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الرياض ـ وكاالت

أدان مجلـــس الـــوزراء الســـعودي، أمـــس، ســـلوك إيـــران غير المســـؤول 
لتســـهيلها إدخـــال مواطنين ســـعوديين إلـــى أراضيهـــا، دون وضع ختم 
على جوازاتهم. وعّبر المجلس، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة 
العالمية من إشـــادة بجهود المملكة، ومـــا اتخذته من إجراءات إضافية 
لحماية الصحة العامة في هذا الشـــأن، منوها بتوجيه العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ماليين 
دوالر؛ اســـتجابة للنـــداء العاجل مـــن منظمة الصحـــة العالمية لمكافحة 

فيروس كورونا.

خادم الحرمين يوجــه بتقديـــم 
10 ماليين دوالر لمكافحة “كورونا”
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صرف أول دفعات مصروفات اإلعاشة... و “الخارجية” تدعو المواطنين لعدم السفر

وصول أولى دفعات إجالء البحرينيين من إيران

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن وصـــول أول 
دفعـــة من المواطنين، ضمـــن خطة إجالء 
المواطنيـــن البحرينييـــن من إيـــران أمس، 
بأمـــان ووفق إجراءات احترازية محكمة، 
بما يضمن ســـالمتهم وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن في مملكة البحرين، على متن 
طائـــرة مؤجرة مـــن وزارة الصحة إلجالء 
المواطنيـــن. وكشـــفت الـــوزارة أمـــس عن 
تعافـــي 8 حاالت إضافية مـــن الفيروس لـ 
4 مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين 
ســـعوديتين، وإخراجهـــم من مركـــز العزل 
والعـــالج. كما أعلنت خـــروج 47 حالة من 

الحجر الصحي االحترازي.
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  وامتثـــاالً 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
إدارة  بتكليـــف  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
األوقـــاف الجعفريـــة متابعـــة مصروفـــات 
فـــي  البحرينييـــن  للمواطنيـــن  اإلعاشـــة 

الخارج، عقد الفريق عدد من االجتماعات 
التنسيقية داخل وخارج اإلدارة.

واجتمـــع رئيـــس األوقاف يوســـف الصالح 
مـــع أصحـــاب الحمـــالت ومكاتـــب الســـفر 

بمشاركة ممثلين عن 15 حملة. 
وكشـــف رئيـــس فريـــق المتابعـــة محمـــود 
التوبالنـــي عـــن أن اإلدارة باشـــرت صرف 

الدفعـــة األولـــى مـــن مصروفات اإلعاشـــة 
العـــون  لتقديـــم  الحمـــالت  ألصحـــاب 

للمواطنين هناك.
وتنفيًذا لتوجيهات مجلس الوزراء، دعت 
وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان أمـــس، جميع 
المواطنين إلى عدم السفر في هذه الفترة 

إال للضرورة القصوى.

وصول أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران ضمن خطة اإلجالء  

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

الجويـــة  األرصـــاد  إدارة  أوضحـــت 
بـــوزارة المواصالت واالتصـــاالت أنه 
فـــي صباح أمـــس األول تلقت اإلدارة 
اتصاالت عـــدة تستفســـر عن حدوث 
اهتـــزازات شـــعر بهـــا مواطنـــون فـــي 
بعـــض مناطـــق البحريـــن. وعلـــى إثر 
ذلـــك، تحقـــق المختصـــون في قســـم 
االستفســـارات  مـــن  الـــزالزل  رصـــد 
الـــواردة بالرجـــوع إلـــى أجهـــزة رصد 
الـــزالزل فـــي إدارة األرصـــاد الجويـــة 
والمرتبطة بشـــبكة رصد الزالزل بكل 
من دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
وســـلطنة عمان ودولـــة الكويت، ولم 
يتـــم رصد أي هـــزة أرضية عن طريق 
الشبكة، كما تم التحقق من المركزين 
األوروبـــي واألميركي لرصـــد الزالزل 
وأيضـــا لـــم يتـــم تســـجيل أي زلـــزال 

يذكـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، وعليـــه 
أصـــدرت اإلدارة تقريـــرا على قنوات 
التواصـــل االجتماعـــي التابعة لوزارة 
المواصالت واالتصاالت ينفي وجود 

أي هزة أرضية.
تقديـــم  علـــى  اإلدارة  مـــن  وحرصـــا 
تفســـير لالهتزازات، قـــام المختصون 
بمزيـــد من المتابعـــة والتحقق كما تم 
التواصـــل مـــع المختصيـــن فـــي هيئة 
بالمملكـــة  الجيولوجيـــة  المســـاحة 
العربية الســـعودية للتحقق من األمر، 
وتـــم اإلفـــادة بـــأن األجهـــزة بالمملكة 
هـــزة  رصـــدت  الســـعودية  العربيـــة 
أرضية خفيفـــة فـــي مملكـــة البحرين 
صبـــاح أمس األول في تمام الســـاعة 
6:06 بقوة 3.01 على مقياس ريختر 

وعمق 3.55 كيلومترا.

البحرين شهدت هزة 
أرضية خفيفة االثنين

المنامة - وزارة العدل

أصدر وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خدمـــة  أعمـــال  بزيـــادة  قـــراًرا  خليفـــة 
بعقوبـــات  عليهـــم  للمحكـــوم  المجتمـــع 
الخـــاص  القطـــاع  بمشـــاركة  بديلـــة، 
ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب 
القطـــاع العام. وبموجـــب القرار الجديد 
فـــي  العمـــل  جهـــات  بجـــدول  الخـــاص 
خدمـــة المجتمـــع وأنواع األعمـــال التي 
تمـــارس فيهـــا، بلـــغ عـــدد األعمـــال 139 
نوًعـــا، لتصل بذلك الطاقة االســـتيعابية 
إلـــى أكثر من 920 فرًدا. ويأتي ذلك في 
إطار توســـيع مجـــال تطبيـــق العقوبات 
بهـــدف  عليهـــم؛  للمحكـــوم  البديلـــة 
دمجهـــم  وإعـــادة  المحكوميـــن  تأهيـــل 
فـــي المجتمـــع عبـــر إجـــراءات عقابيـــة 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  وبمـــا  وإصالحيـــة، 

المسؤولية المجتمعية.

استيعاب 920 
فرًدا في العقوبات 

البديلة
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تأكيدا لما نشرته “البالد” أمس،  «
بشأن انسحاب عدد من أعضاء 

جمعية المحامين البحرينية، 
تقدم أمس عدد 3 أعضاء 

في مجلس إدارة الجمعية 
باستقاالتهم من المجلس؛ 
حفاظا على كيان الجمعية.

قالت “طيران الخليج” إنه يحق  «
للمسافرين الذين لديهم حجوزات 

صادرة في العام الجاري 2020، 
والحجوزات الجديدة الصادرة 

بتاريخ أمس وحتى 31 مارس إجراء 
التغييرات غير المحدودة على تواريخ 

سفرهم دون دفع أي رسوم تغيير.

قال رئيس البرلمان األوروبي  «
ديفيد ساسولي أمس، إنه وضع 

نفسه في عزلة بمنزله في 
بروكسل؛ كإجراء احترازي بعد 
أن سافر إلى إيطاليا. وأضاف 
ساسولي في بيان “سيواصل 

البرلمان العمل وأداء واجباته”.

في مثل هذه األيام من العام 1978،  «
رحلت ملكة الكوميديا وورقتها 

الرابحة الفنانة الكبيرة زينات صدقي 
بعد حياة حافلة بالفن والعطاء 

والضحك واألحزان. وتركت صدقي 
ميراثا فنيا ضخما أمتع الماليين من 

كل األجيال.

أكد رئيس فريق الفحص  «
الفني عبدالرحمن غلوم 
أن جميع أعضاء وطاقم 

فريق الفحص الفني، أحد 
الفرق التابعة لالتحاد 

البحريني للسيارات، على أتم الجهوزية واالستعداد الستقبال 
جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1.

0409121916

فريق الفحص الفني يعلن جهوزيته للحدث الرياضي األكبرميراث زينات صدقيرئيس البرلمان األوروبي يعزل نفسه“الخليج”: ال رسوم لتغيير الحجوزاتاستقالة 3 أعضاء من إدارة “المحامين”

سمـوه يعـرب عن تقديره للمشاعـر الطيبة فـي االطمئنان علـى صحـته

سمو رئيس الوزراء يستقبل محمد بن مبارك

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة في مقر إقامتـــه بجمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة، أمـــس، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 

آل خليفـــة. وأثنـــاء اللقـــاء، رحب صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء بسمو الشيخ 
محمـــد بـــن مبارك آل خليفة، معرًبا ســـموه 
عـــن شـــكره تقديره علـــى ما عبـــر عنه من 
مشـــاعر طيبـــة واالطمئنـــان علـــى ســـموه 

وتهنئته بنعمة الشفاء والعافية. 
ومن جانبه، عبر سمو نائب رئيس مجلس 

الوزراء عن خالص تهانيه لصاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء؛ علـــى ما أنعم هللا 
به على ســـموه من تمام الصحة والعافية، 
داعيـــا هللا تعالى أن يحفظ ســـموه ويديم 
عليه موفور الصحة والســـعادة، وأن يعود 

إلى أرض الوطن سالما معافى.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك

الوضع الصحي مطمئن وأهل البحرين متكاتفون
جاللة الملك: اإلجراءات المميزة نابعة من وعي وتحضر المواطنين

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة أن “الوضع الصحي في مملكة 

البحرين بحمد هللا مطمئن”.
إلـــى  بزيـــارة  الملـــك  وتفضـــل جاللـــة 
القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحرين 

أمس. 
وخـــالل الزيـــارة، اطلـــع جاللتـــه علـــى 
اإلســـهامات والجهود الصحية الكبيرة 
والســـامية التـــي تقـــوم بها قـــوة دفاع 
البحريـــن لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة هذا الفيروس الذي يتعرض 
بأســـرة. وأضـــاف جاللتـــه  العالـــم  لـــه 
أن مـــا يتحقـــق مـــن إجـــراءات مميزة 
لمواجهة هذه الفيروس يدعمه تعاون 
أهل البحرين جميًعـــا، نابع من وعيهم 

)02(وتحضرهم وتكاتفهم جميعا.
)٠٤(

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة الدفاع

محرر الشؤون المحلية



ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

عقـــد مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الخيريـــة 
الثانـــي  الـــدوري  اجتماعـــه  الملكيـــة 
عـــن  خاللـــه  أعلـــن  حيـــث   ،2020 للعـــام 
مواصلـــة المؤسســـة لحزمـــة المشـــروعات 
االستراتجية قصيرة وطويلة المدى التي 

تنفذها في الجانب الخيري واإلنساني.
جاللـــة  ممثـــل  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
الملـــك لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى جاللة 
الملك الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية 
الملكيـــة علـــى تهنئة جاللته بمناســـبة فوز 
المؤسســـة الخيرية الملكية بجائزة أفضل 
ســـموه  مثمًنـــا  عربيـــة،  خيريـــة  مؤسســـة 
اتجـــاه  جاللتـــه  مـــن  االنســـانية  اللفتـــات 

المنكوبين من الدول والشـــعوب الشـــقيقة 
المواقـــف  تعكـــس  والتـــي  والصديقـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  والواضحـــة  الثابتـــة 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا اتجـــاه األشـــقاء 

واألصدقاء في مختلف دول العالم.
وأشـــاد ســـموه بالدعم الكبير الذي تحظى 
بـــه المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة مـــن قبل 
الحكومـــة بقيـــادة رئيـــس الوزراءصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
لولـــي  المســـتمرة  والمـــؤازرة  خليفـــة  آل 
العهـــد األمين النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، مثمًنا الجهود 
المخلصة ألعضاء مجلس األمناء واإلدارة 
المؤسســـة  منتســـبي  وجميـــع  التنفيذيـــة 
وإدارة  عمـــل  فـــي  الملكيـــة  الخيريـــة 
المؤسسة الخيرية الملكية. كما أكد سموه 

أن المؤسسة اتخذت العديد من الخطوات 
المهمة لتنفيـــذ توجيهات جاللة الملك في 
تقديـــم كافـــة أشـــكال الرعايـــة واالهتمام 
ألســـر الخيريـــة الملكيـــة، ولتوفيـــر الحياة 
الكريمة المســـتقرة للمواطنين، مشيًرا إلى 
أن المؤسســـة وضعـــت خطـــوات راســـخة 
فـــي المشـــروعات االســـتراتيجية لتضمن 
مســـتقبل األيتـــام واألرامـــل. ومـــن جانبه، 
بيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة مصطفـــى 
الســـيد أن مجلس األمناء استعرض خالل 
االجتمـــاع آخـــر المســـتجدات فـــي تنفيـــذ 
الخاصـــة  الكريمـــة  الملكيـــة  التوجيهـــات 
والبرامـــج  االســـتراتيجية  بالمشـــروعات 
تنفذهـــا  التـــي  واالســـتثمارية  التنمويـــة 
المؤسســـة لمختلـــف الفئـــات فـــي مملكـــة 
البحريـــن، وذلك مـــن خالل مناقشـــة عدد 
مـــن المشـــروعات االســـتراتيجية المهمـــة 

التـــي تعكـــف عليهـــا الخيريـــة الملكية في 
الفتـــرة المقبلـــة والتي ســـكون لها دور في 
تطويـــر منتســـبيها مـــن األرامـــل واأليتـــام 
وتوفيـــر فـــرص العمل لتحويلهم من أســـر 
مســـتفيدة إلى أســـر منتجة تسهم في نمو 

المجتمع وتوفير الحياة ألســـرهم، وتشمل 
هذه المشروعات مصنع التمور الذي تعمل 
المؤسســـة على إنشائه بالتعاون مع وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، والذي ســـيتم إدارته من خالل 
منتسبي المؤسسة ليوفر فرص عمل لعدد 
مـــن األرامـــل واأليتـــام وكذلك االســـتفادة 
بـــه  تشـــتهر  التـــي  الوطنـــي  المنتـــج  مـــن 
مملكـــة البحريـــن بإنتـــاج التمـــور المحلية 
والحلويات التي يدخل فيها التمر كعنصر 

أساسي على مستوى عالي من الجودة.
وإلى جانب مصنع التمور تعمل المؤسسة 
علـــى وضـــع اللمســـات األخيـــرة لمشـــروع 
المطبـــخ اإلنتاجـــي الذي يوفـــر العديد من 
فـــرص العمـــل لأليتام واألرامـــل من خالل 
مجمع يضم العديد من الصناعات الغذائية 
المنتجـــات  هـــذه  وتســـويق  واليدويـــة 

أشـــار  كمـــا  مناســـبة.  احترافيـــة  بطريقـــة 
الســـيد إلـــى أن المؤسســـة بصـــدد االنتهاء 
من بـــرج الخير الثالث والـــذي من المؤمل 
افتتاحه فـــي النصف الثاني من هذا العام 
لينضم لحزمة المشـــروعات اإلســـتثمارية 
التـــي تعمل عليهـــا المؤسســـة. وفي ختام 
االجتمـــاع، أشـــاد المجلس بالدعـــم الكريم 
الخيريـــة  المؤسســـة  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
الملكيـــة مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه والحكومـــة الرشـــيدة، 
مشـــيًدا بالدور القيادي لسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة رئيس مجلس األمناء 
من خالل متابعته للخطط االســـتراتيجية 
التي تنفذها المؤسسة في كافة المجاالت 
الخاصـــة باأليتـــام واألرامـــل والمحتاجين 
والملـــف اإلغاثـــي الدولـــي والمشـــروعات 

االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.

ــث ــال ــث ــرج الـــخـــيـــر ال ــ ــ ــور والـــمـــطـــبـــخ اإلنـــتـــاجـــي وب ــم ــت ــل ــا ل ــع ــن ــص ــل م ــم ــش ت

إعـالن 3 مشروعات لضمـان مستقبل األيتام واألرامـل
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المنامة- بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
شكر رئيس الوزراء الكويتي

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــرقــيــة شكر  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
جوابية من أخيه سمو الشيخ صباح 
مجلس  رئيس  الصباح  الحمد  خالد 
الشقيقة،  الــكــويــت  بــدولــة  الــــوزراء 
له  ســـمـــوه  تــهــنــئــة  عــلــى  ا  ردًّ ــك  ــ وذلـ
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي لــدولــة 

الكويت.

جاللة الملك في زيارة للقيادة العامة لقوة الدفاع

المنامة - بنا

تفضل عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بزيـــارة إلـــى القيـــادة العامـــة لقـــوة دفاع 
البحرين، أمس، حيث كان في اســـتقبال 
جاللتـــه القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفة، ووزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، ومستشـــار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة  ورئيـــس 
ذيـــاب النعيمي وعدد من كبـــار الضباط. 
ورافـــق جاللة الملك خـــالل الزيارة وزير 
الديـــوان الملكي الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
آل خليفـــة، وقائـــد قوة الحـــرس الملكي 
الخاصة ســـمو المقدم الركن الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،.  وخـــالل الزيـــارة 
اطلع جاللته، على اإلســـهامات والجهود 
الصحيـــة الكبيـــرة والســـامية التي تقوم 
بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس 
الحملـــة  ضمـــن   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

الوطنيـــة لمكافحـــة هذا الفيـــروس الذي 
يتعـــرض له العالم بأســـرة. وأعرب جاللة 
شـــكره  عـــن  هللا  أيـــده  المفـــدى  الملـــك 
وتقديـــره لقوة دفـــاع البحرين على هذه 
المســـاهمة النبيلـــة، وجاهزيـــة الخدمات 
الطبية بتوفير المنشآت الطبية المجهزة 
بأحـــدث المســـتلزمات الصحيـــة للفحص 
والعـــالج والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن خالل 
كوادر طبية مؤهله ومتخصصة للوقاية 

من تفشي هذا الفيروس. 
وأكـــد جاللتـــه أن “الوضـــع الصحـــي فـــي 
مطمئـــن  هللا  بحمـــد  البحريـــن  مملكـــة 
وأننا نشـــهد خـــروج الكثير مـــن الحاالت 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن الحجر 

الصحـــي االحترازي بعـــد أن تم فحصهم 
وتقديـــم الرعايـــة الالزمة لهـــم وعودتهم 
إلـــى منازلهـــم ســـالمين معافين”، شـــاكًرا 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الوطنيـــة  الحملـــة 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وجميـــع العامليـــن فيها، وكافـــة الطواقم 
الطبية واإلدارية على الجهود اإلنســـانية 
الحثيثـــة والمثمـــرة والتـــي هـــي موضـــع 
تقديـــر وإشـــادة مـــن الجميـــع.  وأضـــاف 
مميـــزة  إجـــراءات  مـــن  يتحقـــق  مـــا  أن 
لمواجهـــة هذا الفيـــروس يدعمـــه تعاون 
أهـــل البحريـــن جميًعـــا، نابع مـــن وعيهم 

والـــذي  جميعـــًا  وتكاتفهـــم  وتحضرهـــم 
ُجِبلـــوا عليـــه فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف، 
حيـــث تجـــاوزت البحريـــن عبـــر تاريخها 
بعـــض األوبئـــة بفضـــل تكافـــل وتماســـك 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الكـــرام،  مواطنيهـــا 
الطبيـــة والعناية الصحية الالزمة.  وقدر 
جاللتـــه لقوة دفـــاع البحرين إســـهاماتها 
النبيلة في العديد من الجوانب اإلنسانية 
الســـامية، إضافـــة إلـــى قيامهـــا بواجبهـــا 
الوطنـــي الرئيســـي للدفـــاع عـــن الوطـــن 
وحماية مســـيرته المباركة بكل شـــجاعة 
وإخالص، متمنًيا للجميع “دوام التوفيق 
والنجاح، ولوطننا العزيز استمرار الرقي 

واالزدهار”.

ــا” ــ ــورون ــ ــاع لــمــواجــهــة “ك ــ ــدف ــ ــود قــــوة ال ــهـ ــع عــلــى جـ ــل ــط ــة الــمــلــك ي ــالـ جـ

المملكة تجاوزت عبر تاريخها بعض األوبئة بتكافل وتماسك مواطنيها

 ما يتحقق من إجراءات 
مميزة ضد الفيروس 
نابع من وعي وتحضر 

المواطنين 

الوضع الصحي 
مطمئن 

وأهل البحرين 
متكاتفـون

توفير المنشآت الطبية 
المجهزة بأحدث 

المستلزمات الصحية 
للفحص والعالج

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي، بمكتبه صباح أمس، محافظ 
منطقـــة الروتاري 2452  مـــازن العمران 
وعـــددًا مـــن أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة 
أهـــداف  علـــى  اطلـــع  حيـــث  بالنـــادي، 
الثامـــن  الســـنوي  المؤتمـــر  ومحـــاور 
للروتـــاري الدولـــي المقـــرر انعقـــاده فـــي 
مملكة البحرين خالل الفترة من 11 إلى 

14 مارس 2021. 
شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلعالم بـــدور أنديـــة الروتـــاري الدولية 
فـــي المجـــاالت اإلنســـانية والتطوعيـــة 

خدمـــة  فـــي  وإســـهاماتها  والثقافيـــة، 
والتنميـــة  الســـالم  ودعـــم  المجتمعـــات 
المســـتدامة، مؤكًدا حرص الوزارة على 
والفنيـــة  اإلعالميـــة  الخدمـــات  توفيـــر 
بمـــا  الدولـــي،  المؤتمـــر  هـــذا  إلنجـــاح 
يعكـــس مكانـــة مملكة البحريـــن الرائدة 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  ســـياحة  فـــي 
المتخصصـــة، ودعم المبـــادرات الدولية 
والتســـامح  الســـالم  ثقافـــة  نشـــر  فـــي 
الثقافـــات  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 
وللمؤتمـــر  لهـــم  متمنًيـــا  والحضـــارات، 

التوفيق والسداد.

الرميحي: توفير الخدمات اإلعالمية إلنجاح مؤتمر الروتاري توفير الرعاية المثلى لأليتام ماديا وتربويا
ــز ــة والتميـ ــف بالمهنيـ ــنابل” يتصـ ــل “السـ ــداهلل: عمـ ــن عبـ ــلمان بـ سـ

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والرئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
لرعايـــة  الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
األيتـــام الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمكتبـــه أمـــس 
رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان 
اإلدارة،  مجلـــس  وأعضـــاء  القطـــان 
حيـــث قدمـــوا لـــه التقريـــر الســـنوي 
للجمعيـــة، الذي تضمـــن ما تحقق من 
إنجـــازات تهدف إلى توفيـــر الرعاية 
المثلـــى لأليتام مـــن جميـــع النواحي 
والتعليميـــة  والتربويـــة  الماديـــة 
واالجتماعيـــة، كمـــا تـــم مناقشـــة مـــا 
ســـتقوم بـــه الجمعيـــة مـــن مشـــاريع 

مســـتقبلية تنصب فـــي تطوير العمل 
لخدمـــة أبنائها األيتام مـــن أبناء هذا 

الوطن العزيز.
 وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
آل خليفة الرئيـــس الفخري للجمعية 
على ما احتواه “التقرير الســـنوي من 

إنجازات تم تحقيقهـــا بفضل تضافر 
جهود مجلس إدارة جمعية الســـنابل 
لرعاية االيتام وجميع العاملين فيها، 
وما يقدمونه من عمل إنساني يحثنا 
عليـــه ديننـــا الحنيـــف يعبر عـــن حالة 
التراحم والتآخي والتـــآزر بين أفراد 

المجتمع المسلم، وما يقدم كذلك من 
عمـــل مهني مميـــز من خـــالل تقديم 
الدعم المـــادي والتربـــوي والتعليمي 
االبنـــاء  مـــن  الفئـــة  لهـــذه  واإلداري 

العزيزين على قلوبنا”. 
ألعضـــاء  ســـلمان  الشـــيخ  وتمنـــى 
فـــي  والعامليـــن  اإلدارة  مجلـــس 
فـــي  النجـــاح  مـــن  مزيـــًدا  الجمعيـــة 
الخيـــري  التطوعـــي  العمـــل  خدمـــة 

وخدمة أبناء هذا الوطن العزيز.
 من جانبهـــم، أعرب القطان وأعضاء 
شـــكرهم  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
وتقديرهم للشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى مـــا يلقـــاه مجلـــس 
اإلدارة مـــن اهتمام ودعم لسياســـات 
ومشاريع وبرامج الجمعية من قبله.

المنامة - جهاز المساحة والتسجـل العقاري



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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سمو رئيس الوزراء يستقبل محمد بن مبارك

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة في مقر إقامته بجمهورية 
ألمانيــا االتحاديــة، أمس الثالثــاء، نائب رئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. 

رحـــب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، معرًبا سموه 
عن شكره تقديره على 
ما عبر عنه من مشـــاعر 
طيبة واالطمئنان على 
ســـموه وتهنئتـــه بنعمة 

الشفاء والعافية. 
ومن جانبـــه، عبر نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء 
سمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة عـــن 

خالص تهانيه لصاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء، على مـــا أنعم 
هللا به على ســـموه من 
والعافية،  الصحة  تمام 
أن  تعالـــى  هللا  داعيـــا 
يحفـــظ ســـموه ويديـــم 
عليـــه موفـــور الصحـــة 
يعـــود  وأن  والســـعادة، 
إلى أرض الوطن سالما 
معافى، لمواصلة جهود 
فـــي  الرائـــدة  ســـموه 
مســـيرة النماء والتقدم 

في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية: حزمة من المبادرات المعززة لألمن والسالمة
ــة ــظ ــاف ــح ــم ــل ــة ل ــ ــي ــ ــدم ــ ــخ ــ الـــــوقـــــوف عـــلـــى مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وال

ترأس محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، اجتماعا تنســيقًيا، لمتابعة 
أبــرز المشــروعات التنمويــة بالمحافظــة التــي تلبــي احتياجــات األهالــي والمبــادرات الخدميــة لتعزيز 
الســالمة فــي الطــرق الرئيســة، بحضــور وكيــل شــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني، والوكيل المساعد لمشروعات البناء والصيانة بالوزارة الشيخ مشعل بن محمد 

آل خليفة وعدد من المسؤولين من الوزارة والمحافظة.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، أكـــد ســـمو المحافظ أن 
المحافظـــة تعمـــل علـــى تعزيـــز حلقـــة الوصـــل مع 
المواطنين ورصد احتياجاتهم التنموية، والتنسيق 
لتنفيـــذ  العالقـــة،  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 
المشروعات الخدمية والعمل على سرعة إنجازها، 
مؤكـــًدا ســـموه أن المحافظة مســـتمرة فـــي متابعة 
المشروعات التنموية، والتي تعزز التنمية الشاملة 
التي تشهدها المحافظة في شتى المجاالت بأرقى 

النماذج الحضارية.
وبحـــث ســـمو المحافـــظ، مشـــروع تطويـــر العديد 

مـــن الطرق والبنى التحتيـــة في مناطق المحافظة 
كشـــارع الشـــيخ حمود بن صباح وشارع المحزورة 
متابعـــة  أهميـــة  إلـــى  مشـــيًرا  الحنينيـــة،  وشـــارع 
الخطـــوات التشـــغيلية ومراحـــل التنفيـــذ، متابًعـــا 
 1056 بمجمـــع  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــروع  ســـموه 
الســـتكمال  المقبلـــة؛  والخطـــط  الـــزالق،  بمنطقـــة 
المشـــروع وتطويـــره بمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات 

أهالي المنطقة.
وأشـــار ســـموه إلى المشـــروعات التنمويـــة بمدينة 
خليفـــة كمركز مدينة خليفة الصحي وصالة أهالي 

واالحتياجـــات  االســـتخدامات  المتعـــددة  الـــدور 
الخدميـــة بالمدينة، األمر الذي يعكس مدى اهتمام 
وحرص ســـموه علـــى ضرورة متابعة المشـــروعات 
خليفـــة  مدينـــة  أن  الســـيما  التنمويـــة،  والبرامـــج 
تعتبـــر من المـــدن النموذجية الحديثة التي تشـــهد 

مشروعات تنموية رائدة.
وأوضـــح، أن المحافظـــة مقبلـــة علـــى حزمـــة مـــن 
المبـــادرات االســـتثنائية والتنمويـــة التـــي تعزز من 
الـــدور األمنـــي واالجتماعي في المنطقـــة، كمبادرة 
فـــي  المحافظـــة،  التـــي أطلقتهـــا  “ســـالمة دربـــك” 

الطرق الرئيســـة، مؤكًدا ســـموه تطبيـــق الخطوات 
التشغيلية للمبادرة من خالل وضع خطوط المشاة 
والعالمـــات الحديثـــة في الطـــرق الرئيســـة لتعزيز 

األمن والسالمة للمشاة والمارة.
واســـتمع ســـموه إليجـــاز شـــامل من وكيل شـــؤون 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي، وممثلـــي الـــوزارة، تضمـــن 
الخدميـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ  لمراحـــل  عرًضـــا 

ومشروعات البنى التحتية.
وفـــي ختام االجتمـــاع، أثنى ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة علـــى الـــدور البارز 
الذي تضطلع به وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
جهـــود  دعـــم  مجـــال  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المحافظـــة الجنوبية إلنجاز المشـــروعات الحيوية 
واالرتقـــاء بها بالفاعلية والســـرعة المطلوبة؛ تلبية 

الحتياجات األهالي بالمحافظة.

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع التنسيقي

local@albiladpress.com

األربعاء 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 - العدد 4166
04

عباس إبراهيم

تأكيدا لما نشرته “^”... استقالة 3 أعضاء بمجلس إدارة “المحامين”
ــة ــدام الثقـ ــخصية أدت النعـ ــات الشـ ــن والخالفـ ــتياء المحاميـ اسـ

تأكيــدا لما نشــرته “البالد” أمس، بشــأن انســحاب عــدد من أعضاء 
جمعيــة المحاميــن البحرينيــة، فقــد تقــدم أمــس الثالثــاء عــدد 3 
أعضــاء فــي مجلــس إدارة الجمعيــة باســتقاالتهم مــن المجلــس؛ 

حفاظا على كيان الجمعية.

