن مرتبطـــة 
فـــي  الـــزالزل  رصـــد  مراكـــز  بجميـــع 
الخليـــج والمنطقة والعالم، وأن جميع 
هـــذه المراكـــز تعمـــل بمنظومـــة عمـــل 

الخليـــج  لـــدول  وبالنســـبة  مشـــتركة، 
فالبحريـــن ترتبـــط مع محطـــات رصد 
الـــزالزل فـــي دول الخليـــج، ومنها 10 
محطـــات بالكويت و12 محطة بدولة 
اإلمـــارات و10 محطـــات في ســـلطنة 
عمـــان، وهي تعمل جميعا تحت مظلة 
رصـــد كاملة للمنطقة والعالم، ويمتلك 
قســـم رصـــد الـــزالزل بـــإدارة األرصاد 
الجوية محطة لرصد الزالزل مرتبطة 
بالشبكة الوطنية لرصد الزالزل بدولة 
الكويـــت واإلمارات العربيـــة المتحدة 
موحـــدة  كمنظومـــة  عمـــان  وســـلطنة 
لرصـــد الـــزالزل بجميـــع أنحـــاء العالم 
عمومـــا والـــزالزل القريبـــة مـــن مملكة 
البحريـــن خصوصا، وترتبط مع جميع 
المراكز المتخصصـــة في هذا الجانب 
حـــول العالم، التي مـــن خالها نتعرف 

على أي هزة أرضية تضرب أي منطقة 
بالعالـــم، مؤكـــدا أنـــه لـــو كان هناك أي 
هزة أرضية في مكان آخر لتم اإلباغ 
عنهـــا واإلعـــان عنها رســـميا من قبل 

الوزارة واإلدارة.
 وطمـــأن المصـــدر جميـــع المواطنيـــن 
بـــأن البحرين بخير ولـــم تتعرض لهزة 
أرضيـــة، داعيـــا الجميـــع للرجـــوع إلى 
المواقـــع الرســـمية لمعرفـــة مثـــل هذه 
المعلومـــات، وعـــدم االلتفات لوســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي التي قد تنشـــر 
بعضها معلومات غير صحيحة، مؤكدا 
موقـــع  لديهـــا  المواصـــات  وزارة  أن 
رســـمي وحســـاب توتيـــر وانســـتغرام، 
عليهـــا  االطـــاع  المواطنيـــن  بإمـــكان 

ومعرفة المعلومات الصحيحة منها.

العامر: ال زلزال بالبحرين وإنما تمرين عسكري... و “ربعنا يهزون األرض”
إيــرانــي مــركــز  ــن  م معلوماته  يستقي  ــداول  ــت ــم ال األجــنــبــي  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 

إسقاط حضانة أم عن طفلها لسوء أخالقها
ــي ــاه ــم الـــبـــّيـــات: الـــشـــهـــود أكــــــدوا شــربــهــا الــخــمــر فـــي الـــمـــنـــزل وســـهـــرهـــا فـــي ال

قــال المحامــي أحمــد البّيات إن المحكمة الكبرى الشــرعية الرابعة )بصفتها االســتئنافية( بضم حضانة طفل )ســنتين 
ونصف( إلى والده بدال من بقائه تحت حضانة طليقة موكله، التي ثبت ارتكابها لسلوكيات سيئة تؤثر على مستقبل 
االبن الوحيد بينهما؛ كونها تشرب المسكرات بداخل وخارج المنزل دون علمه فضال عن مفاخرتها بتعاطي الحشيش 

إن رغبت بذلك.

وأوضح وكيل المســـتأنف والد الطفل 
أن المحكمة اســـتمعت لشهود اإلثبات 
لموكله، وعددهم 3 شـــهود، إذ جاءت 
قطعـــا  لتثبـــت  جميعهـــا  شـــهاداتهم 
وبالتفصيـــل مع بيان المـــكان والزمان 
اعتيـــاد المدعـــى عليهـــا علـــى شـــرب 
الخمر وأنهـــم شـــاهدوا المدعى عليها 
تخبـــئ زجاجـــات الخمـــر فـــي خزانـــة 

مابسها دون علم زوجها المدعي.
وأشـــار إلـــى أن الشـــهود أيضـــا أكـــدوا 
كانـــت  عليهـــا  المدعـــى  أن  للمحكمـــة 
تجاهـــر بشـــرب الخمـــر أمامهـــم، وأنها 
هـــي مـــن طلبـــت منهـــم عـــدم إبـــاغ 
المدعـــي بذلـــك، والذين أثبتـــوا كذلك 
أن المدعـــى عليهـــا أقـــرت واعترفـــت 
لهم جميعهم أنها اعتادت شرب الخمر 
وأنه ال يصعب عليها شـــرب الخمر في 

الخفاء ودون علم زوجها، إذ إن عائلة 
عـــم المدعـــى عليها، الذي يملـــك “بار”، 
كانـــت تزودها بنوع معيـــن من الخمر 
الـــذي تجلبه لهـــا خصيصا مـــن إحدى 
الـــدول اآلســـيوية، وأنهـــا كانـــت تقوم 
بإدخـــال زجاجـــات الخمـــر إلـــى منزل 
الزوجية دون علـــم زوجها، فضا عما 
ذكرتـــه وأكدتـــه الشـــاهدة األولـــى أن 
المدعـــى عليها كانـــت تتفاخر بقدرتها 
المـــواد  تنـــاول  علـــى  واســـتطاعتها 
رغبـــت  متـــى  “الحشـــيش”  المخـــدرة 
بذلـــك بمجرد إبـــاغ أحد األشـــخاص 

من عائلتها.
ولفت إلى أن اثنين من الشهود أفادوا 
عليهـــا  المدعـــى  أن  أيضـــا  للمحكمـــة 
اعتـــادت ارتـــكاب ســـلوكيات مســـيئة 
ومشـــينه وآثمـــة مـــع الغيـــر، خصوصا 

أنهـــا تعمل في صالون رجالي نســـائي 
التلفزيونييـــن  بالممثليـــن  خـــاص 
والمسرحيين بإشراف من عمتها دون 
علـــم زوجها المدعـــي، مؤكديـــن أنهما 
شاهداها وهي تلتصق برجال أجانب 

عنها.
األولـــى  الشـــاهدة  مـــن  كل  وأضـــاف 
والشـــاهد الثانـــي، أن المدعـــى عليهـــا 
أقـــرت لهمـــا باعتيادهـــا علـــى الذهاب 
إلـــى الماهي الليلية التي يســـود فيها 
وبيـــع  واالختـــاط  والرقـــص  الغنـــاء 
داخـــل  فـــي  الخمـــور ســـواء  وشـــرب 
مملكـــة البحريـــن أو في الخـــارج عند 
سفرها برفقة زوجة عمها، إضافة إلى 
أن والد المدعى عليه نفسه تم القبض 
عليـــه ومحاكمتـــه عن جنايـــة االتجار 
فـــي المواد المخدرات وحكم بســـجنه 

10 سنين، وأن المدعى عليها والطفل 
الصغير حاليا يقيمان في منزل والدها 
ذاته، الذي اعتـــاد على بيع المخدرات 
والســـموم على أبناء الوطن للتكســـب 

و جني المال.
وأكـــد المحامي أن كل الشـــهود أثبتوا 
قطعا وجزما بعدم دراية وعلم الزوج 
المدعـــي بجميع هذه الوقائع من قبل، 
وأنـــه لم يعلم بها إال قبل أيام معدودة 
قبـــل جلســـة ســـماع الشـــهود الثاثـــة 

المشار إليهم.
وبيـــن أنـــه ينبغـــي علـــى مـــن يتولـــى 
حضانـــة االبن الصغيـــر، األمانة بحفظ 
كل مـــن المـــال والديـــن والقـــدرة على 
تربيـــة المحضـــون وصيانتـــه صحيـــا 
وخلقيـــا، إذ تتطلـــب الحضانة الدراية 
والحكمـــة واليقظة واالنتبـــاه والصبر 
والخلـــق الجـــّم والقصـــد الحســـن في 

الحاضن.
ومـــع كل ما ســـبق يثبت يقينـــا أحقية 
المســـتأنف )األب( فـــي ضـــم حضانـــة 
االبـــن؛ ليتمكـــن مـــن تربيـــة أبنـــه على 
وتعاليـــم  الحميـــد  والخلـــق  الصفـــات 
اإلســـام الحنيف وكذلك لحماية ابنه 
من االنحـــراف ومن ارتكاب المعاصي 

والمحرمات.
ولما أن الثابت من األوراق أن االبن قد 
تجاوز من العمر سنتين ونصف وعدم 
حاجته للرضاعة من المستأنف ضدها 
ومـــع تحقـــق وثبـــوت موانـــع األهليـــة 
واألمانـــة للمســـتأنف ضدهـــا لحضانة 

االبن اســـتنادا للوقائـــع الجديدة التي 
والثابتـــة  حديثـــا  للمســـتأنف  تبينـــت 
كتابـــة فـــي تقريـــر القضيـــة الجنائيـــة 
المضمومة من النيابة العامة في ملف 
الدعـــوى الماثـــل، والتـــي تنـــازل فيهـــا 
الزوج الحقا عن حقه الشخصي صونا 
للمســـتأنف ضدها، وما تـــم إثباته في 
شـــهادة شـــهود اإلثبات ومـــا قدم أمام 
محكمـــة أول درجـــة مـــن مســـتندات 
أثبتـــت جميعهـــا عـــدم صاحيـــة األم 
لحضانـــة االبـــن وعـــدم أمانتهـــا عليه، 
ومـــع خلـــو أوراق ملـــف الدعـــوى ممـــا 
للحضانـــة،  األب  صاحيـــة  ينفـــي 
األمـــر الـــذي يؤكـــد يقينـــا أحقية األب 
المســـتأنف فـــي حضانـــة ابنـــه، وعليه 
ينبغي للمحكمة القضاء بإلغاء الحكم 
المســـتأنف والحكـــم مجددا بإســـقاط 
حضانة المســـتأنف ضدها لابن وضم 
حضانته للمستأنف، وإلزام المستأنف 
ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

أحمد البّيات

منطقة ديار 
بوشهر اإليرانية 
تبعد قرابة 211 

كيلومترا عن 
البحرين

لو حدثت هزة 
بالبحرين فيفترض 

تأثر جميع المناطق 
والمنطقة 

الشرقية
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الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  تســـلمت 
األولـــى مرافعات 6 من أصل 7 متهمين 
بقضية شبكة اتجار باألقراص المؤثرة 
عقليا “الاريكا”، التي يرأسها استشاري 
مخ وأعصاب معروف بالمملكة ومخلى 
ســـبيله، فيمـــا لم يقـــدم المتهـــم الثالث 
مرافعتـــه؛ كونه منوما في المستشـــفى 
وتعذر عليه الحضور للجلســـة، وقررت 
المحكمـــة إرجـــاء القضيـــة لجلســـة 18 
مارس الجاري؛ لحضور المتهم الثالث.

ويتبين مـــن أوراق القضية أن الطبيب 
المتهـــم ومنـــذ أشـــهر عدة قبـــل القبض 
ألحـــد  صـــرف  قـــد  كان  خليتـــه  علـــى 
المتهميـــن وصفة طبيـــة بعدد 7 عل ب 
مـــن أقـــراص الاريـــكا المؤثـــرة عقليـــا، 
وطلـــب منه التوجـــه لصيدليات معينة 
لصـــرف الدواء باســـتعمال صور بطاقة 
هوية أشـــخاص آخرين ترسل إليه عبر 
“الواتـــس آب” والذيـــن غـــادر بعضهـــم 
المملكـــة منـــذ العـــام 2018، وأن بعـــض 
تلك الصيدليات مملوكة للطبيب نفسه 

أو عائلته.
واعتـــرف بعـــض المتهميـــن أن دورهـــم 
 60 عـــن  يقـــل  ال  عـــدد  اســـتام  كان 
ويتجـــاوز أحيانـــا 100 علبـــة مـــن تلـــك 
الوصفـــات  باســـتعمال  الصيدليـــات 
الطبيـــة، وأنهـــم يتوجهـــون للصيدليـــة 
بعـــد االتصال بهـــم وإباغهم أن طلبهم 
جاهـــز، ويقوموا بتســـليمها لمن يطلبها 
منهـــم مقابـــل مبالغ تتراوح مـــا بين 50 
و100 دينار، وقد تمكن الطبيب المتهم 
خـــال 4 أشـــهر من صـــرف 3000 علبة 
الريـــكا حســـب مـــا ورد بتقريـــر الهيئـــة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة، أي أن عدد أقـــراص الاريكا 
المصروفـــة بلـــغ 144 ألـــف قـــرص؛ في 
حال احتـــوت العلبة الواحـــدة على 48 
قرصا.فيمـــا ينكر الطبيب الذي يمارس 
المهنـــة منذ 30 عامـــا ارتكابه ألي جرم، 
مدعيـــا أن قصـــده مـــن ذلـــك كلـــه هـــو 
مســـاعدة المحتاجيـــن والمرضى فقط، 

على حد تعبيره.

6 من أعضاء شبكة الالريكا قدموا مرافعاتهم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

استقاالت من “المحامين” لعدم تمثيلهم بشكل الئق
علمــت “البــالد” أن عــددا مــن المحاميــن قــد تقدموا يوم أمــس اإلثنين 
بإخطــار لرئيــس مجلس إدارة جمعيــة المحاميــن البحرينية المحامي 
حســن بديوي، إلبالغه برغبتهم في االنســحاب مــن عضوية الجمعية؛ 
وأن الســبب الرئيــس التخاذهــم هــذا القــرار هــو عــدم تمثيــل مجلــس 
إدارة الجمعيــة ألعضائهــا علــى وجــه مشــرف محليا وخارجيــا، وعدم 

وقوف مجلس اإلدارة مع مصالح المحامين.

الموجهـــة  الرســـالة  فـــي  وجـــاء 
لرئيس الجمعية اآلتي:

األســـتاذ المحامـــي حســـن بديوي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المحتـــرم 
البحرينيـــة  المحاميـــن  جمعيـــة 

والسادة أعضاء مجلس اإلدارة
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: االنســـحاب من جمعية 
المحامين البحرينية

باإلشـــارة إلى الموضـــوع المذكور 
فـــي  برغبتنـــا  نفيدكـــم  أعـــاه، 
االنســـحاب من جمعيـــة المحامين 
لعـــدم  نظـــرا  وذلـــك  البحرينيـــة؛ 

الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  تمثيـــل 
مشـــرف،  وجـــه  علـــى  ألعضائهـــا 
مملكـــة  داخـــل  محليـــا  ســـواء 
البحريـــن أو خارجيا، وعدم مهنية 
أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعدم 
احترامـــه للمحامين فـــي المحافل 
المحليـــة والدولية وعـــدم التحلي 
بأخاقيات وشرف مهنة المحاماة 
التـــي عمادهـــا احتـــرام المحامين 

لبعضهم البعض.
يؤســـفنا أن ينحدر مستوى تمثيل 
الجمعيـــة إلـــى هـــذا الحـــال خال 
منكـــم  ونأمـــل  إدارتكـــم،  فتـــرة 

التفكير في األسباب التي لم تترك 
أمامنـــا خيـــارا إال االنســـحاب مـــن 

الجمعية. 
لـــذا يرجـــى قبـــول انســـحابنا مـــن 
الجمعيـــة وتزويدنا بما يفيد قبول 
االنســـحاب وإنهـــاء العضويـــة في 

هذه الجمعية. 

هذا ما لزم بيانه،، وتفضلوا بقبول 
فائق التحية واالحترام.

كمـــا نمـــا إلـــى علـــم “البـــاد” أيضـــا 
أن االنســـحاب الجماعـــي قـــد تليه 
آخريـــن  أعضـــاء  مـــن  اســـتقاالت 
بالجمعيـــة، فضا عـــن أعضاء من 

داخل مجلس اإلدارة.

محرر الشؤون المحلية

خطاب استقالة أعضاء الجمعية
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آل شرف ضمن قائمة النساء الرائدات في “الفنتك 2019”
ــزي” ــرك ــم ــيــة واالبــتــكــار بـــ “ال ــمــال ــدة الــتــكــنــولــوجــيــا ال ــ ــس وح ــي رئ

أعلنت مؤسسة Innovate Finance البريطانية عن القائمة النهائية لعام 2019 
للشخصيات النسائية الرائدات في مجال التكنولوجيا حول العالم، حيث ضّمت 
القائمــة رئيــس وحــدة التكنولوجيا المالية واالبتكار بمصــرف البحرين المركزي، 

ياسمين آل شرف، وذلك في فئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية.

النســـاء  أســـماء  قائمـــة  إطـــاق  تـــم 
الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية 
لعام 2019 تقديًرا للنســـاء الرائدات في 
مجـــال االبتكار فـــي الخدمـــات المالية، 
ونشـــرت مؤخًرا القائمة التي تضم 200 

امرأة في هذا المجال. 
In�  وفـــي هـــذا الصـــدد، تلقت مؤسســـة
novate Finance أكثـــر مـــن 650 طلًبـــا 
لـــإدراج فـــي قائمـــة هـــذا العـــام والتي 
تتكـــون مـــن 7 فئـــات مختلفـــة بمـــا في 
ذلـــك؛ كبار القـــادة والمهنيين في مجال 
وصنـــاع  والمســـتثمرين  التكنولوجيـــا 

السياســـات وخبـــراء الهيئـــات الرقابية 
التســـويق  مجـــال  فـــي  والعامليـــن 
الماليـــة  والخدمـــات  واالتصـــاالت 
اســـتام  وتـــم  المهنيـــة؛  والخدمـــات 
طلبـــات وترشـــيحات من جميـــع أنحاء 
لجنـــة  قبـــل  مـــن  ومراجعتهـــا  العالـــم 
مســـتقلة تتكـــون من خبـــراء في مجال 
التكنولوجيـــا الماليـــة. والجديـــر بالذكر 
أن Innovate Finance UK تعتبر هيئة 
مســـتقلة تدعـــم مجتمـــع التكنولوجيـــا 
الماليـــة العالمي والذي يضم الشـــركات 
الناشـــئة والمؤسســـات الماليـــة العالمية 

الخدمـــات  وشـــركات  والمســـتثمرين 
المهنيـــة ومراكـــز التكنولوجيـــا الماليـــة 
العالميـــة. وقالت آل شـــرف “بـــكل فخر 
المـــرأة  أمثـــل  أن  يشـــرفني  واعتـــزاز 
البحرينية إلى جانب 200 سيدة ملهمة 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالم ألكـــون ضمن 

مجـــال  فـــي  الرائـــدات  النســـاء  قائمـــة 
التكنولوجيـــا المالية للعـــام 2019 وهي 
 Innovate مؤسســـة  تطلقهـــا  مبـــادرة 
Finance البريطانيـــة فـــي دعـــم قطاع 
التكنولوجيا المالية، حيث تم اختياري 
لفئة “صناع السياسات وخبراء الجهات 
الرقابيـــة” مـــع جزيـــل شـــكري وتقديري 
فـــي   Innovate Finance لمؤسســـة 
اختيـــاري ألكـــون ضمـــن هـــذه القائمـــة 
وأتطلـــع إلـــى رؤيـــة المزيد مـــن التقدم 

واإلزهار للسيدات البحرينيات”.
المركـــزي  البحريـــن  هنـــأ مصـــرف  كمـــا 
اآلنســـة آل شـــرف على اختيارها ضمن 
قائمة الشـــخصيات النســـائية الرائدات 
اإلنجـــاز  بهـــذا  مشـــيًدا   2019 لعـــام 
ودور المـــرأة فـــي كافة المجـــاالت منها 

التكنولوجيا المالية.

 ياسمين آل شرف

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنــه تمــت تغطيــة اإلصدار رقــم 1799 
)ISIN BH000648DK07( مــن أذونــات الخزانــة الحكوميــة األســبوعية 

التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

تبلـــغ قيمة هذا اإلصـــدار 70 مليون 
دينار لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ 
فــــي 11 مارس 2020  وتنتهي في 
10 يونيـــو 2020 ، كمـــا بلـــغ معـــدل 
ســـعر الفائـــدة هذه األذونـــات 2.06 
% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 2.45 % 
لإصدار الســـابق بتاريـــخ 4 مارس 

.2020

وبلغ معدل ســـعر الخصـــم 99.482 
% وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع 99.422 % علًمـــا بأنـــه قـــد 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار بنســـبة 121 
%. كمـــا بلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

حاالت استحالة تنفيذ العقد
العقد له قوة ملزمة بموجب القانون المدني البحريني وهو شريعة المتعاقدين.
ولهذا، ال يجوز ألحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إال في حدود ما 

يسمح به االتفاق أو يقضي به القانون. 
هـــذه قاعـــدة جوهريـــة في القانـــون ومنهـــا تســـتقر المعامات وتســـير األمور 
لتحقيـــق مـــا تم االتفـــاق عليه بالتراضي وتوفـــر النية. وفي هـــذا يجب تنفيذ 
العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حســـن النية 

وشرف التعامل. وإال انفرط العقد. 
وبموجـــب أحـــكام القانـــون، إذا طـــرأت بعـــد توقيع العقـــد وقبل تمـــام اكتمال 
تنفيذه، ظروف اســـتثنائية عامة لم يكن في الوســـع توقعهـــا عند إبرام العقد، 
وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام الناشـــئ عنه وإن لم يصبح مســـتحيا، 
صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخســـارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة 
بيـــن مصلحـــة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلـــى الحد المعقول، بأن يضيق 

من مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطا كل اتفاق على خاف ذلك.
إن ما حدث ويحدث اآلن، بســـبب وباء “كورونا”، من دون شـــك يسبب ظروفا 
اســـتثنائية عامة، خارج ظروف العقد ألن هذا المرض الخطير إذا لم يتم كبح 

جماحه قد يصبح “وباء” عاما يهدد الجميع. 
بالطبـــع، لـــم يكن في الوســـع توقـــع “كورونا” أثناء إبـــرام العقود الســـارية. وما 
نشـــهده اآلن مـــن اجـــراءات تحفظيـــة احترازيـــة للســـيطرة والقضـــاء علـــى 
الفيـــروس، ســـيؤدي آلثـــار مباشـــرة فـــي تنفيـــذ االلتزامـــات بموجـــب العقـــود 
والقانـــون. وفي العديد مـــن الحاالت قد تصبح مقابلة االلتزامات “مرهقة” من 
عدة نواحي ولكنها ليســـت مســـتحيلة. وعليه، فإن الوضع حتى اآلن لم يصل 
لمرحلة “اســـتحالة” تنفيذ التزامات العقد للدرجة التي تجعل العقد مفســـوخا 
نظـــرا لاســـتحالة. وبالنســـبة للوضـــع “المرهـــق” في تنفيـــذ االلتزامات بســـبب 
“كورونـــا” ما قد يقود للخســـارة، يجوز للمحاكم تحقيـــق الموازنة بين مصلحة 

الطرفين برد االلتزام المرهق للحد المعقول.
وفـــي مثـــل هذه الحـــاالت، القانـــون ال ينص على “فســـخ العقـــد” بل ينص 
علـــى تحقيق “الموازنة” بين مصلحة الطرفين، ويقع باطا كل اتفاق على 

خاف ذلك.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  950 ـــ  ــ ب ــد  ــحـ الـ ــي  ــ ف ــة  ــالـ صـ ــاء  ــ ــش ــ إن

لتشغيل مقصف شركة المطار

طرحت شركة مطار البحرين أمس مناقصة للتعاقد من أجل تشطيب، تشغيل 
وإدارة المقصف لموظفي الشركة في مبنى المسافرين الجديد لمدة 10 أعوام، 
تقدم إليها عطاء وحيد لشركة خدمات مطار البحرين “باس” بنحو 5.6 مليون 

دينار.

البحريـــن  مطـــار  شـــركة  وطرحـــت 
مناقصـــة لتطويـــر فنـــدق فـــي الناحية 
الجوية لمســـافري الترانزيـــت بالمطار، 
تقـــدم إليها عطاء وحيد بقيمة 50 ألف 

دينار.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وطرحـــت 
البلديـــات مناقصتيـــن، أولهما لشـــؤون 
متعـــددة  صالـــة  إلنشـــاء  األشـــغال 
األغـــراض بمنطقـــة الحـــد، تقـــدم إليها 
16 عطـــاء أقلها بقيمـــة 950 ألف دينار 

وأكبرها بقرابة 1.8 مليون دينار.
تقاطـــع  لتجميـــل  الثانيـــة  والمناقصـــة 
وشـــارع  ســـلمان  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
الشيخ ســـلمان، تقدم إليها 8 عطاءات 

أقلها بنحو 484.2 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لبنك اإلسكان 
تصميـــم  لعمـــل  استشـــاري  لتعييـــن 
مشـــروع دانـــات الحـــورة، الـــذي يضـــم 
 3 مبانـــي شـــقق ســـكنية مكونـــة مـــن 

غرف، وبإجمالي 132 شقة، تقدم إليها 
13 عطاء أقلها بـ35.7 ألف دينار.

مناقصـــة   13 فتـــح  أمـــس  يـــوم  وتـــم 
تابعـــة لـ 9 جهات حكومية بإجمالي 72 
عطـــاء، في حين تم تعليق 6 عطاءات 

تابعة لـ 3 مناقصات.
وبلغ مجموع اقل العطـــاءات المقدمة 

للمناقصات نحو 7.7 مليون دينار.
لشـــركة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
تطوير للبترول، أولهما لتوفير خدمات 
الضغـــط فـــي المرحلـــة الســـابعة، تقدم 
إليهـــا 4 عطاءات فنية علق اثنان منها، 
والثانية لتوريد أجهزة إلرســـال درجة 
الحرارة والضغط الســـلكًيا، تقدم إليها 
عطـــاءان علـــق أحدهمـــا وأقـــل عطـــاء 

بنحو 218 ألف دينار.
لـــوزارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
أولهمـــا  واالتصـــاالت،  المواصـــات 
الســـتئجار ســـيارات لكبار الشخصيات 

فـــي معرض البحريـــن الدولي للطيران 
2020، تقـــدم إليهـــا 3 عطـــاءات أقلهـــا 
بنحـــو 8 آالف دينـــار، والثانيـــة لتجهيز 
الملكيـــة وتحويلهـــا  الطائـــرات  مـــأرب 
لصالـــة معارض خال المعـــرض، تقدم 
إليهـــا 3 عطـــاءات أقلها بنحـــو 90 ألف 

دينار.
المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
مناقصة لبنك البحرين للتنمية لتقديم 
الخدمات االستشـــارية إلدارة البرامج 
الجـــودة  وضمـــان  التغييـــر  وإدارة 
الحلـــول  مجموعـــة  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
المصرفية الرقمية األساســـية من قبل 
البنـــك، تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات فنيـــة 
علق 3 منها، ومناقصة لوزارة الداخلية 

لتوفيـــر مـــواد رياضيـــة للـــوزارة، تقدم 
إليهـــا 6 عطاءات أقلها بنحو 76.2 ألف 
دينار، ومناقصة لهيئة البحرين للثقافة 
التنظيفـــات  بأعمـــال  للقيـــام  واآلثـــار 
وتوفيـــر رجـــال أمـــن لجنـــاح البحرين 
في اكســـبو 2020 في دبي، تقدم إليها 
عطاءان أقلهما بنحو 1.4 مليون درهم 
إماراتي )ما يعـــادل 146.8 ألف دينار(، 
والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة  ومناقصـــة 
لتوفيـــر األثاث العـــام للمباني الجديدة 
بمدرســـتي الرفـــاع الغربـــي االبتدائيـــة 
للبنـــات ومدرســـة المحـــرق االبتدائيـــة 
للبنـــات، تقـــدم إليها 8 عطـــاءات بنحو 

43.1 ألف دينار.

المنامة - بورصة البحرين

تداول 4.6 مليون سهم 
بـ 1.5 مليون دينار

البحرين  ببورصة  المستثمرون  تـــداول 
 1.51 بقيمة  سهم،  مليون   4.55 أمــس، 
مــلــيــون ديـــنـــار، تــم تــنــفــيــذهــا مــن خــال 
على  المستثمرون  ركــز  إذ  صفقة،   167
أســهــم قــطــاع الـــخـــدمـــات، الــتــي بلغت 
قيمتها 567.53 ألف دينار، أي ما نسبته 
37.63 % من القيمة اإلجمالية للتداول، 
تم  ســهــم،  مليون   1.24 قــدرهــا  وبكمية 

تنفيذها من خال 59 صفقة.
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المنامة - المصرف المركزيالمنامة - تراكس البحرين

أبرمـــت “بنفـــت”، اتفاقيـــة تعـــاون مـــع “كانـــو للعقـــارات” إحدى 
الشـــركات المملوكـــة لمجموعة يوســـف بـــن أحمد كانـــو، تنضم 
بموجبهـــا األخيـــرة إلى خدمـــة “فواتير” التابعة لشـــركة “بنفت” 
والمتوافـــرة عبر “BenefitPay”، وقنـــوات االتصال اإللكترونية 
“بنفـــت”  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد  للبنـــوك.   التابعـــة 
عبدالواحـــد الجناحـــي أثناء توقيـــع االتفاقية مع رئيس قســـم 
كانـــو، أن  بالمجموعـــة فيصـــل  العقـــاري  األمـــاك واالســـتثمار 
الخطـــوة التي اتخذتهـــا “كانو للعقارات” نحـــو التحول الرقمي، 
تهـــدف إلـــى تقديـــم خدمـــات أكثـــر ســـرعة وأمانـــا فـــي ســـداد 
المدفوعات. وأوضح الجناحي، أن “بنفت” تفخر بانضمام “كانو 
للعقارات” إلى “فواتير”، التي تتيح تقديم خدمة أكثر أمانا في 
ســـداد المدفوعـــات، مؤكدا فـــي الوقت ذاته أن “بنفت” تســـعى 
إلى مواصلة التعاون معها من خال عمليات الدفع اإللكتروني.

ومـــن جهته، قال فيصل كانو “إن انضمامنا إلى “ فواتير”، يأتي 
مـــن منطلق حـــرص المجموعة على تقديم خدمـــات إلكترونية 
أكثـــر تميزا، خصوصـــا مع توجه حكومة البحريـــن إلى التحول 

نحـــو الرقمنة”، مقدما شـــكره وتقديره إلى “بنفـــت” على إتاحة 
الفرصة للشركة على االنضمام إلى الخدمة.

يشار إلى أن “بنفت”، تعمل بموجب الترخيص الممنوح من قبل 
مصرف البحرين المركزي؛ لتقديم الخدمات المســـاندة بالقطاع 
المالـــي، وهي متخصصة فـــي تطوير الحلول المبتكرة لعمليات 
الدفـــع اإللكتروني، وتوفيـــر وإدارة قنـــوات إلكترونية متعددة 
لعمليـــات دفـــع وتســـوية المســـتحقات والفواتيـــر والتحويات 

المالية بصورة إلكترونية.

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  وجـــه 
مصارف التجزئة العاملة في المملكة 
كافة، باالمتناع عن تجميد حسابات 
العمـــاء إذا علموا أن العميل قد فقد 
وظيفته أو تقاعد، وإذا كان لدى هذا 

العميل تمويل من البنك المعني.
وأصـــدر مصـــرف البحريـــن المركزي 
توجيهـــا كتابيا في 8 مـــارس 2020، 
يمنـــع مثل هذه الممارســـات من قبل 
مصـــارف التجزئة، بصرف النظر عما 
إذا كان البنـــك لديه حق تعاقدي في 

اتخاذ هذه اإلجراءات.
وتهـــدف هذه التوجيهات إلى ضمان 
تطبيق ممارســـات مصرفية ســـليمة 
وعادلة، آخذين في االعتبار مصالح 

العماء، كجزء من مبادرات مصرف 
البحرين المركزي المستمرة لتطبيق 

الصلـــة  ذات  الممارســـات  أفضـــل 
وحماية للمستهلك في البحرين.

أثناء توقيع االتفاقية

بالمدفوعــات وأمانــا  ســرعة  أكثــر  خدمــات  بتوجيهــات مــن “المركــزي” لكافــة مصــارف التجزئةتقديــم 
منع تجميد الحسابات لفقدان الوظيفة أو التقاعد“كانو للعقارات” تنضم إلى “فواتير بنفت”

أمل الحامد

 5.6
دينار مليون 

المنامة - تراكس البحرين:  «
أعلنت شركة “كريدي 

مكس” عن شراكتها مع 
“طلبات” وتقديم أفضل 

الحلول المناسبة للزبائن، 
وفق استراتيجيتها 

لتعزيز تجربة الزبائن 
ومنحهم الخدمات التي 

تقدم لهم أقصى مستوى 
من الراحة. وأقيمت 

مراسم توقيع االتفاقية 
في المكتب الرئيس 

لشركة “كريدي مكس”، 
بحضور كل من الرئيس 
التنفيذي يوسف ميرزا، 
ومساعد المدير العام 

- تطوير األعمال أحمد 
سيادي، ومدير األعمال 

اإللكترونية بـ “كريدي 
مكس” علي المشعل، 

والمدير التنفيذي 
لشركة طلبات البحرين 

و “طلبات” المملكة 
العربية السعودية 

هشام الساعاتي، ومدير 
اللوجستية طاهر سعيد. 
وصرح الرئيس التنفيذي 

لشركة “كريدي مكس” 
يوسف ميرزا “نحن 

متحمسون لهذه الشراكة 
مع طلبات لتقديم حلول 

دفع مبتكرة لعمالئنا، التي 

تتماشى مع استراتيجية 
الشركة لتوفير خدمات 

جديدة وحلول خيارات 
الدفع المختلفة لتلبية 

متطلبات عمالئنا كلما 
استخدموا بطاقاتنا”. 

وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة “طلبات” البحرين 

و”طلبات” المملكة 
العربية السعودية هشام 

الساعاتي “نحن سعداء 
جداً بالتعاون مع “كريدي 
مكس” وما يوفره الفريق 

من مميزات للبنية 
التحتية والتكنولوجية التي 

ستقود عملياتنا التجارية 
إلى مستوى مميز في 

البحرين، وهذه الشراكة 
ستوفر تجربة دفع أكثر 

سالسة يستفيد منها 
جميع شركائنا وزبائننا 

بما يتماشى مع تطلعاتنا 
وأهدافنا لترسيخ نظام 
تجاري رقمي متناسق”.

“كريدي مكس” و”طلبات” تبرمان شراكة

أثناء توقيع االتفاقية
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أقر وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قرار رقم )38( لســنة 2020، بتحديد الضوابط واالشــتراطات الخاصة بأماكن مزاولة 
نشاط خدمات تقديم األطعمة بالمركبات المتنقلة.

وجـــاء بالمادة الثانية للقـــرار أن يلتزم 
صاحـــب المركبة المتنقلـــة عند مزاولة 
األطعمـــة  تقديـــم  خدمـــات  نشـــاط 

بالضوابط واالشتراطات العامة.
ويجب على صاحب المركبة الحصول 
علـــى موافقـــة كتابية من مالـــك العقار 
قبـــل الوقوف لمزاولة النشـــاط، وعدم 
وقـــوف المركبـــة ضمـــن حرم الشـــارع، 
وعـــدم وقـــوف المركبـــة أمـــام المباني 

السكنية مباشرة.
تـــرك  العربـــة  صاحـــب  القـــرار  ويلـــزم 
مســـافة مقدارها 50 متًرا بين المركبة 
المتنقلـــة عن أي تقاطع طـــرق أو دوار 
أو إشـــارة مرور ضوئية، وترك مسافة 
ال تقـــل عـــن متـــر واحـــد بيـــن المركبة 
مـــن  األخـــرى  والمركبـــات  المتنقلـــة 
جميع االتجاهات، والتأكد من ســـامة 
وجـــدت،  إن  الكهربائيـــة  التوصيـــات 
والمحافظة على نظافة المكان ورمي 
المخصصـــة،  باألماكـــن  المخلفـــات 
وااللتزام باشـــتراطات السامة العامة 
والدفـــاع المدني، وعدم التســـبب في 

تلوث ضوضائي للمباني المجاورة.
وفـــي المـــادة الثالثـــة يلتـــزم صاحـــب 
المركبـــة المتنقلة عند مزاولة النشـــاط 
في عقار يقع ضمن التصنيف الســـكني 
التاليـــة:  واالشـــتراطات  بالضوابـــط 
توافر مواقف للســـيارات ضمن حدود 
العقـــار، مزاولة النشـــاط ضمـــن اإلطار 
الزمنـــي وذلـــك مـــن الســـاعة 6 صباحا 
حتـــى الســـاعة 12 ليـــا، عـــدم إبقـــاء 
المركبة المتنقلة في المنطقة السكنية 
فـــي األوقـــات الخارجـــة عـــن اإلطـــار 
الزمنـــي المحـــدد والتأكد من عدم ترك 
أثـــاث فـــي المنطقـــة  أيـــة معـــدات أو 

الســـكنية، وترك مسافة ال تقل عن 20 
متًرا بين المركبات والمباني المجاورة 
مـــن جميـــع االتجاهـــات، يجـــوز وضع 
ســـور وطـــاوالت ومقاعـــد غيـــر ثابتـــة 
وذلـــك باالتفـــاق مـــع مالك العقـــار، كما 
يجوز اســـتخدام مولد كهرباء على أن 

يكون من النوع الصامت.
أبـــدى الكثيـــرون  وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
ممـــن يعنيهم أو يهم هذا القرار ببعض 
اآلراء لــــ “الباد”، وجـــاءت كالتالي: إذ 
قـــال صاحـــب مشـــروع عربـــة الطعام 
إن  الخاجـــة:  ســـامي  واي(  )جورميـــه 
الضوابـــط  بتحديـــد  الجديـــد  القـــرار 
واالشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة 
األطعمـــة  تقديـــم  خدمـــات  نشـــاط 
القطـــاع  تنظـــم  المتنقلـــة  بالمركبـــات 
بصـــورة صحيحة وأفضل وهو لصالح 

الجميع.
ســـار  فـــي   “  27 “شـــارع  أن  وأضـــاف 
والموجـــودة فيـــه عـــدد مـــن العربـــات 
الجانـــب  مـــن  أكثـــر  لتنظيـــم  يحتـــاج 
مـــن  الدخـــول  بعـــد  للشـــارع،  األيمـــن 
شـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان، إذ 
إن العربات قريبة من الشـــارع بمسافة 
4 أمتـــار تقريبـــا؛ تجنًبـــا لوقوف بعض 
الســـيارات بطريقة خاطئـــة، ما يعطل 

حركة السير.
وأوضـــح أن بعض المشـــاريع بالجانب 
المبانـــي  بعـــض  مـــن  بالقـــرب  األيمـــن 
مبيًنـــا  منهـــم،  أصحابهـــا  ينزعـــج  لـــم 
أن أصحـــاب المشـــاريع متفقـــون مـــع 
أصحـــاب األراضـــي التـــي تقـــف عليها 
العربـــات قبـــل إصـــدار القـــرار، وهنـــاك 

البعض يقف في أماك عامة للدولة.
فـــي  الشـــركاء  أحـــد  قـــال  وبـــدوره، 
مشـــروع “فـــروت جايـــز” عبدالرحمـــن 
أحمـــد: إن القـــرار له جوانـــب إيجابية 
كثيرة، ما ســـيجعل من القطاع منظما 
وله قوانين تحمي أصحاب المشاريع.

الافتـــة  القـــرارات  أكثـــر  أن  وأضـــاف 
للنظـــر هي المســـافات التـــي يجب أن 
تكون بين كل عربة واألخرى، وحددت 
بمتر واحد من جميـــع الجوانب، مبيًنا 
فـــإن  لـــذا  جـــًدا،  قليلـــة  مســـافة  أنهـــا 
لقانـــون  بحاجـــة  العربـــات  أصحـــاب 
يحميهـــم بخصـــوص المســـافة، وعلى 

األقل 10 أمتار بين العربة واألخرى.
وعـــن المناطـــق الســـكنية، أوضـــح أن 
مشـــروعه مؤجر األرض مـــن صاحبها، 
وإذا كانت العربة ال تســـبب الضوضاء 
والجيـــران، فا مانع لديهم، والمســـألة 

من المفترض أنها قد حلت.

ولفـــت إلى ضـــرورة التغيير فـــي قرار 
الوقـــت، إذ إن جميـــع العربـــات يجـــب 
 12 الســـاعة  عنـــد  عملهـــا  ينتهـــي  أن 
مـــن منتصـــف الليـــل، وحتى فـــي أيام 
“الويكند”، مشـــيًرا إلى ضـــرورة تمديد 
اإلجـــازات  فـــي  األقـــل  علـــى  الوقـــت 
األســـبوعية أســـوة مـــع بقيـــة المطاعم 
رمضـــان  شـــهر  أن  وبّيـــن  والمقاهـــي، 
المبـــارك علـــى األبواب ويجـــب تمديد 

الوقت فيه.
وقـــال صاحب مشـــروع عربـــة الطعام 
“ســـي جيـــز” مهـــدي طاهـــري: إن قرار 
والمبانـــي  العربـــات  بيـــن  المســـافات 
السكنية غير معقول، بحكم المساحات 

البيضاء المتوافرة في البحرين.
وأوضح أنه اذا ابتعد صاحب مشروع 
أراٍض   5 بمجمـــوع  المتنقلـــة  العربـــة 
القانـــون  أقـــره  بمـــا  لالتـــزام  تقريبـــا 
المعدل، فيجب على أصحاب األراضي 
عدم بنائها، مشـــيًرا إلى أنهم مع وجود 
الشـــروط والقوانين التي تنظم ســـوق 
مجـــال عربات الطعام، الذي يعمل فيه 
غالبية الشـــباب البحريني وبدأ ينشط 
من حركة السوق مثل األيام السابقة.

وأضاف أن أصحاب المشاريع يبحثون 
لتنشـــيط  الحيويـــة  الشـــوارع  عـــن 

المشـــروع، ولذلك على ســـبيل المثال، 
إن العديد من المشاريع موجودة اآلن 
في “شـــارع 27” بمنطقة ســـار، وجميع 
مناطـــق البحريـــن بهـــا قلـــب المنطقـــة 
الحيوي، فلماذا ال توفر البلدية منطقة 
العربـــات  ألصحـــاب  خاصـــة  كبيـــرة 
الخدمـــات  جميـــع  تشـــمل  المتنقلـــة، 
والمرافق والمرافق لمســـاعدة الشباب 

البحريني؟
وقـــال طاهـــري: إن تـــرك مســـافة متـــر 
واحد بين العربة واألخرى غير معقول 
بتاتا، فكل مشروع له زبائنه الخاصين 
به، ومع الزحمة سيكون هناك التباس، 
مشـــاكل،  حـــدوث  المحتمـــل  ومـــن 
وأصحاب العربات اآلن يبقون مسافة 
10 أمتار من تلقاء أنفسهم بين العربة 

والثانية؛ لعدم إزعاج الزبائن.
بيـــن  متـــًرا   20 مســـافة  أن  وأوضـــح 

العربـــة والمبانـــي غيـــر معقولـــة، إذ إن 
جميـــع المبانـــي حاليـــا ال توجـــد بينهـــا 

مسافة بهذا القدر.

استحالة تحريك العربة بعد العمل

وأضـــاف أن الجهـــات المعنيـــة تطلـــب 
إزالـــة العربة بعد انتهـــاء العمل، وهذه 
عمليـــة صعبـــة، إذ تحتـــاج ألكثـــر مـــن 
األدوات  وإزالـــة  إلزالتهـــا  شـــخص 
الموجـــودة فيها وتحريكهـــا، ووضعها 
بأحـــد األماكن، وبنفـــس الصعوبة عند 
إعادتهـــا مكانهـــا مرة أخـــرى، الفًتا إلى 
بطريقـــة  القـــرارات  تطبيـــق  ضـــرورة 
معقولـــة؛ لتســـاعد الشـــباب البحرينـــي 
على العمل بكل ســـهولة ويسر لتقديم 
اقتصـــاد  عجلـــة  لدفـــع  يســـتطاع  مـــا 

المملكة.

تحفظ على اشتراطات المسافات وأوقات عمل مركبات األطعمة المتنقلة
ــقــطــاع ــة لــتــنــظــيــم ال ــدي ــل ــب ــة قــــــرارات ال ــأهــمــي ــرون ب ــقـ ــع يـ ــاري ــش ــم ــاب ال ــحـ أصـ

“البيك” السعودية تدشن أنشطتها بالبحرين خالل أشهر

ذكر مســئول في شــركة “البيك” للوجبات الســريعة أن الشــركة تســتعد لدخول ســوق البحرين خالل الربع الثاني من هذا العام، ليكون أول توســع 
للشركة السعودية في الخارج، إذ تعتزم المجموعة افتتاح مطعمين في كل من مطار البحرين الدولي الجديد ومجمع سلطان مول في مدينة زايد.

وقـــال مدير عام شـــركة المأكوالت 
السريعة “البيك” فرع البحرين، بكر 
ا  يوسف بكر، إن الشركة تعمل حاليًّ
على افتتـــاح الفرعين، ما يلي لقاء 

سريع مع بكر: 

* متى تتوقعون افتتاح فرعي  «
“البيك” في البحرين؟ 

فـــي  بالتواجـــد  “البيـــك”  تتشـــرف 
البحريـــن لخدمة أهلنا وأحبابنا في 

المملكة خال الربع الثاني 2020.
 *  لماذا تم اختيار البحرين لتكون  «

سوقا جديدا للتوسع اإلقليمي؟

الـــدول  مـــن  البحريـــن  تعتبـــر 
لاســـتثمار  الجاذبـــة  الخليجيـــة 
من خـــال موقعهـــا االســـتراتيجي 
وحب أهلنـــا في البحرين لمنتجات 
وخدمـــات “البيـــك”. ومـــن منطلـــق 

االســـتراتيجية  الشـــركة  سياســـة 
إليصال وجبـــات وخدمات “البيك” 
لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
كان اختيـــار البحرين كأول محطة 
األســـواق  فـــي  الشـــركة  لتواجـــد 

الخليجية.
* هل هناك نية مستقبال لزيادة  «

حجم الفروع بالبحرين؟

اســـتراتيجية  خطـــة  تطويـــر  تـــم   
لتوفيـــر أفضل خدمـــة ألحبائنا في 
البحريـــن و ال نســـتطيع اإلفصـــاح 

عنها في الوقت الحالي.
* هل ستكون الخدمة وقائمة  «

الطعام مطابقة أو مقاربة 
لما هو في المملكة العربية 

السعودية، وكم منتج أو وجبة 
ستقدمها سلسة المطاعم؟

 كمـــا هـــو معـــروف لزبائننـــا الكرام 

أنـــه في  حال عـــرض خدماتنا في 
منطقة جديدة، ستكون من خال 
تـــم  الحشـــود  الســـتقطاب  خطـــة 
تطويرهـــا مع شـــركائنا في جامعة 
أم القـــرى – معهد خـــادم الحرمين 
فـــي  الحـــج  ألبحـــاث  الشـــريفين 
مكـــة المكرمـــة. و”مـــن ضمـــن تلك 
الخطط ، توفير الخدمة بأســـلوب 
يؤكـــد علـــى ســـرعة الخدمـــة مـــن 
خـــال منتجـــات محـــددة ومن ثم 
وبالتـــدرج نقوم بتقديـــم منتجات 
أخـــرى إلـــى أن نصـــل الـــى جميـــع 
المنتجـــات. كمـــا أن قائمـــة الطعام 
تختلـــف مع اختاف موقـــع الفرع 
أننـــا  ألحبائنـــا  ونؤكـــد  وحجمـــه. 
شـــاء هللا  إن  جاهديـــن  سنســـعى 
أن نوفـــر ذات الخدمـــة التي تعود 

عليها زبائننا في السعودية”.