وأعلن األعضـــاء مجلس اإلدارة 
تحملهـــم  لعـــدم  باالســـتقالة؛ 
المسؤولية المهنية تجاه إخفاق 
مجلـــس اإلدارة في أداء مهماته 
مصالـــح  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
زمالئهـــم المحاميـــن، علـــى حـــد 

تعبيرهم.
وأكـــد في خطاب االســـتقالة كل 
المحامـــي  المالـــي  األميـــن  مـــن 
الســـر  وأميـــن  شـــاجرة  خليفـــة 
المحامي حسن العجوز ورئيس 

المحامـــي  الثقافيـــة  اللجنـــة 
المســـتقيلون  الـــذوادي،  محمـــد 
من مجلس اإلدارة، اســـتمرارهم 
الجمعيـــة،  عمـــل  مســـاندة  فـــي 
مؤكديـــن كونها الجهـــة الجامعة 
للمحامين، ولكن عملهم سيكون 
اإلدارة  مجلـــس  خـــارج  مـــن 
حســـبما نصت عليه استقاالتهم، 
التـــي عبـــروا فيهـــا عن اســـتياء 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المحاميـــن 
مـــن تعاطي المجلـــس مع هموم 

أداء  فـــي  المحاميـــن  وعقبـــات 
واجباتهـــم المهنية، والتي تمس 
مبادئ مهنة المحاماة، فضال عن 
واتهامـــات  شـــخصية  خالفـــات 
تـــؤدي إلى انعدام الثقة والشـــك 
فـــي  العمـــل  بشـــل  تســـببت 
الجمعيـــة، مبينيـــن فـــي الوقـــت 
نفســـه أنهـــم ســـيظلون أعضـــاء 
أجـــل  مـــن  بالجمعيـــة؛  عامليـــن 

رعاية مهنة الشرف والكرامة.
يذكر أنـــه وفقا للقـــرار رقم )16( 
جمعيـــة  بإشـــهار   1977 لســـنة 
المحامين البحرينية فإن المادة 
“يحـــل  أنـــه  علـــى  نصـــت   )27(
مجلس اإلدارة إذا اســـتقال منه 
ثالثـــة أعضاء علـــى األقل دفعة 
واحـــدة أو فـــي فتـــرات متقاربة 

ال تجـــاوز ســـتة أشـــهر. ويحـــل 
كذلـــك فـــي جميـــع األحـــوال إذا 
أصبـــح عـــدد األعضـــاء الباقيـــن 
أقـــل من نصـــف عـــدد األعضاء. 
وفـــي هاتيـــن الحالتيـــن يعرض 
األمـــر علـــى الجمعيـــة العمومية 
في اجتماع غير عادي، النتخاب 
مجلس إدارة جديد تكون مدته 
مكملـــة لمـــدة المجلس الســـابق. 
المجلـــس  اعتبـــار  حالـــة  وفـــي 
منحـــال طبقـــا للفقرات الســـابقة 
تتولـــى وزارة العمـــل والشـــؤون 
اإلجراءات  اتخـــاذ  االجتماعيـــة 
الالزمـــة لدعـــوة الجمعية بصفة 
غيـــر عاديـــة النتخـــاب أعضـــاء 
جدد لمجلس اإلدارة خالل شهر 

على األكثر من تاريخ الحل”.

الرفاع - قوة الدفاع

شـــهد رئيس هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي إحدى مراحل تمرين القيادات المشـــترك 
“درع الوطـــن”، الـــذي تنفـــذه قوة دفاع البحرين بمشـــاركة الحرس الوطنـــي ووزارة الداخلية في 
مختلـــف مناطـــق محافظات المملكـــة، والذي يهدف إلى التنســـيق واإلعداد المســـبق مع مختلف 
الجهات المعنية لتقييم سرعة ومستوى االستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ آليات التعامل مع 
األزمات وتحقيق العوامل التي تنشـــدها المؤسســـات العسكرية في االرتقاء بالقدرات التنسيقية 
لمواجهـــة مختلـــف الظـــروف الطارئـــة، ويعـــد التمرين مـــن أهم التمارين التي تســـهم فـــي تطوير 

األساليب المتبعة لرفع مستوى الجاهزية واالستعداد القتالي واإلداري.

االرتقاء بالقدرات التنسيقية لمواجهة الظروف الطارئة

ــى صحته ــل ــبــة واالطــمــئــنــان ع ــطــي ــره لــلــمــشــاعــر ال ــدي ــق ــن  ت ــ ســمــوه يــعــرب ع

عبر عدد من المواطنين عبر موقعي التواصل االجتماعي “تويتر” و “انستغرام” عن سعادتهم 
برؤية صور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خالل 
اســتقباله اليــوم فــي مقــر إقامته بجمهوريــة ألمانيا االتحاديــة نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ســائلين هللا عز وجل أن يحفظ ســموه، وأن يديم 

عليه موفور العافية والصحة وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالما معافى.

وأكـــد المواطنـــون أنهم في اشـــتياق لعودة 
ســـموه إلـــى المملكة، مقدرين جهود ســـموه 
في نهضـــة الوطـــن وازدهاره وتطـــوره، بما 
يعكـــس مـــا يحظـــى بـــه ســـموه مـــن محبـــة 

وتقدير كبيرين في قلوب المواطنين.
كنـــت  أينمـــا  “حفظـــك هللا ورعـــاك  وقالـــوا 
وحيثما ســـرت، أعـــادك هللا لنا ســـالًما غانًما 
معافـــى، البحريـــن مشـــتاقة لـــك، تحتاجك 
نهضتهـــا  بانـــي  البحريـــن  فأنـــت  هللا،  بعـــد 
وأنت رجـــل المواقف األول فيها”، وأضافوا 

“األناقـــة والهيبـــة خليفة بن ســـلمان، عســـى 
يـــا  العافيـــة لباســـك كل وقـــت وكل حيـــن 

بوعلي”.
وتابعـــوا “حفظك هللا ورعاك وأعادك ســـالًما 
يحفظـــك  هللا  الوطـــن،  أرض  إلـــى  غانًمـــا 
مـــن كل شـــر يـــا ســـمو األميـــر، اشـــتقنا لكم 
واشـــتاقت لكـــم البحريـــن وشـــعبها، نحســـد 
اللـــي يقدرون يشـــوفون األميـــر خليفة ربنا 
يحفظـــه ونشـــوفه، هللا يواليـــك العافيـــة يا 

شيخ الرجال”.

مواطنون يعبرون عن فرحهم برؤية سمو رئيس الوزراء



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قام وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي بزيارة إلـــى فرق العمل 
لتعزيـــز  الـــوزارة  شـــكلتها  التـــي 
بوابتهـــا التعليميـــة اإللكترونيـــة، 
وتغذيتها بالـــدروس واإلثراءات 
النموذجيـــة، التي يســـتفيد منها 
األبنـــاء الطلبة بجميـــع مراحلهم 
تعليـــق  فتـــرة  فـــي  الدراســـية 
بالجهود  الوزير  الدراسة.وأشـــاد 
هـــذه  فـــي  للعامليـــن  الكبيـــرة 
الفـــرق البالـــغ عددهـــا 45 فريًقـــا 
مقسمًة بحسب المواد الدراسية 

المختلفـــة،  التعليميـــة  للمراحـــل 
قطـــاع  بإشـــراف  تعمـــل  التـــي 
التربـــوي،  واإلشـــراف  المناهـــج 
وتضـــم مختصيـــن مـــن العديـــد 
ويمتـــد  الـــوزارة،  إدارات  مـــن 
عملهـــا لســـاعات طويلـــة تتجاوز 
فتـــرة الـــدوام الرســـمي. واطلـــع 
الوزيـــر أثنـــاء الجولـــة على فرق 
العمل، برفقة عدد من مســـؤولي 
الوزارة، على نماذج من الدروس 
النموذجية اإللكترونية المصممة 

في مواد دراسية مختلفة.

النعيمي: 45 فريقا إلعداد دروس إلكترونية

local@albiladpress.com
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وصول أولى دفعات إجالء البحرينيين من إيران
“الصحـــة”: توفيـــر أقصـــى درجات الكفاءة فـــي الخدمة العالجيـــة للقادمين

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن وصـــول أول دفعـــة مـــن المواطنيـــن، 
ضمـــن خطـــة إجـــاء المواطنيـــن البحرينييـــن مـــن إيـــران امس، 
بأمـــان ووفـــق إجـــراءات احترازية محكمة، بما يضمن ســـامتهم 
وســـامة المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة البحريـــن، على متن 
طائـــرة مؤجرة مـــن وزارة الصحة إلجاء المواطنين، منوهة بأنه 
تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف 
طاقـــم طبـــي متخصـــص، وبناًء علـــى نتائجهـــا تم نقلهـــم إلحدى 
مراكـــز الحجـــر الصحي االحترازي أو مراكز العـــزل والعاج، وفقًا 
لإلرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافـــت الـــوزارة أن العمل مســـتمر بالتنســـيق مـــع الجهات ذات 
العاقـــة إلجـــاء الدفعـــات األخـــرى حســـب المقـــرر له فـــي خطة 
الطبيـــة  الكـــوادر  كافـــة  واســـتعداد  جاهزيـــة  مؤكـــدًة  اإلجـــاء، 
وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية 

والعاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

المنامة - وزارة الصحة

صرف أولى دفعات اإلعاشة للمواطنين في الخارج
إجـمــالــي البـحـرينـيـيــــن المـوجــوديــــن بإيــــران يــفــــوق 1300

امتثاالً للتوجيهات الملكية السامية لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بتكليف إدارة األوقاف 
اإلعاشـــة  مصاريـــف  بمتابعـــة  الجعفريـــة 
للمواطنيـــن البحرينييـــن الموجوديـــن في 
الخـــارج، إثـــر موضـــوع فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد لحين عودتهم إلى أرض الوطن 
بالتنســـيق والتواصـــل مـــع جميـــع الجهات 
الرســـمية، عقـــد فريـــق المتابعة عـــددا من 
وخـــارج  داخـــل  التنســـيقية  االجتماعـــات 
اإلدارة.واجتمـــع رئيـــس األوقاف يوســـف 
الصالـــح مـــع أصحـــاب الحمـــات ومكاتب 
الســـفر بمشـــاركة ممثليـــن عـــن 15 حملـــة، 
وثمـــن التوجيهات الســـامية التـــي تعكس 
االهتمـــام الذي يوليه جالـــة الملك لجميع 

الداخـــل  فـــي  شـــؤونهم  وتيســـير  أبنائـــه 
والخـــارج، مؤكـــًدا أن اإلدارة تعمـــل بكامل 
طاقتها لجعـــل التوجيهات الكريمة موضع 
وتنســـيق  تواصـــل  علـــى  وأنهـــا  التنفيـــذ، 
كامل مع جميع الجهات الرســـمية لتسهيل 

المهمة.
وكشـــف رئيس الفريق محمـــود التوباني 
أن اإلدارة باشـــرت بصـــرف الدفعة األولى 
من مصاريف اإلعاشـــة ألصحاب الحمات 
لتقديـــم العـــون للمواطنين هنـــاك، والعمل 
جاٍر على صرف مزيد من الدفعات المالية 
لتقديـــم كل أوجه الدعم فـــي إطار المهمة 
الموكلة لألوقـــاف، موضًحا أن مصروفات 
الوجبـــات  )الســـكن،  تشـــمل  اإلعاشـــة 

والمستلزمات الضرورية كاألدوية(.

تعييـــن  تـــم  أنـــه  إلـــى  التوبانـــي  وأشـــار 
مؤسسة أنوار السياحية ممثا لإلدارة في 
التواصل مـــع المســـافرين البحرينيين في 

إيران لغير الملتحقين بالحمات.
وزارتـــي  بيانـــات  بحســـب  أنـــه  وأوضـــح 
الخارجيـــة والصحـــة فإّن العـــدد اإلجمالي 

 1300 يفـــوق  إيـــران  فـــي  للبحرينييـــن 
مواطـــن، والعمـــل جـــاٍر لحصـــر أيـــة أعداد 
أخـــرى. وأكـــد أن الفريـــق أطلـــق اســـتمارة 
لحصـــر  بالخـــارج،  للمواطنيـــن  مخصصـــة 
أعداد وبيانـــات المواطنين والبدء بصرف 

الدعم.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أشادت رئيســـة مركز المنامة لحقوق اإلنسان دينا 
اللظـــي بتوجيهـــات عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة بمتابعة أوضاع 
المواطنيـــن البحرينييـــن العالقيـــن في إيـــران، كما 
أشـــادت بالحملة الوطنية التـــي يقودها ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا 

المستجد ومنع انتشاره بمملكة البحرين.
وأكـــدت أن مملكـــة البحريـــن يحق لهـــا الفخر بمـــا قامت به من إجـــراءات عاجية 
ووقائية واحترازية في حربها ضد هذا المرض تكللت بإشـــادة من منظمة الصحة 
العالمية، وأكدت أن مركز المنامة لحقوق اإلنسان قد تابع اإلجراءات التي اتخذت 
لفحـــص المشـــتبه بإصابتهـــم وتلـــك الخاصـــة بعاج المصابيـــن واألخـــرى المتعلقة 
بإجـــاء المواطنيـــن من إيـــران، وجاءت كلها منســـجمة مع مبادئ حقوق اإلنســـان 
بـــل وأكثـــر من ذلك، فإن ما تقوم به مملكة البحرين ال نجد له مثيا في العديد من 
الـــدول، وهو ما يجعـــل الجميع مطمئنين على ســـامتهم وصحتهم وبأن حقوقهم 

مصانة في دولة الحقوق والمؤسسات التي يقودها بكل حكمة جالة العاهل.

إجراءات مواجهة “كورونا” 
منسجمة مع حقوق اإلنسان

المنامة - تمكين

 انطاقا من مساعي صندوق العمل 
“تمكين” لدعم الجهود الوطنية في 
مكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد ١٩(، قـــام صنـــدوق العمـــل 
بإخـــاء المبنـــى كإجـــراء احترازي 
بســـاعات قليلة قبل انتهـــاء الدوام 

الرسمي من مساء أمس.  
وأكد صنـــدوق العمـــل “تمكين” في 
تصريـــح لـــه أن مـــا تـــم تداولـــه عن 
مخالطـــة أحـــد موظفيهـــا لمريـــض 
مصاب بالفيروس غير صحيح؛ ألن 
الموظـــف لـــم يخالط مصاًبا بشـــكل 
مباشـــر، وعليه فإنـــه ال يوجد خطر 
علـــى مباشـــرة الصنـــدوق ألعمالـــه 
بحســـب مـــا أفـــادت بـــه توصيـــات 

السلطات المختصة.
 وأوضحـــت “تمكيـــن” أن الموظفين 
المبنـــى  فـــي  العمـــل  سيســـتأنفون 

بشكل طبيعي اعتباًرا من اليوم.
إضافـــي،  احتـــرازي   وكإجـــراٍء 
قامـــت إدارة مبنـــى غرفـــة التجارة 
والصناعـــة بتعقيـــم المبنـــى بشـــكل 

“تمكيـــن”  مـــع  بالتعـــاون  كامـــل 
ووزارة الصحة حرًصا على ســـامة 

الموظفين.
 وقام الموظف بدور مسؤول بإباغ 
اإلدارة عن مخالطته لشـــخص آخر 
قـــام بمخالطة شـــخص مصـــاب تم 
اكتشـــاف إصابته امـــس، والتي تم 
علـــى إثرهـــا البـــت فـــي إجـــراءات 
التعقيم االحترازية لضمان ســـامة 

الجميع.
 ونـــوه “تمكيـــن” أنـــه انســـجاًما مـــع 
إجـــراءات  تســـهيل  فـــي  أهدافهـــا 
االســـتفادة من برامجها، فإنه يمكن 
التواصـــل  فـــرص  ضمـــان  لعمائـــه 
المســـتمر لاســـتفادة مـــن برامجها، 
عبر البوابة اإللكترونية واســـتمارة 
برامـــج  لجميـــع  الُمبســـطة  الطلـــب 
دعـــم المؤسســـات واألفـــراد، فضًا 
عن تدشـــين آلية الدفع اإللكتروني 
عن طريق نظام “فواتير” بالشـــراكة 
اإللكترونيـــة  البحريـــن  شـــبكة  مـــع 
الوطنية للمعامات المالية )بنفت(.

إخالء مبنى “تمكين” وتعقيم “الغرفة”

المنامة - وزارة الخارجية

تنفيـــًذا لتوجيهات مجلس الوزراء، 
دعـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان 
أمس، جميـــع المواطنيـــن إلى عدم 
الســـفر في هذه الفترة إال للضرورة 
القصـــوى؛ نظـــًرا لتفشـــي فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19( فـــي عـــدد من 
الـــدول، لضمان ســـامتهم وحفاًظا 

ضـــرورة  مؤكـــدة  صحتهـــم،  علـــى 
اتبـــاع النصائـــح واإلرشـــادات عنـــد 

الحاجة إلى السفر.
يرجـــى  االستفســـار  مـــن  ولمزيـــد 
االتصال في مكتب المتابعة بوزارة 
الخارجية وذلك على الرقم:  

.)+97317227555( 

“الخارجية” تدعو المواطنين لعدم السفر

المنامة - بنا

خـــروج  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
الصحـــي  الحجـــر  مـــن  حالـــة   47
االحتـــرازي بعد اســـتكمالهم لفترة 
 14 لمـــدة  لهـــم  الازمـــة  الحجـــر 
الفحوصـــات  كل  وإجـــراء  يومـــا، 
المختبريـــة للتأكـــد من ســـامتهم 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  وخلوهـــم 
)كوفيـــد 19( قبـــل خروجهـــم مـــن 
الحجـــر االحتـــرازي، ليصـــل بذلك 
عـــدد الذيـــن خرجـــوا مـــن الحجـــر 
الصحـــي 115 شـــخًصا بعد خروج 

68 شخًصا في وقت سابق.
وأفادت الوزارة بأن الحاالت التي 

تـــم إخراجهـــا من الحجـــر الصحي 
مواطنـــا،  لــــ15  هـــي  االحتـــرازي 
وأندونيســـيتين،  مواطنـــة،  و30 
منوهة الوزارة بأن جميع الحاالت 
الحجـــر  مراكـــز  فـــي  الموجـــودة 
الصحي االحتـــرازي، تتم متابعتها 
بصـــورة مســـتمرة تحـــت إشـــراف 
طاقـــم طبـــي متخصـــص، وتقديم 
الرعايـــة الازمـــة لهـــم للتأكـــد من 
ســـامتهم، حفاظـــا علـــى صحتهم 

وصحة الجميع.
علـــى  حرصهـــا  الـــوزارة  وأكـــدت 
تنفيذ كل اإلجـــراءات االحترازية 

مراكـــز  فـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
االحترازيـــة،  الصحـــي  الحجـــر 
التـــي  بحســـب المعاييـــر الدوليـــة 
الصحـــة  منظمـــة  بهـــا  أوصـــت 
العالميـــة، ومتابعـــة تطبيـــق جميع 
لمكافحـــة  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
انتشـــار الفيروس فـــي المملكة بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.
دعوتهـــا  الـــوزارة  وجـــّددت 
القادمين  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  إيطاليـــا  مـــن 
ومصـــر ولبنان خال األســـبوعين 
الماضيين البقاء في مقر ســـكنهم 

في غرفـــة منفصلة لمدة 14 يومًا، 
ضمـــن إجـــراءات العـــزل المنزلي، 
والتســـجيل بموقـــع وزارة الصحة 
مـــن  الفحـــص  موعـــد  لجدولـــة 
www.moh.gov.الرابـــط خـــال 
bh/444، أو االتصـــال علـــى الرقم 
444، لجدولـــة موعد الفحص لهم، 
واتبـــاع التعليمات التي ســـتعطى 
الطبـــي،  الفريـــق  قبـــل  مـــن  لهـــم 
االختـــاط  تجنـــب  ضـــرورة  مـــع 
نشـــرهم  لتجنـــب  باآلخريـــن 
للفيروس لعائاتهم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.

خروج 47 حالة من الحجر االحترازي

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 8 حاالت  «
إضافية من فيروس كورونا )كوفيد 19( ألربع 

مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين 
سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل 

والعالج، بعد تلقيهم العالج والرعاية الالزمة 
تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في 

أحد المراكز الخاصة بالعزل والعالج، وفق 

أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به 

منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية 30 حالة حتى اآلن 

في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحاالت بعد  «
إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من 

خلوهم من الفيروس، مؤكدًة أنها ستواصل 
متابعة الحاالت المتعافية طبًيا بحسب 

اإلجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ 
صحة وسالمة الجميع.

تعافي 8 حاالت إضافية من “كورونا”

دينا اللظي

االلتزام بالتعليمات الصحية واجب شرعا
“األعلـــى اإلســـالمي” يدعـــو إلـــى التكافـــل بيـــن النـــاس وعـــدم اســـتغالل الظـــرف

أشـــاد المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
بالتوجيهـــات الســـامية مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة  خليفـــة  آل 
)كوفيـــد 19(، وتوجيهـــات جالتـــه للتكفل 
بمصاريف جميـــع البحرينيين الموجودين 
هـــذا  موضـــوع  إثـــر  علـــى  الخـــارج  فـــي 
الفيـــروس؛ وذلـــك ضمـــن إطـــار مـــا يوليه 
جالتـــه من حرص ومتابعة لكل ما يحفظ 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  ويصـــون صحـــة 
وســـامتهم وكرامتهـــم، مثمًنـــا المســـاعي 
الحثيثـــة والجهـــود اإلنســـانية والوطنيـــة 
الســـمو  صاحـــب  يقودهـــا  التـــي  النبيلـــة 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء بروح فريق 
البحريـــن الواحـــد الذي يتكاتـــف ويتكامل 

فيـــه الجميـــع كلٌّ من موقعه ومســـؤوليته 
التخاذ مـــا يلزم من التدابيـــر واإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائية والطبيـــة لمواجهة 

هذا الفيروس.
ونـــوه المجلـــس فـــي جلســـته االعتياديـــة 
رئيـــس  برئاســـة  أمـــس  انعقـــدت  التـــي 
اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد 

آل خليفـــة بما يضطلع بـــه الفريق الوطني 
للتصدي للفيروس من جهود مخلصة وما 
يتحلـــى به مـــن رؤية ومهنيـــة ومصداقية 
إشـــادة  محـــل  البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت 
وتقدير العالم أجمع، وأعرب المجلس عن 
ثقتـــه في قدرة البحرين علـــى تجاوز هذا 
التحـــدي ومواصلـــة النجـــاح فـــي احتواء 
ومنع انتشـــار الفيروس بعـــون هللا تعالى، 

وبجهود أبنائها المخلصين.
وأكـــد المجلـــس أن التعـــاون مـــع الجهـــات 
المختصـــة وااللتزام بالتعليمـــات الصحية 
والتنظيميـــة الصـــادرة عنها واجٌب شـــرًعا 
على الجميع، داعًيا إلى التكافل والتضامن 
والتعاون بين الناس وعدم اســـتغال هذا 

الظرف بأي شكل من أشكال االستغال.
وتأييـــده  دعمـــه  المجلـــس  أبـــدى  كمـــا 
لإلجراءات االحترازية والوقائية المؤقتة 
التـــي اتخذتها المملكة العربية الســـعودية 
لحماية المعتمرين وزوار المســـجد النبوي 
الشـــريف من هذا الفيروس ومنع انتشاره؛ 
دفًعـــا للضـــرر، وحفًظـــا لألنفـــس، ومراعاًة 

لصحة الجميع وسامتهم.
وبرامجـــه  خططـــه  المجلـــس  واعتمـــد 
للعاميـــن القادميـــن 2021 – 2022، واطلع 

على تقديرات الميزانية.

اجتماع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة- بنا
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

قــال خريــج مــن جامعــة البحريــن لـ “البــاد” إنــه يعاني من رفــض اإلدارات 
المعنيــة بجامعــة البحريــن دخوله مقر الجامعة للحصول على نســخة طبق 
األصــل مــن كشــف الدرجــات؛ مــن أجــل إتمــام مســتنداته الرســمية لتقديم 

طلب شاغر بوظيفة حكومية.

المهن  مــزاولــة  مجلس  أن  وأوضـــح 
الخريجين  على  يشترط  الهندسية 
األصل  طبق  نسخة  على  الحصول 
الــخــريــج، ولهذا  مــن كشف درجـــات 
للجامعة للحصول على ذلك،  لجأت 
الــدراســة  تعليق  قـــرار  بسبب  ولــكــن 
ألسبوعين، فإن الموظفين بالجامعة 
ال يــمــلــكــون قــــرارا واضــحــا بــإنــجــاز 
شيء  كل  وإنما  األمــور  من  العاجل 
مــجــمــد ومــتــوقــف ومــعــطــل؛ بسبب 

ــمــدارس  ــال ــرار تــعــلــيــق الـــدراســـة ب ــ ق
والجامعات.

الجامعة  رئــيــس  الــخــريــج  ــب  وطــال
ــتــدخــل فـــي هــذا  ــال ــاض حـــمـــزة ب ــ ريـ
الـــمـــوضـــوع، وإصـــــــدار تــوجــيــهــاتــه 
ــيــن الــمــعــنــيــيــن  ــلــمــســؤول ــة ل ــوريـ ــفـ الـ
معاملته  إتمام  أجــل  من  بالجامعة؛ 
بالمهلة  أوراقـــه  تقديم  يتعطل  لئال 
لــشــاغــر وظيفي  لــلــتــقــدم  ــمــحــددة  ال

بجهة حكومية.

نبــه مدير إدارة القبول والتســجيل بكليــة البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحريــن(  أحمــد مــال هللا طلبــة البوليتكنك بــأن يوم األحــد الموافق 
15 مــارس الجــاري ســيكون آخر يوم لدفع الرســوم الدراســية للفصل 
الدراســي الثانــي مــن العــام األكاديمــي 2019 – 2020م، فيمــا تســتمر 
عملية الحذف للفصل نفســه مع إمكانية اســترجاع الرسوم الدراسية 

إلى 26 من الشهر نفسه.

ــار الــســيــد مـــال هللا إلـــى أنــه  وأشــ
ــالـــب فــي  ــطـ ــي حـــالـــة رغـــبـــة الـ فــ
حذف مقرر دراسي خالل الفترة 
التواصل  عليه  فيتعين  المذكورة 
البريد  على  التسجيل  قسم  مــع 
registration@ اإللـــكـــتـــرونـــي: 
الطلبة  داعيا   ،polytechnic.bh
التأكد  ــرورة  ضــ إلـــى  المسجلين 
 15 عــن  يــقــل  ال  مــا  مــن تسجيل 
إلغاء  سيتم  وإال  معتمدة  ساعة 
البوليتكنك،  من  الطالب  تسجيل 
ــة الــطــالــب  وفـــي حـــال عـــدم رغــب
ــة لــلــفــصــل الــحــالــي،  ــدراســ ــ فـــي ال
يجب عليه التقدم بطلب لتأجيل 
  Wبدرجة االنسحاب  أو  الدراسة 
في موعد أقصاه الثاني من أبريل 
2020، وإال سيتم اعتبار تسجيله 

ا. ملغيًّ
ــفــاء شـــروط  ــي اســت أن  وأضــــــاف 
الــتــســجــيــل تــتــم بـــدفـــع الـــرســـوم 
ــررات  ــقـ ــمـ ــة لــجــمــيــع الـ ــ ــي ــدراســ ــ ال
المسجلة للطالب، حيث يستطيع 

الــطــالــب دفــع الــرســوم الــدراســيــة 
الذاتية  الخدمة  نظام  طريق  عن 
الحاجة  دون   ،)SSB( اإللكتروني 

إلى الحضور إلى مبنى الكلية. 
أنــه فــي حــال تأخر  إلــى  نبه  كما 
الــطــالــب عــن دفــع كــامــل الــرســوم 
الدراسية بعد انقضاء فترة الدفع 
الساعة  تــمــام  فــي  تنتهي  والــتــي 
2:00 من ظهر يوم األحد الموافق 
يتم  فسوف  2020م،  مــارس   15

حذف المقررات المسجلة إليه.

جامعة البحرين تؤخر تقديم أوراق خريج لوظيفة

“بوليتكنك”: 15 مارس آخر يوم لدفع الرسوم

محرر الشؤون المحلية

أوائل الكليات بجامعة البحرين يوظفون “دايركت” بالوزارات
تقــدم النائــب أحمــد صبــاح الســلوم بمقتــرح برغبــة بشــأن توظيــف الخريجين األوائــل الثاثة لجميــع الكليات بجامعــة البحرين فــي الوزارات 

والهيئات الحكومية بعد تخرجهم مباشرة.