“البيـــك”  شـــركة  أن  إلـــى  يشـــار 
تأسســـت منذ 46 عاًما، وأصبحت 
رمزا في مجـــال خدمات المطاعم 
وجبـــات  بإعـــداد  والمختصـــة 
الدجاج والمأكـــوالت البحرية. كما 
لديها شـــركة شـــقيقة باسم أقوات 
للصناعات الغذائية، والحائزة على 

ترخيص تصنيع المواد الغذائية.
مطاعـــم  سلســـلة  هـــي  و”البيـــك”، 
تأسســـت  الســـريعة،  للوجبـــات 
فـــي الســـبعينات في مدينـــة جدة 
بتقديـــم  واشـــتهرت  الســـعودية، 
والمأكـــوالت  الدجـــاج  وجبـــة 
البحرية مع البطاطس والمعروفة 
باســـم بروســـت وانتشـــرت فـــروع 
“البيك” بشـــكل كبيـــر لتغطي كثير 
من  المناطق اذ يصل عدد فروعها 

حالًيا إلى 64 فرًعا.

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
الفتـــرة  توقـــف  عـــن  والمعـــارض 
البحريـــن  مهرجـــان  مـــن  الثانيـــة 
المقـــرر  مـــن  كان  الـــذي  للطعـــام، 
إقامتـــه من 12 مـــارس وحتى 23 
مارس 2020، في إطار اإلجراءات 
قبـــل  مـــن  المتخـــذة  االحترازيـــة 
بالحكومـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
والمتوافقـــة مع التدابيـــر الوقائية 
حســـب المعاييـــر الدولية الحتواء 

 )Covid-19( الكورونـــا  فيـــروس 
ومنـــع انتشـــاره، وهو مـــا جعل من 
البحرين موضع إشادة وتقدير من 

قبـــل منظمة الصحـــة العالمية في 
طريقـــة تعاملها ومكافحة انتشـــار 

الفيروس. 

إلغاء الفترة الثانية من “مهرجان الطعام”

أكـــد وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، أن  الهيئـــة 
تولـــي  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة 
اهتماًما بالًغا فـــي تعزيز االقتصاد 
الوطنـــي في البحريـــن عبر تأمين 
احتياجـــات المملكـــة مـــن الطاقة، 
عبـــر إنشـــاء العديد من المشـــاريع 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  النفطيـــة 
الشركات العالمية المتخصصة في 

هذا القطاع الحيوي.
وأضـــاف الوزيـــر في لقاء نشـــرته 
الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز على 
حسابها في “اإلنستغرام” أمس، أن 
الهيئة تحرص علـــى تقديم ما هو 
جديد، واســـتثمار مختلف الفرص 
التـــي تســـاهم في تحقيـــق أفضل 
ممارســـات التطور والتحديث في 
القطاع النفطي في ظل المســـيرة 

المباركة لجالة الملك.

وزير النفط يؤكد تأمين االحتياجات من الطاقة
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وزير النفط

المحرر االقتصادي

زينب العكري

 علي الفردان

المشاريع بـ “شارع 
27 “ في سار 

تحتاج لتنظيم أكثر 
من الجانب األيمن

ترك مسافة ال تقل 
عن متر واحد بين 
المركبة المتنقلة 
والسيارات األخرى 

القرار يلزم بترك 
مسافة 50 متًرا 
بين المركبة عن 
أي تقاطع طرق

الـــــمـــــشـــــهـــــورة الــــــمــــــطــــــاعــــــم  لــــســــلــــســــلــــة  خــــــــارجــــــــي  تـــــــوســـــــع  أول 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

بناء على قرار المالك لشــركة النيل لالعالن واالستشــارات العقارية ش.ش.و 
لمالكهــا ماثيــو جانداثارا طوماس المســجلة على قيد رقم ١٠٥٢٢٧ ، بتصفية 
 MATHEW CHUNDATHRA THOMAS / الشركة اختياريا وتعيين السيدة

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إاليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

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

)+973(35150975 
LBCORPORATE4@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة النيل لالعالن واالستشارات العقارية ش.ش.و لمالكها ماثيو جانداثارا طوماس 

سجل تجاري رقم ١٠٥٢٢٧

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
 - لشــركة  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره  داوود   عبدالشــيخ  الســيد/   إليهــا 
شركةإنفي تري تيك إنترناشيونال ذ.م.م، المسجلة كشركة شركةإنفي تري 
تيك إنترناشــيونال ذ.م.م بموجب القيد رقم ١٢٣٥٥٣ ، طالبا إشــهار إنتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

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

شركةإنفي تري تيك إنترناشيونال ذ.م.م
قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ادارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا الســادة اصحــاب شــركة فــارس الجنوب للتجــارة العامــة ذ.م.م 
والمســجلة بموجب القيد رقم ١٠٦٦٠٥  طالبين تغيير االســم التجاري من 
شــركة فــارس الجنــوب للتجــارة العامــة ذ.م.م الــى شــركة فــارس الجنــوب 

للخدمات اللوجستية ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-إدارة التسجيل  
اعالن رقم )35915( لسنة 2020 

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
 فارس الجنوب للتجارة العامة ذ.م.م

القيد : 106605

 تاريخ:2-3-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

)CR2020-38257( اعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2020-36865( اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-134890( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

)CR2020-38840( اعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

)CR2020- 40021( اعالن رقم
تنازل أو بيع– عن المحل التجاري

CR2020- 164841(( اعالن رقم
تنازل أو بيع– عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : هالــة فهيم شــحات همــام بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ة: خالد سويلم ارشيد العموش

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

تقــدم إلينــا بدريــه عبــدهللا منصــور عبــدهللا بطلــب تحويــل المحــل التجــاري 
التالي: إلى محمد مهدي محمد احمد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 73241-1

اسم التاجر: عفاف مهدي محمد احمد

االسم التجاري الحالي: صالون رغد الزهور للتجميل

االسم التجاري المطلوب: صالون امواج الزرقاء للتجميل

تقدم ورثة السيد جعفر صالح احمد طالب تحويل المحل التجاري التالي:

إلــى علــي ناصــر ميــرزا دانــش علــي فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني 

التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : عيســى عبــدهللا منصــور العالــي بطلــب تحويــل 
المحل التجاري التالي:

إلى السيد/ مجيد عبدهللا منصور العالي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

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

تقدم إلينا ورثة المعلن أدناه : محمد موســى يوســف موسى بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ احمد محمد موسى يوسف موسى

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

رقم القيد

101252-1

رقم القيد
3-80641

4-80641

رقم القيد
1-37581

رقم القيد

29531- 1

رقم القيد

15075- 5

االسم التجاري
مطعم بو شنكي

االسم التجاري
المهد التجارية

المهد لالمن والسالمة

االسم التجاري
خدمات 110 للسيارات

االسم التجاري
 المنصور لقطع غيار السيارات

االسم التجاري
مصنع الصائغ للمجوهرات

 تاريخ:9-3-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR 2020-36653 إعالن رقم 

 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد / أمينــة ابراهيــم علــي  مهنــا السيســي البوعينيــن بتحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد / وفاء عبدالرحمن حسن سرور النعيمي

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد
117332-1

االسم التجاري
     مونيه للتجميل 

التاريخ:  08/03/2020

التاريخ:  08/03/2020

التاريخ:  08/03/2020

 تاريخ:4-3-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-25394( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تحويل مؤسسة فردية  
الى شركة الشخص الواحد 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد طــارق اســحاق عبدالرحيــم الكوهجي المالــك لـ تيكــو إلدارة المطاعم 

)مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم 135042-1، طالبــا تحويــل 

مؤسســة فرديــة  الــى شــركة الشــخص الواحــد  برأســمال وقــدره 50 دينــار 

بحريني، لتصبح مملوكة من شركة طارق اسحاق الكوهجي وأوالدة ذ.م.م

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السادة اصحاب شركة علياء بروبرتيز ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد 

رقــم 112827-1  طالبيــن تغييــر االســم التجــاري منشــركة عليــاء بروبرتيز 

ذ.م.م الى فيوتشور علياء للمعماريون والعقارات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-إدارة التسجيل  
اعالن لسنة 2020 

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
علياء بروبرتيز ذ.م.م

القيد : 1-112827

 تاريخ:8-3-2020

تعلــن المحكمــة الكبرى المدنيــة الثانية بأن المدعين مريم عبدهللا أحمد ناصر 
وغيرهــا وكيلتهــم المحاميــة ســميرة ســلمان علــي ضــد المدعــى عليهــا جهــاز 

المساحة والتسجيل العقاري.
طالبيــن فيهــا اثبات ملكيتهم للعقــار الكائن بمنطقة البالد القديم كما هو ثابت 
بالفريضــة الشــرعية رقــم 223/2005 والبالغــة مســاحته االجماليــة 133 متــر 

مربع.
 لــذا فــإن كل مــن لديه اعتراض علــى طلب المدعين أن يتقــدم لهذه المحكمة 
بطلــب مشــفوع بأوجــه إعتراضــه، وقــد حــددت المحكمة جلســة 11/3/2020 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002232280 :رقم الدعوى: 02/2017/00638/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:27-2-2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

التاريخ:  9/10/2019

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
مالك شركة بحيرة القرش الدارة الممتلكات العقارية ش.ش.و ولمالكها رباب 
محمد خير حمد المســجلة بموجب القيد رقم 104448، طالبا تحويل الشــكل 
القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة تضامن برأســمال وقدره 2,000 دينار 

،  بين كل من:
RABAB MOHAMAD KHAIR HAMAD.1

BASMA ALI AHMED MAHMOUD SALAMA MANSOUR .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )9999( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة تضامن

القيد : 104448

 تاريخ:09-03-2020
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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

11 الثالثاء 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 - العدد 4165



international@albiladpress.com 12

تدابير أكثر صرامة لمواجهة الفيروس المستجد في 100 بلد

العالم تحت وطأة “كورونا” واإلصابات تتجاوز الـ 110 آالف

تجـــاوز عـــدد اإلصابـــات بفيـــروس 
كورونا المستجد حول العالم 110 
آالف حالـــة فـــي 100 بلـــد ومنطقة 
بينما حصد الوبـــاء أرواح أكثر من 

3800 شخص، أمس االثنين.
وأعلنـــت وزارة الصحة الســـعودية 
أمـــس، أن عدد اإلصابـــات المؤكدة 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد فـــي 
المملكة بلـــغ 15 حالة، موضحًة أن 
11 منهـــا تعـــود ألشـــخاص قدمـــوا 

للسعودية من الخارج.
الـــوزارة  المتحـــدث باســـم  وشـــدد 
خـــال مؤتمـــر صحفي أنـــه لم يتم 
بفيـــروس  إصابـــات  أي  تســـجيل 
كورونـــا فـــي المنشـــآت التعليميـــة، 
المـــدارس  “تعطيـــل  أن  موضًحـــا 
انتشـــار  لمنـــع  وقائـــي  إجـــراء 
الفيروس”. وشـــدد المتحدث على 
“بشـــفافية  تتعامـــل  الـــوزارة  أن 
فـــي إجـــراءات مواجهـــة فيـــروس 
“اإلجـــراءات  أن  مؤكـــًدا  كورونـــا”، 
التي تـــم اتخاذهـــا احترازيـــة لمنع 

تفشي الفيروس”.
وذكـــرت وكالـــة أنباء اإلمـــارات أن 
وزارة الصحـــة اإلماراتيـــة أعلنـــت 
إصابـــة   14 عـــن  االثنيـــن  أمـــس 
جديـــدة بفيـــروس كورونـــا ليرتفع 

اإلجمالي إلى 59 حالة. 
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة 
أن اإلصابـــات الجديدة لجنســـيات 
مختلفـــة تضمنت أربعة أشـــخاص 
مـــن اإلمـــارات وثاثة مـــن إيطاليا 
وشـــخصين مـــن كل مـــن بنغادش 
ونيبال وشخصا من كل من روسيا 

والهند وسوريا.
وأكد ممثل وزارة الصحة الكويتية 
أن إجمالي عدد الحـــاالت المصابة 
بفيـــروس كورونـــا وصـــل إلـــى 65 
حـــاالت   3 تســـجيل  بعـــد  حالـــة، 
جديدة مصابة بالفيروس خال الـ 

24 ساعة الماضية.

وأضـــاف ممثـــل وزارة الصحة في 
الكويـــت خـــال مؤتمـــر صحافـــي، 
المســـتجدات  آخـــر  عـــن  للكشـــف 
الخاصة بانتشـــار فيروس كورونا، 
أنـــه تـــم فحـــص أكثـــر مـــن 5 آالف 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال  شـــخص 
للكشـــف عن فيروس كورونا، الفتا 
إلى أنه يوجد 906 أشخاص داخل 

الحجر الصحي.
أمـــس  قطـــر،  قـــررت  ذلـــك،  وإلـــى 
االثنين، تعليق الدراســـة بالمدارس 
اليـــوم  مـــن  اعتبـــارا  والجامعـــات 
الثاثـــاء بســـبب تفشـــي فيـــروس 
كورونـــا، نقـــا عـــن وكالـــة األنبـــاء 

القطرية.
وزارة  أعلنـــت  فلســـطين،  وفـــي 
الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة 
بفيروس كورونـــا، 5 منها في بيت 
لحـــم وإصابة في طولكـــرم ليرتفع 

عدد اإلصابات إلى 26 حالة.
رئيـــس  قـــال  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
محمـــد  الفلســـطيني  الـــوزراء 
اشـــتية أمس االثنيـــن إن الحكومة 
قـــد تضطـــر إلغـــاق الجســـور مـــع 

فـــي  المقبلـــة  األيـــام  فـــي  األردن 
إطار إجـــراءات مكافحـــة فيروس 

كورونا.
وتجـــاوز عدد اإلصابـــات بفيروس 
كورونا المستجد حول العالم 110 
آالف حالـــة، وجـــاء الرقـــم الجديد 
بعدما أعلنت إيران عن 600 إصابة 
جديدة بالفيـــروس صباح االثنين، 
مـــا رفـــع إجمالـــي عـــدد اإلصابـــات 

لديها إلى أكثر من 7000.
وأكـــد مدير مركـــز اإلعـــام بوزارة 
کیانـــوش  اإليرانيـــة،  الصحـــة 
جهانبور، االثنين، أن عدد الوفيات 
في الباد بســـبب فيـــروس كورونا 
ارتفـــع إلـــى 237 والمصابيـــن إلـــى 
7161 والمتعافين إلى 2391 حالة، 

نقا عن وكالة “إرنا”.
ظهـــر  حيـــث  الصيـــن،  تـــزال  وال 
الفيـــروس أواخـــر العـــام الماضـــي، 
البلد األكثر تأّثرا بالوباء إذ سّجلت 
لكـــن  إصابـــة.  ألـــف   80 مـــن  أكثـــر 
الخبـــراء أعربـــوا عـــن أملهـــم بـــأن 
تفّشـــي الفيـــروس في الصيـــن بلغ 

ذروته.

جاهـــدة  الحكومـــات  وتعمـــل 
الفيـــروس  لتفّشـــي  لاســـتجابة 
إذ ألغـــت دول فـــي أنحـــاء أوروبـــا 
تجّمعـــات عامـــة أو فرضـــت قيودا 
على حضور المناســـبات الرياضات 
أعقـــاب  فـــي  المـــدارس،  وأغلقـــت 
إجراءات مشـــابهة اّتخذتها الصين 

وغيرها من الدول اآلسيوية.
وســـّجلت إيطاليـــا أكبـــر عـــدد مـــن 
الوفيـــات الناجمـــة عـــن الفيـــروس 
خـــارج الصيـــن فأعلنت وفـــاة 366 
شـــخًصا كانـــوا بيـــن 7375 مصابا. 
وبينمـــا ســـّجلت كوريـــا الجنوبيـــة 
عددا مشـــابها مـــن اإلصابات إال أن 

عدد الوفيات لديها بلغ 51.
وأعلنـــت روما عن إجـــراءات عزل 
تســـتهدف نحو 15 مليون شخص 
فـــي شـــمال إيطاليـــا، األكثـــر تأّثـــرا 
بالوبـــاء، ومنعت الســـفر مـــن وإلى 
منطقـــة واســـعة تشـــمل البندقيـــة 

وميانو.

عواصم ـ وكاالت

إصابات فيروس كورونا تتجاوز 110 آالف في 100 بلد

كابول ـ أف ب

فـــي  السياســـية  األزمـــة  تعّمقـــت 
أفغانستان أمس االثنين، مع تنصيب 
كل من أشـــرف غنـــي وخصمه األبرز 
عبدهللا عبدهللا نفســـيهما كرئيســـين 
قطعهمـــا  متزامنيـــن،  حفليـــن  فـــي 

انفجاران على األقل.
وعـــزز الصـــراع علـــى الســـلطة بيـــن 
الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة 
التنفيذية األســـبق عبـــدهللا عبدهللا، 
الديموقراطيـــة  حيـــال  المخـــاوف 
الهشـــة فـــي أفغانســـتان، فـــي وقـــت 
تستعد الواليات المتحدة لانسحاب 
مـــن البـــاد. وجـــرت انتخابـــات فـــي 

سبتمبر، لكن لم يتم اإلعان عن فوز 
غني بوالية ثانية إال الشهر الماضي، 
بعدمـــا تأّجل إعـــان النتيجـــة مرارا 

وسط اتهامات بتزوير االنتخابات.
وأثار اإلعان ردا غاضبا من عبدهللا 
حكومتـــه  بتشـــكيل  تعّهـــد  الـــذي 

الموازية.
واالثنيـــن، وصـــل غنـــي إلـــى القصـــر 
محاطـــا  اليميـــن  ليـــؤدي  الرئاســـي 
شـــخصيات  جانـــب  إلـــى  بأنصـــاره، 
سياســـية بارزة ودبلوماســـيين، بمن 
للبـــاد  األميركـــي  المبعـــوث  فيهـــم 

زلماي خليل زاد.

انفجاران في كابول أثناء حفلي تنصيب “رئيسين”

أنقرة ـ رويترز

التركـــي  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  أعلـــن 
الســـابق علـــي باباجـــان، أمـــس االثنين، 
أنه سيقدم طلبا إلنشاء حزب سياسي، 
بعـــد 8 أشـــهر مـــن اســـتقالته مـــن حزب 
العدالـــة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس 

رجب طيب أردوغان. 
وقـــال: “ســـنؤكد اســـم الحـــزب خـــال 
برنامـــج إطاقه يـــوم األربعاء”، مضيفا 
وزارة  إلـــى  ســـيقدمون  أنصـــاره  أن 
الداخليـــة اليـــوم االثنيـــن طلبـــا رســـميا 
لتأســـيس الحـــزب. وأعلـــن باباجان في 
يوليـــو الماضـــي اســـتقالته مـــن حـــزب 
بســـبب  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 
توجهـــات  حـــول  عميقـــة”  “خافـــات 

الحـــزب، فيمـــا ُينظـــر إلـــى تحركـــه 
لتأســـيس حـــزب جديد علـــى أنه 
خطوة قـــد تقوض الدعم للحزب 

الحاكم.
عضـــوا  باباجـــان  وكان 

مؤسســـا فـــي حـــزب العدالـــة والتنمية، 
وعمل وزيـــرا لاقتصاد ثـــم للخارجية، 
قبـــل أن يتولـــى منصـــب نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء فـــي الفتـــرة مـــن 2009 حتـــى 
2015. ونالـــت المصاعـــب االقتصاديـــة 
فـــي أعقاب أزمة العملـــة في 2018 من 
قاعـــدة التأييـــد ألردوغـــان، فيمـــا يـــرى 
مراقبون أن أي تآكل في قاعدة الحزب 
- حتـــى ببضـــع نقاط مئويـــة قليلة- من 
شـــأنه أن يضـــر حزب العدالـــة والتنمية 
الذي بات يتعيـــن عليه بالفعل االعتماد 
لضمـــان  القومييـــن  مـــع  تحالـــف  علـــى 

األغلبية البرلمانية.
أحمـــد  الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الســـابق  الحليـــف  أوغلـــو،  داوود 
أســـس  قـــد  أيضـــا،  ألردوغـــان 
“حـــزب  المنصـــرم  ديســـمبر  فـــي 
المســـتقبل” لمنافسة حزب 

العدالة والتنمية.

حليف أردوغان السابق يعلن تأسيس حزب جديد

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كشـــفت أزمة “كورونا” حجـــم االعتقاالت 
التعســـفية فـــي إيـــران، األمـــر الـــذي بـــدا 
المفـــرج  الســـجناء  عـــدد  مـــن  واضحـــا 
عنهـــم خوفا مـــن انتشـــار أكبـــر للفيروس 
المســـتجد. وأمـــس، قـــال رئيس الســـلطة 
القضائية في إيران إنه جرى اإلفراج عن 
نحـــو 70 ألـــف ســـجين بســـبب المخاوف 
مـــن تفشـــي “كورونـــا”، وقبلهـــا بأســـبوع، 
أعلنـــت الســـلطات علـــى لســـان المتحدث 
باســـم الســـلطة القضائيـــة غـــام حســـين 
إســـماعيلي، اإلفـــراج بشـــكل مؤقـــت عن 
أكثـــر من 54 ألف ســـجين. وتظهر األرقام 
المعلـــن عنهـــا رســـميا أن عـــدد الســـجناء 
المفـــرج عنهـــم فـــي أقل مـــن أســـبوع بلغ 
124 ألـــف ســـجين. وتقـــول طهـــران إنهـــا 
سمحت آلالف السجناء باإلفراج المؤقت 
بعد التأكد مـــن عدم إصابتهم بالفيروس، 
مـــع دفـــع الســـجناء كفالـــة. ولـــم تتضـــح 
شـــروط اإلفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة 

االســـتثنائي  اإلجـــراء  لكـــن  المدفوعـــة، 
يكشف حجم الخشية من المرض.

وذهبت إيران في اتجاه اإلفراج المؤقت 
عـــن الســـجناء بهـــدف الحـــد من انتشـــار 

“كوفيد 19” وسط السجون المزدحمة.
وقـــال مراقبـــون إن عـــدد المفـــرج عنهـــم 
يكشف حجم االعتقاالت التعسفية، التي 
تطـــول عـــددا مـــن الســـجناء ألســـباب قد 

تكون في بعض األحيان واهية.
وســـبق لمنظمة العفو الدولية أن أشـــارت 
ديســـمبر  أواخـــر  فـــي  نشـــر  تقريـــر  فـــي 
الماضي إلى اآلالف من األشخاص الذين 
يتم اعتقالهم بشـــكل تعســـفي في إيران، 
نوفمبـــر،  فـــي  احتجاجـــات  موجـــة  بعـــد 
مشـــددة علـــى االنتهـــاكات التـــي يجـــري 

تسجيلها خال محاكمتهم.

ذهبت إيران في اتجاه اإلفراج المؤقت عن السجناء

“كورونا” يفرج بشــكل مؤقت عن أكثر من 54 ألف سجين
سجون إيران.. اعتقاالت تعسفية وزنازين مكتظة

الخرطوم ـ أف ب

عبـــد  الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  نجـــا 
هللا حمـــدوك أمـــس االثنين مـــن اعتداء 
“ارهابي” اثر تفجير استهدف موكبه في 
العاصمـــة الخرطوم بحســـب مـــا أعلنت 

الحكومة السودانية ومسؤولون.
وطمـــأن رئيـــس الـــوزراء حمـــدوك على 
تويتـــر الســـودانيين بانه بخيـــر وواصل 

ترؤس اجتماعاته.
وكتب علي بخيت مدير مكتب حمدوك 
على فيسبوك ان انفجارا وقع عند مرور 
ســـيارة رئيـــس الـــوزراء لكـــن لـــم يصب 

أحد.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء فـــي بيـــان تاه 
علـــى الصحافيين فيصـــل محمد صالح 
وزيـــر الثقافـــة واالعـــام الناطـــق باســـم 
الـــوزراء  رئيـــس  موكـــب  إن  الحكومـــة 
وإطـــاق  إرهابـــي  لتفجيـــر  “تعـــرض 
رصـــاص أســـفل كبـــري كوبر ولـــم يصب 
الســـيد رئيس مجلس الـــوزراء باي أذى 

وكذلـــك المجموعة المرافقـــة له” ما عدا 
الـــذي  التشـــريفية  الفرقـــة  أفـــراد  أحـــد 

أصيب بشكل طفيف في كتفه.
“يمـــارس  البيـــان أن حمـــدوك  وأضـــاف 
مهامـــه بمكتبـــه وقـــد بـــدأت الســـلطات 
فـــي  للتحقيـــق  اجراءاتهـــا  االمنيـــة 
الحادث”. واشـــار البيان الى انه “ســـيتم 
المحـــاوالت  مـــع  بالحســـم  التعامـــل 

االرهابيـــة .. نحـــن نعلـــم أن هنالـــك مـــن 
الســـوداني  الشـــعب  ثـــورة  يســـتهدف 
والمكاســـب التـــي حققهـــا” لكنـــه أكد أن 
“مســـيرتها مستمرة ولن تفقد بوصلتها”. 
وكتب حمدوك على حســـابه على موقع 
تويتر “أطمئن الشـــعب الســـوداني انني 
بخير وبصحة تامة وما حدث لن يوقف 

مسيرة التغيير”.

 

حمدوك يطمئن الشعب: ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قال المتحدث باســـم الجيش الوطني 
اللـــواء أحمـــد المســـماري، إن  الليبـــي 
ميليشـــيات طرابلـــس تحشـــد قواتهـــا 
لشن هجوم واسع على قوات الجيش، 

بدعم من عناصر إرهابية تركية.
وأوضـــح المســـماري، أن الميليشـــيات 
تخطـــط لمهاجمة كافة محاور القوات 
المســـلحة، وأن وحـــدات االســـتطاع 

رصدت هذه التحركات.
وكانـــت مصادر “ســـكاي نيـــوز عربية”، 
قصـــف  ســـابق،  وقـــت  فـــي  أكـــدت 
الســـاح،  لمخـــازن  الليبـــي  الجيـــش 
وغرفة عمليات مشتركة، داخل مطار 

معيتيقة وسط طرابلس.
عـــن  الليبـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
عمليـــات  غرفـــة  اســـتهداف 
تضـــم  للميليشـــيات،  مشـــتركة 

ســـوريين  مرتزقـــة 
أتـــراك  ومستشـــارين 

واســـتهدفت  معيتيقـــة،  قاعـــدة  فـــي 
قوات الجيش مخازن للساح.

بقـــوة  اإلعامـــي  المســـؤول  وقـــال 
للجيـــش  التابعـــة  أجدابيـــا  عمليـــات 
الليبي عقيلة الصابر: إن “االســـتهداف 
تـــم بعـــد ورود معلومـــات مؤكـــدة عن 
أن الميليشيات المســـلحة تجهز لعمل 
إرهابـــي ضـــد المدنيين فـــي طرابلس، 
بضربـــة  قواتنـــا  مدفعيـــة  فبـــادرت 
اســـتباقية حطمت مـــن خالها مدافع 
وطيـــارات  أســـلحة  وهناجـــر  هـــاوزر 

مسيرة كانت مجهزة لشن العدوان.
حققـــت  العمليـــة  أن  الصابـــر  وأكـــد 

أهدافها بنسبة نجاح كبيرة.
المتقطعـــة  االشـــتباكات  أن  وأضـــاف 
تتكـــرر بيـــن الحين واآلخـــر في أغلب 
محاور جنوبي العاصمة، باســـتثناء 
مركـــز  مـــن  القريبـــة  المحـــاور 
العاصمة، إذ بلغت المعارك ذروتها 
المدافع  وصوال الســـتخدام 

الثقيلة والطيران.

المسماري: ميليشيات طرابلس تتأهب لشن هجوم واسع
القدس المحتلة ـ أ ف ب

طلـــب رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو أمس اإلثنين من 
المحكمـــة تأجيـــل محاكمتـــه بتهـــم 
مـــارس   17 فـــي  المقـــررة  الفســـاد 
لمـــدة 45 يومـــا.  وادعـــى نتنياهـــو 
في طلبـــه أن المدعيـــن العامين لم 
ذات  المعلومـــات  جميـــع  يقدمـــوا 
الصلـــة بالقضيـــة.  وتبـــدأ محاكمـــة 
رئيس الوزراء المنتهية واليته بعد 
أســـبوعين من االنتخابات التي فاز 

فيها حزب الليكود الذي يتزعمه. 
الحـــزب مهمـــة صعبـــة  أمـــام  لكـــن 
وأنـــه  خاصـــة  الحكومـــة  لتشـــكيل 
لـــم يســـتطع الحصول علـــى مقاعد 

61 لتشـــكيل  البالغـــة  األغلبيـــة 
الحكومة المقبلـــة.  وفي حال 

طلـــب الرئيس اإلســـرائيلي 
مـــن  ريفليـــن  رؤوفيـــن 

تشـــكيل  نتنياهـــو 

الحكومـــة فســـتكون المـــرة االولى 
التـــي يحاكم فيها رئيســـا للحكومة 

وهو على رأس منصبه. 
وجـــاء فـــي رســـالة بعثهـــا محامـــو 
نتنياهـــو إلـــى المحكمـــة المركزيـــة 
فـــي القـــدس، اطلعت عليهـــا وكالة 
فرانـــس برس، أن الفريـــق القانوني 
لرئيـــس الـــوزراء “لـــم يحصـــل على 

الوثائق المتعلقة بالتحقيق”. 
ووجـــه المدعـــي العام اإلســـرائيلي 
بالرشـــوة  اتهامـــات  لنتنياهـــو 
فـــي  الثقـــة،  وانتهـــاك  واالحتيـــال 
ثاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس 

الوزراء. 
يحـــاول  أن  المتوقـــع  ومـــن 
إقـــرار  نتنياهـــو  معارضـــو 
مشـــروع قانـــون يحظر على 
المتهم تشكيل  الشخص 

حكومة جديدة.

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد

مقتل جنديين 
أميركيين في العراق

بغداد ـ أ ف ب

“تقـــدیم  أثــنــاء  األحـــد  أميركيان  جــنــديــان  قتل 
الــعــراقــيــة”  األمــــن  قــــوات  ومرافقة  المـــشـــورة 
لتنظيم  مــخــابــئ  ضــد  عــســكــريــة  عملية  خـــال 
الـــعـــراق، بحسب مــا أعلن  داعـــش فــي شــمــال 
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة 
التوتر  خلفية  وعلى  االثــنــيــن.  أمــس  بيان  فــي 
ــهـــران وواشـــنـــطـــن وســلــســلــة هــجــمــات  بــيــن طـ
حّملت  العراق  في  األميركية  المصالح  طالت 
موالية  شيعية  لفصائل  مسؤوليتها  واشنطن 
إليران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة 
العسكرية  القيادة  مــن  بيانًا  لكن  الــعــراق.  فــي 
العراقية االثنين أكد أن العملية العسكرية تمت 

“بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي”.
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في ظل ماترتب عليه تفشي فايروس كورونا من حالة العزل واالنعزال قبعت 
وقايـــة منـــه في المنزل ، وأصبحت أكثر عرضـــة للعالم  مما لو كنت بالخارج، 
فمـــا نقرأه من أخبار وأحداث حـــول العالم صحيحة كانت أو مغلوطة تجعل 

هذا الفيروس الصغير، يبدو وكأنه حاصر العالم وجعله أضيق من غرفتي.
الشـــاهد أن جميـــع أهـــل األرض بمختلـــف أعراقهـــم وأجناســـهم وطوائفهـــم 
وأديانهـــم وألوانهـــم هم في عيـــن هذا الفيروس متســـاوون، ال يصيب أحدنا 

ويترك اآلخر إال بمشيئة هللا.
وبينمـــا مـــازال البعـــض مصـــرا علـــى التحفـــظ علـــى حقائـــق يجـــرم حفظها، 
بهـــدف عنصرة األحداث والتربح من وراء هذا االبتالء، وتوزيع اإلشـــاعات 
واالتهامـــات وخلـــق مـــدن مـــن األشـــباح، إال أن النجاة من الموت والتمســـك 
بالحيـــاة النزعة الوحيدة التي تومئ عندهـــا جميع الرؤوس وفي ظلها ترى 
العالم قد استغنى عن الكماليات والبدع والتصنيفات التي فرضتها البشرية 
على نفســـها وال يتمســـك ســـوى بأساســـيات الحياة وهذه حقيقة ســـاخرة ال 
تثبـــت ســـوى تفاهة بني البشـــر أمـــام أقدار هللا. هـــذه الحقيقـــة وغيرها من 
الحقائـــق، نحـــن ندركها وال نختلـــف فيها إال أنه صار مســـلما بها، وقابعة في 

مؤخـــرة العقـــل الالواعـــي، لذا حـــري بمثل هـــذه األحداث أن تســـتجلبها من 
مخبئها. 

وبعيـــدا عـــن المثاليـــة ونـــزوال إلى الواقـــع؛ إذا مـــا اطلعنا على تاريـــخ األوبئة 
على مر العصور ســـنرى أنه يعكس بطريقة أو بأخرى تكرار الســـلوك البشـــري 
ذاتـــه الـــذي يبـــدأ بالتخبط والشـــائعات المغرضـــة جنبا إلى جنب مـــع الترنح 
االقتصادي وانحســـار حركات التنقل والتواصل العالمي درءا النتشار الوباء 
الذي يقودهم قصرا إلى النظر إلى المســـألة من منظور موضوعي وإنســـاني 
بحـــت للحفاظ على األرواح، وهـــو ما نراه اآلن في بوادر التعاون التي بدأت 

تنشأ بين الدول وتجنيب الخالفات بهدف التصدي لهذه األزمة العالمية.

في عمري هذا الذي ال يساوي من عمر البشرية شيئا، علمني هذا الفيروس  «
عن البشر ما قد يستغرق عمرا كامال ألتعلمه، ورغم أن موجة فايروس كورونا 
لم تحسم عواقبها بعد، وال توجد أية مؤشرات رئيسية تصب في هذا السياق، 

إال أنها البد أن تنتهي بإذن الله، وحتى يحدث ذلك أرجو أن “نقر” ونستكين وأن 
تعود البشرية إلى صوابها، إلى معتقدات تذكرها األديان وال يذكرها تاريخ البشر 

حيث نرى بعضنا سواسية تماًما كما ترانا الكورونا)نقطة(

اتركوا المسألة ألهل العلم واالختصاص
منـــذ أشـــهر وحالة تنتـــاب الماليين من البشـــر عبر العالم النتشـــار مرض 
الكورونـــا، وبالطبـــع للحالـــة مـــا يبررها نظـــرا لتضاعف أعـــداد المصابين 
ووفـــاة آخريـــن إضافة إلى عمليات الحجر التي طالت مدنا عدة في كل 
بقاع العالم، األمر الذي جعل الكثيرين أســـرى للهواجس، منظمة الصحة 
العالمية اكتفت بإسداء النصائح باالبتعاد عن التجمعات لتقليل العدوى.
ورغم التحذيرات التي شـــدد عليها االختصاصيون من األطباء وخبراء 
األمـــراض المعديـــة بأخـــذ االحتياطـــات والتقيـــد باإلرشـــادات الالزمـــة 
ومنهـــا عـــدم التقبيـــل واالكتفـــاء بالمصافحـــة، إال أّن المالحـــظ أّن هناك 
مـــن يتجاهلـــون هـــذه التنبيهات غيـــر مدركيـــن أنهم يعرضـــون حياتهم 
واآلخرين لعواقب غاية في الخطورة، ويتذرع البعض بمقولة “إذا كتب 
علينا الموت سنموت” وعلى خالف هذه المشاهد ما نراه في دول أخرى، 
وهـــذه من األمور المثيرة لإلعجاب بكل تأكيد أّن شـــخصيات سياســـية 
كبيـــرة امتنعـــت عـــن المصافحـــة رغـــم أنهـــا كانـــت تخالـــف البروتوكول 
المتعـــارف عليه، ولم يجـــدوا أية غضاضة في اتخاذ هـــذا الموقف على 

اإلطالق.
الذي يجب أن ال يفوتنا ونحن إزاء قضية تشغل العالم بأسره أن نشير  «

إلى أّن البعض ممن ال تربطهم أدنى صلة بموضوع الداء أخذوا يطلقون 
وصفاتهم التي هي بالطبع من بنات أفكارهم، وكان األولى ترك المسألة 
ألهل العلم واالختصاص، أما الخشية من تصرفات كهذه هو خلق أجواء 
من البلبلة، ناهيك عما تخلفه من آثار سلبية، ويخطر بالبال هنا أّن أحد 

اإلعالميين كان قد وجه سؤااًل ألحد المشاهير ممن يتولون قيادة أحد 
األندية الرياضية العالمية ويدور السؤال حول كيفية مواجهتهم فايروس 

كورونا؟ وهل يؤثر على أداء الفريق؟ فكانت اإلجابة القاطعة والصريحة من 
القائد الرياضي: “أكره مقولة أّن رأي المسؤول الرياضي أو غيره مهم في 

هذه القضية، الواقع أنه ليس مهما ما يقوله المشاهير، الواجب أن نتحدث 
عن هذه األشياء في مكانها الصحيح ال أن ندع األشخاص الذين ال يملكون 
معرفة مثلي يتحدثون عن أشياء بينما هناك أشخاص أكثر دراية ليخبروا 

الناس بما يجب فعله، واألهم لماذا يوجه السؤال لي؟ لمجرد أنني شخص 
مشهور؟ هذا ليس مبررا على اإلطالق”. حمى الله وطننا العزيز وجميع 

بالد العالم من شر هذا الوباء.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

رانيا الحاطي

كما ترانا الكورونا

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

للتواصل: 17111483

ما سبب تعمد إخفاء السفر إلى إيران
لمـــاذا يخفون حقيقة ومبررات وجودهم في إيران، و”يستانســـون” 
علـــى حريـــة الحركة ويســـتميتون في الدفـــاع عن النظـــام اإليراني 
اإلرهابـــي إلـــى الحـــد الـــذي يجعلهـــم يقبلـــون رؤوســـه ويروجـــون 
لعصـــر كســـرى الزائل، أضم صوتي إلى صوت رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب محمد السيســـي 
الذي كشف أن “المجلس بصدد إصدار تشريع ُيعاقب كل من يذهب 
إلى الدول المصدرة لإلرهاب وعلى رأسها إيران دون علم السلطات 
ودون أن الكشـــف عن ســـفرهم في إشارة إلى عدم ختمهم جوازات 
سفرهم باالتفاق مع السلطات اإليرانية إلخفاء تواجدهم في إيران، 
واعتبـــر السيســـي أن دخـــول المواطنيـــن إلـــى إيـــران دون ختمهـــم 
جوازاتهـــم ُيعـــد خرقـــًا صريحًا لألمـــن الوطني، وأوضـــح أن وصول 
فيـــروس كورونا إلى مملكة البحرين بهذه الطريقة ال يمكن اعتباره 
إال حربـــًا بيولوجيـــة ممنهجـــة تســـتهدف أمن دول مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية”.
الغريـــب فـــي األمـــر أن معظـــم الشـــعب اإليراني يعيش فـــي الظالم 

ومحـــروم مـــن أبســـط متطلبـــات الحيـــاة، فكيف يذهب هـــؤالء إلى 
هنـــاك وينظرون إلى النظام اإليرانـــي بمظاهر الطهر والبراءة وقوى 
الجمال اآلسر المثير ذي الكبرياء والروحانية الغامضة، ثم التواطؤ 
مـــع الســـلطات اإليرانيـــة بعدم ختـــم جوازاتهم مـــن كل المواقع يعد 
خرقـــا لألمـــن الوطني وتزييفـــا وتزويرا وتعاطفا مـــع غرور وحماقة 
النظام اإليراني وتشـــجيعا علـــى إرهابه، وال يمكن أن يتحرك هؤالء 
حركـــة غيـــر واعية، بل مـــن المؤكد أنهم يتحركـــون ويعقدون العزم 
للذهـــاب إلـــى إيران دون أية اعتبـــارات وطنية، وإال ما ســـبب تعمد 

إخفاء السفر؟

نتمنى اإلسراع في إصدار هذا التشريع الذي بموجبه يعاقب كل  «
من يذهب إلى إيران دون علم السلطات، وإذا كان مصرا وكان قلبه 
متعلقا بإيران ويصرخ لها ولشعاراتها فالبوابة مفتوحة له مع كل 

أحبابه وعشاقه، فالمسألة ليست مساومات “أروح أو ما أروح أو رغبة 
شخصية”، لكنه أمن وطن، وهناك قوانين تحكم المواطن ويفترض أن 
يكون المواطن نفسه أول من يساهم في أمن البلد والتقيد بالقوانين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أليـــس األفضـــل إليـــران، التـــي باتـــت تســـجل الرقـــم الثاني فـــي مواجهـــة فايروس 
“كورونـــا” بعـــد الصين التي انطلق منها هـــذا الوحش المرعب، أن تلملم نفســـها وأن 
تتخلى عن كل هذا “اإلنفالش” التوســـعي في هذه المنطقة التي هي بأغلبها، وهذا 
إن ليس كلها، منطقة عربية وتهتم بشـــؤونها الداخلية بدل كل هذا التدخل الشـــائن 
فـــي شـــؤون اآلخريـــن، وإْذ انـــه ما هي مصلحة شـــعبها الـــذي باإلضافة إلـــى الجوع 
والمســـغبة بـــات يواجه هـــذا المرض المرعب الذي كان قد بـــدأ بالصين وانتقل إليها 

وتسرب منها إلى العديد من الدول المجاورة.
لقد تمددت إيران “احتالليا” في العراق وسوريا ولبنان واليمن أيضًا وكان عليها أن 
تدرك أن هذا التمدد المذهبي والطائفي ســـيكون مكلفًا سياســـياًّ وعسكريا وبالتالي 
اقتصاديًا وأنها بالنتيجة ستدفع ثمنًا غاليًا وعلى ما هو عليه واقع الحال اآلن وعليه 
فقـــد كان األفضـــل لـــو أنها بعـــد انتصار ثورتها في عـــام 1979 قد اهتمت بشـــؤونها 
الداخليـــة واقتـــدت بعبر التاريخ الذي أصبح بعيدًا حيث فشـــلت كل محاوالت فرد 
العباءة الطائفية على هذه المنطقة التي مهما حاول أصحابها فإن النتيجة ستكون 

أسوأ من تجربة “الفاطميين” المعروفة وتجربة “الصفويين” وغيرهم.
والمعروف على هذا الصعيد وفي هذا المجال أن العرب بصورة عامة قد استقبلوا 
انتصار الثورة الخمينية على أســـاس أنها ســـتحول إيران من دولة بقيت تتطلع إلى 

ما وراء حدودها الغربية إلى دولة شـــقيقة وصديقة للدول العربية وعكس ما كان 
فعله و”حاوله” شـــاه إيران الذي إذا أردنا قول الحقيقة فإنه رغم تطلعاته اإلقليمية 
كان أفضل من هؤالء الماللي بألف مرة وأنه كان باإلمكان التفاهم معه على معظم 

األمور “العالقة” الكثيرة بينه وبين العرب بصورة عامة.
لقد كان على “الخمينيين” بعد حرب الثمانية أعوام مع العراق أْن يكتفوا من الغنيمة 
باإلياب وأن يفكروا ملياًّ بنتائج فرد الهمينة على العراق وسوريا ولبنان وأيضًا على 
اليمن “الحوثي” وكان عليهم أن يوقفوا كل محاوالت هذا التمدد االستحواذي على 
دول هـــذه المنطقـــة العربية إْذ إنه ال يمكن إال أن يصـــح الصحيح وأن الصحيح هو 
أنـــه وكمـــا فشـــل الصفويون في الســـيطرة على هـــذا الجزء من الوطـــن العربي فإن 

“الخمينيين” سيفشلون أيضًا.
على إيران أن تدرك، وأن تتصرف على هذا األساس، أنها اقتربت من أن  «

يكون فشلها ذريعًا في العراق وسوريا وأيضًا في لبنان الذي بات يقف 
معظم “شيعته” ضدها وضد “عاملها” حسن نصر الله وهذا ينطبق 
على شيعة العراق الذين غلبوا التزامهم وانتماءهم القومي على كل 

أشكال هذه النزاعات الطائفية وهو ينطبق أيضًا على اليمن الذي 
كان وال يزال التزامه القومي العربي يتغلب على أية والءات مذهبية. 

“إيالف”.

صالح القالب

ما لم تدركه إيران

كورونا والتضامن المطلوب
قبـــل أشـــهر قليلة، عـــاش العالم أجمع - وهذه المنطقة تحديـــدا - على وقع حالة 
القلـــق والترقـــب من إمكانية قيام عمل عســـكري موســـع أو حتـــى حرب نتيجة 
ارتفاع حدة التوتر بين الواليات المتحدة األميركية وإيران، وتفاعال مع الخطر 
الذي كان يبدو قائما ووشيكا آنذاك، انبرى المحللون االقتصاديون والسياسيون 
في تفكيك المشـــهد السياسي والعســـكري والتنبؤ بمدى احتمالية وقوع الخطر 

من عدمه.
أما اآلن، وبعد أشهر قليلة، يفاجئنا القدر بمعركة شرسة، ولكن من نوع آخر، فلم 
نكن قبل شـــهرين مثال نتوقع أن نخوض كل هذه الجهود واإلجراءات لمواجهة 
كائن ال نراه بأعيننا المجردة ولكنه تمكن حتى اللحظة من وضع ماليين البشـــر 

تحت الحجر المنزلي االحترازي وعزل مدن بأكملها.
على المســـتوى المحلي، شـــكل فيـــروس كورونـــا تحديا لألجهـــزة الحكومية لم 
تشهد مثله من ضغط على الخدمات لسنوات، وبحسب منظمة الصحة العالمية، 
فـــإن جهـــود البحرين الجبارة في مكافحة الفيروس تشـــكل نموذجا يحتذى به، 
وهـــذه بمثابة شـــهادة دولية للفريـــق الوطني المعني بـــإدارة األزمة تحت قيادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
ويصعب أن نتحدث عن جهود مكافحة فيروس كورونا اليوم دون التطرق إلى 
جنـــود الصـــف األول في هذه القضية، وهـــم طواقمنا الطبية الذيـــن تميزوا في 
هـــذه األزمة بحس عال ومســـؤولية كبيـــرة، حركتهم حتى منـــازل العائدين من 

مناطق موبوءة ألخذ العينات، وذلك في مشهد مسؤول لم نره قبال.
ال يبـــدو فـــي األفق حتى اآلن أي مؤشـــر على قـــرب انتهاء كورونـــا، غير أنه من 
المؤكـــد أن تكاتفنـــا وتعاضدنـــا سيســـهل عبور مـــا تبقـــى، وأن الحديث بخطاب 

وطني أمر ضروري في هذه المرحلة.
ختاما، لعل من الضرورة التنوية بأن فكرة التضامن االجتماعي ال تقتصر  «

على بعث المسجات اإليجابية فحسب، بل تتطلب مواقف وطنية 
تجاه بعضنا البعض، فسواق حافالت نقل طلبة الروضات والمدارس 

والجامعات )النقل الخاص( الذين اضطروا للتوقف عن العمل لمدة قد 
تصل لشهر أو أكثر، معرضون لخطر خسارة دخلهم الشهري الذي يعيلون 

منه أسرهم، وهنا تبرز لنا الفرصة إلظهار التضامن معهم واالستمرار في 
دفع رسوم المواصالت إليهم إلى أن يأتينا فرج الله، وكلي ثقة بأن يقف 

السواق مع األسر والعمل دون مقابل إذا ما جرى تمديد األيام المدرسية 
تعويضا عن فترة التعليق.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون
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األولمبيـــة  اللجنـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي 
البحرينيـــة علـــى ســـامة وصحـــة كافـــة 
الرياضييـــن في المملكة، تـــم االتفاق مع 
مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي إلجراء 
الاعبيـــن  علـــى  الطبيـــة  الفحوصـــات 
قبـــل  واإلدارييـــن والمدربيـــن والحـــكام 
داخـــل  الرســـمية  المباريـــات  دخـــول 
لكافـــة  )المســـابقات(  المغلقـــة  الصـــاالت 
االتحـــادات الرياضيـــة ابتـــداء مـــن يـــوم 
االثنيـــن 9 مـــارس 2020، وذلـــك كإجراء 
احتـــرازي للوقايـــة من انتشـــار فايروس 

الكورونا )كوفيد 19-(.
المنصـــوري  اســـماعيل  إيمـــا  وأكـــدت 
األمين العام المســـاعد للعمليات باللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة بأنـــه انطاقـــا من 
حـــرص اللجنـــة األولمبيـــة علـــى صحـــة 
وســـامة جميع مرتادي الصاالت المغلقة 

تـــم اإلتفـــاق مـــع مستشـــفى الملـــك حمد 
لجميـــع  فحوصـــات  إلجـــراء  الجامعـــي 
الاعبين والفنييـــن واإلداريين والحكام 
قبـــل انطـــاق المباريـــات من قبـــل فريق 
طبـــي متخصـــص مـــن مستشـــفى الملك 
إجـــراءات  واتخـــاذ  الجامعـــي  حمـــد 
التعقيـــم الازمـــة للصـــاالت التـــي تقـــام 
فيها المباريات بما يســـاهم في الحد من 

انتشار هذا الفايروس.
وأضافت المنصـــوري بأنه تم االتفاق مع 
المستشـــفى على توفير بعض المعقمات 
 )Mircrosafe&Sanitizers( الازمـــة 
وإرشادات اســـتخدامها، فيما سيتواجد 
بـــدء  مـــن  الطبـــي قبـــل ســـاعة  الطاقـــم 
المباريـــات إلجـــراء الفحوصـــات الازمة 
بخصـــوص الفايـــروس )لعـــدد حوالي 70 
شـــخًصا خال نصـــف ســـاعة تقريبا( مع 
توفيـــر التغطية اإلعاميـــة الازمة لهذه 

الفحوصات لنشر الطمأنينة والوعي بين 
المواطنين في هذا الشأن.