تعمل  الــدولــة  إن  السلوم  النائب  وقــال 
الداعمة  اإلمــكــانــيــات  كــافــة  وضــع  على 
من  العديد  خــالل  مــن  والتعلم  للتعليم 
التربية  وزارة  بها  تقوم  التي  المبادرات 
جهود  إلى  باالضافة  جهة  من  والتعليم 
ــر الــتــعــلــيــم  ــتــطــوي ــــى ل ــل ــمــجــلــس األعــ ال
الجودة  ضمان  هيئة  وكذلك  والتدريب 
بمخرجات  ــقــاء  اإلرت فــي  تصب  والــتــي 
الــتــعــلــيــم حــتــى بــاتــت الــمــمــلــكــة تحتل 
في  ا  عالميًّ المتقدمة  الــمــراكــز  المملكة 
المتقدمة  والنتائج  التعليم  مــؤشــرات 
التطور  يؤكد  مما  دوري  بشكل  للطلبة 
 100 النظامي مع مضي  للتعليم  الفعلي 
به مؤخًرا في  االحتفال  تم  والــذي  عام 

المملكة.
زالــت  ومـــا  كــانــت  المملكة  ان  ــاف  وأضــ
تــحــتــل الـــمـــراكـــز الــمــتــقــدمــة مـــن حيث 
ــزامــيــة الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي، وقــدرتــهــا  ال
كبير  بشكل  األمــيــة  على  الــقــضــاء  على 
وبــالــمــبــادرات الــنــوعــيــة الــتــي تــقــوم بها 
والتشجيع  الدعم  تقديم  في  الحكومة 
سنوي  بشكل  العامة  الثانوية  لخريجي 
من خالل خطة البعثات المتنوعة والتي 

تأتي بشكل سنوي للطلبة والطالبات.
وأشار الى أن البعثات ساهمت في وجود 
الخريجين  وبناتنا  أبنائنا  مــن  كــفــاءات 
العلمي  التفوق  مــشــوار  واصــلــوا  الــذيــن 
في  سواء  المتقدمة  الدرجات  وحصلوا 

والــذيــن  بــالــخــارج  أو  المملكة  جــامــعــات 
إذ  الــرعــايــة واالهــتــمــام،  كــل  يستحقون 
لشغل  الخريجين  اختيار  يتم  أن  يجب 
الحكومية  الجهات  في  شاغرة  وظائف 
كــتــعــزيــز لـــقـــدراتـــهـــم ومـــكـــافـــأة نــظــيــر 

جهودهم.
الـــى تكريم  يــهــدف  الــمــقــتــرح  وبــيــن أن 
ــن الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات  ــاءات مــ ــفــ ــكــ ــ ال
ــيــات جــامــعــة الــبــحــريــن  ــل وخـــريـــجـــي ك
والمتفوقين الثالثة األوائل عن كل كلية 
الحكومية  والمؤسسات  بالجهات  للعمل 
باعتبارهم  تحتضنهم  أن  يــجــب  الــتــي 
طاقات شابة اجتهدت وثابرت من أجل 
الحصول على الدرجات العليا، وتشجيًعا 

لهم فإن فتح المجال أمامهم بالتوظيف 
ا  في الجهات الحكومية بات أمًرا ضروريًّ
لهم  الوظيفية  الفرص  توفير  أجــل  من 
الحكومية  الجهات  من جهة والستفادة 

من هؤالء المتفوقين واحتضانهم.
واألسس  المبادئ  في  جاء  ما  وبحسب 
للمذكرة االيضاحية فإنه المقترح يهدف 
الى رفد المؤسسات الحكومية بالطاقات 
المؤهلة الشابة التي باإلمكان أن تساهم 
الحكومي،  الــتــطــور  بعجلة  ــدفــع  ال فــي 
واحـــتـــضـــان الــخــريــجــيــن والــخــريــجــات 
وظائف  توفير  على  والعمل  المتفوقين 
ــيـــة  ــع مـــؤهـــالتـــهـــم الـــدراسـ ــاســب مــ ــن ــت ت

وحجم الجهد الذي بذلوه طيلة سنوات 
دراســتــهــم، وخــلــق الــتــنــافــس بــيــن كافة 
هذه  على  للمنافسة  والطالبات  الطلبة 

التراكمي  المعدل  خــالل  مــن  الــوظــائــف 
البكالوريوس  شهادة  إتمام  بعد  النهائي 

في كافة كليات جامعة البحرين.

أحمد السلوم

السلوم: الحتضان طاقات 
شابة اجتهدت وثابرت

صالة رياضية متعددة األغراض و“باركات” أكثر بـ “التطبيقية”
البالد” “أضــواء  بملحق  منشور  حــوار  في  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس 

 تحــدث رئيــس مجلــس األمنــاء الرئيــس المؤســس لجامعــة العلــوم التطبيقيــة وهيــب أحمــد الخاجــة بالعــدد الجديد مــن ملحق “أضــواء البــاد” الذي تصــدره “البــاد” عن أبرز 
مشروعات الجامعة، وهي إنشاء صالة رياضية متعددة األغراض، وتطوير مواقف سيارات إضافية.

ولفت الى أن الجامعة مرتبطة باتفاقية تعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية وتستضيف من خالها برامج كلية الهندسة من الجامعة البريطانية.
وفيما يأتي نص الحوار المنشورة بالملحق الذي صدر بيوم األحد الماضي:

نافذة إنتاج

حققت جامعة العلوم التطبيقية إنجازات  «
متنوعة وكبيرة خالل الفترة الماضية، 

أنتم في مجلس األمناء كيف تنظرون 
إلى هذه اإلنجازات وأهميتها في 

تعزيز مسيرة التميز للجامعة؟

عــبــر الــســنــوات الــمــاضــيــة خطت 
جامعة العلوم التطبيقية خطوات 
ــقـــت مــكــانــهــا  ــحـ ــتـ واســـــعـــــة، واسـ
كواحدة من أهم وأبرز الجامعات 

الخاصة في مملكة البحرين. 
وما  الكثير،  الجامعة  أنجزت  لقد 
زالت تنجز، فكل دقيقة من وقتها 
هي نافذة إنتاج ونحن في مجلس 
ــاء ال نــألــو جــهــًدا فــي سبيل  األمــن
ــيــات الــتــي  ــمــرئ دعـــم الــخــطــط وال
تضعها الجامعة في سبيل تطوير 
حصولهم  وضمان  الطلبة  مهارات 
من  جـــودة  ذي  عـــال  تعليم  عــلــى 
خالل التركيز على تنمية الجوانب 
المهارية واإلبداعية لديهم وربطها 
لمساعدتهم  النظرية  بدراستهم 
في سوق  االنــخــراط  على سهولة 
العمل وإكسابهم الخبرات العملية 
الكافية لذلك، إذ نحرص ونكرس 
جل جهودنا في إعــداد جيل واٍع 
ووطــنــه  لمجتمعه  مــنــتــم  مــثــقــف 
الجامعة  خــالل خطة  مــن  وأمــتــه 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تـــواكـــب 
عــلــى مختلف  الــعــصــر  مــتــغــيــرات 
الــمــســتــويــات الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة 

والعالمية.
الجامعة  أن  فــيــه  شــك  ال  ومــمــا   
مجلسي  مــن  منتسبيها  بمختلف 
اإلدارة واألمناء، ورئاسة الجامعة 
عـــازمـــة عــلــى تــطــويــر الــمــنــظــومــة 
األداء،  وتــحــســيــن  األكـــاديـــمـــيـــة، 
التعليمية  بالمخرجات  واالرتــقــاء 
لــلــجــامــعــة الــتــي تــمــد الــقــطــاعــات 
ــخــاصــة بــالــكــوادر  الــحــكــومــيــة وال

المؤهلة.

مركز تعليمي

تشيرون إلى تطلعكم لتحقيق متطلبات  «
المجتمع المحلي واإلقليمي عن 

طريق فتح آفاق للتعاون مع مؤسسات 
تعليمية مرموقة والبحث العلمي، هل 

لك أن توضح لنا أكثر؟

مــنــذ تــأســيــســهــا ارتــبــطــت الــجــامــعــة 
باتفاقات تعاون وتفاهم مع مؤسسات 
وعالمية  عربية  وجامعات  أكاديمية 
جامعة  في  وإننا  ومتميزة،  مرموقة 
التعاون  إلى  ننظر  التطبيقية  العلوم 
ــادل الــخــبــرات مـــع الــمــؤســســات  ــبـ وتـ
بالغة؛  بأهمية  المتميزة  التعليمية 
ــا  ــركــــًزا تــعــلــيــمــيًّ ــجــعــل الـــبـــحـــريـــن مــ ل
ــا عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة،  ومــعــرفــيًّ
من  طلبة  استقطاب  مــن  يمكنها  مــا 
النهضة  مــع  تــمــاشــًيــا  المملكة  ــارج  خـ
تعيشها  ــتــي  ال والــمــعــرفــيــة  الــعــلــمــيــة 
الطموحة  والخطط  البحرين،  مملكة 
ا  معرفيًّ مــركــًزا  لجعلها  تــهــدف  الــتــي 
على مستوى المنطقة من خالل بناء 

منظومة تعليمية متميزة.
األمناء  مجلس  في  نحن  وبالتأكيد   
ــواز مــع الــتــوجــهــات  نــســيــر بــاتــجــاه مــ
وخططها  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــحــكــومــيــة 
ــيــم فــي  ــتــعــل الـــطـــمـــوحـــة لــتــطــويــر ال
التعاون  على  نحرص  لذلك  البحرين، 
ــبـــرات مـــع الــجــامــعــات  ــادل الـــخـ ــ ــب ــ وت
والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــربــيــة 

والعالمية. 
ــاد  اتـــحـ فــــي  عـــضـــو  اآلن  نـــحـــن 
ــيــة، وتــربــطــنــا  ــعــرب ــجــامــعــات ال ال

اتفاقية تعاون مع جامعة لندن ساوث 
بانك البريطانية نستضيف من خاللها 
الجامعة  مــن  الهندسة  كلية  بــرامــج 
ــبــريــطــانــيــة، كــمــا تــربــطــنــا اتــفــاقــيــة  ال
العالي  التعليم  أكاديمية  مــع  تــعــاون 
البريطانية، إذ نعتبر الجامعة الخاصة 
للتدريب  مــركــًزا  المعتمدة  الــوحــيــدة 
فإننا  وبالتأكيد  األكاديمية،  قبل  من 
مــســتــمــرون بــالــعــمــل نــحــو مــزيــد من 
العربية  التعاون المثمر مع الجامعات 

والعالمية المرموقة.

مشروعات الجامعة

ما أبرز المشروعات المستقبلية التي  «
تخطط الجامعة لتنفيذها؟

بالجامعة  والتطوير  العمل  عجلة  إن 
سمعة  ذات  لجعلها  مستمرة 

ــى  ــزة عــل ــيــ ــمــ ــ ــت عـــلـــمـــيـــة مــ
مــســتــوى الــعــالــم، لــذلــك 

ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــا نـ ــ ــن ــ ــإن فــ
المشروعات  بعض 
الحياة  تثري  التي 
ــة، مــنــهــا  ــيـ ــالبـ ــطـ الـ

مــــــــشــــــــروع 
إنـــــــــشـــــــــاء 

الــصــالــة 

والتي  األغـــراض،  متعددة  الرياضية 
تحتوي على مالعب ومرافق رياضية 
على  وتساعدهم  الطلبة  حاجة  تلبي 
المختلفة  الرياضية  األنشطة  ممارسة 
وتفريغ طاقاتهم، وممارسة هواياتهم.

 هــذا بــاإلضــافــة إلــى مــشــروع تطوير 
وبالتأكيد  إضافية،  ســيــارات  مواقف 
التطويرية  وخططنا  مشروعاتنا  فإن 

ال تقف عند هذا الحد فحسب.
التي  المشروعات  من  العديد  وهناك 
وسير  الطلبة  على  إيجاًبا  ستنعكس 
بالجامعة  لنتجه  التعليمية؛  العملية 
الشراكات  من  مزيد  مع  العالمية  نحو 
تعليمية  مــؤســســات  مـــع  الــتــعــلــيــمــيــة 
عريقة تنهض بالتعليم بمملكتنا الغالية 
المتقدمة  الدول  وتجعلها في مصاف 

في مجال التعليم العالي.

أحمد مال الله

تعقيم جميع مرافق “البوليتكنك”

في إطار استعدادها الستقبال موظفيها 
األكــاديــمــيــيــن واإلداريــــيــــن، قـــام قسم 
البحرين  لكلية  التابع  المرافق والصيانة 
باستكمال  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 
المرافق  جميع  وتعقيم  تنظيف  عملية 
الــخــدمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــــــة في 
جميع مباني البوليتكنك، تمهيًدا للعودة 

للعمل.
ــا مــن  ــ ــرًصـ ــ ــي هــــــذا اإلجــــــــــراء حـ ــ ــأتـ ــ ويـ
الــبــولــيــتــكــنــك عــلــى ســالمــة جــمــيــع من 
موظفين  من  الكلية  حــرم  في  يتواجد 
وزوار، وتوفير البيئة الصحية والنظيفة 
في جميع مرافقها الخدمية والتعليمية.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

عملية تنظيف وتعقيم المرافق

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الجامعة مرتبطة 
باتفاقية تعاون 

مع “لندن ساوث 
بانك” البريطانية 

إعداد جيل واٍع 
مثقف منتم 

لمجتمعه ووطنه 
وأمته

استضافة برامج 
كلية الهندسة 

من الجامعة 
البريطانية
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أعلنـــت مجموعـــة “أرامكـــو” النفطيـــة الســـعودية العمالقة أمس 
زيـــادة إنتاجهـــا في شـــكل كبيـــر إلـــى 12,3 مليون برميـــل يوميا 
فـــي أبريل، بعـــد إخفاق الـــدول النفطية في التوصـــل إلى اتفاق 

لمواصلة خفض اإلنتاج.
وذكر موقع البورصة الســـعودية “تداول” أن “أرامكو الســـعودية” 

ستقوم بتزويد عمالئها بـ 12,3 مليون برميل يوميا في ابريل.
وكانـــت الســـعودية، أكبر مصـــّدر للنفط في العالـــم، تنتج حوالي 
9,8 مليون برميل يوميا، ما يعني أنها ســـتزيد إنتاجها بنحو 2,5 

مليون برميل يوميا بدءا من أبريل.
وتابـــع البيان الذي بثه التلفزيون الرســـمي أيضـــا “تم االتفاق مع 
عمالئها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر ابريل.

وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل”.
وتقول الســـعودية إن طاقتها اإلنتاجية القصوى تبلغ 12 مليون 

برميل يوميا.
وتحتفظ الســـعودية أيضا باحتياطات استراتيجية من عشرات 
مالييـــن البراميـــل من النفط الخام الســـتخدامها وقـــت الحاجة، 

ومن المتوقع استخدامها لتوفير اإلنتاج اإلضافي.
الى ذلك، قال وزير الطاقة الروســـي ألكسندر نوفاك “إن موسكو 
قـــد تعـــزز اإلنتـــاج علـــى المـــدى القصيـــر “بمقـــدار 200,000 إلى 
300,000 برميـــل يوميا، مع إمكانات تصل إلى 500,000 برميل 

يوميا في المستقبل القريب”.
لكّنه أكد أن موســـكو تؤيد تمديد اتفاقية ديســـمبر التي شـــهدت 
توافـــق “أوبـــك” وروســـيا على خفـــض اإلنتاج بمقـــدار 500,000 

برميل يوميا في 2020.

ارتفعـــت أســـعار النفـــط 8 % أمـــس الثالثاء، لتتعافـــى من أكبر 
خســـارة تســـجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما، وفي الوقت 
الـــذي يتطلـــع فيه المســـتثمرون إلى تحفيز اقتصـــادي محتمل، 
فـــي ظل حرب أســـعار وتباطؤ إصابة حـــاالت جديدة بفيروس 

كورونا في الصين.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم االثنين، إنه سيتخذ 
خطـــوات ”كبيـــرة“ لدعم االقتصاد األميركي فـــي مواجهة تأثير 
تفشـــي فيروس كورونا، وســـيبحث تخفيضـــات للضرائب على 
الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس أمس الثالثاء.
وبحلـــول الســـاعة 0605 بتوقيـــت جرينتـــش، ارتفعـــت العقـــود 
اآلجلـــة لخام برنـــت 2.85 دوالر أو ما يعادل 8.3 % إلى 37.21 
دوالر للبرميل، بينما ربحت العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس 
الوســـيط األميركـــي 2.46 دوالر أو 7.9 % إلـــى 33.59 دوالر 

للبرميل.
ونزل الخامان القياســـيان 25 % يـــوم االثنين، لينخفضا ألدنى 
مســـتوياتهما منذ فبراير 2016، ويســـجالن أكبر تراجع بالنسبة 

المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير1991.
وبلغت أحجام التداول في عقد أقرب اســـتحقاق لكال الخامين 
مســـتويات قياســـية مرتفعة في الجلســـة الســـابقة، بعـــد انهيار 

اتفاق ومنتجين كبار للنفط للحد من اإلمدادات.
وارتفعـــت األســـهم اآلســـيوية وصعـــدت عائدات الســـندات من 
مســـتويات تاريخية متدنية، في الوقت الذي أدت فيه تكهنات 
بتحفيـــز منســـق من جانب بنوك مركزيـــة وحكومات في أنحاء 
العالم إلى تهدئة حالة البيع من جانب المستثمرين المذعورين.

النفطية الــدول  اتفاق  إخفاق  وبعد  المقبل  أبريل  في  ـــا ـــذ 30 عام ـــجلها من ـــارة يس ـــر خس ـــن أكب ـــا م متعافي
“أرامكو” ترفع إنتاجها لـ 12,3 مليون برميل يوميا النفــــط يصعـــــــد 8 %

القيمة السوقية للبورصة تعاود االتجاه الصعودي
ـــس ـــا أم ـــار ارتفاعه ـــون دين ـــن 120 ملي ـــر م أكث

ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة، المدرجة في بورصة البحرين، أمس بأكثر من 120 
مليــون دينــار لتصــل إلــى 9.4 مليار دينار، وذلك بعد أن ســجلت تراجًعا بمقدار 1.18 مليــار دينار تقريًبا 

منذ بداية الشهر الجاري وحتى أمس األول.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية فبراير الماضي، 
نحـــو 10.5 مليار دينـــار، بزيادة 18 مليـــون دينار تقريًبا 
أي ما نسبته 0.17 % قياًسا بنحو 10.4 مليار دينار في 
يناير الماضي. وأقفل “مؤشـــر البحرين العام” أمس عند 
مســـتوى 1,493.26 نقطة، بارتفاع قـــدره 21.65 نقطة، 
أي مـــا نســـبته 1.47 % مقارنة بإقفالـــه أمس األول عند 
1,471.62 نقطـــة، وكان المؤشـــر قد ســـجل تراجًعا منذ 
بداية شـــهر مارس الجـــاري وحتى يـــوم االثنين بمقدار 
188.86 نقطـــة مقابـــل إقفالـــه عند مســـتوى 1,660.48 

نقطة بنهاية الشهر الماضي.

1.89 مليون دينار قيمة التداوالت 

وشـــهدت البورصة أمس تداول المســـتثمرون 8.6 

مليـــون ســـهم، بقيمة إجمالية قدرهـــا 1.89 مليون 
دينار، تم تنفيذها من خالل 185 صفقة، حيث ركز 
المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم قطاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 
979.85 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 51.75 % من 
القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول، وبكميـــة قدرها 3.55 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 76 صفقة.
وحل في المركز األول البنك األهلي المتحد حيث 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولـــة 801.01 ألف دينار، 
أي ما نســـبته 42.30 % من إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولـــة، وبكميـــة قدرها 2.55 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 40 صفقة.
تاله، شـــركة عقارات السيف بقيمة قدرها 333.18 

ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 17.60 % مـــن إجمالي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة، وبكميـــة قدرهـــا 1.67 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 24 صفقة.
وثالًثـــا حلت شـــركة البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكو( 
بقيمـــة قدرهـــا 250.54 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 
13.23 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة، 
وبكمية قدرها 639.94 ألف ســـهم، تم تنفيذها من 

خالل 30 صفقة.
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الوحدة المصرفية التابعة لـ “البركة” حققت نسبة نمو 17.4 %

أرباح “اإلسالمي األردني” قبل الضريبة 2019

حقــق البنــك اإلســامي األردنــي، الوحــدة المصرفية التابعــة لمجموعة 
ا بمختلف مؤشراته المالية نهاية العام  ا تصاعديًّ البركة المصرفية، نموًّ
2019 حيــث ارتفعــت األربــاح الصافيــة التــي حققهــا البنــك اإلســامي 
األردنــي فــي نهايــة 2019 قبــل الضريبــة لتصــل الــى نحــو 88.6 مليــون 
دينــار )124.9 مليــون دوالر ( مقارنــة مــع 75.4مليــون دينــار فــي نهايــة 
2018 وبنســبة نمــو بلغــت 17.4 % بينمــا وصلــت األربــاح بعــد الضريبة 
نحو 54.3 مليون دينار )76.6 مليون دوالر ( مقارنة مع نحو 49.8 مليون 

دينار )70.2 مليون دوالر( للعام 2018 بنسبة نمو بلغت 9.1 %.

 وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة البنك 
موســـى  األردنـــي،  اإلســـالمي 
شـــحادة، على نجـــاح خطـــة البنك 
مواجهـــة  فـــي  االســـتراتيجية 
مختلـــف التحديات التـــي ما زالت 
علـــى  والقـــدرة  بالمنطقـــة  تحيـــط 
الكفـــاءة  بمنتهـــى  معهـــا  التعامـــل 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات، 
مشـــيًدا بجهـــود اإلدارة التنفيذيـــة 
وكافـــة العاملين في البنـــك لتنفيذ 
بمهنيـــة  االســـتراتيجية  الخطـــة 
عاليـــة للحفـــاظ علـــى مركـــز مالـــي 
وائتمانـــي متين، مبيًنـــا أن مجلس 
األردنـــي  اإلســـالمي  البنـــك  إدارة 
قـــد صـــادق علـــى البيانـــات المالية 
الختاميـــة للبنك لعـــام 2019 وقرر 
فـــي اجتماعـــه الـــذي عقـــد بتاريخ 
6/ 2/ 2020 التوصيـــة للهيئة العامة 
التـــي ســـتعقد اجتماعهـــا  العاديـــة 
بتاريـــخ 20/ 4/ 2020 توزيـــع أرباح 
نقدية علـــى المســـاهمين عن العام 
القيمـــة  مـــن   % 15 بنســـبة   2019

االسمية للسهم.

يوسف: إنجاز يتسق مع 

األداء المتميز

 من جهته، قـــال الرئيس التنفيذي 
لمجموعة البركة المصرفية، عدنان 
يوســـف “نبارك لوحدتنا المصرفية 
في األردن بهـــذه النتائج المتميزة، 
مـــع  تمامـــا  يتســـق  إنجـــاز  وهـــو 

الســـجل الحافل من األداء المتميز 
والنجاحـــات الكبيـــرة التي يحققها 
البنـــك في كافة المجـــاالت بوصفة 
من أكبـــر وأقدم البنوك في األردن، 
ويقدم كافة الخدمات والمنتجات 
المصرفيـــة المتوافقة مع الشـــريعة 
اإلسالمية، كما أنه مساهم رئيسي 
في برامج التنمية المســـتدامة في 

األردن”.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي، المديـــر 
العـــام للبنـــك اإلســـالمي األردنـــي، 
حســـين ســـعيد، حول نتائج البنك 
تحقيـــق  إن   ،2019 لعـــام  الماليـــة 
النمو جـــاء في مختلف مؤشـــرات 
البنك المالية مع االلتزام واالمتثال 
مواجهـــة  فـــي  الحوكمـــة  بمبـــادئ 
المخاطر والتي انعكســـت بوضوح 
ممـــا  البنـــك  نتائـــج  جميـــع  علـــى 
عـــزز من موقـــع البنك فـــي القطاع 
المصرفـــي األردنـــي، حيـــث بلغـــت 
نســـبة النمـــو في موجـــودات البنك 
االســـتثمار  )حســـابات  فيهـــا  بمـــا 
الوكالـــة  وحســـابات  المخصـــص 
باالستثمار )المحافظ االستثمارية( 
نحو 7.6 % لتصل الى نحو 4.970 
مليار دينـــار )7 مليار دوالر ( مقابل 
نحـــو 4.617 مليار دينار )6.5 مليار 
دوالر ( في نهاية عام 2018 بزيادة 
بلغـــت نحو 353 مليون دينار )498 

مليون دوالر(.
فـــي  النمـــو  نســـبة  بلغـــت  كمـــا 
للعمـــالء  الممنوحـــة  التســـهيالت 

االســـتثمار  )حســـابات  فيهـــا  بمـــا 
الوكالـــة  وحســـابات  المخصـــص 
باالستثمار )المحافظ االستثمارية( 
نحو 7.5 % لتصل الى نحو 3.817 
دوالر(  مليـــار   5.4( دينـــار  مليـــار 
مقابـــل نحو 3.551 مليـــار دينار )5 
مليـــار دوالر( في نهايـــة عام 2018 
مليـــون   266 نحـــو  بلغـــت  بزيـــادة 
دينـــار )375 مليـــون دوالر(، وذلـــك 
بأهميـــة  البنـــك  الهتمـــام  تأكيـــًدا 
توظيفات األموال من خالل تنويع 
اســـتثماراته وتمويالتـــه وتنميتهـــا 
ـــا وبين مختلف  وتوزيعهـــا جغرافيًّ
وشـــركات  أفـــراد  مـــن  القطاعـــات 
ومتوســـطة  صغيـــرة  ومؤسســـات 
وضمن سياسة واضحة ومحددة.

بتقديـــم  البنـــك  مواصلـــة  أن  كمـــا 
مصرفيـــة  وخدمـــات  منتجـــات 
التطـــورات  أحـــدث  تواكـــب 
مـــع  والمتوافقـــة  التكنولوجيـــة 
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
البنـــك،  متعاملـــي  ثقـــة  مـــن  عـــزز 
فـــي  النمـــو  نســـبة  بلغـــت  حيـــث 
ودائع وحســـابات العمـــالء بما فيها 
المخصـــص  االســـتثمار  )حســـابات 
باالســـتثمار  الوكالـــة  وحســـابات 
)المحافظ االســـتثمارية(( نحو 7.6 
% لتصـــل الـــى نحـــو 4.395 مليار 
مقابـــل  دوالر(  مليـــار   6.2( دينـــار 

نحـــو 4.086 مليار دينار )5.8 مليار 
بزيـــادة   2018 نهايـــة  فـــي  دوالر( 
بلغت نحو 309 ماليين دينار )436 

مليون دوالر(.
وأضاف أن نســـبة النمو في حقوق 
المســـاهمين بلغـــت 7.2 % لتصـــل 
إلى نحو 412.6 مليون دينار )587 
مليـــون دوالر( مقابـــل نحـــو 393.4 
مليـــون دينـــار )555 مليـــون دوالر( 
فـــي نهاية 2018 وبلغ معدل العائد 
على متوســـط حقوق المســـاهمين 
بعـــد الضريبـــة نحـــو 13.34 % مع 
 200 إلـــى  البنـــك  رأســـمال  زيـــادة 
مليـــون دينار )282 مليـــون دوالر ( 
خـــالل 2019، وبلغت نســـبة كفاية 
 22.60 نحـــو   )CAR( المـــال  رأس 
% فـــي نهايـــة العـــام وهـــي نســـبة 
تتجـــاوز الحد المقـــرر لكفاية رأس 
مال البنوك اإلســـالمية الصادر عن 
البنك المركزي األردني والبالغة 12 
%، وذلك تأكيًدا على متانة قاعدة 
معــــدل  وبلـــغ  الرأســـمالية،  البنـــك 
العــــائد على متوســـط الموجودات 
 %  1.26 نحـــو  الضريبـــة  بعـــد 
وبلغت نســـبة تغطيـــة الديون غير 
العاملة 122.4 % وذلك اســـتمراًرا 
لمحافظة البنك على جودة أصوله.

المنامة - البركة المصرفية

لندن - رويترز

الدوالر ينتعش 
والين يتراجع

الــدوالر لارتفاع أمس، بعد أن  عاد 
تــكــبــد خــســائــر ضــخــمــة مــقــابــل الين 
والــيــورو والــفــرنــك الــســويــســري، إذ 
باألمل  للتحلي  المستثمرون  تحول 
في أن صناع السياسات حول العالم 

سينفذون إجراءات تحفيزية.
مسار  عن  التراجع  في  ذلك  وساعد 
يـــوم االثــنــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ُيعد  لــم  لــلــدوالر  ينات   104 مستوى 
العملة اليابانية بعد لما فوق مستوى 

105، الذي شهدته قبل أسبوع.

موسى شحادة عدنان يوسف
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دوالر مليون 

فن إدارة األزمات
 تابعت عن طريق قنوات التواصل االجتماعي محاضرة “فن إدارة 
األزمـــات” للدكتـــور أحمد بوزبر، من دولة الكويت الشـــقيقة، حيث 
اســـتهل حديثه وبطريقة تدريبية موضًحا أن أية مشـــكلة تتحول 
إلـــى أزمـــة، إذا تكرر حدوثها، واتســـعت رقعتها، وتنوعت شـــرائح، 
وتفاقمت حجًما، وتقاربت زمًنا، واستعصت على الحلول النمطية. 
ويرى الناس األزمة عادة على أنها حدث مفاجئ، يتفاعل بسرعة، 

يخرج عن السيطرة المعتادة و يهدد المصالح الجوهرية للبالد. 
الســـؤال الذي طرحه بوزبر هو: هل إدارة األزمات علم ُيدّرس؟ أم 

فن ُيكَتسب؟.. أم هو أمر متداخل بين العلم والفن؟. 
وقد شـــّبه بوزبر األزمة بدورة حياة اإلنســـان، ُتولد، ثم تنمو حتى 
تصـــل إلى ذروتهـــا، لتبدأ بعدها أما بالتفاقم أو باالنحســـار، تمهيدا 
لالندثـــار والتالشـــي، مؤكًدا أن االســـتعداد المنظم لمـــا قبل األزمة 
يتمثل في: وجود مجســـمات استشـــرافية تعمل كنمـــاذج محاكاة 
للواقع ويتمكن من خاللها المسؤولون من تبني خطط استراتيجية 

للمستقبل مع سرعة تكوين فريق خاص إلدارة األزمة.
أمـــا فيما يتعلق باالســـتعداد أثنـــاء األزمة فقد أكـــد المحاضر على 
أهميـــة تواجد واضح للقيـــادة، وتوفير عناصر بشـــرية كفوءة، مع 
مرونـــة وانســـيابية في القوانين، وســـهولة فـــي تخصيص األموال 
الالزمـــة لمواجهة األزمة. يوافق ذلك بالطبع انســـياب في خطوط 
االتصال، مع توافر إعالم رشـــيد شـــفاف ســـابق ومتوازن. ويتوج 
ذاك كلـــه بـــأن يتم التعامل مع المواطن علـــى أنه جزء من الحل، ال 

جزء من المشكلة.
وطـــرح المحاضر ســـؤاالً مهما حول مؤشـــرات بدء تجـــاوز األزمة، 
والتـــي تتمثل في ثبـــات تدفق األحداث، وعدم تصدرها المشـــهد، 
وانحســـار التداعيات المصاحبة لها، وتقليص شـــحنات النقد العام 

لقيادات ومسؤولي األزمة.
لكـــن كيف يمكن أن تكون االســـتعدادات المنظمـــة لما بعد األزمة؟ 
هنـــا أكـــد بوزبـــر علـــى ضـــرورة االتعـــاظ مما حـــدث، وإنشـــاء فرق 
متابعـــة آلثار األزمة، ووضع اســـتراتيجية تضمن عدم التكرار، مع 
االســـتعداد لمحاســـبة المقصرين من جانب، ومكافأة المنفذين من 

جانب آخر.
إن أهـــم ما طـــرح في المحاضرة من أفكار أن المشـــاركين فيها قد 
ركـــزوا علـــى “الزوايـــا اإليجابية” التـــي أفرزتها أو تفرزهـــا أي أزمة 
)مثـــل كورونـــا(، وكيفيـــة التحـــول مـــن المحنة إلـــى المنحـــة، على 
ســـبيل المثال لم شـــمل األســـر فـــي المنـــازل بعد توقـــف الفعاليات 
والمناســـبات، و التعليـــم والتدريب عن بعـــد إلكترونيا، والعمل من 
المنـــزل، وإقامـــة الفعاليـــات ومناســـبات عبـــر الواقـــع االفتراضـــي، 
وزيادة في وتيرة النظافة الشـــخصية من شراء معقمات وخالفه. 
وأيضـــا انســـياب الحركـــة المرورية لعـــدم وجـــود االزدحامات، مع 
زيـــادة فـــي حجم التكاتف فـــي المجتمع كنتيجـــة إيجابية لألزمة، 

وبروز ثقافة التطوع بشكل بارز في الكوادر الطبية.
وتطابقا مع كل ما ســـبق وتداعياته العالمية جاء التعاطي السريع 
للقيـــادة الرشـــيدة مع األزمـــة. ويعول الجميع علـــى وعي المواطن 
البحرينـــي في األزمـــات للوقوف صفا واحد مع األجهزة الرســـمية 
المختصـــة وأصحـــاب الفضيلة العلماء والشـــباب مـــن المتطوعين 
الغيورين لمكافحة انتشار الفيروس مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء 

العاجل والعودة الحميدة لمن في الخارج.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

المحرر االقتصادي
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أعلنــت مجموعــة “ترافكــو” لألغذية، وهي إحدى أكبر الشــركات المتخصصة في توريــد وتصنيع المنتجات الغذائية في المملكة، عن 
عزمها تدشين مرافق لوجستية جديدة للشركة في الشهر الجاري لدعم عملياتها.