وعبـــرت المنصـــوري عن خالص شـــكرها 
حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى  وتقديرهـــا 
واهتمامهـــم،  تعاونهـــم  علـــى  الجامعـــي 
وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك 
األمر الـــذي يعكس دور المستشـــفى في 
تعزيـــز الصحـــة العامة بالمجتمع بشـــكل 
عـــام ودعـــم الحركـــة الرياضيـــة بشـــكل 

خاص.
وبدورهـــا، أكـــدت النقيـــب نـــورة عبدهللا 
بوجليع نائب مدير مستشفى الملك حمد 
الجامعـــي أن تلـــك الفحوصـــات الطبيـــة 
التي ســـيقوم بها المستشـــفى تصب في 
أهميـــة التصدي لفايروس كورونا والحد 
من انتشـــاره في المجتمع والحفاظ على 

سامة الرياضيين.
المستشـــفى  أن  بوجليـــع  وأوضحـــت 

الحـــراري  للفحـــص  أجهـــزة   3 ســـيوفر 
وفريـــق طبـــي متكامـــل يضـــم ممرضين 
وفنيين )10 أشـــخاص تقريبا( مع تواجد 
ممثل عن كل اتحـــاد رياضي، وفي حال 
االشـــتباه بارتفـــاع درجـــات الحـــرارة أو 
أيـــة مؤشـــرات أخرى علـــى اإلصابة بهذا 
اإلجـــراءات  الفايـــروس ســـيتم تطبيـــق 
المعتمدة مـــن قبـــل وزارة الصحة وذلك 
للمستشـــفى  ونقلـــه  الشـــخص  بعـــزل 

المختص مباشرة.
وبناء علـــى االتفاق ســـيتم كذلك تعقيم 
الصـــاالت التابعـــة لإلتحـــادات الرياضية 
قبـــل بـــدء المباريات، وتوفيـــر المعقمات 
الازمـــة، كمـــا ســـيتم تعقيـــم الحافـــات 
المخصصـــة لنقل الاعبين وذلك حســـب 
ســـيتم  كمـــا  الصحـــة،  وزارة  تعليمـــات 
توفيـــر معقمات فـــي مداخـــل الحافات 

وملصقات ارشادية توعوية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تعقيم الصاالت وفريق طبي وأجهزة للفحص الحراري

شعار مستشفى الملك حمد الجامعي شعار اللجنة األولمبية 2020 النقيب نورة بوجليع إيما المنصوري

فـــي يوم المـــرأة العالمي الـــذي يصادف 8 
مـــارس، وجهت بطلة ألعـــاب القوى هاجر 
العميري عتابا إلى وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة من خـــال أحـــد تعليقاتها في 
الحســـاب الرســـمي للوزارة، اشـــتكت فيه 
مـــن عـــدم تســـلمها لمكافآت اإلنجـــاز منذ 
5 ســـنوات بعـــد مشـــاركتها بـــدورة ألعاب 
األنديـــة العربيـــة للســـيدات والتـــي تقـــام 
بإمـــارة الشـــارقة بدولة اإلمـــارات العربية 
تحقيقهـــا  رغـــم  ســـنتين  كل  المتحـــدة 

للمراكز األولى.
وقالـــت العميـــري معلقـــة على )البوســـت( 
)كل  البحرينيـــة  المـــرأة  بتهنئـــة  الخـــاص 
عـــام وأنتن بألف خير( الصادر عن الوزارة 
“... إننـــي من ضمن المشـــاركين في دورة 
لـــم  ألعـــاب األنديـــة العربيـــة للســـيدات.. 
نحصل على مكافآتنا منذ خمس ســـنوات 

بالرغـــم مـــن إحرازنـــا المركـــز األول طول 
الســـنين المتتالية ورغم كل اإلنجازات لم 
نحصل على شيء!!!!.. في كل البطوالت 
أحـــرز الذهـــب ولكن أيـــن المكافـــآت، أين 

التقدير”.
وتحدثـــت العميـــري عـــن مشـــاركتها فـــي 
بشـــهر  أقيمـــت  التـــي  األخيـــرة  النســـخة 
فبرايـــر الماضـــي معلقة بالقـــول “في هذا 

العام شـــاركنا وحصلنا أيضـــا على المركز 
األول وحققنـــا كأس البطولة ولم نحصل 

على المكافآت..”.
فـــي  شـــاركت  بأنهـــا  العميـــري  وذكـــرت 
الـــدورة األخيـــرة وهي مصابـــة ونجحت 
فـــي تحقيق 3 ميداليات ذهبية متســـائلة 
“أيـــن التقدير من وزارة شـــؤون الشـــباب 

والرياضة أو المسؤول عن هذا اإلنجاز”.

هاجر العميري في الدورة األخيرة

ــن ــوط ــة ال ــ ــت رايـ ــعـ ــى نــفــســهــا ورفـ ــل ــت ع تــحــامــل
العميري: لم استلم مكافآت إنجاز الشارقة منذ 5 سنوات

تقـــام اليوم )الثاثاء( مواجهتـــان، ضمن الدور ربع النهائي 
لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، إذ يلتقي في المباراة 
األولى األهلي والبحرين في الســـاعة 5:45 مســـاء، وتليها 
مباشـــرة مبـــاراة الحالـــة والنويـــدرات فـــي الســـاعة 7:30 
مساء، وتقام المباراتان على صالة مدينة خليفة الرياضية 

بمدينة عيسى.
وترجـــح كفـــة النســـور األهاوية في المبـــاراة األولى على 
حســـاب غـــزال البحرين، وذلك عطفا علـــى الفوارق الفنية 

الكبيرة بين الفريقين.
ووصـــل األهلي لهذا الدور بعد فوزه الســـهل على حســـاب 
ســـماهيج في الـــدور التمهيدي، فيما تفـــوق البحرين على 

االتحاد في الدور نفسه.
وســـيتأهل الفائـــز الليلـــة لمواجهـــة الفريق الفائـــز من لقاء 
المحـــرق ومدينة عيســـى، في الـــدور نصـــف النهائي الذي 

سيقام بنظام األفضلية من 3 مواجهات.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يأمـــل فريـــق الحالة فـــي مواصلة 
نتائجـــه اإليجابيـــة هذا الموســـم وخطـــف بطاقـــة التأهل 

فريـــق  العنيـــد  المنافـــس  أمـــام  الذهبـــي  للمربـــع  الثانيـــة 
النويدرات المتربص بعامة الفوز. 

وكان الحالـــة قـــد وصل لهذا الدور عقب فوزه على ســـترة 
فـــي الدور التمهيـــدي، فيما أطاح النويـــدرات بالنجمة من 

الدور نفسه.
وســـيتأهل الفائـــز لمواجهة الفريق الفائز مـــن لقاء المنامة 

والرفاع، في الدور نصف النهائي.

األهلــي يواجــه البحريــن... والنويدرات يتربــص بالحالة
لقاءان في ربع نهائي كأس خليفة بن سلمان
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الفرنســي الرئيــس  مستشــار  ســموه  اســتقبال  خــال 

ناصر بن حمد: نسعى لبناء منظومة كروية قادرة ومنافسة

أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة أن الرياضة البحرينية باتت أكثر انفتاحا على مثيالتها من الدول العالمية ودائما ما تسعى الى تحقيق أقصى درجات التطور 
في مختلف منظومتها اإلدارية والفنية عبر االستفادة من التجارب الناجحة التي تمكن رياضة البحرين من المضي قدًما في مسيرتها التطويرية، 
ا يســاهم في دعم االقتصــاد الوطني من خالل  مؤكــًدا ســموه أن مملكــة البحريــن باتــت تولــي الرياضة أهمية مضاعفــة باعتبارها تمثل جزًءا مهمًّ

تنظيم واستضافة البطوالت واالحداث الرياضية واالتجاه نحو صناعة الرياضة والترفيه الرياضي.

 جـــاء ذلـــك خال اســـتقبال ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
للســـيد فراســـي مستشـــار الرئيس 
االجتماعيـــة  للشـــؤون  الفرنســـي 
مـــن  يعتبـــر  والـــذي  واالقتصاديـــة 
والناجحـــة  البـــارزة  الشـــخصيات 
في مجـــال صناعة كـــرة القدم في 
العاصمـــة الفرنســـية باريس، وذلك 
بحضـــور ســـعادة الســـيد أيمـــن بن 
توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب 

والرياضة.
 ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة خـــال اللقاء بمـــا يربط 
البلديـــن الصديقيـــن مـــن عاقـــات 
وثيقة فـــي مختلف المجـــاالت بما 
فيها المجالين الشـــبابي والرياضي 
تصاعديـــا  تطـــورا  يشـــهد  والـــذي 
بيـــن البلديـــن، معربـــا ســـموه عـــن 
أملـــه بتطويرهـــا نحـــو آفـــاق رحبة 
مـــن التعـــاون البناء بمـــا يلبي آمال 
وطموحـــات الشـــباب فـــي البلدين 
القطـــاع  تطويـــر  فـــي  ويســـهم 

الرياضي.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ   وأشـــار ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة الى أهميـــة زيارة 
الســـيد فراســـي لمملكـــة البحريـــن 
فـــي وضـــع أســـس متينـــة للتعاون 
البنـــاء بين البلديـــن الصديقين من 
خـــال تبـــادل الخبـــرات والزيارات 
فـــي المجـــاالت الرياضيـــة بما فيها 
كـــرة القـــدم، مؤكـــدا ســـموه حرص 
مملكـــة البحرين على فتـــح المزيد 
والتعـــاون  التواصـــل  قنـــوات  مـــن 
مـــع فرنســـا في مختلـــف المجاالت 
الرياضيـــة باعتبارها تحمل تجربة 

رائدة في هذا المجال وتتكئ على 
تاريـــخ ناصع خاصـــة وإنها تمكنت 
مـــن تحقيق العديد مـــن اإلنجازات 
كأس  بلقـــب  التتويـــج  بينهـــا  مـــن 

العالم مرتين.
 وخال اللقاء بحث ســـمو الشـــيخ 
مـــع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
الســـيد فراســـي التعاون المشـــترك 
فـــي مجـــاالت تطويـــر كـــرة القـــدم 
وكيفيـــة  وصناعتهـــا  البحرينيـــة 
اإلداريـــة  بمنظومتهـــا  االرتقـــاء 
والفنيـــة باإلضافـــة الـــى اكتشـــاف 
الرياضيـــة  المواهـــب  مـــن  المزيـــد 
بالصـــورة  صقلهـــا  علـــى  والعمـــل 
الصحيحة، كما تم خال االجتماع 
التطـــرق الـــى صناعـــة كـــرة القـــدم 
وصناعة الرياضة وتأثيرها المباشر 
علـــى تطـــور الرياضة ومســـاهمتها 

باعتبـــار  الوطنـــي  االقتصـــاد  فـــي 
فرنســـا تمتلـــك تجربـــة ناجحة في 

هذا المجال.
 ومـــن جانبـــه، ثمـــن فراســـي الدور 
الرائد الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة واهتمام 
الرياضـــة  بتطويـــر  الكبيـــر  ســـموه 
وكـــرة  عامـــة  بصـــورة  البحرينيـــة 
القـــدم علـــى وجـــه التحديـــد االمر 
الذي ساهم في تحقيقها للعديد من 
النجاحـــات المتميـــزة على مختلف 
األصعدة، مشيرا الى أن اإلنجازات 
المنتخـــب  التـــي حققهـــا  األخيـــرة 
الوطنـــي البحريني على المســـتوى 
اإلقليمـــي والظهـــور المتميز له في 
البطوالت واالحداث الدولية يؤكد 
واالســـتراتيجية  الخطـــة  ســـامة 
التي يتبعها ســـمو الشيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفة في بنـــاء منظومة 
كـــرة بحرينيـــة قادرة علـــى التطور 
بشكل مستمر وتحقيق اإلنجازات.
 وبين فراسي أن التعاون الفرنسي 
البحرينـــي فـــي مجـــال تطوير كرة 
القدم سيكون له آثار إيجابية على 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة وســـيحقق 
المزيد من النجاحات لها من خال 
تطويـــر أركانهـــا اإلداريـــة والفنيـــة 
واكتشاف المزيد من المواهب في 
لعبـــة كرة القـــدم مبديا اســـتعداده 
الخبـــرات  ونقـــل  للتعـــاون  التـــام 
تطويـــر  مجـــال  فـــي  الفرنســـية 
كـــرة القـــدم الـــى مملكـــة البحريـــن 
التجربـــة  هـــذه  مـــن  لاســـتفادة 
الرائدة التي حققت ظهورا متميزا 
لاندية والمنتخبات الفرنسية في 

مختلف البطوالت.

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء
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محمد الدرازيسبورت

حتى الرياضة لم تسلم من شره!
بدأنــا نتملمــل من الحديــث عن فيروس كورونا المســتجد، الذي أصبح 
العــدو األول للبشــرية بعــد أن طــال 100 دولــة وتســبب في وفــاة أكثر 
مــن 3000 مصــاب مــن أصل 110 آالف شــخص والعدد في ازدياد على 

مدار الساعة!
وسواء شئنا أم أبينا فإن كورونا فرض نفسه بقوة على الساحة، وبدون 
منــازع بــات يخطف األضواء ويخطف األرواح ويخطف الطمأنينة من 

الناس ألنه ببساطة شديدة يتغلغل في تفاصيل حياتنا اليومية.
وحتى الرياضة التي نهرب إليها لابتعاد عن صخب السياســة وهموم 
االقتصــاد وغيرهــا، لــم تســلم مــن شــر هــذا الفيــروس الذي تســبب في 
وأصبحــت  بــل  جماهيــر  بــدون  المباريــات  ولعــب  البطــوالت  تأجيــل 

التجمعات الرياضية الماذ غير اآلمن لقضاء األوقات!
 وقدرنــا فــي قــارة آســيا التــي تعد منشــأ الفيــروس، أن تتأثــر الرياضة 
لدينــا بدرجــة أكبــر من بقيــة القارات، ولعــل اليابان التي مــن المقرر أن 
تستضيف أولمبياد طوكيو 2020 بعد أربعة أشهر، أصبحت في موقف 
ال تحسد عليه في ظل توقف التصفيات المؤهلة للدورة بسبب كورونا.
وهــذا الحــال ينطبــق علــى بطولــة كأس العالــم المقــررة فــي الدوحــة 
2022، ولكن بدرجة أقل، حيث أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 
تعليق التصفيات اآلسيوية حتى إشعار آخر، وهو ما قد يكون مقدمة 

لقرارات أكثر قسوة في حال استمرار تفشي الفايروس.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم
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ترأس رئيـــس مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، 
اجتمـــاع العمل التنســـيقي للمنتخبات الوطنية، 

والذي عقد في مقر االتحاد.
 وجـــاء االجتمـــاع بهـــدف االطـــاع علـــى رؤية 
العمل المستقبلية للمنتخبات الوطنية، إذ اطلع 
رئيـــس االتحاد على هيكلة المنتخبات الوطنية 

بكافة فئاتها للفترة المقبلة.
 وخـــال االجتماع، أكد الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفة ضرورة البناء على المكتســـبات التي 
الفتـــرة  الوطنيـــة خـــال  للمنتخبـــات  تحققـــت 
إنجازيـــن  بتحقيـــق  تكللـــت  والتـــي  الماضيـــة، 
تاريخييـــن للكرة البحرينيـــة عبر الحصول على 

لقبي بطولة غرب آسيا 2019 وخليجي 24. 
وأشـــار إلى أن مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم حريـــص علـــى اســـتدامة مشـــوار 
النجاحـــات لكـــرة القـــدم البحرينيـــة عبـــر بوابة 
المنتخبـــات الوطنيـــة، مثنًيـــا علـــى دور جميـــع 

القائميـــن فـــي تهيئة ســـبل اإلعـــداد والتحضير 
المناســـبين للمنتخبـــات الوطنيـــة فـــي مختلف 

المشاركات واالستحقاقات. 
 وأوضح رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم أن التحـــدي األكبر هو الحفاظ على 
ما تحقق من نجاحات ومكتســـبات للمنتخبات 
الوطنيـــة، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة البنـــاء علـــى 
األســـس القوية التي أرســـتها نتائج المنتخبات 

خـــال العام الماضي، وذلك في ســـبيل تحقيق 
مستويات أكثر تقدما. 

العمـــل  حـــس  إعـــاء  بأهميـــة  ســـعادته  ونـــوه 
الجماعـــي والمســـؤولية المشـــتركة؛ مـــن أجـــل 
تحقيـــق األهـــداف التطويرية المنشـــودة للكرة 
البحرينيـــة.  واطلـــع المجتمعـــون علـــى العرض 
التفصيلـــي للعمل الهيكلـــي للمنتخبات الوطنية 

في كافة أطرافه المعنية.

ا مع األنديــة األعضاء بهدف  عقــد االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة اجتماًعا تنســيقيًّ
شــرح القواعــد الخاصــة بتســيير المســابقات خــال الفتــرة القادمة والتي تنســجم مع 
اإلجــراءات الحكوميــة المتعلقة بتوفير أعلــى درجات اإلحتراز من اإلصابة بفايروس 
كورونا )كوفيد 19-( باإلضافة إلى مناقشة المواعيد الجديد لبعض مسابقات الرجال.

وأوضح الفـــردان الذي مثـــل االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة في االجتماع 
األولمبيـــة  اللجنـــة  بيـــن  التنســـيقي 
البحرينية واالتحـــادات الرياضية أن 
االتحاد أبلغ األندية بتأجيل مباريات 
الـــدور نصـــف النهائي لمســـابقة كأس 
ســـمو ولي العهد وتم إصدار مواعيد 
التأجيـــل  أن  إلـــى  مشـــيرا  جديـــدة، 
اإلجـــراءات  مـــع  يتوافـــق  الجديـــد 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية التي 
تتخذهـــا مملكـــة البحرين في ســـبيل 
الحـــد من انتشـــار الفايـــروس، وتأتي 
فـــي إطار حـــرص االتحـــاد البحريني 

علـــى  للمحافظـــة  الطائـــرة  للكـــرة 
ســـامة كافـــة منتســـبيه مـــن العبين 
وإداريين ومدربين وحكام وجماهير 

وإعاميين.
كما أشـــار إلى أن المواعيـــد الجديدة 
لمباريـــات نصـــف نهائـــي كأس ولـــي 
النقـــل  ضمـــان  فيهـــا  روعـــي  العهـــد 
التلفزيونـــي وإقامـــة المباريـــات بعـــد 

سباق الفورموال 1.
فئـــة  مباريـــات  جميـــع  أن  وأوضـــح 
الرجال ســـواء بمســـابقة كأس ســـمو 
ولي العهد أو مباريات الدرجة الثانية 
ستقام من دون حضور جماهيري بما 

ينسجم مع التوجيهات الصادرة بهذا 
الشـــأن حفاظـــا على ســـامة الجميع، 
كما ســـيتم الســـماح بدخول 35 فردا 
مـــن كل نـــاد فقط بجميع المســـابقات 
ويشمل ذلك الاعبين والطاقم الفني 
إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  واإلداري 
النادي، والذين ســـيخضعون للفحص 

الطبي قبل دخولهم الصالة.

جانب من اللقاء  محمد الفردان

االطالع على رؤية العمل المســتقبلية وتهيئة سبل اإلعداد بحــث تطبيق اإلجــراءات االحترازيــة لفايــروس “كورونا”

اجتماع عمل تنسيقي للمنتخبات الوطنية ا مع األندية اتحاد الطائرة يعقد اجتماًعا تنسيقيًّ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة آل 
الشـــيخ  النجمـــة  نـــادي  رئيـــس  خليفـــة، 
عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة، بمناســـبة 
تزكيته لرئاسة مجلس إدارة نادي النجمة 
للـــدورة االنتخابية المقبلـــة. وقدم رئيس 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
القـــدم التهنئة لرئيس مجلـــس إدارة نادي 
النجمة الشـــيخ عبدالرحمن بـــن مبارك آل 
خليفـــة بمناســـبة فـــوزه بمقعـــد الرئاســـة، 

معربا عن أمنياته بدوام التوفيق وخدمة 
نادي النجمة مع إخوانه األعضاء بمجلس 

اإلدارة.
 وأكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن 
الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن مبارك قدم 
إســـهامات متعـــددة فـــي العمليـــن اإلداري 
بتوليـــه  الســـابقة  الفتـــرة  خـــال  والفنـــي 
منصب رئاســـة نـــادي النجمة، مشـــيًرا إلى 
أن فـــوزه بالتزكيـــة فـــي منصب الرئاســـة 
انعـــكاس للثقـــة الكبيـــرة التـــي يتمتـــع بها 

من قبـــل أعضاء الجمعية العمومية لنادي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وتمنـــى  النجمـــة. 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
علي بـــن خليفة آل خليفـــة دوام التوفيق 
والنجاح لمجلس إدارة نادي النجمة خال 
الفتـــرة المقبلـــة برئاســـة رئيـــس مجلـــس 
مبـــارك  بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلدارة 
آل خليفـــة، مؤكـــدا دعـــم االتحـــاد لجهود 
مجلس اإلدارة في نادي النجمة والتعاون 

لما فيه مصلحة الكرة البحرينية.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ عبدالرحمن بن مبارك

أعلنـــت مبادرة “مناظرات البحرين” عن تنظيمها لمناظرة 
جماهيريـــة بعنوان “يـــرى هذا المجلـــس أن تدريب خيل 
ســـباقات القـــدرة يحتاج لمهـــارات ال تتوفر عنـــد مدربي 
خيـــل ســـباقات الســـرعة” والتـــي ســـتقام يـــوم األربعـــاء 
الموافـــق 11 مـــارس الجـــاري فـــي قريـــة القـــدرة بمنطقة 

العرين. 
وتأتـــي هذه المناظرة وفًقا ألهميـــة عرض اآلراء المختلفة 
لـــدى الشـــباب البحريني وطرحها في الســـاحات، باإلضافة 
إلـــى أهميـــة مهارات النقـــد واإللقاء. وسيشـــارك فيها نخبة 

مـــن شـــباب البحريـــن متمثلـــة فـــي المـــدرب محمد ســـعيد 
مـــن اســـطبل العفـــو والمدرب خالـــد الخاطري من اســـطبل 

األصايل. 
والجديـــر بالذكـــر أن مناظرات البحرين تســـتهدف القضايا 
المطروحة في الساحة البحرينية حيث سبق لها أن نظمت 
مناظرات مختلفة عن البطالة واستحقاقية األبوين إلجازة 
الـــوالدة وتخصيـــص مقاعد للشـــباب فـــي النـــواب. وتدعو 
مناظـــرات البحرين المهتمين لحضور المناظرة بالتســـجيل 

/https://www.eventbrite.com :عبر الرابط التالي
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سبورت

أســـفرت نتائـــج منافســـات الجولة 
العاشـــرة لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتاز لكـــرة القدم عن فوز الرفاع 
علـــى األهلـــي بنتيجـــة )1-3(، الحد 
على الشباب )1-2(، الرفاع الشرقي 
علـــى الحالـــة )0-1(، المنامـــة علـــى 
علـــى  والمحـــرق   )1-0( النجمـــة 
المنامة )1-2(، وذلك في المباريات 

التي أقيمت جميعها يوم أمس.