“ترافكو” مستودعا جافا،  وشيدت 
مربع  قــدم  ألــف   23 مساحة  على 
 ،2018 سبتمبر  فــي  شـــراؤهـــا  تــم 
وهــــي منطقة  الـــحـــد،  شــــرق  فـــي 
خاصة للمستودعات وورش العمل 

والمكاتب التجارية.
تشغيل  يبدأ  أن  الشركة  وتوقعت 
المستودع الجديد الذي تم إنشاؤه 
بتكلفة 886 ألف دينار، في مارس 
الجاري، وسيتم استخدام مساحة 
ــتــخــزيــن لـــمـــخـــزون الــمــجــمــوعــة  ال
بحسب  الثالث،  الطرف  ولتخزين 

تقرير مجلس اإلدارة.
الشركة مساهمات وحصص  ولدى 
فــي شــركــات وطــنــيــة، مثل شركة 

أوال لــألــبــان، الــتــي اســتــمــرت في 
تــحــقــيــق نــتــائــج طــيــبــة فـــي الــعــام 
مــبــيــعــاتــهــا  بــلــغــت  إذ  ــاضــــي،  ــمــ ــ ال
مليون   14,1 بــحــدود  اإلجــمــالــيــة 
مليون   14.7 بمبلغ  مقارنة  ديــنــار، 

دينار في السنة السابقة.
كـــل من  فـــي  ــيــعــات  ــمــب ال كــمــا أن 
ــت  ــويـ ــكـ فـــرعـــيـــهـــا فـــــي دولــــــــة الـ
المملكة  فــي  الشرقية  والمنطقة 
العربية السعودية تحسنت، وهناك 

مؤشرات إيجابية للفترة المقبلة.
واســـتـــمـــرت الــشــركــة فـــي تــقــديــم 
العالمات  تحت  بالتعبئة  خدماتها 
ــرى في  الــتــجــاريــة لــلــشــركــات األخــ
التصدير  على  ركــزت  إذ  المنطقة، 

التعاون والشرق  الى دول مجلس 
ــقــارة اإلفــريــقــيــة، وأن  األوســـط وال
معجون  لتعبئة  اإلضــافــي  الــخــط 
الــطــمــاطــم قــد تــم تــدشــيــنــه خــالل 
ألف   400 بــحــدود  باستثمار  الــعــام 

دينار.
ــن الــمــتــوقــع أن تــبــدأ الــشــركــة   ومـ
األلبان  من  جديدة  منتجات  طرح 
ومشتقاتها واآليسكريم أثناء العام 

الجاري 2020.
وفيما يتعلق بأداء شركة البحرين 
للمواشي، فحققت إجمالي مبيعات 
السنة  مــن  اكــثــر   2019 لعملياتها 
العمل  بدء  بسبب  2018؛  السابقة 
في إدارتها الجديدة، باستيراد وبيع 

سلع غذائية أخرى بجانب اللحوم، 
ونتيجة لذلك فقد تراجعت خسائر 
للسنة  بالنسبة  الشركة بشكل كبير 

السابقة، بحسب التقرير. 

في  الشركة  أعمال  بخصوص  أمــا 
ــام الــحــيــة والــلــحــوم  ــنـ قــطــاع األغـ
ــمــجــمــدة، فــتــراجــعــت  الــمــبــردة وال
ــداد األغـــنـــام التي  ــ الــمــبــيــعــات وأعـ

للشركة،  التابع  المقصب  تذبح في 
وبــالــمــقــابــل ارتـــفـــع الــطــلــب على 
تستوردها  التي  المجمدة  اللحوم 
الــشــركــة لــيــس فــقــط مــن الــمــصــادر 
التقليدية في استراليا، ولكن أيضا 
أسبانيا  مثل  األوروبية  الــدول  من 

وإيطاليا.
وان طلب ومبيعات لحم الجاموس 
المثلج والمستورد من الهند ارتفع 

بشكل كبير.
وكـــانـــت مــجــمــوعــة “تـــرافـــكـــو” قد 
أعلنت في وقت سابق عن تحقيقها 
صـــافـــي ربـــــح يـــخـــص مــســاهــمــي 
“ترافكو”، بقيمة 1.37 مليون دينار 
مليون   1.84 مــع  مــقــارنــة   ،2019
دينار بحريني في العام السابق له، 

بانخفاض قدره 26 %.

“ترافكو” تشّغل مرافق لوجستية بكلفة 2.3 مليون دوالر
الــجــاري ــام  الـــعـ ومــشــتــقــاتــهــا  ــان  ــبـ األلـ مـــن  جـــديـــدة  مــنــتــجــات  تــطــرح  “أوال” 

تمـويــل قطــاع “الفنتــك” حــول العـالـــم 2019
ســجلت االســتثمارات فــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة حــول العالم خالل 
2019 تراجًعا طفيًفا عن مستوى االستثمارات القياسي للعام 2018، حيث 
 Pulse of تــّم اســتثمار 135.7 مليــار دوالر فــي 2,693 صفقة، وفًقــا لتقرير
ا عن شــركة  Fintech للنصف الثاني 2019، وهو تقرير يصدر مرتين ســنويًّ
كــي بــي إم جــي ويتنــاول توجهــات االســتثمارات فــي قطــاع التكنولوجيا 

المالية على المستويين العالمي واإلقليمي. 

وشــّكــل الــتــنــوع الــمــحــور الــرئــيــســي في 
ــا الـــمـــالـــيـــة حـــول  ــوجــي ــول ــكــن ــت ــوق ال ــ سـ
2019، حــيــث شــهــدت شــركــات  الــعــالــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة واالســتــثــمــارات 
حدود  تخطى  توسًعا  القطاع  هــذا  في 
المنتجات، والقطاعات، وكذلك الحدود 
الجغرافية. وحافظت المعامالت العابرة 
للحدود على ارتفاعها، حيث بلغت قيمة 
الــعــابــرة  واالســتــحــواذ  الــدمــج  عمليات 
عدد  ووصل  دوالر  مليار   54.2 للحدود 

وازدادت   .138 إلـــى  الــعــمــلــيــات  هـــذه 
التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــارات 
العقارية من 1.9 مليار دوالر في 2018 
في  مليار   2.6 بلغ  قياسي  إلى مستوى 
األمن  استثمارات  ارتفعت  كما   ،2019
اإللكتروني التي ترّكز على التكنولوجيا 
 316.9 مــن  الضعف  مــن  بأكثر  المالية 
في  مليوًنا.   646.2 إلــى  دوالر  مليون 
ــل، ســجــلــت االســـتـــثـــمـــارات في  ــمــقــاب ال
مجالي البلوك تشين والعمالت الرقمية 

الـــمـــشـــّفـــرة تــقــّلــبــات مــســتــمــرة، حيث 
تراجعت من 6.3 مليارات دوالر إلى 4.7 

مليارات على أساس سنوي.
وتــراجــعــت االســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاع 
عن  العالم  حــول  المالية  التكنولوجيا 
 ،2018 المسجل في  القياسي  المستوى 
مليار   137.5 مبلغ  استثمار  حيث جرى 
 141 مــع  بالمقارنة   2019 خــالل  دوالر 
مشاركة  وازدادت   .2018 فــي  مــلــيــاًرا 
استثمارات  فــي  العالمية  الــمــؤســســات 

خـــالل  الـــمـــغـــامـــرة  األمـــــــــوال  رؤوس 
بلوغ  أّدى  ما  كّلها   2019 العام  فصول 
االستثمارات  لــهــذه  السنوي  المجموع 
هذه  في  المؤسسات  مشاركة  ظــّل  في 
كان  كما  دوالر؛  مليار   16.7 الصفقات 
باستثمارات  المرتبطة  الصفقات  حجم 

المؤسسات في رؤوس األموال المغامرة 
كبيًرا حيث وصل إلى 553 صفقة خالل 
2019، ومن بينها 166 في الربع الثالث 
في  الصفقات  عــدد  وارتــفــع   .2019 من 
قطاع التكنولوجيا المالية التي أبرمتها 
مجال  في  العالمية  العمالقة  الشركات 
التكنولوجيا - ومن بينها مجموعة علي 
بابا، وشركة ألفابت، وآبل، وبايدو، وآي 
 - وتينسنت  ومــايــكــروســوفــت،  أم،  بــي 
تّم  حيث  التوالي،  على  الخامس  للعام 
استثمار ما مجموعه 3.5 مليارات دوالر 

في 46 صفقة خالل 2019.
قــطــاع  ــي  فـ ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ وازدادت 
باألمن  المرتبطة  المالية  التكنولوجيا 
ــكــتــرونــي بــأكــثــر مـــن الــضــعــف على  اإلل
دوالر  مليون   316.9 من  أســاس سنوي 
ارتــفــعــت  فــيــمــا  مــلــيــوًنــا،   646.2 ــى  ــ إل

التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــارات 
 2.6 بلغ  قياسي  مستوى  إلــى  العقارية 
مليار دوالر في 2019 بالمقارنة مع 1.9 

مليار في 2018.
وبحسب الشريك في قسم االستشارات 
في شركة كي بي إم جي في البحرين، 
يلف  الغموض  “سيّظل  بــراكــاش  مناف 
المالية  الخدمات  بين  الفاصلة  الحدود 
في   ،2020 الــعــام  خــالل  المالية  وغــيــر 
التكنولوجيا  شـــركـــات  تـــواصـــل  وقـــت 
الــكــبــيــرة مــثــل عــلــي بـــابـــا، وتــيــنــســنــت، 
البحث عن سبل  وجوجل، وغيرها في 
منظومة  ضمن  المالية  خدماتها  لدمج 
ــتـــي تــقــّدمــهــا لــعــمــالئــهــا.  ــات الـ ــدمـ ــخـ الـ
البارزة  األلويات  أحد  الدمج  وسيشّكل 

لهذا العام”.

المنامة - كي بي إم جي

مناف براكاش

استثمار 3.5 
مليار دوالر في 

46 صفقة العام 
الماضي
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المحرق - طيران الخليج

أطلقت طيران الخليج، حملتها  التي تتيح لعمالئها مرونة 
وتأثيرها  الحالية  كورونا  فيروس  ظاهرة  ظل  في  السفر 
الحملة؛  هــذه  بموجب  الجوي.  النقل  حركة  على  العالمي 
العام  لديهم حجوزات صادرة في  الذين  للمسافرين  يحق 
بتاريخ  الــصــادرة  الــجــديــدة  2020، والــحــجــوزات  الــجــاري 
المحدودة  غير  التغييرات  إجــراء  مارس   31 أمس وحتى 
على تواريخ سفرهم دون دفع أي رسوم تغيير. كما أخذت 
الناقلة الوطنية بعين االعتبار أيضًا أعضاء برنامجها للوالء 
)فالكون فالير(، حيث مددت عضويتهم على اختالف فئاتها 
استكمالهم  عدم  عن  النظر  بغض  القادمة،  الثالثة  لأشهر 

للعدد المحدد من الرحالت أو األميال المقطوعة.
إجراءات  تطبق  بأنها  الخليج، مسافريها  وطمأنت طيران 
للنقل  الــدولــي  االتــحــاد  بها  يــنــادي  التي  الصارمة  التعقيم 
تحث  وأنــهــا  طائراتها،  مقصورات  داخــل   )IATA( الــجــوي 
المسافرين على تطبيق التدابير الوقائية التي أوصت بها 
منظمة الصحة العالمية . وتقوم الناقلة الوطنية بالتنسيق 
السلطات  ومع  البحرين  في  المعنية  الجهات  مع  المستمر 
أرجاء شبكتها  الممتدة في  المعنية في مطارات وجهاتها 
التخاذ جميع التدابير االحترازية والوقائية لضمان سالمة 
وأمن  وسالمة   ، المملكة  في  والمقيمين  المواطنين  وأمن 

مسافريها وأفراد طاقمها كذلك.

“طيران الخليج”: ال رسوم إضافية لتغيير الحجوزات
المنامة - المصرف المركزي

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بــأنــه تــمــت تغطية 
من   )ISIN BH000S063R77(   175 رقـــم  اإلصــــدار 
األجل  قصيرة  الحكومية  اإلسالمية  التأجير  صكوك 
عن  نيابة  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  يــصــدرهــا  الــتــي 

حكومة البحرين.
تبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار لفترة استحقاق 182 
يوًما تبدأ في 12 مارس 2020 إلى 10 سبتمبر 2020. 
مقارنة   %  2.10 الصكوك  لهذه  المتوقع  العائد  ويبلغ 
بسعر 2.52 % لإلصدار السابق بتاريخ 6 فبراير 2020، 

علما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 427 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير قصيرة األجل

135.7
مليــــــــــــار دوالر

المحرق - طيران الخليج

والمؤسسة  الخليج”،  “طــيــران  احتفلت   
الخيرية الملكية، بجمع 91,904.16 دوالر 
لمشروعهما  منذ تدشينهما  التبرعات،  من 
المشترك الذي يهدف إلى مساهمة الركاب 

في عمل الخير. 
ــمــســافــري الــنــاقــلــة  ــمـــشـــروع يــســمــح ل والـ
الوطنية بالتبرع بمختلف العمالت الورقية 

منها والمعدنية على متن رحالتها.
وكـــان كــل مــن وزيـــر الصناعة والــتــجــارة 
“طيران  إدارة  والسياحة ورئيس مجلس 
ــزيــانــي واألمـــيـــن الــعــام  ــد ال ــ الــخــلــيــج” زاي
الــمــلــكــيــة مصطفى  الــخــيــريــة  لــلــمــؤســســة 
المشروع  هــذا  بتدشين  قاما  قــد  السيد، 
يهدف  الــذي   ،2018 سبتمبر  في  الخيري 
المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ  تفعيل  إلـــى 

ــفــرصــة لــلــجــمــيــع بــالــمــســاهــمــة  وإتـــاحـــة ال
التي  واإلنــســانــيــة،  الخيرية  األعــمــال  فــي 
تنفذها المؤسسة الخيرية الملكية، ومنهم 
المتعثرين دراسيا في المرحلة الجامعية.

و قــال الــزيــانــي “إنـــه إلنــجــاز رائـــع لشركة 
الخيرية  والــمــؤســســة  الــخــلــيــج”  “طــيــران 
ــذه اآللــيــة  ــود مــثــل هـ الــمــلــكــيــة، وإن وجــ
ــركـــاب بـــالـــتـــبـــرع بــعــمــالتــهــم  ــلـ ــســمــاح لـ ــل ل

عودتهم  عند  الــزائــدة  والــورقــيــة  النقدية 
الخاصة  الــعــمــل  ورحــــالت  عطالتهم  مــن 
المجتمعية  الشراكة  مبادئ  من  يعزز  بهم 
بجمع  قمنا  ولقد  بالمؤسستين،  الخاصة 
هذه  إدارة  سيتم  إذ  دوالر،   91,904.16
األمــــــوال مـــن قــبــل الــمــؤســســة الــخــيــريــة 
خيرية  مشاريع  في  واستثمارها  الملكية 
داخل البحرين ودعم المحتاجين، وأشكر 

دورهــا  على  الملكية  الخيرية  المؤسسة 
وفي  للمجتمع  الجميل  رد  فــي  المتميز 
لأيتام  خاصة  اإلنسانية؛  األنشطة  إدارة 

البحرينيين”.
الكرام  المسافرين  بــدور  الزياني  وأشـــاد 
الذين هم أساس نجاح هذا المشروع، من 
المشروع  لصالح  بالتبرع  مبادرتهم  خالل 

عبر رحالت طيران الخليج.
بدعم  السيد  مصطفى  أشــاد  جانبه،  ومن 
المشروع  لــهــذا  الخليج”  “طــيــران  شــركــة 
اإلنساني، وما تحقق من خالله من دعم 
معربًا  الملكية،  الخيرية  المؤسسة  ألســر 
ــى وزيــر  عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره إلـ
ورئيس  والــســيــاحــة  والــتــجــارة  الصناعة 

مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني، 
الخيري  العمل  دعــم  فــي  مساهمته  على 

واإلنساني في المملكة.
ــروع  ــشـ ــمـ الـ ــذا  ــ هــ أن  ــد  ــيـ ــسـ الـ وأوضــــــــح 
الناجحة  المجتمعية  للشراكة  نــمــوذجــًا 
العمل  لدعم  والــشــركــات  المؤسسات  مــع 
ــقـــوم به  ــي، الـــــذي تـ ــ ــان ــســ ــ الـــخـــيـــري واإلن
الرعاية  تقديم  تشمل  الــتــي  الــمــؤســســة، 
المحتاجين  ومساعدة  لأيتام  المتكاملة 

ودعم األسر المحتاجة.
يقوم  المشترك  الــمــشــروع  هــذا  أن  يــذكــر 
الــتــبــرع  عــلــى  الــمــســافــريــن  عــلــى تشجيع 
من  الــزائــدة،  والورقية  النقدية  بعمالتهم 
خالل وضعها في أظرف خاصة موجودة 
طيران  رحــالت  كافة  مقاعد  جيوب  فــي 

الخليج.

الوطنية الــنــاقــلــة  ــري  ــاف ــس م مــســاهــمــة  الــمــســتــهــدف  ــري  ــي ــخ ال مــشــروعــهــمــا  عــبــر 

“طيران الخليج” و“الخيرية الملكية” تجمعان 91.9 ألف دوالر من التبرعات

جانب من االحتفال بالمناسبة

استثمار هذه 
األموال من قبل 

“الخيرية الملكية” 
في مشاريع خيرية

المشروع يهدف 
لتفعيل مبدأ 

الشراكة المجتمعية 
باألعمال اإلنسانية

علي الفردان



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدمت 
إليهاالســيدة ســحر جعفــر منصــور القيــم المالك لـ ســحر القيم لصناعــة العلب 
تحويــل  طالبــا   ،٨٣٥٧٥ رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 
المؤسســة الفرديــة الفــرع األول ) ســحر القيــم لصناعــة العلــب( 128795-1 

وتغيير االسم التجاري من سحر القيم لصناعة العلب
SAHAR ALQAYEM CANSINDUSTRY

آل بيماك لصناعة العلب ذ.م.م
Pimak cans industry W.L.L

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها مالك شــركة خشــان للمؤتمرات ش.ِش.و  لمالكها أحمد خشــان المسجلة 
بموجب القيد رقم 120463 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 

إلى شركة تضامن برأس مال وقدره 1000 دينار، بين كل من:
 1.   أحمد شوقي  سليم خشان

2.   تغريد بنت محمد بن عبدالعزيزبن قميش
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )13630( لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-40653( لسنة 2020

 بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

القيد : ٨٣٥٧٥

 تاريخ:8-3-2020

القيد : 120463

 تاريخ:09/03/2020

بنــاء علــى قرار المالك لشــركة توأمي المالكة لشــركة توأمي لإلدارة ش.ش.و 
ولمالكتها إيمان بو سعد المسجلة على قيد رقم 126359-1 ، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيين السيد /ماهر محمد محمد ياسين 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: ماهر محمد محمد ياسين

)+973(٣٩٣١٠٥٥٥ 
yaseen_maher@yahoo.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة توأمي المالكة لشركة توأمي لإلدارة ش.ش.و ولمالكتها إيمان بو سعد

سجل تجاري رقم 1-126359

بناء على قرارالشــركاء في شــركة كلر ورلد ميديا ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم  70852-1  باستمرار في التصفية الشركة اختياريا وتغيير مصفي الشرككة 
مــن المحامــي / حســين عبــد االله عبد الحســين احمــد جعفر الى طاهر شــاه بهذا 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة  يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة 

بالمستندات الالزمة، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:   طاهر شاه  

رقم الموبايل: 973+ 36362590
shahtx@gmail.com

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليه 
السادة اصحاب شركة سيكسث للتجارة والصيانة ذ.م.م  والمسجلة بموجب 
القيد رقم 121016 طالبين   تحويل الشكل القانوني للشركة ليصبح فرع في 
شــركة بارك اند شــوي ماركت ذ.م.م شركة ذات مسئولية محدودة والمسجلة 
تحــت القيــد رقــم  60205 لتصبــح شــركة سيكســث للتجــارة والصيانة ذ.م.م 
فــرع فــي شــركة بارك اند شــوب ماركنــت ذ.م.م فعلــى كل من لديــه اعتراض  
التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليه 
الســادة الشــركاء فــي شــركة أ. بــي . ســي  للخدمــات الفنية ذ.م.م والمســجلة 
بموجب القيد رقم 59931 طالبين   تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 
الى شركة الشخص الواحد براسمال وقدره 20000 دينار لتصبح مملوكة من 
شــركة جالكســي ايفنتس مانجمنت ش.و.و لمالكها لوم تشــي سينج وتعديل 
االســم التجــاري ليصبــح شــركة أ . بي . ســي للخدمات الفنيــة ش.ش.و فعلى 
كل مــن لديــه اعتراض التقدم  إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
اصحــاب شــركة نمــارق الشــرق للتجــارة العامــة والمقــاوالت ش.ش. لمالكهــا 

مصطفى بن ابراهيم  
 والمســجلة بموجب القيد رقم 120460  طالبين تغيير االســم التجاري للفرع 
الثانــي للشــركة مــن نمارق الشــرق للعقــارات والدعية واالعــالن ش.ش.و الى 

نمارق الشرق للدعاية واالعالن ش.ش.و لمالكها مصطفى ابراهيم
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بناء على قرارالمالك لشركة شركة الدقة واالبداع للمقاوالت ش.ش.و لمالكها 
ايمن عبد هللا العثيم المســجلة بموجب القيد رقم 130818  بتصفية الشــركة 

اختياريا وتعيين السادة/ محمد يوسف غنوم  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 إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، 

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

رقم الموبايل: 33334274
7asan.isa@gmail.com

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / فاضــل علــي محمــد ديــاب   باعتباره المصفــي القانوني شــركة بوابة 
االحــالم للســيارات المســتعملة تضامــن الصحابهــا فاضــل علــي محمــد ديــاب 

وشركاؤه
المســجلة كشــركة تضامــن بموجــب القيــد رقــم 85737 ، طالبــا إشــهار انتهاء 
أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن استمرارية  بحل وتصفية وتغيير مصفي الشركة

شركة كلر ورلد ميديا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-70852

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2020 

بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة  الى فرع 
في شركة ذات مسئولية محدودة  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2020 

بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة 
 الى شركة الشخص الواحد   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل  اعالن رقم )-000(2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
نمارق الشرق للتجارة العامة والمقاوالت ش.ش. 

لمالكها مصطفى بن ابراهيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة الدقة واالبداع للمقاوالت ش.ش.و لمالكها ايمن عبد هللا العثيم
سجل تجاري رقم 130818

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم )0000( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بوابة االحالم للسيارات المستعملة تضامن الصحابها فاضل علي 

محمد دياب وشركاؤه

رقم القيد:   7777-2

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-39264( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر: .  السيد هشام علوي حمزه سلمان الساكن   

االسم التجاري الحالي  :   ابو عمران للمواد الغذائية      

االســـــم التجـــاري الجديد  : كميونيكيت مي لالستشارات    

رقم القيد:   -65167 1

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-39600( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه  رازيه ســلطانه احمد عبد القادر    بطلب اســم 

تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر: .  رازيه سلطانه احمد عبد القادر    

االسم التجاري الحالي  :   صالون نوفا للحالقة الرجالية

االســـــم التجـــاري الجديد  : صيدلية نوفا    

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-40212( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

 تاريخ:09/03/2020

 تاريخ:08/03/2020

 تاريخ:09/03/2020

تقــدم إلينــا   الســيد احمــد ابراهيــم عبــد الرحمن محمــد تلفت بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى راشد عبد الرحمن علي االحمد  

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

رقم القيد

1 - 131200

131200 – 3

االسم التجاري
مركز الغيص البحري  

مركز الغيص البحري  

القيد : 121016

 تاريخ:9/3/2020

القيد : 59931

 تاريخ:9/3/2020

القيد : 120460

 تاريخ:9/3/2020

38344464
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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

 BSMES, or the Bahraln Smal and
 Medium Enterprises Soclety, is an
 organisation dedicated to the economic
 future of Bahraln. The socletu ran by
 the Board of Trustees, Is one of the
 premler groups In Bahraln that works
 with a range of emergent entreprenuers,
 existing business partners, Industry
 contacts, and established authoritles in
 the Kingdom to bring about prosperity
and growth for all

smes_bh 
bahrainsmes.com
Info@bahrainsmes.com

ُحــب من أول نـظـــــرة
175800108
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خادم الحرمين يوجه بتقديم 10 ماليين دوالر لمكافحة الفيروس المستجد

السعودية: إيران تقوض الجهود الدولية لمكافحة “كورونا”

أدان مجلس الوزراء السعودي، أمس 
المسؤول  غير  إيــران  سلوك  الثالثاء، 
سعوديين  مواطنين  إدخال  لتسهيلها 
أراضــيــهــا، دون وضــع ختم على  إلــى 
اإلجـــراء  هــذا  أن  معتبرا  جــوازاتــهــم، 
السالمة،  يهدد  صحيا  خطرا  يشكل 
لمكافحة  الــدولــيــة  الــجــهــود  ويــقــوض 

فيروس كورونا المستجد.
الجهود  الـــوزراء  مجلس  واستعرض 
األجهزة  قبل  مــن  المبذولة  الوقائية 
الحكومية كافة، والتدابير االحترازية 
مستجدات  لمتابعة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
الـــوضـــع الــصــحــي لــفــيــروس كــورونــا 
ــان حـــمـــايـــة صــحــة  ــ ــم ــد، وضــ ــديــ ــجــ ــ ال
من  والــحــد  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن 
ارتياحه  عن  معربا  الفيروس،  انتشار 
للنتائج اإليجابية لتلك الجهود، ومنها 
نصف  من  أكثر  على  الصحي  الكشف 
مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى 
المنزلي على  العزل  المملكة، وتطبيق 
الصحي على  2032 شخصا، والحجر 
الــفــحــوصــات  ــراء  ــ 468 شــخــصــا، وإجـ
ــاالت  الــمــخــبــريــة الــمــتــقــدمــة عــلــى حـ

مشتبهة.
 20 تم رصد  أنه  إلى  المجلس  وأشــار 

عينة إيجابية بالفيروس، تخضع حاليا 
المستشفيات  فــي  الــطــبــيــة  لــلــرعــايــة 
المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا 
النوع من األمراض، مشيدا بما يبذله 
جميع المعنيين من أجل الحفاظ على 

الصحة العامة.
صدر  لما  تقديره  عن  المجلس،  وعّبر 
ــعــالــمــيــة من  ــصــحــة ال ــن مــنــظــمــة ال عـ
اتخذته  ومــا  المملكة،  بجهود  إشــادة 
من إجراءات إضافية لحماية الصحة 
العامة في هذا الشأن، منوها بتوجيه 
ــودي الــمــلــك ســلــمــان  ــعـ ــسـ الـــعـــاهـــل الـ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الــمــتــضــمــن تــقــديــم 
دوالر  مــاليــيــن   10 بمبلغ  مــالــي  دعـــم 

من  العاجل  للنداء  استجابة  أميركي، 
لمكافحة  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
فــيــروس كـــورونـــا، مــمــا يجسد الـــدور 
اإلنـــســـانـــي لــلــمــمــلــكــة وحــرصــهــا على 
تــســخــيــر إمــكــانــاتــهــا ومــــواردهــــا في 
خدمة القضايا اإلنسانية لما فيه خير 
األنباء  وكالة  نقلت  حسبما  البشرية، 

السعودية “واس”.
وأكد مجلس الــوزراء، أن اإلجراءات 
الــمــتــخــذة فـــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف 
ــي إطـــــار الــتــدابــيــر  مـــؤقـــتـــا، تـــأتـــي فـ
االحـــتـــرازيـــة لــمــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى، 
المختصة  الصحية  الجهات  وتمكين 
األفضل  الطبية  الــرعــايــة  تقديم  مــن 

مشيدا  فيها،  والمقيمين  للمواطنين 
تلك  مــع  وتجاوبهم  الجميع  بتعاون 
على  للمحافظة  الوقائية  اإلجــراءات 
سلوك  الــمــجــلــس،  وأدان  ســالمــتــهــم. 
إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال 
أراضــيــهــا،  إلــى  سعوديين  مواطنين 
دون وضع ختم على جوازاتهم، في 
بفيروس  اإلصــابــة  فيه  تنتشر  وقــت 
يشكل خطرا  مــمــا  الــجــديــد،  ــا  كــورون
ــقـــّوض  ــة، ويـ ــالمـ ــسـ ــدد الـ ــهـ صــحــيــا يـ
الفيروس،  لمكافحة  الدولية  الجهود 
المسؤولية  بموجبه  إيــران  وتتحمل 
تفشي  من  ذلك  تسببه  وما  المباشرة 

اإلصابة بالفيروس.