الرفاع واألهلي

على اســـتاد مدينـــة خليفـــة، تمكن 
نتيجـــة  فـــي  التقـــدم  مـــن  الرفـــاع 
المبـــاراة مبكـــرا، بعدما ســـدد هزاع 
علي كرة من خارج المنطقة جاءت 
ســـاقطة خلـــف الحـــارس األهاوي 
محمود العجيمي عند الدقيقة )2(.

وضاعـــف الرفـــاع النتيجـــة بعدمـــا 
ســـجل محمد صولـــة الهدف الثاني 

عند الدقيقة )14(.
وتمكن األهلي من تقليص النتيجة 
بعدما سجل أرنســـت الهدف األول 
لـ”النســـور الصفـــراء” عنـــد الدقيقة 
تســـلمها  لكـــرة  متابعتـــه  بعـــد   )31(
مـــن زميلـــه المدافـــع ســـيد محمـــد 
أمين؛ لينتهي الشـــوط األول بتقدم 

رفاعي.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، لـــم تنجـــح 
محـــاوالت األهلي لتعديل النتيجة، 
تأميـــن  مـــن  الرفـــاع  تمكـــن  فيمـــا 
النتيجـــة في الوقت القاتل، بعد أن 
ســـجل محمد صولة الهدف الثالث 
لفريقـــه والثانـــي لـــه شـــخصيا عند 

الدقيقة )90+3(.
التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكـــون مـــن حكـــم الســـاحة نواف 
تلفـــت  ياســـر  وعاونـــه  شـــكرهللا، 
وسيد فيصل علوي، والحكم الرابع 

عبدالشهيد عبداألمير.

الحد والشباب

على استاد الشيخ علي بن محمد آل 
خليفة، فإن ماروني الشـــباب تمكن 

مـــن التقدم في نتيجة المباراة عبر 
الاعب حســـن مـــدن، والذي ســـدد 
كرة مرت يميـــن الحارس الحداوي 
عباس أحمد معانقة الشباك وصوال 

للدقيقة )65(.
وضغـــط الحد على مرمى الشـــباب 
كثيـــرا مـــن أجـــل تســـجيل هـــدف 
التعـــادل، وتمكـــن ممـــادو مـــن ذلك 

عند الدقيقة )79(.
ركلـــة  علـــى  الحداويـــون  وحصـــل 
األخيـــرة  اللحظـــات  فـــي  جـــزاء 
مـــن المبـــاراة، وتقـــدم للكـــرة ســـيد 
هـــدف  وســـجل  عدنـــان  محمـــد 
الفوز لـ”التســـونامي” عنـــد الدقيقة 
)2+90(؛ ليظفر الفريق األزرق بفوز 

ثمين على حساب الماروني.
التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكـــون من حكم الســـاحة عبدهللا 

صالـــح  عبـــدهللا  وعاونـــه  قاســـم، 
ومحمد غازي، والحكم الرابع عمار 

محفوظ.

الرفاع الشرقي والحالة

وعلى اســـتاد األهلـــي، نجح الرفاع 
الشـــرقي فـــي تحقيـــق فـــوز ثميـــن 
على حســـاب الحالـــة، وذلك بهدف 
جـــاء فـــي الدقيقـــة )84( مـــن زمـــن 
المباراة عبر الاعب بكر هوساوي.

التحكيمـــي  الطاقـــم  اللقـــاء  أدار 
المكـــون من حكـــم الســـاحة محمد 
جـــال  ســـيد  وعاونـــه  بونفـــور، 
محفوظ وصاح جناحي، والحكم 

الرابع عيسى عبدهللا.

المنامة والنجمة

وفـــي اللقـــاء الثانـــي علـــى اســـتاد 

مدينـــة خليفة، ونجـــح المنامة في 
تحقيـــق فـــوز ثميـــن علـــى حســـاب 
وجـــاء  رد،  دون  بهـــدف  النجمـــة 
بإمضاء الاعب أحمد نبيل من كرة 
رأســـية في الدقيقـــة )23( من زمن 

المباراة.
التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكـــون مـــن حكـــم الســـاحة وليـــد 
جعفـــر  محمـــد  وعاونـــه  محمـــود، 
الرابـــع  والحكـــم  حســـن،  وجاســـم 

محمد خالد.

البسيتين والمحرق

وفـــي اللقـــاء الثانـــي علـــى اســـتاد 
الشـــيخ علـــي بن محمـــد آل خليفة، 
سجل البســـيتين هدف التقدم عبر 

الاعب جورج في الدقيقة )35(.
وحصـــل المحـــرق على ركلـــة جزاء 

بعد عرقلـــة برنس داخـــل المنطقة، 
وتقدم للكـــرة إيفرتون وســـدد كرة 
أحمـــد  البســـيتين  حـــارس  أبعدهـــا 
عبدالرســـول، لكن الحكم وبإشـــارة 
مـــن المســـاعد الثانـــي أعـــاد اللعبـــة 
وســـجل إيفرتون التعـــادل للمحرق 

.)45+1(
ســـجل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
إسماعيل عبداللطيف الهدف الثاني 

للمحرق وصوال للدقيقة )55(.
التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكـــون مـــن حكـــم الســـاحة ســـيد 
نـــواف  وعاونـــه  محمـــد،  عدنـــان 
شاهين وســـلمان طاسي، والحكم 
الرابـــع إســـماعيل حبيب. وشـــهدت 
المباراة طرد العـــب المحرق حمزة 
بطاقتيـــن  علـــى  لحصولـــه  الجبـــن؛ 

صفراوين.

فرحة حداوية بهدف الفوز

من لقاء الرفاع الشرقي والحالة

من لقاء الحد والشباب )تصوير رسول الحجيري(

فرحة العبي المنامة بالهدف الوحيد

فرحة رفاعية بعد المباراة )تصوير أيمن يعقوب(

من لقاء الرفاع واألهلي من لقاء المحرق والبسيتين

الحد والمحرق والرفاع الشرقي يحافظون على المراكز الثالثة األولى
ــمــمــتــاز ــر بـــن حــمــد ال ــاصـ ــرة لــــــدوري نـ ــاشـ ــعـ إثــــــارة كــبــيــرة فـــي الـــجـــولـــة الـ

أحمد مهدي

جدول الترتيب

النقاطالفريق

)25 نقطة(الحد

)22 نقطة(المحرق

)19 نقطة(الرفاع الشرقي

)15 نقطة(الرفاع

)14 نقطة(المنامة

 )12 نقطة(النجمة

)11 نقطة(األهلي

)8 نقاط(البسيتين

)7 نقاط(الشباب

)5 نقاط(الحالة



تأهل 20 متســـابًقا جديًدا لنهائي مسابقة 
تحـــدي الموروث التي تقام برعاية كريمة 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  النائـــب األول  خليفـــة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
مـــن  وبتنظيـــم  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
رياضـــات المـــوروث الشـــعبي، وذلـــك في 

سواحل المحافظة الشمالية.
 وجـــاء تأهل 20 متســـابقا جديـــدا لنهائي 
خـــال  مـــن  المـــوروث  تحـــدي  مســـابقة 
التصفيـــة الثانيـــة التي شـــهدت مشـــاركة 
أكثر من 120 شـــخصا وذلك بعد أن سبق 
تأهيـــل 20 متســـابقا أيضـــا فـــي التصفية 

األولى للمسابقة. 
 وتأهـــل عن التصفيـــة الثانية كل من عمر 
مذهـــب الحســـن، خالـــد عبـــدو الظفيـــري، 
حسن عباس أحمد، سلمان مقبل عبدهللا، 

بـــدر ســـعد العازمي، عيســـى خالـــد ناصر، 
خليـــف  مهنـــد  الجمـــري،  حســـين  علـــوي 
شـــامان، محمـــد مـــرزوق خميـــس، خالـــد 
محمد سعيد، عبدالرحمن صالح التميمي، 
هشام يوســـف أحمد، عبدهللا عادل حمد، 
محبـــوب زعـــال رمضـــان، منصـــور زكـــي 
منصور، خالد جمال التميمي، علي حسن 
ســـعد  الماحـــوزي،  رشـــيد  غســـان  علـــي، 

عبدهللا يوسف وأحمد عيسى وحيد.
 وشهدت مســـابقة تحدي الموروث إقباال 
غير مســـبوق في التسجيل على التصفية 
الثالثة، حيث وصل عدد المســـجلين أكثر 

من 150 شـــخصا فـــي التصفيات األخيرة 
التي تقام يوم السبت القادم.

 وقررت اللجنة المنظمة لمســـابقة تحدي 
المـــوروث فتح باب التســـجيل من جديد 
لمن يرغب بالمشـــاركة من خال التواجد 
فـــي موقع الحـــدث وذلك بســـبب اإلقبال 

الواســـع مـــن قبـــل األشـــخاص الذيـــن لـــم 
يتمكنـــوا مـــن التســـجيل المســـبق بهـــدف 
إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن للمشاركة 

في هذه المسابقة.
 وتأتـــي إقامة مســـابقة تحـــدي الموروث 
التـــي  والخطـــط  البرامـــج  وذلـــك ضمـــن 

حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  وضعهـــا 
الشـــعبي  المـــوروث  إلحيـــاء  خليفـــة  آل 
المجـــال  فـــي  القديمـــة  بالمهـــن  المتعلـــق 
الزراعي والبحري والتي مارســـها اإلنسان 
تعتمـــد  حيـــث  القـــدم،  منـــذ  البحرينـــي 
المسابقة على القوة والسرعة والخفة، إذ 

يدخل فيها المتســـابق تحديـــات مختلفة 
منهـــا العيـــن، الســـقاي، الحطـــاب، ســـحب 
القرقـــور، الزاجرة، الجذع، الدقل، النخلة، 
البناي، الصنـــدوق المبيت والوادي، حيث 
يتوجـــب على المتســـابق إنهاء المســـابقة 

في زمن يقل عن ثاث دقائق.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تأهل 20 متسابًقا جديًدا لنهائي “تحدي الموروث”

 جانب من التصفية الثانية

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

يواصل االتحاد البحريني استعداداته المكثفة لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال 1 في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر مارس الجاري على مضمار 

حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط.

ويستعرض اتحاد الســـيارات البحريني 
سلسلة من المواضيع التي توضح الدور 
الكبيـــر عبـــر فرقه التنظيميـــة وجهودها 
الجبـــارة التـــي حظيـــت بإشـــادة دوليـــة 
وعالمية واســـعة وســـاهمت في تحقيق 
النجاح الذي يســـعى إليه الجميع وجعل 
مملكة البحرين صاحبة الريادة في هذا 

المجال.
موضـــوع اليـــوم يســـتعرض دور الفريق 
أحـــد  وهـــو   ”Medical Team“ الطبـــي 
البحرينـــي  لاتحـــاد  التابعـــة  الفـــرق 

للســـيارات، ويضم الفريـــق في عناصره 
أطباء وممرضين ومســـعفين من جميع 
الطبـــي  الفريـــق  التخصصـــات، ويعتبـــر 
البحرينـــي هـــو أحـــد أفضل الفـــرق على 
مستوى العالم، ويعتبر االتحاد البحريني 
ا معتمًدا لتدريب  ا إقليميًّ للســـيارات مقرًّ
طواقـــم طب رياضـــة الســـيارات، حيث 
ســـاهم هـــذا الفريق فـــي تنظيـــم العديد 
من الســـباقات الدوليـــة والعالمية داخل 
الفريـــق  ويواصـــل  البحريـــن،  وخـــارج 
الطبـــي البحريني اســـتعداداته المكثفة 

لتنظيم جائـــزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال 1 القادم.

حيث أوضح الدكتور أمجد عبيد رئيس 
الفريق الطبي البحرينـــي التابع لاتحاد 
البحريني للسيارات عضو اللجنة الطبية 

الدوليـــة أن الفريق الطبي وبالتعاون مع 
وزارة الصحـــة والمستشـــفى العســـكري 
خال ســـباق الفورموال 1 القادم حوالي 
150 فردا، 10 ســـيارات أسعاف مجهزة 
بجميع التجهيزات و3 فرق الســـتخراج 

المصابيـــن فـــي حالة الحوادث ال ســـمح 
هللا، 5 فرق للتدخل السريع، وستتمركز 
حـــول  الطبيـــة  الطواقـــم  هـــذه  جميـــع 
المضمار الذي يبلـــغ طوله 5.3 كيلومتر، 
ويتواجد أعضاء الفريق الطبي حســـب 
مســـافة معينـــة حســـب لوائـــح وأنظمة 
وكذلـــك  للســـيارات،  الدولـــي  االتحـــاد 
ســـتتمركز 6 فـــرق مشـــاة متكونـــة مـــن 
طبيب ومســـعف أو طبيب وممرض في 
مرآب السيارات، حيث يجب أن تتواجد 
3 فرق طبية في المرآب األول والمرآب 
الثانـــي، وســـيتم تفعيـــل المركـــز الطبي 
الدائـــم بحلبـــة البحريـــن الدولية موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة واالتحـــاد 

البحرينـــي للســـيارات وســـتتواجد فرق 
متعـــددة مـــن أطبـــاء متخصصيـــن فـــي 
عدة تخصصات من طب طوارئ وطب 
الجراحة العامة وطب األوعية الدموية 
وطب جراحة المخ واألعصاب وجراحة 
العظام وأطبـــاء تخصص التخدير ومن 
قسم األشعة، حيث يجب تواجد جميع 
هـــؤالء األطبـــاء مـــن هـــذه التخصصات 
الدائـــم  الطبـــي  المركـــز  فـــي  للتواجـــد 
فـــي حـــال ال قـــدر هللا وقـــوع الحوادث 
واالصابات أثناء السباق، ويتم التعامل 
التعامـــل بـــكل كفـــاءة وبأفضـــل الســـبل 
الطبيـــة المتاحة في هـــذا المركز الطبي 

الدائم”.

ــال الـــفـــورمـــوال 1 ــارات الســتــقــب ــي ــس ــل ــاد الــبــحــريــنــي ل ــحـ ــدادات االتـ ــعـ ــتـ ضــمــن اسـ

الفريق الطبي البحريني يعمل بأعلى مستويات الكفاءة
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الوطنـــي  المنتخـــب  نجـــح 
للجوجيتســـو مـــن تحقيـــق المركز 
األول والثانـــي في فئة األســـاتذة- 
الرجـــال، بمنافســـات بطولة جراند 
ســـام أبوظبـــي، التـــي أقيمت في 
بالعاصمـــة  مـــارس   6-8 الفتـــرة 
لندن، بعـــد أن نجـــح الاعب نجاد 
الميداليـــة  إحـــراز  مـــن  القصيبـــي 
الذهبية في وزن تحت 77 “الحزام 
البنـــي”، وإحـــراز الاعـــب د. أحمد 
فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة  العـــرادي 

وزن تحت 120 “الحزام األزرق”.
 وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة رئيس 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلى مقام حضـــرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا 
الســـمو  صاحـــب  وإلـــى  ورعـــاه، 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وإلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي، رئيـــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
وإلى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
النائـــب األول لرئيـــس  آل خليفـــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة االولمبية البحرينية، 
بعـــد تحقيـــق المنتخـــب الوطنـــي 

للجوجيتسو النتيجة المشرفة في 
هذه البطولة الدولية. 

ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال   
“ســـعداء  خليفـــة:  آل  محمـــد  بـــن 
بالنتيجـــة المشـــرفة التـــي حققهـــا 
للجوجيتســـو  الوطنـــي  المنتخـــب 
فـــي بطولة جراند ســـام أبوظبي، 
التـــي تعتبر إحدى أبـــرز البطوالت 
الدوليـــة في رياضة الجوجيتســـو 
والتـــي تحتضن العديـــد من نجوم 
مســـتوى  علـــى  الرياضـــة  هـــذه 
العالـــم. فالجوجيتســـو البحرينيـــة 
للجميـــع  تؤكـــد  أن  اســـتطاعت 
قدرتهـــا علـــى الوصـــول لمنصـــات 
فـــي  الذهـــب  ومعانقـــة  التتويـــج 
العصـــر الذهبـــي، والـــذي يزيد من 
علـــى  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
المختلفـــة،  المشـــاركات  مســـتوى 
الرياضـــة  لســـجل  تضـــاف  والتـــي 

البحرينية”.
 وتابع ســـموه: “نشـــيد بالمســـتوى 
بـــه  ظهـــر  الـــذي  القـــوي  الفنـــي 
العبـــو المنتخـــب، والتـــي عكســـت 

لخـــوض  الجـــادة  اســـتعداداتهم 
منافســـات هذه المشاركة والظهور 
وتحقيـــق  المشـــرف  بالمســـتوى 
اإلنجـــاز لمملكـــة البحريـــن”، مهنئـــا 
ســـموه رئيـــس وأعضـــاء االتحـــاد 
البحريني للجوجيتســـو والاعبين 
المتميـــزة،  النتيجـــة  هـــذه  علـــى 
ومتمينا التوفيق والنجاح لرياضة 

الجوجيتسو البحرينية.
ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف   
آل خليفـــة: “جهودنـــا  بـــن محمـــد 
البرامـــج  تنفيـــذ  فـــي  متواصلـــة 
والخطـــط التي تســـاهم فـــي دعم 
المنضويـــة  الوطنيـــة  االتحـــادات 
تحـــت مظلـــة المجلـــس البحريني 
رفـــع  بهـــدف  القتاليـــة،  لأللعـــاب 
مستوى وجاهزية األلعاب، لتكون 
العطـــاء  مواصلـــة  علـــى  قـــادرة 

وتحقيق مزيد من اإلنجازات”.

 نتيجة مميزة 

 مـــن جانبـــه، هنـــأ عضـــو المجلـــس 

البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة رئيس 
االتحاد البحريني للجوجيتسو رضا 
إبراهيم منفـــردي القيادة الرشـــيدة 
وســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة ممثل جالـــة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب، مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة وســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة االولمبية البحرينية وســـمو 
الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
رئيـــس المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتالية، بمناســـبة تحقيق المنتخب 
الوطنـــي لهـــذا اإلنجـــاز فـــي بطولـــة 
جراند ســـام أبوظبـــي التي أقيمت 

في العاصمة لندن.
 وقـــال: “نهـــدي هـــذا اإلنجـــاز إلـــى 
القيادة الرشـــيدة وإلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وإلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 

خليفـــة. فالمنتخـــب ســـجل نتيجـــة 
مميـــزة فـــي هـــذه البطولـــة الدولية 
التي شـــهدت مشـــاركة 1000 العب 
مـــن  دولـــة   71 يمثلـــون  والعبـــة 
مختلف أنحاء العالم، والتي أقيمت 
تحـــت إشـــراف االتحـــاد اإلماراتـــي 

للجوجيتسو”.
 وأضـــاف ان المنتخـــب شـــارك فـــي 
بطولـــة جرانـــد ســـام أبوظبـــي في 
يناير الماضي واســـتطاع أن يحقق 
الميداليـــة الفضية عبر الاعب خالد 
فرج، مشـــيرا إلى أن هذه المشاركة 
شـــهدت تحقيق المنتخب للميدالية 
الذهبية عبر الاعب نجاد القصيبي 
والميداليـــة الفضية عبـــر الاعب د. 
أحمد العرادين مشيدا بالمستويات 
هـــذه  فـــي  الاعبـــان  قدمهـــا  التـــي 
المشاركة واللذان استطاعا تسجيل 
هذه النتيجة المشـــرفة، متطلعا في 
الوقـــت ذاتـــه أن يحقـــق المنتخـــب 
مزيدا مـــن اإلنجـــازات، والتي يرفع 
مـــن خالهـــا علـــم مملكـــة البحريـــن 

عاليا في المشاركات القادمة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

سلمان بن محمد ُيهنئ بإنجاز الجوجيتسو البحرينية
ــة الــتــي حــقــقــهــا الــمــنــتــخــب فـــي الــبــطــولــة ــرف ــش ــم ســمــوه يــشــيــد بــالــنــتــيــجــة ال

لقطات من التتويج سمو الشيخ سلمان بن محمد  رضا منفردي

فتح باب التسجيل 
من جديد بسبب 
اإلقبال الواسع
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يحتفـــل مطعم “لزت” بمـــرور 3 أعوام 
على افتتاحه في قرية أرجان.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن المطعـــم الـــذي 
فـــي  جمـــال  فاطمـــة  الشـــيف  تملكـــه 
المهرجـــان لـــم يتواجـــد منـــذ ســـنوات 
يحقـــق  أن  اســـتطاع  لكنـــه  طويلـــة، 
نجاحا كبيرا ويتـــرك بصمة طيبة عند 

كل زائر له.
وبالحديـــث عن مطعم “لـــزت” نحن ال 
نتحـــدث عن مكان لألكل اللذيذ فقط، 
وال نتكلـــم عـــن مطعـــم متخصص في 
المطبـــخ الهجيـــن أو “فيوجـــن فـــوود” 
فحســـب، وحتمًا ال نتحدث عن مطعم 
ابتـــدأت  بحرينيـــة  شـــيف  َســـته  مؤسِّ
فـــي  كيـــك  بالكـــب  بالطبـــخ  هوايتهـــا 
مطبخ والدها، وال نتحدث عن شغفها 
الـــذي لم يهـــدأ حتى بعد نيلهـــا دبلوما 
في الطبخ من أعرق مدرسة طبخ في 
العالم “لي كوردون بلو الفرنســـية”، إذ 
كانـــت واحدة من أّول أربع بحرينيات 
يحصلـــن على هذه الشـــهادة العالمية، 
التـــي تميزت عليهـــن جميعا بتخرجها 

بامتياز وفي أقل من 7 أشـــهر بدالً من 
أربعة عشر شهرًا.