الرياض ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء )واس(

الخرطوم ـ وكاالت

األمنية  السلطات  إن  الثالثاء،  أمس  السودان،  في  مطلع  أمني  مصدر  قال 
أوقفت عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد هللا 
ليلة  منذ  المعتقلين  مع  يجري  التحقيق  إن  األمني،  المصدر  وقال  حمدوك. 
االثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

السوداني مهامه من مكتبه بشكل  الــوزراء  يــزاول رئيس  في غضون ذلك، 
من  االثنين،  صباح  حمدوك،  ونجا  الفاشلة.  االغتيال  محاولة  إثر  طبيعي، 
محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه 

إلى تفجير وإطالق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.
حــمــدوك صعوبات جمة في  فيه حكومة  تــواجــه  وقــت  فــي  الهجوم  ووقــع 
إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات ألشهر ضد نظام 
البشير واستمرت حتى بعد اإلطاحة به. ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من 
المدنية  الجيش والجماعات  بين  السلطة  لتقاسم  اتفاق  تكنوقراط بموجب 

لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.

السودان.. اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال حمدوك

بروكسل ـ وكاالت

ــي  ــ ــمــان األوروبـ ــبــرل ــيــس ال قـــال رئ
ديفيد ساسولي أمس الثالثاء، إنه 
في  بمنزله  عزلة  فــي  نفسه  وضــع 
بروكسل كإجراء احترازي بعد أن 

سافر إلى إيطاليا.
الــــذي يحمل  ــي  وأضـــــاف ســاســول
الــجــنــســيــة اإليـــطـــالـــيـــة فـــي بــيــان 
وأداء  العمل  البرلمان  “سيواصل 
واجباته، ال يمكن لفيروس أن يقف 

في طريق الديمقراطية”.
الـــبـــرلـــمـــان  “إن  ــؤول  ــســ مــ وقــــــال 
االثــنــيــن، تقليص  ــرر  قـ األوروبـــــي 

بسبب  الـــشـــهـــري؛  اجــتــمــاعــه 
ــن إمــكــانــيــة  ــاوف مـ ــخـ مـ

ــروس  ــيــ انــــتــــشــــار فــ
كــــــــورونــــــــا وســـــط 
مـــئـــات الــمــشــرعــيــن 
ــمــــوجــــوديــــن فــي  ــ ال

مكان واحد”.

وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة 
مدينة  فــي  البرلمان  هيئة  بكامل 
لكنها  ــفــرنــســيــة،  ال ســـتـــراســـبـــورغ 
ألغيت؛ بسبب مخاوف من أن يزيد 
انتشار  مخاطر  هــنــاك  ــى  إل السفر 

الفيروس.
الفرنسية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
البالد  في  الوفيات  أعــداد  ارتفاع 
ــا إلـــى 30  ــراء فـــيـــروس كـــورونـ جــ

حالة.
وكـــــانـــــت الــــــــــــوزارة قـــــد أعــلــنــت 
الفرنسي  الثقافة  ــر  وزي إصــابــة 
تسجيل  بــعــد  بـــالـــفـــيـــروس، 
بالبرلمان،  نــواب   5 إصابة 
بــعــض  أن  يــعــتــقــد  إذ 
أو  الـــــمـــــشـــــرعـــــيـــــن 
جـــمـــيـــعـــهـــم ربـــمـــا 
الــــــــتــــــــقــــــــطــــــــوا 

الفيروس هناك.

رئيس البرلمان األوروبي يعزل نفسه بمنزله

عواصم ـ وكاالت

أنها تدرس كل  المتحدة  الواليات  أكدت 
لــدعــم تركيا فــي ســوريــا عبر  الــخــيــارات 

منصة حلف الناتو. 
المعني  الخاص  األميركي  الممثل  وقــال 
بسوريا، جيمس جيفري، في تصريحات 
صــحــفــيــة أدلــــى بــهــا عــقــب وصــــول إلــى 
ــل، أمـــــس الــــثــــالثــــاء، إلجـــــراء  ــســ ــروكــ ــ ب
المتحدة  الــواليــات  حلفاء  مع  محادثات 
فــي الــنــاتــو، إن بـــالده تـــدرس سبل دعم 
تركيا في الساحة السورية، مشيرا الى أن 

“كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.
واستبعد جيفري مع ذلك إشراك الواليات 
المتحدة في قوات برية لمساعدة تركيا 
ــدرس ما  ــ ــالده ت ــ ــر أن ب ــ ــب، وذك ــ فـــي إدلـ

يمكنها فعله من الجو.
واعتبر جيفري أن وقف إطالق النار في 
في  مؤقتا  كان  روسية  بضمانات  سوريا 
الحال  أال يكون هذا هو  السابق وينبغي 

في إدلب.
روسيا  انتهكت  إذا  أنــه  مــهــددا  وأضـــاف 
النار  إطــالق  وقــف  السورية  والحكومة 
ــإن أمـــيـــركـــا وحــلــفــاءهــا األوروبـــيـــيـــن  ــ ف
ــراءات وربــمــا  ــ ــإجـ ــ ــردون بــســرعــة بـ ــ ــي ســ

عقوبات.
لحقوق  السوري  المرصد  أفــاد  ذلــك،  إلى 
لرتل  التركية  القوات  باستقدام  اإلنسان 
عسكري جديد نحو مواقعها في محافظة 

الــثــالثــاء رتل  إدلـــب، حيث دخــل صباح 
تركي مؤلف من نحو 100 آلية عسكرية 
لواء  مع  الحدودي  كفرلوسين  معبر  عبر 

اسكندرون شمال إدلب.
األرتــال  تدفق  استمرار  مع  أنــه  وأوضــح 
التي دخلت  اآللــيــات  عــدد  فــإن  التركية، 
األراضي السورية منذ بدء وقف إطالق 
باإلضافة  آلــيــة،   750 بلغ  الــجــديــد  الــنــار 

لمئات الجنود.

الجئون سوريون على الحدود التركية )رويترز(

أنقــرة تســتقدم رتــال جديدا الــى إدلب بـــ 100 آلية عســكرية
واشنطن: كل الخيارات مطروحة لدعم تركيا في سوريا

عواصم ـ وكاالت

جينبيغ،  شــي  الصيني،  الرئيس  أعلن 
“تــمــت السيطرة  ــه  أنـ الــثــالثــاء،  أمـــس 
ــا” عــلــى تفشي فــيــروس كــورونــا  عــمــلــيًّ
الــمــســتــجــد فــي مــقــاطــعــة هــوبــي بــؤرة 

انتشاره وعاصمتها ووهان.
وقال شي: “تم تحقيق نجاح أولي نحو 
فــي هوبي  الــوضــع وتحسنه  اســتــقــرار 
وووهان”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء 
قيام  عقب  الرسمية  الجديدة  الصين 
لــه إلى  بـــأول زيـــارة  الــرئــيــس الصيني 

المدينة منذ بدء األزمة في يناير.
المعلنة  الــزيــارة غير  تــأتــي  ذلـــك،  إلــى 
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أثــبــتــت اإلجــــــــراءات غــيــر الــمــســبــوقــة 
بإغالق ووهان وبقية مناطق مقاطعة 
مع  نجاعتها،  يناير  أواخـــر  منذ  هوبي 
االنخفاض المستمر بعدد اإلصابات في 

األسابيع األخيرة.

ــــرة إلـــى  ــائ ــل شــــي بـــواســـطـــة طــ ــ ووصــ
أعمال  لـ”تفّقد  هوبي  مقاطعة  عاصمة 
الــوقــايــة مــن الــوبــاء ومــكــافــحــتــه” في 
المنطقة، وفق وكالة “الصين الجديدة” 

الرسمية لألنباء.
ــى أن الــحــصــيــلــة الــعــالــمــيــة  ــ ــار إل ويـــشـ
الناجمة عن كورونا تجاوزت  للوفيات 
ـــ4 آالف حــالــة وفـــاة، بحسب  حــاجــز الـ
17 وفــاة  ــرس، مــع تسجيل  بـ فــرانــس 

جديدة في الصين.
حالة   4,011 ــى  إل الحصيلة  ووصــلــت 
وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشًرا 
ــة وأصـــاب نحو  فــي أكثر مــن 100 دول

110 آالف شخص.
تعطيل  إلــى  ــا  كــورون انــتــشــار  أدى  كما 
قــطــاعــات الــنــقــل فــي الــعــالــم وتسبب 
بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات 

الى الدورات الرياضية.

الرئيس الصيني زار ووهان

الحصيلــة العالميــة للوفيات الناجمة عن الفيــروس تجاوزت 4 آالف
الصين تسيطر “عمليا” على “كورونا” في معقله

بغداد ـ واع

أن  العراقيين  ــنــواب  ال مــن  عــدد  أكــد 
اختيار  لحسم  مستمرة  الــمــشــاورات 

رئيس الوزراء الجديد.
ــائـــرون  وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة سـ
النيابية برهان المعموري، في تصريح 
لوكالة األنباء العراقية، )واع( إنه “تم 
االتفاق على مواصفات مرشح رئيس 
الوزراء، ولم يتم التوصل إلى شخصه 
حتى اآلن”، مضيًفا أنه “من المؤمل أن 
الختيار  يومين  خالل  اجتماًعا  يعقد 

مرشح رئاسة الوزراء”.
وبدوره، أشار النائب عن تحالف الفتح 
أحــمــد األســـدي إلــى أن “الــمــشــاورات 
مرشح  السياسية الختيار  الكتل  بين 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــســتــمــرة”، نــافــًيــا 

ــال 3 أســمــاء إلــى مكتب  “إرسـ
رئيس الجمهورية”.

أوضــح  جانبه،  ومــن 
بيارق  كتلة  رئيس 

“تم  أنه  الخالدي  النائب محمد  الخير 
االتـــفـــاق عــلــى رســـم مــرحــلــة جــديــدة 
لرئيس  التامة  االستقاللية  تتضمن 
التابعين  ــوزراء  ــ الـ وكــذلــك  الـــــوزراء، 
لــلــحــكــومــة”، الفـــًتـــا إلـــى أن “اخــتــيــار 
رئيس الحكومة يجب أال يكون على 
المناصب  وتوزيع  محاصصة  أســاس 

على األحزاب”.
ــادل عبد  ــ ــان رئـــيـــس الــــــــوزراء عـ ــ وكـ
ــوء إلـــى  ــجـ ــلـ ــد أعـــلـــن الـ ــهــــدي، قــ ــمــ ــ ال
خــيــار الــغــيــاب الــطــوعــي عــن جلسات 
ــا الــبــرلــمــان إلـــى عقد  الــمــجــلــس، داعــًي

جلسة استثنائية.
في وقت  الجمهورية  رئاسة  وأعلنت 
ــمــشــاورات مــع الكتل  ســابــق بــدء ال
لرئيس  بديل  السياسية الختيار 
الـــــوزراء بــعــد اعــتــذار محمد 
توفيق عالوي عن التكليف 

بتشكيل الحكومة.

العراق.. استمرار المشاورات الختيار رئيس الوزراء
بيونغ يانغ ـ رويترز

ــل اإلعــــــــالم الـــكـــوريـــة  ــ ــائ ذكــــــرت وســ
الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، أمـــس الــثــالثــاء، 
أشــرف  أون،  كــيــم جــونــغ  الــزعــيــم  أن 
تدريبات عسكرية على  شخصيا على 
إطــالق الــنــار، بما فــي ذلــك إطــالق ما 
ُيعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة 

المدى، للمرة الثانية خالل أسبوع.
وأطـــلـــقـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــدة 
مقذوفات في البحر يوم االثنين، في 
إطار تدريبات على إطالق النار حسبما 
أثــار  مــا  الجنوبية،  كــوريــا  جيش  ذكــر 
دعوات أميركية وصينية لبيونغ يانغ 

للعودة إلى المحادثات الرامية 
النووية  برامجها  إلنهاء 

والصاروخية.
ــة  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــــــرت وكـ
ــاء الــمــركــزيــة  ــ ــب ــ األن
الشمالية،  الــكــوريــة 

جـــيـــش  قـــــــــــادة  أن 

ــوا كــيــم الـــذي  ــقـ ــوري رافـ ــكـ الــشــعــب الـ
لنتيجة  الــكــبــيــر  “ارتـــيـــاحـــه  عـــن  عــّبــر 

التدريبات”.
وقالت الوكالة “الغرض من التدريبات 
الــقــدرة  الــنــار هــو فحص  على إطـــالق 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــمــفــاجــئــة 
على  المدى  بعيدة  المدفعية  لوحدات 

الجبهة األمامية”.
األنباء  وكالة  نشرتها  صــور  وأظــهــرت 
يطلقون  جــنــودا  ــكــوريــة  ال الــمــركــزيــة 
إضافة  المدفعية،  قــذائــف  مــن  عـــددا 
إلــى صــواريــخ مــن أنظمة صــواريــخ 

متعددة الفوهات.
ــة األركــــــــــان  ــ ــئ ــ ــي وذكــــــــــــرت هــ
المشتركة الكورية الجنوبية 
حــلــقــت  ــخ  ــواريــ ــصــ ــ ال أن 
كيلومتر،   200 لمسافة 
إلى  ارتفاعها  ووصل 

50 كيلومترا.

زعيم كوريا يشرف على تجربة صاروخية

اليمن يعاني من أزمة 
كوليرا منسية

قــالــت مــنــظــمــة “أوكـــســـفـــام” الـــدولـــيـــة، أمــس 
الثالثاء، إن اليمن يعاني حاليًا من أزمة كوليرا 
الُمصابين  عــدد  ارتفاع  من  وحــذرت  منسية، 
بالمرض مع اقتراب موسم األمطار في أبريل 
على  الصحية  الرعاية  أنظمة  بينما  المقبل، 
وشك االنهيار. وأفادت المنظمة، في بيان، أن 
تفشي الوباء في العام الماضي يعتبر الثاني 
على اإلطالق على الصعيد العالمي، وال تزال 
الحاالت في تزايد، مشيرة إلى إعالن ارتفاع 
الكوليرا في صنعاء وحجة والحديدة  معدل 

وتعز وذمار منذ العام 2017.

طالبت دول ومنظمات وشخصيات دولية،  «
من بينها مقرر األمم المتحدة الخاص المعني 

بحالة حقوق اإلنسان في إيران الدكتور جاويد 
رحمان، النظام اإليراني بالشفافية حيال مدى 

تفشي فيروس كورونا واإلجراءات التي تتخذ 
للحد منه، وكذلك عدد قتلى احتجاجات نوفمبر 

الماضي، وذلك خالل جلسة عقدها مجلس 
حقوق اإلنسان في مقر المنظمة الدولية في 

جنيف، مساء االثنين. وقدم الدكتور رحمان، 
تقريره الدوري الشامل حول االنتهاكات في 

إيران، بما فيها قمع االحتجاجات األخيرة وحالة 
االحتقان المستمرة في البالد وتكتم السلطات 

اإليرانية على أعداد القتلى والمعتقلين من 

متظاهري االحتجاجات األخيرة في نوفمبر 
الماضي. كما انتقد التقرير مواصلة إسكات 

الصحافيين وناشطي حقوق اإلنسان واستمرار 
اضطهاد القوميات واألقليات والنساء 

والعمال والفئات المهمشة في المجتمع 
اإليراني. وأشار المقرر الخاص إلى أنه خالل 
االحتجاجات اإليرانية استخدمت السلطات 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتم اعتقال 
ما ال يقل عن 7000 شخص. وكرر رحمان 

دعوته إلجراء تحقيق في احتجاجات إيران، 
وأشار إلى صدور األحكام القاسية مثل عقوبة 

اإلعدام ضد المحتجين، بمن فيهم الذين 
أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. واتخذت 

مختلف الدول موقفا قويا ضد النظام اإليراني 
وأدانت انتهاكاته الواسعة، وطالبت باتخاذ 

إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل 
ضد المتظاهرين والناشطين واألقليات. كما 

سلطت منظمة حقوق اإلنسان األهوازية الضوء 
في بيان على تدهور وضع حقوق اإلنسان 

ضد عرب األهواز في إيران الذين يعانون من 
القمع واالضطهاد والتمييز من قبل السلطات 

اإليرانية. وتحدث أعضاء المنظمة عن قيام 
الحرس الثوري اإليراني واألمن االيراني بارتكاب 

مجزرة في منطقة معشور جنوب إقليم 
األهواز، أسفرت عن مقتل 148 مواطًنا متظاهرا 

سلميا أثناء االحتجاجات نوفمبر الماضي.

مجلس حقوق اإلنسان يطالب إيران بالشفافية بشأن “كورونا” والقمع

جنيف ـ العربية نت

دبي ـ العربية نت
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الوجبـــات الثقافية الســـريعة واالســـتهالكية تأثيرهـــا على العقل مثـــل تأثير وجبات 
الفاست فود على المعدة، يجرني ذلك صدفة إلى مسلسل أميركي بعنوان “فرينديز 
فـــروم كولـــج”، يضطـــر كاتـــب معـــروف لـــه مؤلفـــات مشـــهورة لتنـــاول أعمـــال جادة 
وحقيقيـــة، ويضطـــر أمام الحاح دار النشـــر إلى تغيير نهجه فـــي الكتابة واالنحراف 
بمواضيع رواياته من اإلبداع األدبي الجاد إلى كتابة روايات للمراهقين والشباب ما 
دون الرابعة عشـــرة والســـابعة عشـــرة، وذلك ألن ســـوق الكتاب لم يعد للكتاب الجاد 
ودور النشـــر ليســـت مستعدة للتضحية بخسائر مادية ألن ســـوق القراءة للمراهقين 
الذيـــن يبحثـــون عن روايـــات الحب الســـريع والمجنون من نوعيـــة مصاصي الدماء 
واالســـتحمام الجماعي والوحوش والحســـناوات وغيرها من تلك القصص الخيالية 

المجنونة التي تثير الغرائز لدى المراهقين.
أوحـــى لي هذا المسلســـل رغـــم إيقاعـــه األميركي االســـتهالكي وأفكاره “الشـــطحة” 
فـــي الحيـــاة العصريـــة واالنفتاح بال حدود في العالقات، بأن الفرق من حيث ســـوق 
القراءة ونوعية القراء في عالم اليوم قد ال يختلف من زاوية تراجع الثقافة الجادة 
وانســـحاب ارنســـت همنغـــواي وجون شـــتاينبك لصالـــح قصص وروايـــات مصاصي 
الدمـــاء، يعادلهـــا عندنـــا فـــي عالمنـــا العربـــي قصـــص الغـــرام الســـريعة وموضوعات 
التطرف في التدين وروايات الهجر والعذاب وســـهر الليالي، تلك القصص الســـريعة 

األشبه بالفاست فود.
ثقافة جزء كبير من جيل هذه األيام هي ثقافة الوجبات السريعة، ال أجمع وال أعمم 

ولكـــن غالبية زبائـــن المكتبات هم أولئـــك الباحثون إما عن كتـــب التطرف والتزمت 
الدينـــي أو الروايـــات والقصـــص المدغدغـــة للعواطـــف والمشـــاعر لـــدى المراهقيـــن، 
هـــؤالء هم غالبية جمهور ســـوق الكتاب اليوم. طبعـــا ال يعني ذلك أنه ال يوجد قراء 
حقيقيـــون لألعمـــال الجادة والراقيـــة وذات المادة الفكرية واألدبيـــة، لكنني أتحدث 
هنا عن سوق الكتاب من زاوية الناشر والموزع الذي يبحث عن هذه األعمال لتغذية 
ســـوق اســـتهالكي فقد بريق الثقافة والوعي والمعرفة اإلنسانية والحضارية، وغرق 
في ثقافة الفاســـت فود التي أرغمت دور نشـــر عربية وعالمية على الخضوع لرغبة 
هذه األجيال من القراء الذين أفســـدوا المعرفـــة والثقافة، فمقابل رواية مثل “أوالد 
حارتنـــا” لنجيـــب محفـــوظ توضع على رفـــوف المكتبات وال يعرف عنهـــا جيل اليوم 
شيئًا، نرى كتاب مثل “زوجي خائن” أو رواية مثل “حب خلف الحجاب” “أبحث عن 
عـــروس لزوجي” وهـــذه عناوين نموذجية فقـــط، يعاد طبعها بالعشـــرات، وتنظم لها 

حفالت التوقيع!
في الغرب وفي الشـــرق األوروبي وحتى في الجانب اآلســـيوي، هناك سوقان، سوق 
للمراهقين والشباب وسوق للثقافة المعرفية الجادة، لكن السوق العربي والخليجي 
خصوصا لألســـف الشـــديد انزلق لثقافة الوجبة الســـريعة التي تتخم العقل وتســـبب 

التضخم والترهل في العقل مثلما تفعل الوجبات السريعة في المعدة.

تنويرة: رأيت متشائما فتفاءلت ورأيت متفائال فتشاءمت!. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

وجبات “الفاست فود” الثقافية

كيـــف تســـيطر علـــى...! أكثر العبـــارات شـــيوًعا، في الوقـــت الحاضر؛ 
فمـــا إن تكتبونهـــا علـــى صفحة مســـتر )جوجـــل(؛ حتـــى تقودكم إلى 
عناويـــن، ما أنزل هللا بها من ســـلطان؛ نتيجة كثرتها، وتفّلتها، وتنوع 
موضوعاتهـــا: كيف تســـيطر علـــى العالم؟ كيف تســـيطر على الرجل؟ 
المرأة؟ الحبيب؟ االنفعال؟ المرض؟ الســـحر؟ الكوارث؟ والكثير من 
الموضوعات التي تجد نفسك منجذًبا نحو قراءتها أو مشاهدتها؛ ألن 
لديك رغبة ظاهرة أو مكبوتة، في التحكم باألشـــياء، أو األشـــخاص، 
الظـــروف! وال عجـــب؛ فاإلنســـان مخلـــوق مســـؤول عـــن نفســـه  أو 
والمحيطيـــن بـــه، وعليه تقـــع تبعات ال حصر لهـــا، تتطلب منه البحث 
عـــن أفضـــل ســـبل: اإلدارة، والضبط، والرقابـــة، والتعديـــل، والتغيير، 

والتوجيه، واإلرشاد، وغيرها.
مـــن الجميـــل أن نبحث عن طرق الســـيطرة – أًيا كانـــت مواضيعها – 
لكن هذا التوجه السلوكي نحو السيطرة، ما لم يكن مسبوًقا بتقنيات 
هـــات مـــا نرغـــب فـــي الســـيطرة عليه؛ فـــإن وقوعه  أو آليـــات أو ُموجِّ

في الزمن الحاضر، أو المســـتقبلي القريب أشـــبه بالحتمّي أو المؤكد 
الحـــدوث! مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ يعني - ببســـاطة - أن تعالج ما تخشـــاه 
أو تهابـــه، أو مـــا يزعجك، قبل حدوثه؛ ألن مجرد حدوثه، ســـيرجعك 
فـــي كل مرة إلى المربـــع األول، أو نقطة الصفر، أو البحث األول! ولن 
تنفعـــك كل برمجيات كيف تســـيطر! كيف تســـيطر هـــذه إْن لم تتعلم 
منهـــا: كيف توقف شـــًرا مقيًتا، قبـــل وقوعه، والحيلولـــة دون تكراره 
مســـتقبال؛ فســـتبقى تحوم في الكلمات الرنانة فقط، التي ال تتجاوز 

دغدغة أذنيك! وهذا سيئ.

كل أجوبة: كيف تسيطر – في يقينياتي – منقوشة بحبر الوقت أو  «
الزمن! إِْن أردت أن تتجاوز رهبة امتحان – مثال – فعليك أن تسبق كل 

حيثياته الزمنية؛ اسبق موعده؛ بالدرس والبحث. كن جاهزا. كن أول 
الحاضرين إلى قاعاته، وهذا مهم )مليون(؛ فهو يمثل التهيئة النفسية، 

أو الروحية! عليك أن تسيطر على المكان، أن تتهيأ للضوء، والصوت، 
ودرجة الحرارة، والبرودة! عليك أن تعرف موقعك، والمحيطين بك، 

والمراقبين.

د. زهرة حرم 

كيف تسيطر على...!

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

للتواصل: 17111483

قوانين رادعة بحق كل من يستهتر بأمن وصحة المجتمع
فـــي وقـــت األزمات والمحن يفترض أن يشـــمر الجميع عن ســـاعد الجد 
والتعـــاون واالنضباط، ويتبع اإلرشـــادات الحكومية بشـــكل مســـتمر بما 
يضمـــن ســـالمة الجميـــع، ومنـــذ أول يـــوم من قضيـــة “كورونـــا” وضعت 
الحكومـــة اســـتراتيجية وقائيـــة وتشـــخيصية وعالجيـــة علـــى مختلف 
المســـتويات، ووفـــرت األجهزة والطواقم الطبية ذات المســـتوى العالي، 
ولـــم تطلب من المواطنين والمقيمين ســـوى التعاون فـــي مكافحة هذا 
المـــرض، بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وقد شـــدد مجلس الوزراء في 
جلســـته األخيرة )علـــى مواصلة اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية الصارمة 
والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا )كوفيد 19( ومنع انتشاره 
باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة ضـــد كل مـــن يعـــرض اآلخريـــن للعـــدوى 
باالمتنـــاع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشـــار المرض ومنها؛ عدم االلتزام 
بالحجـــر المنزلي وشـــروطه بتطبيق أقصى العقوبـــات المنصوص عليها 
فـــي قانـــون الصحة العامة رقم )34( لســـنة 2018 التـــي تعاقب بالحبس 
مـــدة ال تقـــل عـــن 3 أشـــهر وبغرامـــة ال تقل عـــن 1000 دينـــار وال تجاوز 
10 آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كما أهـــاب مجلس الوزراء 

بالمواطنيـــن الكـــرام اتخـــاذ أقصـــى درجـــات الحيطـــة والحـــذر وعـــدم 
التســـاهل فـــي إجـــراءات الوقايـــة خصوصـــا في ظـــل انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد في أنحاء عدة من العالم(.
المسألة ليست معقدة حتى ال يفهمها البعض خصوصا من يتساهل في 
اإلجـــراءات، فحين يدخـــل الوباء – أي وباء كان - يتـــم تفعيل المراقبة 
الوبائية والتدخالت الســـريعة الحتواء وحصر الوباء، ومنع انتقاله بأي 
شـــكل من األشـــكال وعزل الحاالت المصابة وتلقيها الخدمات العالجية 
علـــى أكمل وجه، ومـــن الطبيعي أن يلتزم المواطن بالخطة المعمول بها 
بمراحلها المختلفة، ومن يرفض االنصياع للتعليمات التي وضعت أصال 

لسالمته وسالمة الجميع تطبق عليه اإلجراءات القانونية.

أجل.. نحن مع اإلجراءات الوقائية والقوانين الرادعة بحق كل من يستهتر  «
بأمن وصحة المجتمع، وال يلتزم التزاما كامال بالتعليمات التي وضعتها 

الجهات المختصة لمحاربة الفيروس والحد من انتشاره، فكل فرد منا 
يضطلع بمهام ومسؤوليات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو 

سالمة وطننا البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في اليوم العالمي للمرأة
في اليوم العالمي للمرأة نرفع يد التحية لصاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك المفدى رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة على جهدها المخلص من أجل رفع شـــأن المرأة 
البحرينية، فبفضل ســـموها أصبحت المرأة البحرينية في مكانة عالمية 
رفيعـــة ونالـــت احترام العالم كله بعد أن انتقلت من مرحلة التمكين إلى 

مرحلة التقدم.
لقد اســـتفادت المرأة البحرينية بشكل كبير من الرعاية الملكية الكريمة 

واالهتمام والدعم والتشجيع الذي أواله جاللة الملك المفدى للمرأة.
وكان انتقـــال المـــرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلـــى مرحلة التقدم، 
الذي تحقق بقيادة وجهد ســـمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم، أمرا مبنيا 
علـــى أرقـــام وإنجازات ملموســـة علـــى األرض وليس مجـــرد كالم يقال 
في مناســـبات مختلفة أو اســـتخدام نماذج نســـائية محدودة العدد في 

تجميل صورة المجتمع أمام العالم.
فالمـــرأة البحرينيـــة موجـــودة علـــى األرض من حيث العـــدد ومن حيث 
الكيف والقدرة على التأثير اإليجابي في تقدم المجتمع البحريني، وهذا 
يرجع بال شـــك إليمان جاللة الملك المفدى بدور المرأة في بناء اإلنسان 
البحريني الذي هو غاية من الغايات التي سعى من أجل تحقيقها خالل 

عهد جاللته الزاهر.
ونحن في اليوم العالمي للمرأة البد أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضرة  «

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
على دعمه الكبير للمرأة البحرينية، والبد أن نرفع يد التحية لراعية المرأة 
البحرينية وصانعة مجدها في العصر الحديث سمو األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم، ونجدد لسموها العهد بمواصلة بذل الجهد من أجل صنع المزيد 
من التقدم للمرأة البحرينية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أهداف الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص االرتقاء بالسياســـات 
واالســـتراتيجيات ألنشـــطة القطاعيـــن العـــام والخـــاص كتطويـــر البنية 
األساســـية والخدمـــات العامـــة وغيرهـــا مـــن المرافق التي يحتـــاج إليها 
الجميع، وتتم الشراكة بينهما بالتعاقد لتنفيذ المشروعات، وتلجأ الدولة 
لهذه الشـــراكة التي ظهرت في بداية التســـعينيات في )بريطانيا والهند 
وروسيا وكندا وأستراليا( لعدم كفاية االستثمارات ونظًرا لزيادة الطلب 

على مشاريع البنية التحتية والزيادة في عدد السكان. 
إن الشـــراكة بيـــن القطاعين وســـيلة مهمـــة لتطوير النشـــاط االقتصادي 
والحفـــاظ عليـــه، وتعمـــل علـــى وضـــع حلـــول مالئمـــة للمشـــكالت التـــي 
ترافـــق مختلـــف األنشـــطة االســـتثمارية واالقتصاديـــة المشـــتركة، وقد 
ســـاهمت الجوانـــب الِعلميـــة والدراســـات الحديثـــة في القرن العشـــرين 
والتطـــور االقتصـــادي النوعـــي فـــي توســـيع الشـــراكة وارتفـــع التعـــاون 
والتفاعل بتوظيف إمكانياتهما البشـــرية والمالية واإلدارية والتنظيمية 
والتكنولوجية والمعرفية، بجانب احترام المسؤولية المشتركة لتحقيق 
أهـــداف المشـــاركة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التـــي تعـــم فوائدها على 

القطاعين والمواطنين.
تســـاهم مشـــاركة القطـــاع الخاص فـــي تحقيـــق التنمية المســـتدامة مع 
الدولـــة، كمـــا أن لـــدى القطـــاع الخـــاص التقنيـــات الفنيـــة والتكنولوجية 
المتطـــورة والكفـــاءة في تنفيـــذ العديد من األنشـــطة االقتصادية وهذا 
يعمل على تحقيق قيمة أعلى لألموال المستثمرة، وُتعتبر هذه الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن نموذًجـــا ُمتطـــوًرا ألنشـــطة األعمـــال التي تســـاعد على 
زيادة اســـتثمارات القطاع الخاص في كل مجاالت النشـــاط االقتصادي 

واالجتماعي للوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات.

وتتطلب رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030م مشاركة القطاع الخاص  «
في تنفيذ هذه الرؤية التي ستحقق النمو االقتصادي البحريني، وعلى 
الدولة زيادة الجهود الرامية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص 
للمشاركة في مجمل المشروعات االقتصادية واالجتماعية، وتوفير 

حوافز هذه الشراكة من القوانين والتشريعات الفاعلة والمبادئ والقرارات 
التوجيهية التي تعمل على خلق بيئة تحمي األنشطة االقتصادية من 

المخاطر القانونية في حال تنفيذ المشروعات مًعا. إن ترسيخ مشاركة 
القطاع الخاص الوطني المستدامة في المشاريع العامة يتطلب وجود 

قوانين بسيطة ال ُمرهقة.

عبدعلي الغسرة



بدأ العد التنازلي إلقامة سباق الخيل الكبير 
علـــى كأس حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
والـــذي ســـينظمه نـــادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل يـــوم بعد غـــٍد الجمعة على 
مضمـــار ســـباق النـــادي بالصخيـــر، وســـط 
اســـتعدادات تنظيميـــة وفنيـــة مكثفـــة من 
خالل نادي راشـــد الذي يعمـــل على إظهار 
وكذلـــك  المشـــرفة،  بالصـــورة  المناســـبة 
اإلســـطبالت المشـــاركة التـــي تعمـــل علـــى 
إعـــداد وتجهيـــز جيادهـــا القويـــة لخـــوض 

منافسات السباق. 
وأعلنـــت أمـــس القائمـــة النهائيـــة للجيـــاد 
المشـــاركة فـــي الســـباق الكبير بعـــد إجراء 
مـــن  للجيـــاد  النهائيـــة  التداخيـــل  عمليـــة 
قبل اإلســـطبالت المختلفة والتي شـــهدت 
تسجيل 40 جواًدا من أقوى ونخبة الجياد 
العربيـــة والنتاج المحلي والمســـتوردة في 
المضمـــار البحريني، حيث جـــاءت القائمة 
النهائية للجياد المشاركة في أشواط سباق 

كأس جاللة الملك على النحو التالي: 
جاللـــة  كأس  علـــى  يقـــام  األول  الشـــوط 
الملـــك لخيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلـــة 
المســـجلة في “الواهو” مســـافة 1600 متر 
والجائـــزة 7000 دينار وبمشـــاركة 6 جياد 
هـــي “الجالبـــي 1544، الصقـــالوي 1564، 
كحيـــالن عافـــص 1675، كحيـــالن عافص 
1695، كحيـــالن عافص 1708، الصقالوية 

.”1733
الشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى كأس شـــركة 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  ســـبرنت  تترســـل 
1000 متـــر مســـتقيم  “مســـتورد” مســـافة 
والجائـــزة 5000 دينار وبمشـــاركة 8 جياد 
لـــوك،  هـــي “فـــور ويـــل درايـــف، اليـــك ذا 
مليـــار،  مرحبـــا  أرمانـــدو،  دون  كينكـــس، 

أركيك، البرق، سمر بلوسوم”.
الشـــوط الثالـــث يقـــام علـــى كأس الميثاق 
للفئـــة الثانيـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة األولـــى 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 
8000 دينـــار وبمشـــاركة 9 جيـــاد هي “ثور 
كهيل ســـتار، بالســـترا، غوماتـــي، الجالبي، 
أوســـتين بـــاورز، كـــوال فورســـت، غرافيت 

ستورم، مشتاق، ستار بوي”.

علـــى كأس جاللـــة  يقـــام  الرابـــع  الشـــوط 
الملك لجياد الدرجـــة األولى “نتاج محلي” 
مســـافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار 
وبمشـــاركة 6 جيـــاد هي “دليـــل، غود نيوز، 

سنيك إيغل، الطارق، ميمونه، فالنتاين”.
الشـــوط الخامس واألخير يقام على كأس 
جاللـــة الملـــك للفئـــة األولـــى مـــن الدرجـــة 
متـــر   2400 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى 
 11 وبمشـــاركة  ديـــار   20000 والجائـــزة 
جواًدا هـــي “أي أي، جزيل، ليد باك روميو، 
مـــكاك، نيـــو شـــو، برشـــر بوينت، راســـتنغ، 
تونابروكـــي، فيـــل دو ســـول، وات أ ولكم، 

البرت فيني”. 
المنافســـات  الســـباق  جمهـــور  ويترقـــب 
المرتقبة بين نخبة الجياد التي تم إعدادها 
مـــن قبـــل اإلســـطبالت المختلفـــة لخـــوض 
أشـــواط الســـباق الكبيـــر خصوًصـــا بعدمـــا 
حـــرص المضمريـــن علـــى اختبـــار جهوزية 

هـــذه الجيـــاد فـــي بعـــض مشـــاركاتها فـــي 
سباقات هذا الموســـم وإراحتها والوقوف 
علـــى جهوزيتها الصحيـــة والبدنية لتكون 
الســـباق  منافســـات  خـــوض  علـــى  قـــادرة 
بالصـــورة القويـــة المطلوبة، كما ستكشـــف 
العالمييـــن  الفرســـان  هويـــة  عـــن  غـــًدا 
والمحترفين الذين ســـيتم االســـتعانة بهم 
من قبـــل بعض المالك والمضمرين لخوض 

منافسات أشواط السباق.
ومـــع اقتراب موعـــد الســـباق الكبير ترتفع 
درجـــة الترقـــب والحماس لموعد الســـباق 
مـــن خـــالل الترشـــيحات والتوقعـــات فـــي 
أوســـاط جمهـــور ومتابعـــي ســـباق الخيـــل 
للمنافســـات التـــي ســـتكون عليها أشـــواط 
الســـباق الخمسة في ظل مشاركة عدد من 
أبطـــال أشـــواط ســـباق كأس جاللـــة الملك 
الجـــواد  سيشـــارك  إذ  الماضـــي،  الموســـم 
“راســـتنغ” حامل لقـــب كأس جاللـــة الملك 

“الجالبـــي  والجـــواد  المســـتوردة،  للجيـــاد 
الملـــك  لقـــب كأس جاللـــة  1544” حامـــل 
للجياد العربية، فيما سيشارك الجواد “ثور 
كهيـــل ســـتار” حامـــل لقـــب كأس الميثاق، 
اختبـــارا  الجيـــاد  هـــذه  ســـتواجه  حيـــث 
للمنافســـة مـــن الجياد القويـــة في مختلف 
األشـــواط خصوًصـــا مـــع مجموعـــة الجياد 
بمســـتوياتها  الموســـم  هـــذا  بـــرزت  التـــي 
ونتائجهـــا ومنهـــا الجـــواد “الطـــارق” بطـــل 
الداربـــي الـــذي ســـيخوض المنافســـة على 
كأس جاللـــة الملك للنتـــاج، بجانب الجواد 
“كحيـــالن عافص 1708” بطل كأس ســـمو 
ولـــي العهد للجيـــاد العربية، فيما ســـترتفع 
درجة المنافســـة واألثارة على كأس جاللة 
الملك للجياد المستوردة بين مجموعة من 
نخبـــة الجيـــاد المســـتوردة يتقدمها حامل 
اللقـــب “راســـتنغ” ومنافســـيه “جزيـــل، نيو 
شـــو، مـــكاك”، في حيـــن تم ســـحب الجواد 

“بولسار “ بطل كأس سمو ولي العهد بعدما 
تـــم تســـجيله فـــي القائمـــة المبدئيـــة وكان 
أبرز المرشـــحين للفوز بـــكأس جاللة الملك 

للنتاج المحلي.

ديتوري يتقدم الفرسان العالميين

الملـــك  جاللـــة  كأس  ســـباق  وسيشـــهد 
مشاركة مجموعة من الفرسان المحترفين 
والعالمييـــن الذين عادة ما يتم االســـتعانة 
بهم ســـنوًيا لقيـــادة بعض الجيـــاد في هذا 
الســـباق الكبير بجانب مجموعة الفرســـان 
المحترفين األجانب والفرسان البحرينيين 
وأبرزهـــم الفـــارس عبـــدهللا فيصـــل الـــذي 
انتزع صدارة قائمة الفرســـان للمرة األولى 

األسبوع الماضي برصيد 18 فوزا.
اإليطالـــي  العالمـــي  الفـــارس  وســـيكون 
فرانكـــي ديتـــوري فـــي مقدمـــة الفرســـان 
المشـــاركين فـــي ســـباق كأس جاللة الملك 
من خـــالل قيادتـــه الحصانين المرشـــحين 
الثالـــث،  الشـــوط  فـــي  ســـتار”  “ثوركهيـــل 
والحصان “راســـتنغ” في الشوط الخامس، 
حيـــث سيســـعى فرانكـــي لتكـــرار قيادتـــه 
الميثـــاق  بـــكأس  الفـــوز  الـــى  الحصانيـــن 
وكأس جاللـــة الملـــك للموســـم الثاني على 
التوالي وســـط المنافســـة التي سيواجهها 
من الفارس العالمـــي اآلخر الهولندي أدري 
ديفريـــس الذي ســـيقود الجواد “بالســـترا” 
في الشوط الثالث، وكذلك الجواد المرشح 
“جزيـــل“ فـــي الشـــوط الخامـــس، بجانـــب 
قيادته الجواد “الطارق” في الشوط الرابع 
حيـــث يســـعى أدري فريـــس الـــى انتـــزاع 
االنتصـــارات بالكـــؤوس الثالثـــة خصوًصا 
بعـــد تألق الفـــارس وتحقيقـــه االنتصارات 
للمســـتورد  العهـــد  ولـــي  ســـمو  بكـــؤوس 

واإلنتاج المحلي.
الفـــارس  الســـباق مشـــاركة  كمـــا سيشـــهد 
سبنســـر  جيمـــي  البريطانـــي  المحتـــرف 
فـــي  “نيـــو شـــو”  الحصـــان  الـــذي ســـيقود 
الشـــوط الخامس، وكذلك الفارس باتريك 
كاشـــغراف الـــذي ســـبق لـــه المشـــاركة في 
السباق الـ 18 لهذا الموسم، بجانب الفارس 
البريطاني بريت دويل الذي ســـبق خوض 
فـــي  البحرينيـــة  الســـباقات  مـــن  العديـــد 

المواسم األخيرة.

راستنغ الفائز بكأس الملك العام الماضي

ارتفاع اإلثارة والترشيحات ومشاركة فرسان عالميين بكأس جاللة الملك
الكبيـــر الســـباق  موعـــد  مـــن  ســـاعة   48 قبـــل  للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  إعـــان 
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

إطــالق كــأس السوبــر العربــي للطائــرة
بــــنــــاء عـــلـــى مـــقـــتـــرح مـــــن رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــطـــائـــرة

وافقـــت اللجنـــة التنفيذية لالتحـــاد العربي للكرة 
الطائـــرة على مقترح رئيس االتحاد الشـــيخ علي 
بن محمد آل خليفة بتنظيم كأس الســـوبر العربي 
والـــذي سيشـــارك فيـــه فريقـــان مـــن قـــارة آســـيا 
وفريقـــان من قـــارة أفريقيـــا وتم تكليـــف األمانة 
العامـــة بعمـــل دراســـة لنظـــام البطولـــة والموعـــد 
المقتـــرح إلقامتها وعرضها فـــي االجتماع المقبل 
للجنـــة التنفيذيـــة والـــذي مـــن المؤمـــل أن يعقـــد 
بمملكـــة البحريـــن فـــي النصـــف األول مـــن أبريـــل 

.2021
وتقـــوم األمانة العامة لالتحـــاد العربي حاليا على 
إعداد دراســـة متكاملـــة ومقترح شـــامل للمقترح 
مـــع  واألنديـــة،  للمنتخبـــات  ســـيخصص  والـــذي 
احتمـــال أن يقتصر على المنتخبات فقط في ظل 
عدم مشاركة األندية العربية بصورة منتظمة في 

بطولة األندية اآلسيوية.

ومـــن المتوقـــع أن يتـــم اإلعالن عن شـــكل ونظام 
كأس السوبر العربي في اجتماع اللجنة التنفيذية 
المقبل، على أن تقام النســـخة األولى من البطولة 

في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2021.
وعلـــى صعيد آخـــر، فقد قرر االتحـــاد العربي منح 
العربيـــة  المنتخبـــات  بطولـــة  اســـتضافة  تونـــس 

للرجـــال التـــي ســـتقام بنهاية شـــهر ســـبتمبر وفقا 
لرغبة الجامعة التونسية للكرة الطائرة، بعدما كان 
مقـــررا للبطولـــة أن تقام في العـــراق، حيث ارتأت 
اللجنة التنفيذية منح تونس االستضافة في ظل 
األوضاع السياسية التي يعيشها العراق، وقد وقع 

االختيار على تونس باعتبارها البلد االحتياط.

تفتتــح اليــوم )االربعــاء( بطولــة كأس رئيــس االتحــاد لكــرة اليــد 
لدوري أندية الدرجة األولى للموسم الرياضي 2020 -  2019.

للفـــرق  البطولـــة  هـــذه  وتقـــام 
التـــي احتلت المراكز من )7 إلى 
التضامـــن،  “الديـــر،  وهـــي:   )11

توبلـــي  البحريـــن، 
وســـماهيج”، حيث 

ســـتتصارع هذه 
فيمـــا  الفـــرق 
مـــن  بينهمـــا 
حصـــد  أجـــل 
الـــكأس وذلـــك 

واحـــد  دور  مـــن 
)جمع نقاط(.

مباراتـــان  اليـــوم  وتقـــام 
اللعبـــة  اتحـــاد  صالـــة  علـــى 
حضـــور  بـــدون  الحصـــم  بـــأم 
جماهيري، ويلتقـــي في األولى 

البحريـــن مع توبلي عند الســـاع 
5.30 وتعقبها مبـــاراة التضامن 

وسماهيج في تمام الساعة 7.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون 
قويـــة  المنافســـة 
للغايـــة بيـــن فرق 
المرحلـــة،  هـــذه 
كون مستوياتها 
الفنيـــة متكافئة 
توجـــد  وال 
كثيـــرة  فـــوارق 
بينهـــم، وهـــذا األمـــر 
سيضفي الكثير من الندية 
النتـــزاع الفـــوز وحصـــد النقاط 
التي تؤهله للظفر بكأس رئيس 

االتحاد.

افتتاح بطولة كأس رئيس االتحاد لليد
علي مجيد

حسن علي

صراع قوي ستشهده أشواط السباق الكبير
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حسن علي

علي بن محمد يترشح لعضوية اآلسيوي

تألق بحريني إماراتي في سباق مهد السلوقي العربي

الـــــطـــــائـــــرة اتـــــــحـــــــاد  لـــــلـــــجـــــان  مــــرشــــحــــيــــن   4

ـــاء اإلثـــارة ـــاهم فـــي إضف ـــن س ـــة المـــاك الخليجيي ـــود نخب ـــي: وج الرميح

اعتمــد االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة قائمة مرشــحيه النتخابــات االتحاد 
اآلسيوي للكرة الطائرة والتي ستجرى بتاريخ 15 و16 يونيو المقبل بالعاصمة 
التايلندية بانكوك، حيث رشــح مجلس اإلدارة رئيس االتحاد الشــيخ علي بن 
محمــد آل خليفــة لعضويــة اللجنــة التنفيذية لإلتحاد القاري، فيما تم ترشــيح 
نائــب الرئيــس جهاد خلفان كمدقق مالي ليكون بشــكل تلقائــي عضوا باللجنة 

التنفيذية في حال فوزه.

اللجـــان فقـــد رشـــح  وعلـــى مســـتوى 
االتحاد محمد الذوادي للجنة التدريب 
والتطوير وهو يشـــغل حاليا ســـكرتير 
اللجنـــة، وعلـــي الســـيد للجنـــة الفنية، 
الشـــواطى،  للجنـــة  الفـــردان  ومحمـــد 

وجعفر ابراهيم للجنة الحكام.
ويترأس االتحاد اآلســـيوي الســـعودي 
بـــن ناصـــر ويمثـــل مملكـــة  د. صالـــح 
المكتـــب  عضويـــة  فـــي  البحريـــن 
التنفيذي حاليا جهاد خلفان، ويســـعى 
االتحـــاد البحرينـــي للمحافظـــة علـــى 
مقعـــد البحرين في االتحاد اآلســـيوي 
وربمـــا الحصـــول علـــى مقعديـــن ألول 

مرة.

آخـــر  مـــارس   10 الثالثـــاء  ويعتبـــر 
الترشـــح  طلبـــات  لتقديـــم  موعـــد 
لرئاســـة االتحـــاد وعضويـــة اللجنة 

التنفيذية وباقي اللجان العاملة.
وكانت البحرين اســـتعادت مقعدها 
فـــي االتحاد اآلســـيوي والـــذي كان 
الرئيـــس األســـبق لالتحـــاد  يشـــغله 
محمد جاســـم حمـــادة حتـــى قرابة 
العـــام 2001 بعد فوز جهـــاد خلفان 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  بعضويـــة 
اآلسيوي بالتزكية عن منطقة غرب 
آســـيا فـــي االنتخابـــات التـــي جرت 

عام 2015.
ومنذ العـــام 2001 لم تفـــز البحرين 

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  بعضويـــة 
الشـــيخ  انســـحاب  بعـــد  اآلســـيوي 
مـــن  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  علـــي 

ســـباق الترشـــح؛ مـــن أجـــل توحيد 
الصـــف العربي في االنتخابات التي 

سبقتها.

توج راشـــد بن ذياب الرميحي رئيس 
برياضـــات  العربـــي  الســـلوقي  لجنـــة 
أبطـــال مســـابقة  الشـــعبي،  المـــوروث 
العربـــي للخليجييـــن  الســـلوقي  مهـــد 
في فئاتهـــا المختلفة الذكـــور واإلناث 
خـــالل  وذلـــك  )المخاليـــط(  والخلـــط 
الســـباق الـــذي شـــهد مشـــاركة نخبـــة 
مـــن مالك الســـلوقي العربـــي في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
 وتأتـــي هـــذه الســـباقات فـــي ختـــام 
فعاليات النسخة السادسة من موسم 

ناصر بن حمد للصقور والصيد.
مـــن  المالـــك عدنـــان ســـلمان   وتـــوج 
فـــي ســـباق  بالمركـــز األول  البحريـــن 
الذكور لمسافة 1500 متر والذي أقيم 
في قريـــة البحرين الدولية لســـباقات 
القدرة، فيما حل المالك خالد ســـلمان 
المعـــاودة مـــن البحريـــن فـــي المركـــز 
الثانـــي، بينمـــا تمكـــن المالـــك منصـــور 
محمـــد المزروعي من دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة مـــن الفوز 

بالمركز الثالث في هذا السباق.
 وعلى مســـتوى ســـباق اإلنـــاث، حقق 
ســـلمان  خالـــد  البحرينـــي  المالـــك 

األول  بالمركـــز  الفـــوز  مـــن  المعـــاودة 
وبطولة هذا الســـباق الخليجي، تاركا 
خالـــد  حمـــد  للمالـــك  الثانـــي  المركـــز 
الرميحي، فيما كان المركز الثالث من 

نصيب المالـــك اإلماراتي جابر عوض 
المنصوري. 

 وفي الســـباق الثالـــث لفئة المخاليط، 
ســـيطر مـــالك اإلمـــارات علـــى المراكز 

الثالثة األولى في الســـباق، إذ توجت 
الشـــيخة حصة بنـــت المـــر آل مكتوم 
بالمركز األول، فيما كان المركز الثاني 
والثالث من نصيـــب المالك اإلماراتي 

سيف محمد الكتبي.
 وشهد السباق حضورا كبيرا من مالك 
ومحبي الســـلوقي العربـــي في مملكة 

البحرين ودول الخليج.
الرميحـــي  راشـــد  هنـــأ  جانبـــه،  مـــن   
فـــي  الخليجـــي  بالســـباق  الفائزيـــن 
الفئـــات، مشـــيدا بالتنافـــس  مختلـــف 
التـــي  الرياضيـــة  والـــروح  الشـــريف 

سادت أجواء السباقات الثالثة.
 وأضاف: “تشرفنا بمشاركة المالك من 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مما 
جعل السباقات الثالثة النهائية مثيرة 

لوجود نخبة المالك في الخليج”.
مهـــد  ســـباقات  أن  الرميحـــي  وأكـــد   
السلوقي العربي تحظى باهتمام كبير 
باعتبارهـــا جزءا من موســـم ناصر بن 
حمـــد للصقـــور والصيـــد والـــذي يقـــام 
التراثيـــة  الرياضـــات  إحيـــاء  بهـــدف 
ضمـــن البرامج والخطـــط التي تضعها 
بهـــذه  لالهتمـــام  الرياضيـــة  القيـــادة 

الرياضات.

الشيخ علي بن محمد جهاد خلفان

من التتويج

تحت رعايـــة رئيس مجلـــس إدارة 
عقـــارات البحريـــن حســـن إبراهيـــم 
كمـــال، يلتقي اليـــوم األربعاء فريقا 
مركز شباب الدمســـتان ونادي سار 
فـــي نهائي بطولـــة الميثاق الكروية 
التـــي   ،2020 للناشـــئين  الثانيـــة 
تقـــام برعاية ودعم من مفروشـــات 
أحمـــد شـــريف، وبتنظيم وإشـــراف 
والتســـويق  للترويـــج  المونديـــال 
المبـــاراة  وســـيحتضن  الرياضـــي، 
ملعب نادي ســـار وذلك عند الساعة 

السابعة مساًء.
وفريـــق الدمســـتان كان قـــد تصدر 
الـــدوري التمهيـــدي للبطولة برصيد 
15 نقطـــة مـــن الفـــوز فـــي خمـــس 
مباريات، وتغلب في نصف النهائي 
علـــى النجـــوم بهدفيـــن لهـــدف، أما 
نادي ســـار فقد حـــل ثانيًا في الدور 
التمهيـــدي ب 10 نقـــاط ثـــم واصل 
تألقـــه فـــي البطولة واجتـــاز محطة 

مركز شباب الشـــاخورة بنجاح في 
نصف النهائي وبهدف نظيف.

المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
إن  النجـــداوي  عمـــران  للبطولـــة 
اللجنـــة قد أنهت كافـــة تحضيراتها 
إلقامـــة الحفل الختامـــي من خالل 
تجهيـــز ملعب نادي ســـار الحتضان 
توزيـــع  وكذلـــك  الحـــدث  هـــذا 
الدعوات لحضور هذا الحفل الهام، 
مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلقامة 
مهرجـــان اليوم وفـــق أفضل صورة 
وذلـــك إلكمال النجاح الذي ســـارت 

عليه البطولة.
بيـــن  مـــن  إن  النجـــداوي  وقـــال 
التحضيرات التي قامت بها اللجنة 
هـــي تعييـــن معلـــق للتعليـــق علـــى 
المبـــاراة وهو المعلق الشـــاب جعفر 
صالـــح، في حيـــن ســـيقود المباراة 
أحـــد  وهـــو  عقيـــل حســـن  الحكـــم 

الحكام المتميزين في البحرين.

اليوم نهائي بطولة الميثاق

كووورة

رفـــض االتحـــاد األوروبي لكـــرة القـــدم )يويفـــا( التكهنات بأن 
بطولة أمم أوروبا ســـيتم قريبا تأجيلها حتى 2021؛ بسبب انتشار فيروس 
كورونا. وقال االتحاد األوروبي “ســـتنطلق منافســـات يـــورو 2020 يوم 12 
يونيـــو 2020 فـــي رومـــا. االتحاد األوروبـــي في تواصل دائم مع الســـلطات 
الدوليـــة والمحليـــة التي لها عالقة بفيـــروس كورونا وتطوراتـــه. هذا األمر 
تحـــت المراجعة الدائمة”. وأفادت العديد من وســـائل اإلعـــالم بأن البطولة 
التي تستمر لمدة شهر وتقام في 12 دولة، ربما ال تقام في موعدها المحدد؛ 

بسبب انتشار فيروس كورونا.

مصيــــر يــــورو 2020

حدد االتحادان الدولي واآلسيوي 
الجديـــد  الموعـــد  القـــدم  لكـــرة 
الصـــاالت  لكـــرة  آســـيا  لبطولـــة 
فـــي  إقامتهـــا  والمحـــدد   ،2020
تقـــام  أن  تقـــرر  إذ  تركمانســـتان، 
منافســـات البطولـــة خـــالل شـــهر 

أغسطس المقبل.
الدولـــي  االتحـــادان  وحـــدد 
وحتـــى   5 الفتـــرة  واآلســـيوي 
موعـــًدا  المقبـــل  أغســـطس   16

تـــم  التـــي  البطولـــة  لمنافســـات 
تأجيلها.

وكان مـــن المقرر أن تقام البطولة 
أواخر شـــهر فبرايـــر الماضي، لكن 
االتحاد اآلسيوي أجل المنافسات؛ 
بســـبب تفشـــي فيروس “كورونا” 
ومخاطـــره على جميـــع األطراف 

المشاركة.
وبنـــاء على القرار الصـــادر حديًثا 
الدولـــي  االتحاديـــن  قبـــل  مـــن 
واآلســـيوي، فإن منتخبنا سيكون 

مقبال على المشـــاركة في البطولة 
خالل أغســـطس المقبل بمشاركة 

15 منتخًبا آسيوًيا آخًرا.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة أوقعـــت 
منتخبنـــا فـــي المجموعـــة الثالثة 
إلى جانب منتخبات أوزبكســـتان 

والصين وإندونيسيا.
وتدريبات منتخـــب كرة الصاالت 
متوقفـــة خـــالل الفتـــرة الحاليـــة، 
وذلـــك بعـــد المعســـكر الخارجـــي 
الذي أقامه المنتخب خالل الشهر 

برشـــلونة  مدينـــة  فـــي  الماضـــي 
اإلسبانية.

وتعد بطولة آســـيا لكـــرة الصاالت 
 2020 العالـــم  إلـــى كأس  مؤهلـــة 
لكرة الصاالت، والذي ســـيقام في 
ليتوانيا خالل الفترة 12 ســـبتمبر 

وحتى 4 أكتوبر المقبلين.

أغسطس موعًدا لبطولة آسيا لكرة الصاالت

منتخب كرة الصاالت

أحمد مهدي
تثبيت المنافسات 

في تركمانستان

خطوة محزنة ومصير مجهول!
مــن المحزن فعال ســماع خبر إيقــاف دوري كرة القدم في إيطاليا؛ 
بســبب اإلجراءات التي تتخدها الدولة لمكافحة تفشــي فيروس 
كورونــا، بعدمــا أصبــح معقــل الكالتشــيو البــؤرة الثانيــة النتشــار 

المرض بعد الصين.
وعلى الرغم من ســوء ما يحدث، إال أنه كان متوقعا، فمنذ الشــهر 
الماضــي والمؤشــرات الســلبية تظهــر مــن خــالل صــدور قــرارات 
تأجيل أنشــطة رياضية والمســابقات كروية ولكنها لم تكن مؤثرة 

على كرة القدم؛ ألنها مقتصرة على العمالق اآلسيوي المريض.
ولكن مع تمدد الفيروس المســتجد وبلوغه خاصرة القارة العجوز 
الرخــوة، بدأنــا نســمع عن تأجيــل البطــوالت العريقة مثــل الدوري 
الممتاز في إيطاليا، التي يحاصر المرض عاصمتها العريقة روما.

ومــع تدفــق األخبــار الســيئة يوما بعد آخــر، أصبح اســتمرار إقامة 
المباريــات فــي القــارة األوروبيــة مثــل إنجلتــرا وإســبانيا مرهــون 
بالوقــت، وتحبــس هذه الدول أنفاســها بســبب تفشــي كورونا، وال 

يعلم أحد متى يتحسن الوضع!
وحتــى ذلــك الحيــن، فــإن كــرة القــدم تواجــه واحــدة مــن أصعب 
الحقــب فــي تاريخهــا منذ الحــرب العالمية الثانية، وهــذا ما يدعو 
االتحــاد الدولــي للبحــث عــن حلــول للوضــع القائم؛ لتقليــل أضرار 

التأجيل، المادية والتنافسية.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

سبورت



تنطلق اليوم أولى مباريات الدور النصف نهائي من كأس الشــركات 
والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين الكهرماء وتطوير في تمام 

الساعة 7.00 مساًء. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.