 إذاً عن ماذا نتحدث؟

نتحـــدث عـــن قصـــة نجـــاح لمواطنـــة 
بحرينيـــة آمنـــت بأنـــه إذا لزمهـــا حفـــر 
الصخـــر لتخرج الماء منه فســـتحفره، 
حتـــى لـــو بأظافرها، وعلـــى الرغم من 
كـــون تأســـيس “لزت” قصـــة نجاح، إال 
أن الشيف فاطمة جمال داوود أصرت 
على أن تشـــرك الجميع في نجاحاتها، 

فدشنته في اليوم العالمي للمرأة.
ومـــع أن عمـــر المطعـــم قصيـــر، إال أن 
الشـــيف فاطمـــة نجحت فـــي تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات، ســـواء علـــى 

المستوى المهني أو اإلنساني.
فـــكان مطعم “لزت” ســـباقًا في العديد 
التـــي  الخيريـــة  ســـواًء  األمـــور،  مـــن 
دشـــنتها بتوقيـــع “لـــزت” أول اتفاقيـــة 
خيرية في البحرين منذ أيامه األولى 

وكان ذلك مع جمعية أمنية طفل.
كبـــار  مـــن  العديـــد  واســـتضافت 

تشـــرفت  كمـــا  العالمييـــن،  الطباخيـــن 
باســـتضافة الشـــيف والفنان الكويتي 
ســـليمان القصار، وشاركت فاطمة في 

مهرجان الطعام.
وأقـــام “لـــزت” وعلى الرغم مـــن عمره 
القصيـــر أول مســـابقة مـــن نوعهـــا في 
والعديـــد  للذواقـــة،  األوســـط  الشـــرق 
واألنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن  والعديـــد 

الخيرية والمجتمعية.
وهكـــذا دمجـــت الشـــيف فاطمة عمل 
الخيـــر مـــع عملهـــا التجاري فـــي كيان 

واحد.. وأبدعت فيه.

أعلنـــت شـــركة تســـهيالت البحرين 
التمويـــل  خدمـــة  تدشـــين  عـــن 
الشخصي خالل ساعة واحدة، في 
إطار سعيها لتقديم خدمات سريعة 
وودية، طوال شـــهر مارس الجاري 
عبـــر فـــرع تســـهيالت البحريـــن في 

البديع.
وتقـــدم شـــركة تســـهيالت البحرين 
هـــذه الخدمـــة المميزة عبر تســـهيل 
الشـــخصي  التمويـــل  إجـــراءات 
مـــدة  أقصـــر  خـــالل  واختصارهـــا 
زمنيـــة، فـــي إطـــار خطـــة ترويجية 
بدأت منذ يناير 2020، وحازت على 
إقبـــال كبيـــر جدًا مـــن قبـــل الزبائن 
ســـواء المواطنيـــن والمقيميـــن في 

البحرين.
وصرح مديـــر القروض الشـــخصية 

بتسهيالت البحرين حسن بوحجي، أن تمديد خدمة التمويل 
الشـــخصي فـــي ســـاعة واحـــدة يأتي حرصـــا منا علـــى تلبية 
رغبـــات الزبائـــن وتقديـــم تجربـــة عمـــالء مثالية وفقًا لشـــعار 
الشـــركة “خدمات سريعة وودية”، معربًا عن سعادته باإلقبال 
الكبيـــر على خدمات التمويل الشـــخصي في الشـــهر الماضي 

من خالل هذا العرض المميز.
وأضـــاف “تتميـــز شـــركة تســـهيالت 
البحريـــن بتقديـــم خدمـــات ميســـرة 
ومرنة يســـتفيد منها شـــريحة كبيرة 
من المجتمع وتالئم إمكانات العميل 
الماليـــة وقدرتـــه على الســـداد تصل 
لغاية 7 ســـنوات، عـــالوة إلى تقديم 
موافقـــة فوريـــة ومـــن غيـــر تحويل 
الراتـــب وتوفير تأمين علـــى الحياة 

للمقترض”.
وأكـــد أنـــه بإمـــكان الزبائـــن تقديـــم 
طلـــب التمويـــل عبـــر الهاتـــف والتي 
توفـــر على العميل الكثير من الوقت 
إلتمـــام إجـــراءات التمويـــل بأســـرع 
المباشـــر  الرقـــم  وقـــت ممكـــن عبـــر 

.)38203020(
وأشـــار أن تســـهيالت البحريـــن تحـــرص علـــى توســـيع نطاق 
المســـتفيدين مـــن خدماتها المالية وذلك في ســـبيل االرتقاء 
بالمســـتوى المعيشـــي لألفراد عبر تمكينهم ماليًا، وتشمل كال 
موظفـــي القطاعين الحكومي والخاص، أصحاب الســـجالت 
األجـــرة  ســـيارات  وســـواق  الســـياقة  مدربـــي  الشـــخصية، 

وأصحاب رخص الصيد والمهن األخرى.

الشيف فاطمة جمال داوود

ــة جــمــال ــم ــاط ــة ف ــي ــن ــري ــح ــب ــف ال ــي ــش بـــقـــيـــادة ال 2020 ــر  ــاي ــن ي ــذ  ــن م ــدأت  ــ بـ ــة  ــي ــج ــروي ت ــة  ــط خ ــي  فـ
مطعم “لزت” يحتفل بعامه الثالث “تسهيالت البحرين”: تمويل شخصي خالل ساعة

أعلنت كريـــدي مكس عن أحدث 
ميزاتهـــا فـــي تطبيقهـــا للهواتـــف 
النقالـــة، حيـــث ســـيتمكن الزبون 
اآلن مـــن حفـــظ تفاصيـــل بطاقة 
لتســـهيل  بـــه  الخاصـــة  الخصـــم 
خدمة الدفع اإللكترونية وتوفير 
لجميـــع  وممتعـــة  ســـهلة  تجربـــة 
زبائنهـــا. ســـيتم حفـــظ معلومات 
بطاقـــة الخصم الخاصـــة بالزبون 
بشـــكل آمـــن حتـــى يتمكـــن مـــن 
إجـــراء عملية دفع ســـريعة، دون 
تفاصيـــل  إضافـــة  إلـــى  الحاجـــة 

البطاقة لكل عملية.
 ويوفر التطبيق بوابة إلكترونية 
آمنـــة مـــع تشـــكيلة واســـعة مـــن 
الخـــواص والمزايا، لتمنح الزبائن 
تجربة سلسة ومتميزة، كما يقدم 
التطبيـــق دعًما واســـًعا لمعامالت 
البطاقـــات االئتمانية حيث يمّكن 
الزبائن الحصول بطريقة مباشرة 
حســـاباتهم  معلومـــات  علـــى 
مثـــل الرصيـــد الحالـــي والرصيد 

التراكمي ومدفوعاتهم.
 يتضّمـــن التطبيـــق أيًضـــا أســـعار 

صرف عمالت تنافســـية وفورية 
أحـــدث  فـــي  المتاحـــة  لعمالتهـــا 
 ”EX “كاردي  بطاقـــة  منتجاتهـــا 
العمـــالت  متعـــددة  الالتالمســـية 
ومســـبقة الدفـــع. كمـــا ســـيتمكن 
الزبائن بواســـطة التطبيق تقديم 
طلبات خاصة مثل زيادة السقف 
لبطاقاتهـــم، وطلبـــات  االئتمانـــي 
إصدار بطاقة جديدة أو إضافية 
التعـــرف علـــى آخـــر  عـــن  فضـــالً 
العروض الترويجيـــة من كريدي 
معلوماتهـــم  وتحديـــث  مكـــس 
عمليـــات  وإجـــراء  الشـــخصية 

الدفع وإيقاف بطاقاتهم.

ا “كريدي مكس”: ميزة جديدة للدفع هاتفيًّ

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن، عــن فــوز الفائــزة مريــم حمــد عبدهللا، التــي تعــد أول الفائزين فــي الحملة 
الجديدة للعام 2020 من حساب التوفير االستثماري “لبشارة”، عن شهر يناير الماضي، إذ حصلت على جائزة نقدية 

قيمتها 100 ألف دوالر.

ورئيـــس  تنفيـــذي  مديـــر  وقـــال 
لألفـــراد  المصرفيـــة  المجموعـــة 
فـــي “بيتـــك” خالد المعرفـــي “نود 
أن نهنئ الفائـــزة معنا في الحملة 
لحســـاب  الجديـــدة  الترويجيـــة 
“لبشـــارة”، وإننا مازلنا نسعى إلى 
توفير المزيد من الفرص لعمالئنا 
حمالتنـــا  خـــالل  مـــن  األوفيـــاء 
الترويجيـــة، تماشـــًيا مـــع رؤيتنـــا 

المكافـــآت  أفضـــل  تقديـــم  فـــي 
لوالئهـــم  تقديـــرًا  والحمـــالت؛ 
باعتبارهـــم  الدائـــم  ودعمهـــم 

شركائنا الحقيقيين”.
وأضـــاف المعرفي “نتمنـــى لكافة 
المدخريـــن معنـــا الفـــوز بالجوائز 
القّيمـــة الجديدة في الســـحوبات 
إلـــى  الجميـــع  داعيـــا  القادمـــة”، 
“زيادة اســـتثماراتهم في حســـاب 

حتـــى  أطـــول  ولفتـــرة  “لبشـــارة” 
بإحـــدى  فوزهـــم  فـــرص  تـــزداد 

الجوائز النقدية القيمة”.
أتقـــدم  أن  “أود  الفائـــزة  وقالـــت 
بالشكر والتقدير إلدارة وموظفي 
بيت التمويل الكويتي – البحرين 
على جهودهم المتميزة في تقديم 
والمنتجـــات  الخدمـــات  أفضـــل 
المصرفيـــة في الســـوق المحلية، 

بـــدء  كمـــا أشـــجع الجميـــع علـــى 
االســـتثمار في حســـاب “لبشـــارة” 
ليتمكنـــوا مـــن الفـــوز بالعديد من 

الجوائز الشهرية القّيمة”.
“لبشـــارة”  حســـاب  ويتميـــز 
االســـتثماري المتوافق مع أحكام 
بتقديمـــه  اإلســـالمية  الشـــريعة 
فرص ربـــح وفيرة للفـــوز بجوائز 
الجوائـــز  تتضمـــن  التـــي  قيمـــة، 
الكبرى والجوائز الشهرية، إضافة 
إلـــى الجوائز الخاصـــة للعديد من 
الفئـــات، إذ يتأهـــل العمـــالء فـــي 

الســـحوبات الشـــهرية عند ادخار 
مبلـــغ 50 دينـــارًا بحرينيـــًا، أو مـــا 
يعادلـــه بالـــدوالر لمـــدة 30 يوًمـــا 
علـــى األقل، وتـــزداد عـــدد فرص 
كلمـــا  الســـحوبات  فـــي  الزبائـــن 
زادت فترة االستثمار، إذ يحصل 
عنـــد  فرصتيـــن  علـــى  الزبائـــن 
االســـتثمار لمدة 180 يومـــًا، وإذا 
بلغـــت فترة االســـتثمار 360 يومًا 
يحصل العمالء على 3 فرص في 

السحوبات.

2020 ــاري  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ االس الـــتـــوفـــيـــر  ــاب  ــ ــس ــ ح ــن  ــ مـ الــــجــــديــــدة  ــة  ــلـ ــمـ ــحـ الـ ضـــمـــن 
“لــبــشــارة” ــن  م دوالر  ألـــف   100 ـــ  ب ــزة  ــائ ف أول  “بــيــتــك”: 

“دلمون” و“األهلية” للدواجن توقعان مذكرة تفاهم

“الحداد للسيارات” األفضل بـ “العالقات العامة”

وقعت شــركة دلمون للدواجن مذكرة تفاهم مشــتركة مع الشــركة األهلية 
للدواجــن، فــي إطــار تعزيــز التعــاون بيــن الطرفيــن؛ بهــدف تعزيــز األمــن 

الغذائي بالبحرين في مجال إنتاج الدجاج الالحم.

وتهـــدف االتفاقية إلى زيادة الطاقة 
االســـتيعابية إلنتاج الدجاج الالحم، 
بيـــن  مشـــتركة  حظائـــر  بنـــاء  عبـــر 
الطرفين تســـتوعب المرحلة األولى 
منها حوالـــي )150,000 طير/دورة(، 
أي بحـــدود )مليون طير/ســـنة(، يتم 
اإلنتاجيـــة  الطاقـــة  زيـــادة  بعدهـــا 

بالمشروع.
ووقـــع االتفاقيـــة مـــن جانب شـــركة 
مجلـــس  رئيـــس  للدواجـــن  دلمـــون 

اإلدارة عبدالرحمـــن جمشـــير، ومـــن 
للدواجـــن  األهليـــة  الشـــركة  جانـــب 
عيســـى  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 

الرفاعي.
وتبـــادل  تعزيـــز  االتفـــاق  وتضمـــن 
الخبرات الفنية واللوجستية وتعزيز 
الطرفيـــن،  بيـــن  المشـــترك  العمـــل 
وأهـــداف  رؤيـــة  لتحقيـــق  وصـــواًل 
الشـــركتين بزيادة الطاقة اإلنتاجية 

بمجال إنتاج الدجاج الالحم.

للســـيارات”  “الحـــداد  شـــركة  فـــازت 
بجائـــزة أفضـــل عالقـــات عامـــة لعام 
MB�“ 2019، في حفـــل توزيع جوائز

CME” لعـــام 2020، الـــذي أقيـــم فـــي 
مدينة دبي. 

وتم تقديم الجائـــزة إلى المدير العام 
وارن  للســـيارات”  “الحـــداد  لشـــركة 
هدســـون، ومديـــر التســـويق عمـــران 
والمديـــر  الرئيـــس  قبـــل  مـــن  علـــي، 
التنفيذي لشركة “MBCME” توماس 
كاليـــن ومديـــر المبيعات والتســـويق 
لشركة “MBCME” كريشان بودهاني. 
وحضـــر الحفـــل العديـــد مـــن ممثلـــي 
MB�“ وشركة ”Daimler AG “شـــركة 
CME”، إضافة إلى مديرين وممثلين 
المعتمديـــن  الموزعيـــن  جميـــع  عـــن 
لسيارات مرسيدس- بنز، التي تشمل 
جميـــع أســـواق دول مجلـــس التعاون 

الخليجي والشرط األوسط.

وفـــازت شـــركة “الحـــداد للســـيارات” 
بجائزة هذه الفئة من خالل تواجدها 
اإلعالمـــي الهائـــل، إذ أعطـــت شـــركة 
“الحداد للسيارات” األولوية لتوصيل 
جميع أخبار الشـــركة والعروض التي 
توفرها، وســـاهم ذلك بشكل كبير في 

تحقيـــق هـــذه الجائـــزة، مـــع أكثر من 
15 تجربـــة قيادة الســـيارات ألعضاء 
الوســـائل اإلعالمية التي أجريت في 
العـــام 2019 وأكثـــر مـــن 200 تغطية 
في مختلف المنشورات والمناسبات، 
إذ إن الشـــركة تحتل مكانة بارزة بين 

الموزعين اآلخرين. 
للســـيارات”  “الحـــداد  إدارة  وشـــكرت 
أعضـــاء وقنوات الوســـائل اإلعالمية 
المســـتمر  دعمهـــم  علـــى  المحليـــة 
والفعـــال واإلشـــادة بمـــا يبذلونـــه من 

عمل وجهد.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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حصدت جائزة العام 2019

ــحــريــن ــب ــال ــي ب ــذائـ ــغـ ــن الـ ــ ــ ــز األم ــزي ــع ــت ل

خالد المعرفي 



يوم اإلبداع والتفّوق وإطالق العنان لطاقاتك.

ال ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في 
نزهة.

ال تعتمد العشوائية في معالجة األمور.

تحاول االنتقام من ذاتك عبر اإلكثار من العمل.

بإمكانك خوض أي منافسة بنجاح.

أينما كنت تبدو متحمًسا، واعًيا ما يحصل.

تنتابك بين الحين واآلخر موجة غضب وانفعال.

تبذل جهًدا كبيًرا لتتفوق على الزمالء.

حاول أن تبتعد عن الحرارة المرتفعة.

يوم مليء بالمسرات ويكون حافاًل بالنجاح.

ابحث عن األسباب التي تجعلك في حالة قلق.

تشعر أنك مشتت وتفكر في الكثير من األمور.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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سقوط مدينة بخارى أمام قوات 

المغول بقيادة جنكيز خان بعد 
حصار دام 3 أيام، 

وقام المغول 
بطرد أهل 

بخارى، وقتلوا 
من بقي بداخل 

المدينة.

انضمــت الفنانــة نظلي الرواس ألســرة مسلســل “باب 
الحارة”، من خالل الجزأين )11 - 12(، لتستكمل شخصية 
“أم عــزام”، التي قدمتها ســابقا، وهي إحدى الســيدات 

الفاعالت في حي الصالحية الشهير.
و جــاء ذلك بعد إعالن شــركة “قبنض” لإلنتــاج والتوزيع 

الفنــي، عن انضمام عدد من النجــوم، منهم” زهير رمضان، 
نجاح ســفكوني، أميــة ملص وتولين البكــري، وهو من تأليف مــروان قاووق 

وإخراج زهير رجب.

قالــت المطربــة كارول ســماحة “إنهــا انتقلــت للعيش 
فــي مصر منذ 5 ســنوات ونصف الســنة، وصارت نصف 

مصرية ونصف لبنانية بعد زواجها”.
وأضافت كارول، أثناء اســتضافتها ببرنامج “ســهرانين”، 

الــذي يقدمه الفنان أمير كــرارة، إن إحدى صديقاتها تدعى 
هبة، وهي طليقة زوجها رجل األعمال وليد مصطفى. وقالت 

“إن صديقتها هبة تزوجت من وليد لمدة 3 ســنوات ثم انفصال وتزوجته هي بعد 
8 سنوات من االنفصال”. وأكدت سماحة أنها محظوظة بأصدقائها ومنفتحة.

قرر الفنان وائل عبدالعزيز الظهور في فيديو مســجل عبر 
حســابه على “فيسبوك”؛ للرد على مهاجميه ومؤيديه في 
األزمة األخيرة، التي  أثارت جداًل واسعًا عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي، عقــب انتقــاده لشــقيقته الفنانة ياســمين 

عبدالعزيز؛ بســبب عالقتها بالفنان أحمــد  العوضي.  ونفى 
وائل أن يكون غرضه من المنشور الذي كتبه لمعاتبة شقيقته 

على عالقتها العاطفية الشــهرة أو المال، موضحًا أنه ُعرض عليه في الســاعات 
الماضية أن يظهر في برامج بمقابل مادي لم يحلم به لكنه رفض.

فيديو وائلالعيش في مصرباب الحارة
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فـــي  أفليـــك(  )بيـــن  كاننغهـــام  جـــاك 
األربعينـــات، يعمـــل فـــي المقـــاوالت 
بلـــوس انجلـــوس، وهـــو العـــب كرة 
سلة سابق في مدرسة ثانوية، أدمن 
لســـنوات،  الكحوليـــة  المشـــروبات 
إدمانـــه  مـــن  للخـــاص  ويســـعى 
بالموافقـــة علـــى تدريـــب فريق كرة 
الســـلة في المدرســـة نفســـها بعد 20 

عاًما من تخرجه. 
ويخبـــئ  كحـــول  مدمـــن  كاننغهـــام 
المشروب في كل األماكن المتوقعة، 
وفـــي اســـتراحته يشـــرب مـــن علبة 

معدنية، وبعد العمل يرتاد الحانة.
وعندمـــا يســـتحم فهـــو يشـــرب فـــي 
الحمـــام، كأنـــه يحـــاول التخلص من 
بؤســـه بإغراق نفسه في اإلدمان، ما 
يعنـــي أن الرجـــل ميـــؤوس منه، إلى 
أن يطلـــب منـــه األب ديفايـــن )جـــاك 
أيلوارد( قبول عرض تدريب الفريق.

الفيلم للمخرج غافين أوكونور، ومن 
تأليف بـــراد إنجلســـبي، ومن تمثيل: 
جانينـــا جافانـــكار، ميلفيـــن جريـــج، 
تومـــاس  كايلـــب  فورتـــي،  مارليـــن 

وراشيل كارباني.

“The Way Back” في “سينكو”

 1814
إرغام نابليون بونابرت على االنسحاب من “معركة الون” في فرنسا.

1906
بريطانيا تنزل البارجة البحرية الحربية إلى البحر في ميناء بورتسموث.

 1983
إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت اقتحام المسجد األقصى.

 2019
سقوط طائرة الخطوط الجوية اإلثيوبية ُبعيد إقاعها بوقت قصير.

 1854
مولد ألكسندر، إمبراطور روسيا السابع عشر في اإلمبراطورية الروسية.

تجسد ناهد السباعي في 
مسلسل “النهاية”، دور 
زوجة الممثل المصري 

يوسف الشريف، إذ تواجه 
الحروب والصراعات؛ 

بسبب استنساخ زوجها إلى 
روبوت.

”Full View“ يعتمد على خدمات تطبيقات “هواوي” وبشاشة

”Y7P“ تجربة تكنولوجية.. الهاتف الجديد

فــي تحــٍد جديــد لعشــاق التصويــر والفيديــو، قدمــت شــركة “هــواوي” 
هاتفها الجديد “Y7P”، ضمن هذه السلسلة الشبابية التي تتميز بصفات 
كثيــرة وضعــت الشــركة الســينية هاتفهــا عندنــا للتجربة والتقــرب اكثر 
 Huawei Mobile“ إليهــا، وأطلقــت معهــا منصــة خدمــات وتطبيقــات
Services HMS” بشــكل كامــل خــاص، والفــارق أن الهاتــف لن يحتوي 
علــى أي مــن تطبيقــات “جوجــل” لتتوافــر بــدالً منهــا خدمــات “هــواوي” 
وعلى رأسها متجر “Huawei AppGallery”، وتعتمد على تقنية الذكاء 

االصطناعي السريع وسهل االستخدام.

 ”Y7P“ زود  التجربـــة،  خـــال  ومـــن 
األماميـــة  الكاميـــرا  ثقـــب  بمميـــزات 
فـــي الشاشـــة بدقـــة 8 ميجـــا بكســـل، 
وكاميـــرا AI خلفيـــة ثاثيـــة بدقـــة 48 
ميجـــا بكســـل، وهـــذا أول مـــا يلفـــت 
االنتبـــاه إليه، وجاءت الكاميرا بزاوية 
تصويـــر واســـعة ذكيـــة جـــدا وســـهلة 
فـــي االختيارات، وتعتمد على شاشـــة 
بوصـــة   6.39 بحجـــم   Full View
تقـــدم منظـــورًا ممتـــازا لعـــرض الصور 
والفيديـــو، أمـــا ظهـــر الهاتـــف فيمتـــاز 
بخطوط تصميم جديدة، إذ يظهر فيه 
مستطيل كبير بخط نحيف ملون أقل 
مـــن حيث أبعاده عن المســـاحة الكلية 
للهاتـــف ويتصل الخط بكاميرا الهاتف 
مـــن أعاهـــا وأســـفله، ويتضمـــن ظهر 
الهاتف ماســـح البصمة في المنتصف، 
إضافـــة إلـــى الكاميرا الخلفيـــة ثاثية 
العدســـات والمرتبة رأســـًيا أعلى يسار 

الظهـــر فـــي إطـــار واحـــد تقـــع أســـفله 
إضاءة الفـــاش، وتتكون الكاميرا من 
3 عدســـات، العدســـة األولى العريضة 
دقتهـــا تبلـــغ 48 ميجـــا بيكســـل، بينما 
العدســـة الثانيـــة بالغـــة العـــرض تبلـــغ 
والعدســـة  بيكســـل،  ميجـــا   8 دقتهـــا 
الثالثـــة تبلـــغ دقتهـــا 2 ميجا بيكســـل، 
وهي خاصة باستشـــعار عمق الصورة، 
بدعـــم  الخلفيـــة  الكاميـــرا  وتكتفـــي 
تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 

30 إطار في الثانية فقط.
أمـــا مواصفات “هـــواوي” Y7p التقنية 
HiSili�  بالداخـــل فتعتمد على معالـــج

con Kirin 710F، والمدعـــوم بذاكـــرة 
رام  4 جيجابايـــت  عشـــوائية ســـعتها 
وذاكرة داخلية ســـعتها 64 جيجابايت 
قابلـــة للزيـــادة عبـــر بطاقـــات الذاكـــرة 
جيجابايـــت،   512 حتـــى  الخارجيـــة 
ويعمل الهاتف بنظام تشغيل “اندرويد 

واجهـــة  علـــى  باالعتمـــاد  بـــاي”   9
والحقيقـــة   ،EMUI 9.1 مســـتخدم 
عديـــدة  أليـــام  يعمـــل  الهاتـــف  ان 
من غيـــر شـــحن متواصـــل، بفضل 
بقـــدر  الكثافـــة  عاليـــة  بطاريتـــه 
4000 ميلـــي أمبيـــر، الذي يعطي 
للمويابـــل وعمـــر  ممتـــاز  شـــحن 
اإلضـــاءة المســـتمر للشاشـــة، و 
 ،microUSB يعتمد على منفذ
أما عن إصدارات الهاتف على 
مســـتوى األلوان فهي األزرق 
واألســـود   Aurora Blue
Midnight Black وكاهمـــا 
التصميـــم  بنفـــس  يمتـــاز 

الجديد في الظهر. محرر مسافات

طارق البحار

شاشة ثقب مع حواف ناعمة في الملمس وسهلة اإلمساك واالستخدام. «
تصميميا يأتي الهاتف بألوان شبابية مع الشاشة الكاملة التي كنت أتمنى  «

ان يكون بدقة الـ FHD على األقل.
يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. «
الهاتف ال يدعم “الجيروسكوب”. «
بطارية الهاتف كبيرة للعمل والتصوير وتعمل لفترة طويلة. «
لم تعجبني كثيرا في ناحية كاميرا “السيلفي”؛ بسبب قلة التركيز  «

المركزي، لكن ذلك ال يؤثر كثيرا على التصوير العام.
ربما نختلف بسبب وجود البالستيك فيه بكثرة ويجعله أكثر عرضة  «

للخدش.
افتقاد الهاتف إلى خدمات “جوجل بالي” ربما للبعض يؤثر نوعا ما، ولكن  «

يمكنك تحميلها بسهولة.