لقـــاء يحمـــل فـــي طياتـــه الكثيـــر 
ا أن يكون مثيرًا  ومن المتوقع جدًّ
ونديًا وال تحسم نتيجته بسهولة 
تطويـــر  فريـــق  طـــرف.  أي  إلـــى 
الـــذي تأهـــل عـــن طريـــق القرعـــة 
القويـــة  الفـــرق  مـــن  الـــدور  لهـــذا 
رائعـــة  التـــي قدمـــت مســـتويات 
هذا الموســـم يدخل بطموح كبير 
وهـــو تحقيـــق أول بطولة له وهو 
الفريـــق الذي ســـبق أن وصل إلى 
نهائي المسابقة، وستكون الرغبة 
كبيرة خصوصًا مع تطور مستواه 
واكتســـاب الخبرة بقيادة المدرب 

القديـــر علي ســـالمين الذي وظف 
خبرته فـــي التعامل مع مجموعة 
مميزة مـــن الالعبين خلـــق بينهم 
الجماعـــي  والالعـــب  التجانـــس 
الـــذي يعتبـــر أحـــد أبـــرز أســـلحة 
الفريـــق فـــي لقاء اليـــوم من أجل 

تحقيق الفوز.
في المقابل فريق الكهرماء الذي 
تأهل بعد الفوز على فريق بابكو 
في الدور األول، وبعد أداء جيد 
المتواضـــع  األداء  فيـــه  تجـــاوز 
الـــذي قدمـــه في الدوري بســـبب 
ظـــروف صعبـــة مـــر فيهـــا، يمثل 

هـــذا األداء انطالقة جديدة نحو 
تحقيق لقب الكأس الذي سبق له 
تحقيقه، وبالتالي انقاذ الموســـم 
وعـــدم الخروج خالـــي الوفاض، 
ممثـــل  فينـــة  بقيـــادة  الفريـــق 
عبـــاس عبدالمجيـــد وبمســـاعدة 
ســـيدهادي  المخضـــرم  الالعـــب 
التعويـــل علـــى  حميـــد ســـيكون 
خبـــرة الفريـــق وقدراتـــه الفنيـــة 
لتجاوز لقاء اليوم والتأهل للقاء 

النهائي.

انطــالق نصـف نهائــي كــأس الشركــات الكــروي

”WBC“و ”KHK“ اتفاقية شراكة بين
العربـــي الخليـــج  فـــي  المختلطـــة  القتـــال  فنـــون  رياضـــة  لتطويـــر 

خطـــت منظمـــة KHK Sports، التـــي 
أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، 
ســـبيل  فـــي  لألمـــام  خطـــوة جديـــدة 
تطوير رياضة فنون القتال المختلطة 

بمنطقـــة الخليج العربي مع توقيعها التفاقية شـــراكة 
 WBC مـــع المنظمـــة العريقـــة فـــي رياضـــة المالكمـــة

)المجلس العالمي للمالكمة(. 
وستســـاهم هـــذه الشـــراكة بيـــن اثنيـــن مـــن العمالقة 
بالمجـــال الرياضـــي فـــي إطـــالق أول حـــزام لبطولـــة 
عربيـــة علـــى اإلطـــالق فـــي تاريـــخ المنظمـــة، والذي 
يعـــد بفتـــح البـــاب لعصر جديد في الشـــرق األوســـط 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  الصـــدد،  للمالكمـــة. وبهـــذا 
لشـــركة KHK Sports محمـــد شـــاهد: “تتمحور رؤية 

ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لمنظمـــة KHK Sports حـــول تطويـــر 
الرياضة من كل منظور. من المستوى 
الشـــعبي إلـــى المســـتوى المهنـــي. مـــا 
يجعـــل هـــذا األمر مميـــًزا هـــو التركيز 
على تطوير القواعد الشعبية وإدخال 
نظـــام جديد في الرياضـــة. إن منظمة 
WBC هـــي واحـــدة مـــن أكبـــر هيئات 
المالكمـــة وأكثرهـــا شـــهرة، وســـيضيف حـــزام بطولة 
العالـــم العربـــي فرصة كبيـــرة لمســـتقبل المالكمة في 

المنطقة”.
ويعـــد المجلـــس العالمـــي للمالكمة إحـــدى المنظمات 
الرائـــدة في مجـــال المالكمة في جميـــع أنحاء العالم 
وقد تـــم إعالن العديد من أســـاطير المالكمة كأبطال 
للعالـــم مـــن خاللـــه ومنهـــم محمد علـــي، جـــو فرايزر، 
شـــوجر راي ليونـــارد، فلويـــد مايويـــذر جونيور، روي 
جونز جونيور، جوليو سيزار شافيز، كانيلو ألفاريس، 

ماكي باكيو، تايسون فيوري وفاسيل لوماشينكو.

بعـــد مـــرور 15 جولـــة علـــى دوري 
الدرجـــة الثانية لكـــرة القدم، مازال 
ترتيـــب  يتذيـــل  التضامـــن  نـــادي 
منافســـات الـــدوري بـــال أي نقطـــة، 

رغـــم خوضـــه 13 مبـــاراة، إذ 
خســـرها جميعهـــا بـــال 

أن  دون  اســـتثناء 
نقطـــة  يحقـــق 
علـــى  تعـــادل 

األقل.
الذي  التضامـــن 

المركـــز  يحتـــل 
وبأرقـــام  األخيـــر 

علـــى  حتـــى  ضعيفـــة 
مســـتوى األهداف، فبخالف عدم 

حصوله على أي نقطة، فإن الفريق 
سجل 5 أهداف فقط، فيما اهتزت 
شـــباكه خـــالل 47 مناســـبة بمعدل 
بلغ 3.5 أهـــداف تقريبا لكل مباراة، 

وهـــو بطبيعة الحـــال الفريق األقل 
تسجيال واألكثر استقباال.

ويقـــود الفريـــق المـــدرب الوطنـــي 
سيد محمد جواد، وعانى التضامن 
تلقـــى  إذ  كثيـــرا،  الـــدوري  خـــالل 
الجولـــة  خـــالل  كبيـــرة  خســـارة 
الماضية أمـــام البحرين 
أهـــداف  بســـبعة 
دون مقابـــل، كما 
العبـــوه  تلقـــى 
بطاقـــات   3

حمراء.
وتبقت للتضامن 
فـــي  مباريـــات   3
أمـــام  الثانـــي  القســـم 
ومدينـــة  وســـترة  االتحـــاد 
عيســـى على التوالـــي، فيا ترى هل 
يحقق التضامن نقطة وحيدة على 
األقـــل؟ أم ينهي القســـم الثاني بال 

نقاط بتلقيه 3 هزائم جديدة؟

التضامن بال نقاط بعد 13 مباراة

Sports@albiladpress.com

األربعاء 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 - العدد 4166
“الفحص الفني” يعلن جهوزيته للحدث الرياضي األكبر16

تـواصــــــل استعــــدادات “البحــرينـــي للسيــــارات” لسبـــاق الفــورمـــوال 1

االتحـــاد  الســـتعدادات  تواصـــالً 
المكثفـــة  للســـيارات  البحرينـــي 
لتنظيـــم جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال1 في 
الفترة من 19 وحتى 21 من شـــهر 
مـــارس الجاري علـــى مضمار حلبة 
البحريـــن الدوليـــة موطـــن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط، 
نســـتعرض في هـــذه المواضيع ما 
تقـــوم بـــه الفـــرق المنظمـــة التابعة 
للســـيارات  البحرينـــي  لالتحـــاد 
وجاهزيتهـــا  ومهامهـــا  أدوارهـــا 

للحدث الرياضي األكبر.
Scrutineer�  فريق الفحص الفني )

ing Team ( أحـــد الفـــرق التابعـــة 
للســـيارات،  البحرينـــي  لالتحـــاد 
وهـــذا الفريـــق هـــو مختـــص فـــي 
فحص الســـيارات واعداد التقارير 
فـــي  ويتـــوزع  حولهـــا  الخاصـــة 
كل مـــرآب للفـــرق المشـــاركة فـــي 
ســـباقات الفورموال1والفورموال 2 

والفورموال 3.
وحول مهـــام ودور فريـــق الفحص 
الفني واســـتعداداته للسباق القادم 
أوضـــح رئيس الفريـــق عبدالرحمن 
غلـــوم قائـــالً “يضم فريـــق الفحص 
الفني قرابة 55 فرًدا من الجنسين، 
كمـــا لدينا عـــدد احيتاطي في حالة 
نقـــص األعضاء أو بحاجة لزيادتهم 
أو ألي ظـــرف مـــن الظـــروف، بدأنـــا 
االســـتعدادات منذ فتـــرة من خالل 
بيـــن  مـــا  التنســـيقية  االجتماعـــات 
أعضـــاء الفريـــق وكمســـئولين عـــن 
الفريق مع ممثلي االتحاد البحريني 
للســـيارات وحلبة البحرين الدولية 
موطن رياضة السيارات في الشرق 
الخميـــس  يـــوم  وفـــي  األوســـط، 
مـــارس  مـــن   19 الموافـــق  القـــادم 
الجاري ســـيكون لدينا اجتماع هام 
مع مســـئول الفحـــص الفنـــي التابع 
لالتحاد الدولي للسيارات جو باول، 
حيث سيقوم بدوره بنقل تعليمات 

الدولـــي  االتحـــاد  وتوجيهـــات 
اســـتعدادات  ومتابعـــة  للســـيارات 
الفنـــي  الفحـــص  فريـــق  أفـــراد 
والتجهيـــزات الخاصـــة والتأكد من 
توزيـــع المهام واألدوار على الجميع 
حتى يتســـنى للجميـــع القيام بعمله 
علـــى أكلمـــه وجـــه، وأود أن ألفـــت 
هنـــا أن جميع طاقـــم فريقنا هم من 
أصحاب الخبـــرة الطويلة والدراية 
الواســـعة فـــي مجالهـــم، فمن خالل 
تنظيـــم مختلف الســـباقات الدولية 
والعالميـــة على المضمـــار البحريني 
والمســـاهمة في تنظيـــم العديد من 
الســـباقات الدولية والعالمية خارج 
المملكـــة امتلكوا رصيـــدا جيًدا من 
الخبـــرة ويعتمـــد عليهم مـــن خالل 
إيـــكال مختلـــف المهـــات لهم ونحن 
نفتخـــر بأن يكـــون لدينـــا مجموعة 
من الشـــباب البحرينـــي الذي وصل 

لهذه الدرجة من االحترافية”.
واســـتمر غلـــوم فـــي حديثـــه قائالً 
كل  فـــي  الفريـــق  دور  “ويتمحـــور 
الســـيارات  ســـالمة  يخـــص  مـــا 
والمتســـابقين، حيـــث يتم فحصها 
بـــدء  مـــن  ومنـــذ  دقيـــق  بشـــكل 
عمـــل  يبـــدء  الحـــرة  التجـــارب 
يتواجـــد  حيـــث  الفريـــق  طاقـــم 

فـــردان مـــن فريقنا فـــي كل مرآب، 
ويتـــم إعـــداد هـــذه التقاريـــر التي 
يتـــم تســـليمها مـــن قبلنا لمســـئول 
الفحـــص الفنـــي لالتحـــاد الدولـــي 
هـــذه  تشـــتمل  حيـــث  للســـيارات، 
التفاصيـــل  هـــذه  علـــى  التقاريـــر 
وجميع هـــذه المالحظات، وقد تم 
مسبقًا التواصل مع جميع الجهات 
البحرينـــي  كاالتحـــاد  المعنيـــة 
للسيارات وحلبة البحرين الدولية 
الفريـــق  تجهيـــزات  أجـــل  مـــن 
الخاصـــة وتـــم أيضـــًا أخـــذ جميـــع 
االحتياطـــات الالزمـــة بخصـــوص 
الوضـــع الراهن ووضـــع التطورات 
الصحية واالحتـــرازات في تعقيم 
جميـــع األدوات المســـتخدمة، كما 
حرصنـــا علـــى إعطـــاء التعليمـــات 
بأخـــذ  الفريـــق  ألعضـــاء  الالزمـــة 
والوقايـــة  والحـــذر  الحيطـــة 
وواجباتهـــم  مهاهـــم  أداء  خـــالل 
القنـــاع  أو  الماســـك  كاســـتخدام 
المعقمـــات  واســـتخدام  الطبـــي 

بشكل دائم”.
الفحـــص  فريـــق  رئيـــس  وأضـــاف 
أن  غلـــوم  عبدالرحمـــن  الفنـــي 
لديهـــم 3 مجموعـــات فـــي الفريق، 
خـــاص  فريـــق  ســـيكون  حيـــث 

لســـباق الفورموال 1، فريق لســـباق 
لســـباق  وفريـــق   2 الفورمـــوال 

الفورموال 3.
وأكد غلوم أن جميع أعضاء وطاقم 
فريـــق الفحـــص الفنـــي ســـيكونون 
أتـــم الجاهزيـــة واالســـتعداد  علـــى 
الســـتقبال الســـباق الكبيـــر من أجل 
النجـــاح،  درجـــات  أعلـــى  تحقيـــق 
مؤكـــًدا أن العمـــل كمـــا كان ســـابًقا 
وسيســـتمر باســـم فريـــق البحرين، 
مشيًدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
أعضـــاء الفريـــق مـــن أجل تشـــريف 
البحرين في هذا المحفل الرياضي 
شـــكرنا  جزيـــل  ونوجـــه  العالمـــي، 
وامتنانا لرئيـــس االتحاد البحريني 
للسيارات سعادة الشيخ عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة وجميع منتسبي 
االتحـــاد على كل ما يقومون به من 
جهـــود جبـــارة من أجل اســـتحضار 
كافـــة عوامـــل النجاح لهذا الســـباق 
وجميع السباقات، كما نوجه شكرنا 
وامتنانـــا لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
وعلى رأسها ســـعادة الشيخ سلمان 
وجميـــع  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
ونعـــد  الدوليـــة،  الحلبـــة  منتســـبي 
الجميع بأننا ســـنكون خيـــر ممثلين 

لمملكتنا الحبيبة.

فريق الفحص الفني

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

عقـــد االجتمـــاع التنســـيقي األخير 
مســـاء يوم األحد الماضي لمنظمي 
ورؤســـاء   1 الفورمـــوال  ســـباق 
العـــام  المديـــر  برئاســـة  األقســـام 
لالتحاد البحريني للســـيارات عضو 
والمتطوعيـــن  المحكميـــن  لجنـــة 
الدولية عبدالعزيز الذوادي، وعضو 
البحرينـــي  االتحـــاد  ادارة  مجلـــس 
للســـيارات رئيس نـــادي المارشـــالز 
فايـــز رمـــزي؛ اســـتعداًدا الســـتقبال 
الكبـــرى لطيـــران  البحريـــن  جائـــزة 
الخليـــج للفورمـــوال 1 فـــي الفتـــرة 
مـــن 19 وحتى 21 من شـــهر مارس 
الجاري على مضمار حلبة البحرين 
الدوليـــة موطـــن رياضة الســـيارات 

في الشرق األوسط.
الـــذوادي  نقـــل  االجتمـــاع،  وفـــي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تحيـــات 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد 
آل  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة لجميع المنظمين ورؤســـاء 
جهودهـــم  علـــى  مثنيـــا  األقســـام 
الجبـــارة مـــن أجـــل إخراج الســـباق 
تعكـــس  والتـــي  الالئقـــة  بالصـــورة 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن المرموقة 
فـــي تنظيـــم واســـتضافة مختلـــف 
السباقات الدولية والعالمية، مؤكًدا 
لهم أن ســـعادته وجـــه االتحاد على 
توفيـــر جميع احتياجات منتســـبيه 
فـــي  خصوًصـــا  المنظمـــة  وفرقـــه 
ظـــل الظروف الراهنـــة وأخذ جميع 
االحتياطـــات الالزمة واالحترازات 

المطلوبة التي تحفظ أمن وسالمة 
وصحة المنظمين.

ورمـــزي  الـــذوادي  واســـتعرض 
استعدادات الفرق وجاهزيتها، وتم 
متابعة كافـــة االحتياجات، والتأكد 
من أعـــداد المنظمين بشـــكل نهائي 
فـــي جميـــع النقـــاط الموزعـــة حول 
المضمـــار الدولـــي، وأكـــدا للجميـــع 
أهمية التواصل مع المســـئولين في 
حالـــة الحاجـــة ألي مـــن متطلبـــات 
التنظيـــم، كما تم اســـتعراض خطة 
الـــذي  األول  اليـــوم  منـــذ  التنظيـــم 
تبـــدأ فيـــه التجـــارب الحـــرة وحتى 
يوم الســـباق من أجل تحقيق أعلى 
درجـــات النجـــاح وتســـجيل نجـــاح 
وتأكيـــد  البحريـــن  لمملكـــة  جديـــد 
القـــدرة الهائلـــة التي يمتلكهـــا أبناء 
وبنـــات الوطـــن رغـــم كل الظـــروف 
في تقديم ســـباق ناجح على جميع 
خـــالل  مـــن  واألصعـــدة  النواحـــي 
العمل بـــروح الفريـــق الواحد فريق 

البحرين. 
المجتمعـــون  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
ومسئولي الفرق المنظمة أنهم على 
أهبة االســـتعداد من أجل اســـتقبال 
الســـباق العالمـــي الكبيـــر، معاهدين 
ببـــذل أقصـــى درجـــات العطـــاء من 
أجل الوطـــن الحبيـــب وجاهزيتهم 
عقـــدوا  أنهـــم  وأكـــدوا  التامـــة، 
االجتماعات التنســـيقية مع أعضاء 
فرقهم الذيـــن أكدوا جاهزيتهم هم 

األخرى.

التأكد من جهوزية الفرق المنظمة للسباق

جانب من االجتماع التنسيقي

لقاء مثير بين 
خبرة “الكهرماء” 
وطموح “تطوير”

سبورت

أحمد مهدي

سبورت
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تعمـــل الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات علـــى مواصلـــة تقديـــم 
وتطبيق أفضل المعايير التعليمية األكاديمية عبر التعليم 
اإللكتروني، وذلك تماشـــًيا مع توجيهـــات ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس الـــوزراء، 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بشـــأن تمديد تعليق الدراســـة فـــي المؤسســـات التعليمية 
حتـــى تاريـــخ 29 مارس 2020 في ضـــوء تطورات الحالة 

الصحية العالمية و فيروس كورونا كوفيد 19.
ا على  ا ودوليًّ ويأتـــي اعتماد الجامعة الملكية للبنات محليًّ
ركيزتها األساســـية )الطالبات هـــن أولويتنا( وذلك يتجلى 
فـــي تبني منهج التعليـــم المزدوج في كل فصل دراســـي، 
لكون الطاقـــم األكاديمي على كفاية عالية في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا لتعزيز التعليم وتطبيقه باإلضافة إلى دراية 
الطالبات حـــول أســـاليب التعلم اإللكتروني ومشـــاركتهن 

الفعالة في المناقشات والدروس اإللكترونية. 
نتيجة لذلك، وفي ضوء الظروف الحالية، تدعم الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات العمليـــة التعليميـــة والتطـــور األكاديمـــي 
للطالبـــات عبـــر الفصـــول الدراســـية االفتراضيـــة ونظـــام 
إدارة التعلـــم اإللكترونـــي عبر منصتها مما يضمن ســـهولة 

الوصـــول واســـتمرار العلميـــة التعليميـــة دون تعطيل في 
الجـــدول الدراســـي، كمـــا يتـــم العمل علـــى تعديـــل اجازة 

منتصف الفصل للتعويض عن الوقت الذي مضى.
وتســـاهم الجامعـــة الملكيـــة للبنات فـــي هذه المســـؤولية 
المشـــتركة بالتزامها بتوفير كل ما يعزز الصحة والسالمة 
التامـــة للطالبـــات وأعضاء الطاقميـــن األكاديمي واإلداري 

بما يسهم في تعزيز صحة وسالمة المجتمع.

أعلنت شركة “الرفاع فيوز” - المطّور 
العقاري لمشـــروع الرفـــاع فيوز - عن 
انطـــالق كأس “الرفـــاع فيـــوز” للعـــام 
نـــادي  عليـــه  يشـــرف  والـــذي   2020
الموســـم  فـــي  للحدائـــق  البحريـــن 
الحالي. جاء ذلك خالل حفل تسليم 
كأس “الرفـــاع فيوز” إلى المســـئولين 
فـــي نادي البحرين للحدائق، بحضور 
للحدائـــق،  البحريـــن  نـــادي  رئيـــس 
المهندســـة زهـــرة عبد الملـــك، وعدد 
مـــن أعضـــاء المجلس، ومديـــر إدارة 
“الرفـــاع  بشـــركة  األعمـــال  تطويـــر 
فيـــوز”، عبـــد الرحيـــم حاجـــي. وقـــد 
تم تخصيـــص الكأس لفئـــة الفن في 

حديقة المدرسة.
بشـــركة  المنتـــدب  العضـــو  وأعـــرب 
“الرفـــاع فيـــوز”، ياســـر عبـــد الرحمن 
بتخصيـــص  اعتـــزازه  عـــن  الراعـــي، 
فيـــوز”  “الرفـــاع  اســـم  يحمـــل  كأس 

يهـــدف إلى تشـــجيع طلبـــة المدارس 
الزراعـــي  التعليـــم  توعيـــة  ونشـــر 
لديهـــم، مؤكًدا أن مثـــل هذه البرامج 
تعـــود  أن  شـــأنها  مـــن  والمســـابقات 
األســـرة  أفـــراد  كافـــة  علـــى  بالنفـــع 
وتشـــجع الطلبة على المســـاهمة في 
التشجير وإتقان زراعة الحدائق في 
منازلهم. كما أشـــاد الراعـــي بالجهود 
التـــي يبذلهـــا المســـئولون فـــي نـــادي 
البحريـــن للحدائـــق مثمًنـــا األهـــداف 

التنموية التي يسعى إليها النادي من 
خالل برامجه.

عبـــد  زهـــرة  أشـــادت  جانبهـــا،  ومـــن 
الملـــك بدعـــم شـــركة “الرفـــاع فيوز” 
البرامـــج  دعـــم  فـــي  ومســـاهماتها 
النـــادي،  التـــي يقيمهـــا  والمســـابقات 
الـــكأس ســـيضيف  هـــذا  أن  مشـــيرًة 
طلبـــة  لـــدى  التوعيـــة  مـــن  الكثيـــر 
المدارس وسيســـهم في نشـــر الوعي 

الزراعي لديهم.

عالميا ــا”  ــورونـ “كـ ــار  ــش ــت وان الــصــحــي  ــع  ــوض ال جـــراء  ــحــالــي ــم ال ــمــوس ــل ــن” ل ــري ــح ــب بـــإشـــراف “نـــــادي ال
“الملكية للبنات” توفر المحاضرات إلكترونيا انطالق كأس “الرفاع فيوز” ألجمل حديقة مدرسية
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أعلــن نــادي روتــاري المنامــة عــن تأجيلــه للفعاليــة الســنوية 
الخيرية لكرة القدم السداسية، والتي كان من المقرر عقدها 
بتاريخ 20 مارس 2020، وذلك حتى إشعار آخر. ويأتي قرار 
ا لمكافحة فيروس  ا ودوليًّ النادي ضمن الجهود المبذولة محليًّ
كورونا )Covid-19( ويعكس مســؤولية النادي وحرصه على 

صحة المجتمع.

وقد صرحت إدارة النادي بأن 
قرارهـــا بتأجيل الفعالية يأتي 
تماشـــًيا مـــع تعليمـــات منظمة 
لمكافحـــة  العالميـــة  الصحـــة 
انتشـــار مـــرض كورونا، حيث 
أكـــدت المنظمـــة علـــى أهمية 
حظـــر التجمعـــات واألحـــداث 
اإلجتماعيـــة  والفعاليـــات 
لمعالجـــة واحتـــواء االنتشـــار 

السريع للفيروس المستجد. 
كمـــا أكـــدت اإلدارة أن القـــرار 
التوجيهـــات  مـــع  يتماشـــى 
الصـــادرة مؤخـــًرا عـــن المركز 
الكـــوارث  إلدارة  الوطنـــي 
واألزمات في البحرين، والذي 
قـــام بتوجيه المؤسســـات في 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 

إلـــى تأجيـــل جميع األنشـــطة 
والفعاليات في الوقت الراهن 
التـــي  الجهـــود  لدعـــم  وذلـــك 
تبذلهـــا المملكـــة فـــي مكافحة 

واحتواء انتشار المرض.

“روتاري المنامة”: تأجيل البطولة الخيرية لكرة القدم

“بتلكــو” تطلــق “فايبــر إنتــرنــت” غيــر محـــدود

أعلنت شركة بتلكو عن أخبار سارة لزبائن االنترنت في البحرين الذين سيمكنهم االستمتاع بعالم االنترنت المطلق 
مــن خــال عــرض فايبــر انترنت غير محــدود. يمّكن هذا العرض الزبائن من االســتمتاع بتجربة سلســة عند التحميل 
والتنزيــل وتصفــح اإلنترنــت بــدون أي حــدود وبراحــة بــال تامــة. باإلضافــة إلــى ذلك، يمكــن للزبائــن متابعة أحدث 
األفام والمباريات مع تقنية الوضوح العالي )HD( والتنافس في األلعاب اإللكترونية واالطاع على أحدث األخبار 

مع خدمة فايبر إنترنت فائقة السرعة وذات جودة عالية.

فايبـــر  زبائـــن  سيســـتفيد 
انترنـــت المشـــتركين فـــي باقة 
غيـــر  باســـتخدام   500Mbps
محـــدود، ويمكـــن للمشـــتركين 
مـــن  األخـــرى  الباقـــات  فـــي 
اســـتخدام  علـــى  الحصـــول 
غير محـــدود وذلـــك بإضافة 9 
د.ب شـــهرًيا فقـــط علـــى باقـــة 

االشتراك الحالية.

وتعليًقـــا على هـــذه المناســـبة، 
قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“نحـــن  فينتـــر  ميكيـــل  بتلكـــو، 
تجربـــة  بتقديـــم  ملتزمـــون 
إنترنت متكاملة لزبائننا، وبذلك 
نحـــرص علـــى تمكيـــن األفـــراد 
مـــن خـــالل تلبيـــة احتياجاتهم 

وأسلوب حياتهم”.
بتلكـــو  فـــي  “إننـــا  وأضـــاف 

قريبـــون مـــن زبائننـــا ونســـتمع 
إلـــى احتياجاتهـــم وعليـــه قمنا 
تماشـــًيا  العـــرض  هـــذا  بطـــرح 
مـــع زيـــادة الطلـــب على ســـعة 
لإلنترنـــت  أكبـــر  اســـتخدام 
وضرورة الحصول على شـــبكة 
بالعمليـــات  للقيـــام  موثوقـــة 
مـــع  تتناســـب  التـــي  اليوميـــة 
الحيـــاة العصرية مثـــل التعليم 

االفتراضـــي والحلـــول الذكيـــة 
اليومية  والمعامـــالت  للمنـــازل 

عبر اإلنترنت”.
سيحصل المشتركون في باقة 
فايبـــر انترنت 500Mbps على 

ا،  اســـتخدام غير محدود تلقائيًّ
ويمكن للمشتركين في الباقات 
األخرى التســـجيل في الخدمة 
أو   shop.batelco.com علـــى 

بزيارة أي من محالت بتلكو.

بجميـــع فروعـــه ومجمعاتـــه الماليـــة بجهـــود بحرينيـــة

“اإلسالمي” يدشن أكشاك خدمة رقمية ذاتية

طــّور بنــك البحريــن اإلســامي أكشــاك الخدمــة الذاتيــة الرقميــة المدعومــة 
بالتكنولوجيــا المتقدمــة، والتــي ُتعــد ثمــرة ابتــكار وتعــاون موظفين عــدًدا من 

موظفي البنك.

الزبائـــن  مـــن  كل  األكشـــاك  وتخـــدم 
الحالييـــن والجـــدد للبنـــك فـــي قطـــاع 
لألفراد، كما تتيح خدمة فتح حســـاب 
مصرفي دون الحاجة لمساعدة أٍي من 
موظفي البنك، كما تقدم لهم تشـــكيلة 
المصرفيـــة  الخدمـــات  مـــن  واســـعة 
الرقمية، تشمل إصدار بطاقات الخصم 
مســـبقة  البطاقـــات  إصـــدار  المباشـــر، 
الدفع بشـــكل فـــوري، تحديث البيانات 
الشـــخصية للزبائن وإصدار كشـــوفات 
الحســـاب المصرفية. وستتوفر أكشاك 
الخدمـــة الذاتيـــة الرقميـــة فـــي كافـــة 
فروع البنـــك ومجمعاته المالية و على 

مدار الساعة.
 ويأتـــي إطالق هذه األكشـــاك الرقمية 
المبتكـــرة كثمـــرة لجهـــود فريـــق عمـــل 
مختبـــر االبتكار فـــي البنك، وهو عبارة 
مســـاحة داخـــل المقر الرئيســـي للبنك، 
العصـــف  جلســـات  لعقـــد  مخصصـــة 
وتوليـــد  التجـــارب  وإجـــراء  الذهنـــي 
األفـــكار للمشـــاريع المبتكرة، حيث إنها 
مدعمـــة بالتكنولوجيـــا المتقدمـــة، مما 
يســـمح إلدارات البنـــك باختبـــار تلـــك 
التجـــارب الرائدة، وتطويـــر المنتجات 
البنـــك.  لمشـــاريع  المبتكـــرة  والحلـــول 
ومـــن شـــأن هـــذه األكشـــاك المســـاهمة 

فـــي  االنتظـــار  طوابيـــر  تقليـــص  فـــي 
الماليـــة،  ومجمعاتـــه  البنـــك  فـــروع 
ويأتي هذا االبتكار الرقمي تماشـــًيا مع 
استراتيجية الرقمنة، التي تأتي ضمن 
إطار جهود البنك لتبســـيط المعامالت 
تعزيـــز  بهـــدف  للزبائـــن  المصرفيـــة 

تجربتهم وتغييرها نحو األفضل.
وقـــال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
“يســـعدنا  جـــرار  حســـان  اإلســـالمي، 
اإلعـــالن عـــن تدشـــين أكشـــاك الخدمة 
الذاتية الرقمية التي ابتكرها مجموعة 
مـــن الطاقـــات البحرينيـــة المبدعة في 
إلـــى  وتهـــدف  التكنولوجيـــا،  مجـــال 
تبســـيط التجربـــة المصرفيـــة اليومية 
للزبائـــن، وذلـــك عبـــر منحهـــم فرصـــة 
تنفيذ عـــدد من تلـــك المعامالت، مثل: 
اصـــدار بطاقـــة ُمســـبقة الدفـــع بشـــكل 
فـــوري، دون الحاجـــة لالنتظار إلجراء 
معاملـــة روتينيـــة. إن أكشـــاك الخدمة 
الذاتيـــة المبتكـــرة متوفـــرة فـــي جميع 
الفـــروع والمجمعـــات الماليـــة التابعـــة 
للبنك وســـتعمل بال شـــك في تبســـيط 

المعامالت المصرفية لزبائننا”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

من رواد األعمال والرئيــس التنفيذي لـ“أي بي إم تيرمينالز”

هنتر تتمّتع بخبرة واسعة بـ“الشحن واللوجستيات”

تعــد ســوزان هنتــر من رواد األعمــال الذين يتمتعون بخبرة واســعة 
في مجال الشحن الدولي واللوجستيات المتكاملة. 