بعد التجربة
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بينما ُألغيت أو تأجلت عشـــرات المناسبات 
الثقافيـــة والفنيـــة بالعالـــم؛ بســـبب تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، أطلقت مصـــر، الجمعة، 
األقصـــر  مهرجـــان  مـــن  التاســـعة  الـــدورة 

للسينما اإلفريقية.
وبـــدأ االفتتـــاح فـــي موعـــده المقـــرر علـــى 
مســـرح مكشـــوف أقيـــم فـــي ســـاحة معبد 
األقصـــر، بحضور عدد من الفنانين وصناع 
وأحيتـــه  واألفارقـــة،  المصرييـــن  الســـينما 
كرمهـــا  التـــي  االســـتعراضية  رضـــا  فرقـــة 
المهرجـــان بمناســـبة مـــرور 60 عامـــا علـــى 
تأسيســـها. وكـــرم المهرجـــان، الـــذي تنظمه 
مؤسسة شباب الفنانين تحت رعاية وزارة 
الثقافة، في الحفل الممثل وعارض األزياء 
جيمـــي جـــان لـــوي مـــن هايتـــي والممثلـــة 
الفرنســـية مـــن أصـــول إفريقيـــة ميمونـــة 
نديـــاي والممثلـــة المصريـــة زينـــة والممثل 
المصـــري عمرو عبدالجليل، ومـــن الفنانين 
الراحلين كرم اســـم المخرج أســـامة فوزي 
والممثلـــة عقيلـــة راتب من مصـــر والمنتج 

أحمد بهاء الدين عطية من تونس.
وتحمل الدورة المســـتمرة حتى 12 مارس 

اســـم الممثل الراحل فريد شـــوقي )-1920 
1998(، بمناســـبة الذكـــرى المئوية لميالده 
المســـابقات  ضمـــن  فيلمـــا   90 وتعـــرض 

المختلفة والبرامج الموازية.
واختيـــر الفيلـــم المصري “صنـــدوق الدنيا” 
خالـــد  وبطولـــة  البهـــات  عمـــاد  للمخـــرج 
يوســـف  ورانيـــا  ســـمرة  وباســـم  الصـــاوي 
وصالح عبـــدهللا وأحمد كمال ليكون فيلم 

االفتتاح.

ويصدر المهرجـــان كتابين أحدهما بعنوان 
وســـينما  المعاصـــرة  اإلفريقيـــة  “الســـينما 
الشـــتات” واآلخـــر “ســـينما التحريـــك فـــي 
إفريقيـــا”. وقالـــت مديـــرة المهرجـــان عـــزة 
الحســـيني في كلمة االفتتاح “بدأ مهرجان 
األقصر للســـينما اإلفريقية صبيا يحبو في 
عالم صناعة السينما وصناعة المهرجانات، 
متخصصـــا فـــي الســـينما اإلفريقيـــة للقـــاء 
األشـــقاء علـــى أرض األقصـــر، أكبر متحف 

مفتـــوح فـــي العالم، لتضيـــف إليها الصورة 
السينمائية بعدا ثالثا للمكونات والمقدرات 

الثقافية للمدينة الجميلة”.
وأضافـــت “أصبـــح األقصـــر مهرجانا شـــابا 
يخاطـــب شـــباب القـــارة ويخلـــق مســـاحة 
إلنتاج مشروعات مشتركة، وفي دورته الـ 
10 المقبلة ســـنطلق سوقا للفيلم اإلفريقي 
كجزء من تنمية وتوســـعة صندوق اتصال 

لدعم الشباب الموهوب في دول القارة”.

»  ،”Me Gusta“ أصدرت النجمة شاكيرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة
 على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

واألغنية بدأت تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور رغم مرور وقت قصير 
على طرحها، واقتربت من النصف مليون مشاهدة في ساعتين فقط.

١٩

tariq_albahhar

“مهرجان األقصر” ينطلق في مصر بتكريم فريد شوقي

مـــن  األول  الجـــزء  أوال  مســـرح  أصـــدر 
كتاب “خمســـة عقود من اللؤلؤ” من إعداد 
الســـلمان، وهـــذا  الدكتـــور محمـــد حميـــد 
الكتـــاب الخـــاص ينـــدرج ضمـــن احتفـــال 
المســـرح بيوبيله الذهبي وتم تدشينه في 
مهرجـــان أوال المســـرحي الدولـــي الثالث 
عشـــر الـــذي أقيـــم فـــي فبرايـــر الماضـــي. 
ويســـلط الجـــزء األول مـــن الكتـــاب علـــى 
الرصـــد التاريخي للبدايات 1970 – 2020 
وتم تقسيمه إلى عدة أبواب هي. “تدوین 

العقد األول” وفيه نقرأ: 
الـــوالدة الفنية في مقهـــي المحرق، الفرقة 
الجديدة على كرسي عتيق، اسم المسرح 
وإجـــازة بيـــن مؤقتـــة وقادمـــة، التجربـــة 
الثانيـــة تمت في ســـبع ليال، مســـرح أوال 
المســـرحية  العـــروض  ـــا،  عربيًّ واالنتشـــار 
أرقـــام   ،1979 – 1970 العقـــد األول  فـــي 
وأحداث الجزء األول، مجلس إدارة أوال 
األول، األعضاء المؤسســـين لمسرح أوال، 

ملحق العقد األول.

“الوالدة الفنية في مقهى المحرق”

تشـــّكل حقبـــة الســـبعينات محطـــة فاصلة 
في الحراك المسرحي البحريني، وتحديًدا 
منذ العام 1970؛ إذ تبلورت وتوالدت فيه 
أفكار تأســـیس الفرق الفنيـــة المتخصصة 
في المسرح من دون غيره من الفنون، بعد 

أن كانت البوصلـــة الفنية في البحرين قد 
تاه مؤشـــرها عقب عدة تجارب االنضواء 
في حضن كيان فني يشّكل بوتقة واحدة 
يقـــول  وكمـــا  الفنـــون،  لمختلـــف  منتجـــة 
قاســـم حداد: “هذه التجـــارب الفنية كانت 
تتكدس فـــي أغلب األحيـــان، من دون أن 
تأخـــذ مداهـــا فـــي التطويـــر بوعـــي ذاتي 
متقـــدم مـــن قبـــل العامليـــن في المســـرح، 

فقد كانـــت “أســـرة فناني البحريـــن” مثالً، 
مؤسسة شاملة لجميع الفنون؛ ومن ضمن 
عملها شـــعبة المســـرح، مما شّكل معوقات 
فـــي ذاتهـــا للتعامـــل مـــع األســـرة وتحديد 
هويتها بين كل الفنون والمسرح تحديًدا.

 لقد كان مطلع العقد الســـابع من القرن 
نكهـــة ومالمـــح مغايـــرة  ذا  العشـــرين 
لمـــا قبلـــه، ففيـــه بـــرزت على الســـاحة 
الفنيـــة فرقة مســـرح االتحاد الشـــعبي 
فـــي مايـــو مـــن عـــام 1970 منســـلخة 
عن نـــادي االتحاد الثقافـــي والرياضي 
بالمحـــرق، الذي كان قد توقف أساًســـا 
محيطـــه  فـــي  الفعلـــي  النشـــاط  عـــن 
المجتمعي، وســـريًعا في الثلث األخير 
من القرن، برزت فرقة مسرحية أخرى 
أنسلخ بعض أعضائها من نسيج هاتين 
نـــادي االتحـــاد الثقافـــي،  مؤسســـتين: 
ومســـرح االتحاد الشـــعبي، وهي فرقة 

المسرح البحريني.
فكـــرة  خرجـــت  الســـلمان..  ويضيـــف 

الفرقـــة الفنيـــة الجديـــدة علـــى يد شـــباب 
ا للفن المســـرحي، مجموعة  متحمس جـــدًّ
كونـــت فريًقـــا شـــبه متجانـــس، ولـــه رأي 
معيـــن فـــي الفـــن ســـرحي ال يتناغـــم فـــي 
توجهاتـــه الفكريـــة الواعدة مـــع ما كان 

ســـائًدا في الســـاحة المســـرحية آنذاك من 
تجانس أولئك الشباب.

 وبعد جلســـة مقهي “الكازينو” في أمسية 
شـــهر يوليـــو مـــن عـــام 1970 للمجموعـــة 
الغاضبـــة، بدأت فكرة تأســـيس کیان فني 
أفـــكار  تقاربـــت  جديـــد،  مســـرحي 
وتعـــددت  أكثـــر،  المجموعـــة  هـــذه 
وتوحـــدت  بينهـــم،  االجتماعـــات 
أهدافهـــم التي ســـعوا إليهـــا، فبدأوا 
خـــالل  مـــن  البديـــل  فـــي  بالتفكيـــر 

تأسيس مسرح جديد.
العروض المسرحية في العقد األول

وهـــي العـــروض التـــي قدمـــت في 
الفترة ما بين 1970 1979- “كرسي 
محمـــد  وإخـــراج  تأليـــف  عتيـــق” 
عـــواد، “ســـبع ليالـــي” تأليف راشـــد 
المعاودة، إخراج عبدالرحمن 
بـــركات. “الســـالفة ومـــا 
وإخراج  تأليـــف  فيهـــا” 
محمـــد عـــواد. “مـــا الن 

وانكســـر” تأليف وإخراج راشد المعاودة. 
وإخـــراج  تأليـــف  والبقـــرة”  وأنتـــي  “أنـــا 
طاعـــك  مـــا  “إذا  بـــركات.  عبدالرحمـــن 
الزمـــان” تأليف إبراهيم بوهندي وإخراج 
محمـــد عـــواد. “ح. ب” تأليـــف وإخـــراج 
خليفة العريفي. “ســـرور” تأليف إبراهيم 
فـــي  يتراشـــقون  “الممثلـــون  بوهنـــدي. 
الحجـــارة” تأليـــف فرحان بلبـــل، وإخراج 
تأليـــف  “المفتـــش”  يوســـف.  عبـــدهللا 

جوجول وإخراج سامي القوز.

أسماء المؤسسين لمسرح أوال

محمد عواد، راشـــد المعاودة، راشـــد نجم، 
خليفـــة العريفي، عبدهللا يوســـف، قاســـم 
حـــداد، جاســـم الـــزري، عبـــدهللا القصـــاب، 
بدر خليل، عبدالرحمن السعد، عبدالجليل 
السعد، طه الكاف، يعقوب مسعود، اآلنسة 
سالمة مرزوق، حسن ناصر، ياسين عربي، 
محمد رفيع، حســـن النيبـــاري، عبدالرحمن 

بركات، إبراهيم الغانم.

“خمسة عقود من اللؤلؤ” كتاب يوّثق تاريخ مسرح أوال
ــاب مــتــحــمــس ــ ــب ــ ــى يــــد ش ــلـ الـــــــــوالدة الـــفـــنـــيـــة فــــي مـــقـــهـــى الـــمـــحـــرق عـ

أسامة الماجد
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السعودية: غرامة لمن ال يفصح عن بياناته الصحية على الحدود
أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، أن المملكة ستفرض 
ريـــال ســعــودي على مــن ال  إلــى نصف مليون  غــرامــة تصل 
عند  سفره  تحركات  وتفاصيل  الصحية  بياناته  عن  يفصح 
منافذ دخول البالد، وذلك في إطار محاولتها لحصر انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
على  “يجب  أنــه  العامة  النيابة  عــن  صــادر  بيان  فــي  وجــاء 
جميع المسافرين القادمين على رحالت دولية إلى المملكة، 
في  مشغليها  أو  المختلفة  النقل  وسائل  عن  والمسؤولين 
الصحية  واالشتراطات  بالتعليمات  االلتزام  الدخول،  منافذ 
غرامة  فرض  سيتم  أنه  البيان  وأضاف  والمحلية”.  الدولية 
تصل إلى 500 ألف ريال على األشخاص الذين ال يمتثلون 
سيتحملون  النقل  وســائــل  مشغلي  إن  وقـــال  للتعليمات، 

مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفتهم للتعليمات.
ــد، تعليق سفر  وكــانــت الــســعــوديــة قــد أعــلــنــت مــســاء األحــ
الــدول  مــن  عــدد  وإلـــى  مــن  مؤقتا  والمقيمين  المواطنين 
إلحاقا  وذلــك  كورونا،  فيروس  انتشار  من  والحد  للسيطرة 
مؤقتا  أراضيها  إلــى  الــدخــول  قصر  المملكة،  حكومة  لقرار 
المنافذ  على  والبحرين  والكويت  اإلمـــارات  مــن  للقادمين 

الجوية فقط.
السعودية “واس”، عن مصدر مسؤول  ونقلت وكالة األنباء 

يأتي  الــقــرار  هــذا  إن  قوله  السعودية،  الداخلية  وزارة  في 
“وفقا لإلجراءات الوقائية واالحترازية الموصى بها من قبل 
السعودية،  العربية  المملكة  في  المختصة  الصحية  الجهات 
كورونا  فيروس  على  للسيطرة  الحثيثة  جهودها  إطار  في 

الجديد )COVID19( ومنع دخوله وانتشاره”.
والبحرية  الجوية  الــرحــالت  إيــقــاف  السعودية  قــررت  كما 
ذلك  من  المصدر  واستثنى  المذكورة.  والــدول  المملكة  بين 
االحتياطات  اتخاذ  مع  والتجارة،  والشحن  اإلجالء  رحالت 

الالزمة والضرورية.

ُقتل سجين في أحداث شغب اندلعت 
في 4 سجون إيطالية احتجاجا على 
استحداث إجراءات الحتواء انتشار 
ــا الــمــســتــجــّد، وفــق  ــورونـ فـــيـــروس كـ
إيطالية  حقوقية  منظمة  أعلنت  مــا 

حذرت من حدوث مأساة.
نابولي  منطقة  ســجــون  ــزالء  نـ ــار  وثـ
ومودينا  الــجــنــوب،  فــي  بوجيوريال 
فـــي الــشــمــال، وفــروزيــنــونــي وســط 
ــي الــشــمــال  ــــالد، وألــكــســنــدريــا فـ ــب ــ ال
الغربي؛ بسبب فرض تدابير جديدة، 

تشمل منع زيارات أقارب السجناء.
الحقوقية  أنتيغوني  منّظمة  وأفادت 
أن نزيال ُقتل في سجن مودينا، في 

ظروف لم تتضح حتى اآلن.
“حــذرنــا  بــيــان  فــي  المنظمة  ــت  وقــال
في  تتزايد  الــتــوتــرات  أن  مــن  سابقا 
السجون وأننا نخشى أن ينتهي األمر 
أيضا ضابطا شرطة  بمأساة”. وجرح 
 20 نحو  واضطر  مودينا،  سجن  في 

من الموظفين إلى مغادرة السجن.

شغب في سجون إيطاليا.. 
وتحذيرات من “مأساة”

التزمت ماليين النساء منازلهن، أمس االثنين، في المكسيك واألرجنتين بعيدا عن 
المكاتب والمدارس والشركات في تصعيد الحتجاجات تاريخية ضد العنف الموجه 

ضد النساء والذي شهد مشاركة مئات اآلالف في مسيرات يوم األحد.
ويهدف اإلضراب عن العمل، لمدة يوم واحد، والذي يتم تحت شعار “يوم بدوننا” 

إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع.
القتل  النساء وجرائم  المكسيك مدفوع بزيادة حادة في اختفاء  واالحتجاج في 
زاد  النساء  قتل  جرائم  معدل  أن  حكومية  إحــصــاءات  وتظهر  تستهدفهن.  التي 
بنسبة 137 % على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما رفعت أعمال العنف بين 
قضايا  أغلب  وتبقى  قياسية.  لمستويات  البالد  في  القتل  جرائم  عدد  العصابات 
الجرائم العنيفة دون حل. ونزلت النساء للشوارع، األحد، بأعداد غير مسبوقة في 
اإلجهاض  بحقوق  وطالبن  العالمي،  المرأة  يوم  مع  تزامنا  الالتينية  أميركا  أنحاء 

واتخاذ إجراءات لمكافحة العنف.

يوم بال نساء.. يحدث في المكسيك واألرجنتين

هنديات يحتفلن بعيد هولي الربيعي في سيليجوري )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األميركية  “ستانفورد”  جامعة  أبلغت 
أمس  من  اعتبارا  بــدأت  أنها  طالبها 
الــدراســيــة  الحصص  توفير  االثــنــيــن 
الشتاء؛  فصل  لبقية  اإلنــتــرنــت  عبر 
ــا”  ــورونـ ــتــشــار فـــيـــروس “كـ بــســبــب ان

المستجد.
الواقعة في  العريقة  الجامعة  وقالت 
شــمــال كــالــيــفــورنــيــا، إنــهــا تــتــوقــع “أن 
يستمر عدد اإلصابات المثبتة بمرض 
منطقتنا  في  باالرتفاع   )19 )كوفيد 

وفي أوساط جامعتنا”.
كــبــيــرة من  مــجــمــوعــة  أن  وأكــــــدت 
تضم  التي  الجامعة  فــي  النشاطات 
أو  ستلغى  طالب،  ألــف   16 من  أكثر 

تعدل.
ــيــان مــنــفــصــل، قــالــت مــديــرة  وفـــي ب
الجامعة بيرسيس دريل: إن طالبين 
بعد  نفسيهما  عــزال  “ســتــانــفــورد”  فــي 
تعرضهما المحتمل لفيروس “كورونا”، 
وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن 

الطالب بانتظار نتيجة الفحوصات.

أعــلــنــت شــركــة “صــولــيــد أاليــانــس” 
ــيــة عـــن جـــهـــازهـــا الــجــديــد  ــان ــاب ــي ال
أطلقت  الــذي  األشباح،  عن  للبحث 
عليه اسم )GhostRadar(، إذ يصل 

سعره إلى 185 دوالرا.
ويــشــار إلـــى أن مــوظــفــي الــشــركــة 
يعملون على تطوير ذواكر متعددة 
تـــم تطوير  الـــمـــرة  الــمــهــام، وهــــذه 
الجهاز بسعة 128 و521 ميغابايت.
كيندزيبرو  الشركة  لمؤسس  ووفقا 
بــقــدرة  الــجــهــاز يتمتع  فـــإن  نــايــتــو، 
الكائنات  على  التعرف  خاصة على 

من العوالم األخرى )األشباح(.
ــعــثــور على  وأضـــــاف أنـــه يــمــكــن ال
األشباح من خالل حدوث تغيرات 
البيئة  أو  المغناطيسي  المجال  في 
الـــجـــهـــاز في  يـــبـــدأ  إذ  الــمــحــيــطــة، 
الوميض بنشاط، ومن ثم كل شيء 
وردة  نفسه  الشخص  على  يعتمد 

فعله، وفق موقع “وان”.

جامعة ستانفورد تجبر على 
اعتماد “دروس اإلنترنت”

اليابان تطور جهازا 
للعثور على األشباح لتلبية  بريطانيا،  إلى  كندا  من  هــاري،  األمير  زوجها  برفقة  ماركل  ميغان  عــودة  ُتشكل 

بعض االرتباطات الرسمية، قبل اعتزال المهام الملكية في نهاية الشهر الجاري، محط 
األخيرة  الرسمية  إطالالتها  اختارت  ميغان  أن  ويبدو  العالم.  حول  متابعيهما  اهتمام 
بعناية فائقة، وأرادت من خاللها إبراز قوة شخصيتها من جهة، وأملها بمستقبل يحمل 
إليها السعادة والطمأنينة بعيًدا عن الحياة الملكية، وما يترتب عليها من ضغوط البقاء 

في دائرة الضوء باستمرار.
المشرقة حيًنا والحيادية حيًنا  األلــوان  واختارت ميغان مجموعة من اإلطــالالت ذات 
آخر. واإلطاللة األبرز التي ظهرت بها ميغان كانت في حفل “Mountbatten” الموسيقي، 
إذ نسقت لون أزيائها مع بدلة زوجها الرسمية. واعتمدت ميغان األحمر لكامل إطاللتها 

التي تألفت من ثوب تزين بكاب قصير وذيل طويل، ويبلغ سعره 1690 دوالرا.

ميغان العائدة.. توّدع مهامها الملكية بأناقة الفتة

من عروض أزياء كريستيان كوان x باور باف جيرلز في هوليوود )أ ف ب( إطالالت ميغان وتصرّفاتها تثبت مرة جديدة أنها أيقونة عالمّية تلهم النساء ليس فقط في مجال 
الموضة ولكن في تحقيق الخيارات التي تناسبهن أيضًا مهما كانت صعبة.

الذين يفحصون  ــروس  ال قــام األطــبــاء 
شيريميتيفو  مــطــار  فــي  الــمــســافــريــن 
رقصة  وعــرض  نفسهم  عن  بالتخفيف 
الــفــيــلــم األمـــيـــركـــي الــشــهــيــر “صـــائـــدو 
مقطع  على  طبيبة  وتظهر  األشــبــاح”. 
“تليغرام  قــنــاة  نــشــرتــه  ــذي  الـ الــفــيــديــو 
في  ترقص  وهي  “تويتر”،  على  مــاش” 
مالبس خاصة وقائية على أغنية فيلم 
عبوة  واستخدمت  األشــبــاح”،  “صائدو 

مطار  وبدأ  الفيلم.  أبطال  استخدمه  الذي  غرار  على  لألشباح  كفخ  المياه 
شيريميتيفو بفحص جميع المسافرين القادمين من إيران وبكين وشانغهاي 
ووفًقا  فبراير.  شهر  أوائــل  في  “إف”  القسم  في  وقوانغشتو  كونغ  وهونغ 
أنحاء  جميع  في  الجديد  بالفيروس  المصابين  عدد  بلغ   ،”SCMP“ لموقع 

العالم 109271 شخًصا، وتوفي 3816 شخًصا، وتعافى 62176 شخًصا.

“صائدو األشباح” في مطار شيريميتيفو الروسي الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:34

 11:49 

03:12 

05:44

07:14 

السنة الثانية عشرة - العدد 4165 

الثالثاء 
10 مارس 2020 

15 رجب 1441

مسيرات نسائية بيوم المرأة العالمي 

1955 1

1977

1988 1

1989
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بائع خضراوات يضع قناعا واقيا في القطيف بالسعودية أمس )رويترز(
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