ـــا منصـــب الرئيس  وتشـــغل حاليًّ
التنفيذي لــــ “أي بي إم تيرمينالز” 
البحرين، حيث تتولى مسؤولية 
األداء  ورصـــد  اليوميـــة  اإلدارة 
لمينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان الذي 
يعد الميناء التجاري الوحيد في 

البحرين.
 وعملت هنتر سابًقا في اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، حيث شـــغلت 
منصـــب المديـــر الدولـــي لبرنامج 
االمتيـــاز التشـــغيلي لشـــركة “أي 
بـــي إم تيرمينالز”، إذ تولت آنذاك 

مســـؤولية تنفيذ االســـتراتيجية 
المؤسســـية على نطاق أحد أكثر 
الموانئ شمولية وإحدى شبكات 
الخدمات الداخلية األكثر تكامالً 

على مستوى العالم.
اإلمـــارات،  فـــي  عملهـــا  وقبـــل   
مـــن  العديـــد  هنتـــر  تولـــت 
فـــي  العليـــا  اإلداريـــة  المناصـــب 
إحـــدى  وهـــي  ميرســـك،  شـــركة 
أكبـــر الشـــركات العالميـــة المعنية 
اللوجســـتية  الخدمـــات  بتقديـــم 
المتكاملـــة للحاويـــات، صاّبة جل 

تحـــّول  إحـــداث  علـــى  تركيزهـــا 
في ســـير األعمـــال، وتحقيق نمو 
فيهـــا، وتنميتهـــا. وقـــد انضمـــت 
إلـــى الشـــركة فـــي 2009 كجـــزء 

مـــن فريق اإلدارة اإلقليمي لغرب 
ووســـط آســـيا. وفي عـــام 2015، 
ا لشـــؤون  تـــم تعيينها مديًرا دوليًّ
التحـــول التجاري، لتقود عمليات 
التحـــول الرقمـــي عبـــر 120 بلـــًدا 
شـــغلت  كذلـــك  العالـــم.  حـــول 
مســـتوى  علـــى  عليـــا  مناصـــب 
ميرســـك  فـــي  اإلدارة  مجالـــس 
باكســـتان وشـــركة قناة السويس 

للحاويات.
 وقبـــل انتقالهـــا لمنطقـــة الشـــرق 
األوسط وشـــمال إفريقيا، شغلت 
هنتر العديد مـــن المناصب العليا 
في قطاعي المرافق واالتصاالت 

داخل المملكة المتحدة.

حسان جرار

سوزان هنتر 

ــل والــــــتــــــنــــــزيــــــل والــــتــــصــــفــــح ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــة ع ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــة سـ ــ ــ ــرب ــ ــ ــج ــ ــ ت

ميكيل فينتر



تبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من 
األبحاث.

يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات.

كن جاهزًا وال تترّدد، الحياة يوم لك ويوم عليك.

أنت قادر على أن تثبت للجميع أن ال شيء 
يمنعك.

ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح 
وسعادة.

التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهاًل.

حاذر، قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد 
النافذين.

ال تكن متواكاًل في عملك ونفذ مهامك بنفسك.

خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النوم.

يطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف 
قدراتك.

مؤهالتك تلفت األنظار، فأنت قادر على النجاح.

الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 مارس

1970
التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة الحكم 
الذاتـــي لألكـــراد بيـــن الحكومة 
العراقية واألكراد، وهو االتفاق 
آذار   11 باتفـــاق  عـــرف  الـــذي 
فـــي  األكـــراد  بحـــق  والقاضـــي 
لحكـــم  ا
الذاتي.

يخــوض الفنان والمنتج عبدالعزيز المســلم المنافســة هذا العام 
بالمسلسل المنوع الكوميدي “سينمائيات 2020”، وهو من تأليفه 
باالشــتراك مع نخبة كبيرة من كّتاب الكويت، منهم: أيمن الحبيل 
والسيناريست محمد المحيطيب، والكّتاب محمد النمشي، محمد 

الكندري، يوســف المانع وحمد الداود، وإخراج نواف ســالم الشــمري 
وإنتاج مجموعة الســام، ومن بطولة عــدد كبير من نجوم الكوميديا في 

الكويت. ويشــهد العمل مشــاركة مجموعة مميزة من الفنانين، منهم: انتصار الشــراح، 
هيا الشعيبي، محمد العجيمي، مشاري البام، عبدالله الخضر، محمد الحملي.

اعتــذرت الفنانــة لقاء الخميســي عن عدم المشــاركة في فيلم 
“للبنــات فقــط”، الــذي كان مــن المفتــرض أن تشــارك فــي 
بطولته؛ بســبب ارتباطهــا بعدد من األعمــال، وهو من تأليف 
أيمن ســليم، وإخراج ســيد الحســيني، وتشــارك في بطولته، 

جينــا ســليم ومنة جــال. وُكرمت الخميســي أخيــرا في ختام 
فعاليــات الدورة الـــ 68، من مهرجــان المركز الكاثوليكي للســينما، 

برئاســة األب بطرس دانيــال، التي أقيمت بقاعة النيل باآلباء الفرنسيســكان، والمهداة 
م العديد من األعمال الناجحة في مشواره الفني. إلى روح المخرج سمير سيف، الذي قدَّ

كشــفت الفنانــة الســورية كنــدا حنا عــن أســباب غيابها عن 
الموســم الدرامي المقبل، ليكون الموسم الثاني الذي تغيب 

فيه عن المنافسة الدرامية في رمضان.
وأكدت أن المال ليس هو الجوهر الذي تبحث عنه وإنما قيمة 

الفن، وقيمة الدراما السورية التي أحبها كل من تابعها وعرفها. 
وأشــارت حنا، في تصريحات صحافية، إلى أنها ستغيب عن دراما 

الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي؛ ألسباب عديدة تتنوع في مضامينها بين 
ضعف األجور، وضعف النصوص وتكرارها لحكايا شاهدها الجمهور سابقا.
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في إطار فعاليات مهرجان األقصر 
للسينما اإلفريقية، احتفت الفنانة 
زينة، بتكريمها أثناء حفل االفتتاح 
ضمن باقة مـــن النجوم المصريين 

واألفارقـــة، إذ نشـــرت مقطـــع 
فيديـــو لكلمتها من منصة 

إضافـــة  التتويـــج، 
مجموعـــة  إلـــى 
مـــن الصـــور التـــي 
التقطـــت لهـــا علـــى 

وإلـــى جانـــب  المســـرح 
زمالئها من النجوم، وصورها 

ضيـــوف  األفارقـــة  النجـــوم  مـــع 
المهرجان.

 وقالت زينة، في كلمتها بحسب  «
مقطع الفيديو الذي نشرته عبر 

حسابها على موقع “إنستغرام”: 
مساء الخير على حضراتكم، 
سعيدة أوي إن أنا بتكرم من 
مهرجان بلدي، أكيد أي جائزة 

بتفرق في مشوار أي فنان، بس 
الجائزة اللي بتبقى أغلى أو 

التكريم اللي بيبقى أغلى على 
قلب أي حد هي جائزة وتكريم 

بلده”.

تكريم زينة  في “األقصر”

1985

ميخائيل غورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي.

 1990

البرلمان الليتواني يعلن االستقالل عن االتحاد السوفيتي.

1997

انفجار في محطة نووية في اليابان يعرض 40 عاماًل إلشعاعات.

 2004

 انفجار في قطار إسباني في مدريد يودي بحياة 190 شخصا.

 2011

 زلزال قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس رختر.

أصدرت النجمة المغربية 
هند زيادي، أغنية جديدة 

تحت عنوان “مجنونة”، عبر 
موقع تحميل الفيديوهات 

“يوتيوب”.
ويحكي سيناريو الكليب، 

قصة حب تجمع بين 
الطرفين، ستكلل بالزواج.

شيماء سبت تفتح قلبها: لن أرتبط بفقير
ونفت شـــيماء أنها تســـعى للـــزواج من 
رجـــل ثـــري وقالـــت: أنـــا لســـت مادية، 
لكن لن أتـــزوج من هو أقل مني ماديا، 
ألني تعـــودت العيش بمســـتوى معين، 
“مـــا أقـــدر انـــزل وأعيش في مســـتوى 
أقـــل، خبـــزة وزيتونـــة لمـــا بكـــرا يصير 
عنـــدي بيـــت وأوالد يمرضـــون” أصبح 
فـــي وضـــع ال أســـتطيع عـــالج نفســـي 
وأبنائـــي وزوجـــي نفســـه، أكيـــد أريـــد 
رجـــالً مقتدًرا، ليـــس مليارديـــرا، لكني 
طموحـــة، أريد العيـــش برفاهية، أكمل 
دراســـتي )الدكتـــوراه(، لمـــا أخـــذ واحد 
أقـــل مني ســـواء فكريـــا أو ماديا، “هذا 
اإلنســـان ما اقدر اتفاهم معاه او نكون 
اســـرة ســـوية، النه بيكون عـــدم قناعة 

بهذا االنسان”.
وقالـــت النجمـــة فـــي لقاء جديـــد معها 
مـــع مجلـــة الجـــرس اللبنانيـــة، بانها لم 
تجري أي عمليات تجميل وأكدت: “كل 
ماقمت بـــه عملية تكميم معدة لفقدان 
الـــوزن، أمـــا بخصوص عمليـــة “البودي 
 ،2017 ســـنة  أجريتهـــا  كونتورينـــغ” 
وكانـــت تحديـــد لجهة المعـــدة ألن كل 
جســـمي نحف إال معدتـــي، وهذا عيب 
خلقي، لكني لم أقم بعملية تســـمير، بل 
توجهـــت إلى البحـــر ولم أطبـــق واقي 
الشمس على وجهي وجسدي، وبسبب 
تعرضـــي للشـــمس 6 ســـاعات احتـــرق 
وجهي وال زلت أعالجه حتى الساعة”.

وعن التحرش بسبب انها هي واخواتها 
النجوم، سواًء اللفظي او بشكله اآلخر 
مـــن منتجيـــن أو مخرجيـــن، فقالت إن 
ذلـــك لم يحـــدث، ألنهن بـــدأوا التمثيل 
فـــي عمر صغير جـــًدا، لذلك يعتبرونهم 
كبناتهـــم، وقالت “لو كنـــا بدأنا التمثيل 
في سن كبيرة ربما تعرضنا، لكن التنمر 
أمـــر مرفـــوض علـــى جميـــع األصعـــدة، 
ألي إنســـان، حتـــى لـــو لم تكـــن تعرفه، 
وســـتقف معه لـــو تعرض لعنـــف لفظي 

أو جسدي.
وفيما يخص بعض التعليقات المسيئة 
“كنـــت  قالـــت  السوشـــال ميديـــا،  فـــي 
أتضايق قليالً عندما ظهرت السوشـــال 
ميديا، أما بخصوص السباب والشتائم 
التـــي تصلني، ال تأثر بها ويكون مصير 

أصحابها البلوك”.
وعن جديدها في رمضان المقبل قالت 
“عنـــدي أكثـــر مـــن مسلســـل مـــن بينهم 
)گأنه أمـــس(، يعرض على تلفزيون أبو 
ظبي، مسلسل )دنيا العشق(، مكون من 
مجموعة قصص، وجســـدت من خالله 

3 أدوار مختلفة”.
وقالـــت عن رحيـــل أابيهـــا “ كان العب 
كـــرة قـــدم وأصيـــب بالمـــرض، وُبترت 
ســـاُقه، ورغـــم ذلـــك ربـــى بنـــات كلهـــن 
معروفـــات  وممثـــالت  جامعيـــات، 
بأخالقهـــن، ولهـــن مركـــز فـــي المجتمع 

ال  انهـــا  شـــيماء  وأكـــدت  الخليجـــي”. 
ترفـــض الحجاب ابدا، وقالت “ليش ال، 
هللا يهدينـــي وأتحجب، لكن كل واحد 
حـــر بحياتـــه، يحـــط حجاب مـــا يحط 

هذا راجع لقناعاته”.

بروفايل

شـــيماء ســـبت ممثلة وفنانة بحرينية، 
تعـــد حاليـــا إحـــدى ألمـــع الفنانـــات في 
البحريـــن والخليـــج، لهـــا العديـــد مـــن 
األعمـــال البحرينية والخليجية حازت 
علـــى مؤهـــالت تعليميـــة عـــدة: دبلوم 
اعـــالم  هندســـة مدنيـــة، بكالوريـــوس 

وعالقات عامة و علم نفس.
ترعرعـــت فـــي عائلـــة فنيـــة، والدتها 
الفنانة البحرينية فاطمة إســـماعيل، 
ســـبت  شـــذى  الممثلـــة  وشـــقيقاتها: 

ســـبت  أبـــرار  والممثلـــة  والمغنيـــة 
والممثلة وعارضة األزياء شـــيالء 

سبت.
مـــع  شـــيماء  بدايـــات  كانـــت 

)تعـــب(، ومـــن ثـــم انطلقـــت 
والنجومية  الشهرة  لعالم 
إذ  نجاحاتهـــا،  وتوالـــت 

العديـــد  فـــي  شـــاركت 
الدرامـــا  أعمـــال  مـــن 
التلفزيونيـــة، وتحضر 

حاليـــا لعدد مـــن األعمال 
الفنية، من بينها مسلســـل يعرض 

في موسم رمضان عنوان )كأنه أمس(، 
حازت على جوائز عديدة في المسرح 

والتلفزيون والسينما.

محرر مسافات

األعيــن  اتجهــت  شــذى،  شــقيقتها  زواج  بعــد 
واألســئلة للنجمــة شــيماء ســبت، وهل ســتكون 
هي العروس التالية، أم انها منشــغلة بالتمثيل؟ 
وردت النجمــة الجميلــة “أن ذلــك األمــر بيد هللا، 
فرغم انشغالها بالتمثيل، لكن إذا جاء الشخص 

المناسب سترتبط به حتما”.

لم أجري عمليات 
تجميل وعندي 

أكثر من مسلسل 
في رمضان
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حفيدة زينات صدقي: جدتي تزوجت حب حياتها
فــي مثــل هــذه األيــام مــن العــام 1978، رحلت ملكــة الكوميديــا وورقتها الرابحــة الفنانة الكبيــرة زينات 

صدقي بعد حياة حافلة بالفن والعطاء والضحك واألحزان.

وتركت صدقي ميراثا فنيا ضخما أمتع الماليين من 
كل األجيـــال، ومكانـــة فنية ال يملؤهـــا غيرها، ورغم 
رحيلهـــا منـــذ ســـنوات، تظـــل “إيفيهاتهـــا” وعباراتهـــا 
تتـــردد بيننـــا وتمتعنـــا بمـــا قدمتـــه مـــن أعمـــال فنية 
“كتاكيتو بني، إنســـان الغاب طويل الناب، يا ســـارق 
قلـــوب العـــذارى، يـــا ُمهـــَدى إلـــى الحديقـــة يـــا وارد 
إفريقـــا، عوض عليا عـــوض الصابرين يـــارب”، هكذا 
الزالت عباراتها ترن في اآلذان وتتردد على األلسنة 

وتضحك الماليين.
وانتشرت العديد من الشائعات حول ملكة الكوميديا 
التي اشتهرت بأدوار العانس في السينما، وربما لهذا 

السبب اعتقد البعض أنها لم تتزوج.
وفي حوار مع حفيدتها عزة مصطفى وهي ابنة ابنة 
شـــقيقتها التي تبنتها، وعاشـــت معها طـــوال حياتها 
كشـــفت لليوم السابع العديد من الحقائق حول حياة 
جدتهـــا وفنـــدت العديد من الشـــائعات المتداولة عن 

ملكة الكوميديا.
وكشـــفت الحفيدة أن الفنانـــة الكبيرة زينات صدقي 
ولدت في 4 مايو العام 1913 باإلســـكندرية، واسمها 

الحقيقي زينب محمد سعد، ألب يعمل تاجرا وأسرة 
مـــن أصول مغربية، وتـــزوج والدها من والدتها التي 
كانـــت أرملة ومعهـــا ابنتان هما دولت وســـنية، وبعد 

زواجه منها أنجبت زينب وفاطمة.
وبعـــد أن شـــقت صدقـــي طريقهـــا الفنـــي وأصبحت 
نجمـــة في فرقة نجيـــب الريحاني تعرفت على حب 
عمرهـــا، وهـــو أحـــد الضباط األحـــرار هو ما كشـــفته 
الحفيدة قائلة: في الصفوف األولى اعتاد أن يجلس 
ليراهـــا وأن يرســـل لهـــا يوميـــا وردا، وكان ضابطـــا 
ووالـــده عمـــدة بالصعيد، وتحدث مـــع الريحاني عن 
إعجابـــه بزينـــات صدقـــي، ولكـــن الريحانـــي قـــال له 

“زينات زي القطر ومش بتاعة طرق ملتوية”.
وتابعـــت عـــزة مصطفـــى قائلـــة: تحـــدث معهـــا هـــذا 
الضابط وقال لها ياريت تعزميني على فنجان قهوة 
فـــي البيـــت، فعنفتـــه مؤكـــدة أنهـــا ال تســـتقبل رجاال 
فـــي بيتهـــا، فقال لها أقصد اعزميني فـــي اليوم اللي 
بتعزمي فيه الفرقة”، وبالفعل ذهب مع أفراد الفرقة 
فـــي اليـــوم الـــذي اعتـــادت أن تدعوهم فيـــه لتناول 

الطعام، وبعدها طلبها للزواج.

»  Loyal Brave“ طرحت النجمة كريستينا أغيليرا أغنيتها الجديدة
True”، وهي أغنية فيلم ديزني الجديد بعنوان “Mulan”. وتم إطالق 
النسخة اإلسبانية من األغنية بعنوان “El Mejor Guerrero”، وإنها 
Reflec� ”ليست األغنية الوحيدة للعمل، بل ستطرح أغنية الفيلم 

.”tion
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روبوتات طبية لسحب الدم وحقن األدوية في الوريد
منظومــة جديــدة طورهــا فريــق مــن الباحثيــن فــي الواليات 
المتحــدة، تجمــع بين تقنيــات الذكاء االصطناعــي والتصوير 
الصوتيــة؛  والموجــات  الحمــراء  تحــت  األشــعة  باســتخدام 
لسحب الدم وغرس إبر المحاقن في أوردة المرضى من أجل 

حقنهم باألدوية والسوائل المختلفة.
ويمكــن لألنظمــة ذاتيــة الحركــة، التــي تقــوم بســحب الــدم 
وحقن األدوية في أوردة المرضى، أن تتفوق على البشر في 
أداء بعــض المهــام الطبية المعقدة، بحســب ما كشــفت نتائج 
التجربة التي قام بها الباحثون من جامعة روتجرز األميركية 

ونشرتها دورية “نيتشر ماشين إنتليجنس” العلمية.
وإلــى ذلــك، أثبتت الدراســة أن الروبوتات الطبيــة يمكنها أن 
تقلل اإلصابات، وأن تحسن نتائج العمليات الجراحية، فضالً 
عن أداء مهام مختلفة مع وجود الحد األدنى من الرقابة في 
حاالت نقص العنصر البشري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أستاذ الهندسة الطبية بجامعة روتجرز، الباحث مارتن 
يارموش، إنه “باســتخدام متطوعين وحيوانات ونماذج غير 
حيــة، أظهــر فريــق الدراســة أن التقنيــة الجديــدة يمكنهــا أن 
تحــدد أماكــن الوريــد بدقة، ما يرفــع معدالت النجــاح ويوفر 
الوقــت، مقارنــة بمســؤولي الرعايــة الصحيــة، الســيما فيمــا 

يتعلق بمشكلة صعوبة الوصول إلى األوردة والشرايين”.

فشل يصل إلى نحو 20 %
غير أن الدراســة أثبتت أن معدالت فشل المنظومة الجديدة 
تصــل إلــى قرابــة 20 %، وأن الصعوبــات تتزايد في الحاالت 
التي يعاني فيها المرضى من صغر، أو التواء أو تلف األوردة 
الدموية، وهي مشكلة شائعة في حاالت كبار السن واألطفال 

وأصحاب األمراض المزمنة والمصابين بصدمات.
نطــاق  توســيع  التجربــة  مــن  التاليــة  المرحلــة  وتتضمــن 
األشــخاص الذيــن يمكن أن يســتفيدوا من التقنيــة الجديدة، 

إذ تشمل المرضى بأوردة طبيعية أو تالفة على حد سواء.

أحالــت الســلطات األســترالية، شــركة 
“فيســبوك” إلــى القضــاء، بعــد توجيــه 
مــن  أكثــر  خصوصيــة  بانتهــاك  تهــم 
300 ألــف مواطــن. وقــال مكتــب أمن 
شــبكة  “إن  األســترالي  المعلومــات 
“فيســبوك”  االجتماعــي  التواصــل 
انتهكــت “بشــكل خطيــر” خصوصيــة 
البيانــات  تركــت  ألنهــا  المواطنيــن؛ 
مكشــوفة،  بهــم  الخاصــة  الشــخصية 
ليتــم بيعها واســتخدامها في عمليات 

التنميط السياسي”.
تــم  فقــد  الموجهــة،  التهــم  وبحســب 
مليــون   87 حوالــي  بيانــات  كشــف 
أثنــاء  اســتخدامها  ليتــم  شــخص، 

اإلعالنات االنتخابية.
وقــال مكتب المفوض األســترالي: إن 
الفيدراليــة، يمكنهــا فــرض  المحكمــة 
دوالر  مليــون   1.7 قدرهــا  غرامــة 
أســترالي )860 ألف جنيه إســترليني( 
مقابــل كل تدخــل جــاد أو متكــرر في 

الخصوصية، بحسب “بي بي سي”.

أستراليا تحيل 
“فيسبوك” إلى القضاء

اكتشــف العلمــاء أقــدم وأكبــر نجم زائــف متوهج “بــالزار”، وهو عبارة عن ثقب أســود 
فائق الكتلة، ومن أشــد األجرام الســماوية إصدارا للطاقة واألشــعة في الكون. وتمكن 
العلماء من اكتشاف هذا النجم، الذي يقدر عمره بحوالي 13 مليار عام، بعدما رصدوا 
موجات راديو عالية تنبعث منه، األمر الذي يعني أنه ساطع بشكل ال يصدق حتى من 
مســافات بعيــدة للغايــة في الفضــاء. وأعلن فريق من العلماء بقيادة طالبة الدراســات 
العليا بجامعة إنسوبريا بإيطاليا، سيلفيا بيالديتا، عن اكتشاف النجم في مجلة الفلك 
والفيزيــاء الفلكيــة. وأتاحــت المالحظــات مجتمعــة للفريــق تقديــر أن الثقــب األســود 
الهائل في قلب النجم أكبر بنحو مليار مرة من الشمس. وبالمقارنة، فإن الثقب األسود 

في وسط درب التبانة يعد أكبر من كتلة الشمس بنحو 4 ماليين مرة فقط. 

يحــث المزارعــون المســتهلكين علــى شــراء البيض ذي القشــرة البيضــاء، الذي يأتي 
مــن الدجــاج األقــل عدوانيــة؛ للحــد مــن الممارســة القاســية المتمثلــة فــي تشــذيب 
منقــار الدجــاج المنتج للبيض ذي القشــرة البنية. ويشــجع أصحاب مــزارع الدواجن 
والبائعون المتسوقين على “نبذ” البيض البني وعدم شرائه مطالبين إياهم بالتوجه 
نحــو شــراء البيــض األبيــض. ووفقــا للمعلومات، فإنــه يبدو أن الســالالت التي تنتج 
بيضــا بنيــا عــادة ما تكــون أكثر عدوانية تجاه بعضها البعــض، لذلك تجري لها عملية 
تشذيب للمنقار بواسطة األشعة تحت الحمراء، وهي العملية التي ُيعتقد أنها مؤلمة 
للغايــة لتلــك الســاللة مــن الدجاج. وفــي المقابل وعلــى النقيض من الدجــاج المنتج 
للبيض البني، فإن الدجاج األبيض يعد مسالما تماما، وبالتالي هناك “قسوة أقل” في 

الحصول على البيض األبيض.

اكتشاف ثقب أسود أكبر من الشمس بمليار مرة

لماذا يجب شراء البيض األبيض وليس البني؟

وسائد بالستيكية مليئة بالهيليوم من عمل الفنان األميركي أندي وارهول في معرض تيت مودرن في لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــال مســؤولون فــي إقليــم أونتاريــو 
مــن  المالييــن  عشــرات  “إن  الكنــدي 
فــي  اإلقليــم  التــي خزنهــا  الكمامــات 
ســارس  فيــروس  تفشــي  أعقــاب 
والعامليــن  المواطنيــن  لحمايــة 
بالرعايــة الصحيــة تحســبا ألي وبــاء 
جديــد انتهت صالحيتهــا”، األمر الذي 
يثيــر تســاؤالت حــول مدى اســتعداد 
للتصــدي  ســكانا  كنــدي  إقليــم  أكبــر 

لتفشي فيروس كورونا.
وكان إقليــم أونتاريــو قــد خــزن قبــل 
13 عامــا 55 مليــون كمامــة مــن نــوع 
“إن 95” ومعــدات طبيــة أخــرى، بعــد 
أن تضــرر مــن وبــاء ســارس أكثــر من 
أي إقليــم آخــر فــي كنــدا فــي العامين 

2002 و2003.
ولكــن المســؤولين فــي اإلقليــم أكدوا 
الكمامــات  صالحيــة  تاريــخ  انتهــاء 
المخزنــة. وأعلنــت كنــدا عــن أكثر من 
كورونــا  بفيــروس  إصابــة  حالــة   70

وحالة وفاة واحدة بالمرض.

الروســية  التغذيــة  خبيــرة  أفــادت 
كورولوفــا،  مارغريتــا  البروفيســورة 
أن عصير البطاطا الفتية، يســاعد في 

الحفاظ على الجمال والصحة. 
وقالــت الخبيــرة فــي حديــث إلذاعــة 
مــادة  البطاطــا،  إن  “ســبوتنيك”، 
غذائية غنية بالفســفور والبوتاســيوم 
والمغنيســيوم والفيتامينــات وأليــاف 

غذائية نباتية مفيدة للجسم.
بعمرهــا،  البطاطــا  فائــدة  وتحــدد 
النيئــة  البطاطــا  تســتخدم  وتضيــف، 
في الطب الشعبي في التئام الجروح، 
مــن  الناتجــة  المثــال  ســبيل  علــى 
الحــروق، ولتجديــد شــبابية الجســم؛ 
ألنهــا تحــوي فــي تركيبهــا مضــادات 
األكســدة، مــا يســمح بالحفــاظ علــى 
نظــارة البشــرة والجمــال. ويســتخدم 
عصير البطاطا النيئة في تحفيز عمل 
الجهــاز الهضمــي وتخفيــض حموضة 
عصيــر المعــدة عند األشــخاص الذين 

يعانون من قرحة المعدة.

أونتاريو يستيقظ على 
“كارثة” عمرها 13 عاما

عصير البطاطا مفيد 
للجروح والقرحة والبشرة

تعهــدت مؤسســة بيل وميلندا غيتس واثنتان من المؤسســات الخيريــة الكبيرة األخرى، 
بتقديم 125 مليون دوالر للمســاعدة في اإلســراع بتطوير عالج لفيروس كورونا ســريع 
االنتشــار، الــذي قالــت عنــه منظمة الصحــة العالمية يــوم االثنين إنه يقترب من مســتوى 

“الجائحة”.
وســتتركز الجهــود علــى عقاقيــر جديــدة يمكــن اســتخدامها علــى الفــور لعــالج المرضــى 

المصابين بفيروس كورونا المستجد، والفيروسات األخرى المحتملة في المستقبل.
والهدف من المساعدات المالية، هو ضمان أن يكون العالج متاحا في الدول الفقيرة وأن 

يكون سعره في متناول األفراد.
ولــم يتــم حتــى اآلن إقــرار أي دواء مضــاد للفيروســات أو أي عــالج آخــر لتحســين جهاز 

المناعة يمكن استخدامه لعالج “كوفيد 19”، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

مؤسسات خيرية تتعهد بالماليين لتطوير عالج “كورونا”

جوردين جونز تحضر العرض العالمي األول من ديزني “موالن” في هوليوود )أ ف ب( وقال مارك سوزمان المسؤول التنفيذي لمؤسسة بيل وميلندا غيتس في بيان “الفيروسات مثل كوفيد 19 
تنتشر بسرعة لكن تطوير األمصال والعالج لمنعها يسير ببطء”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

نشرت وكالة أنباء روسية فيديو 
للقطــة مثيــرة للجــدل، قبــل لقــاء 
الروســي  الرئيــس  بيــن  القمــة 
فالديمير بوتين، ونظيره التركي 
رجب طيــب أردوغــان، الخميس 

الماضي.
نشــرته  الــذي  التســجيل  ويظهــر 
وكالة أخبار “روسيا 1” الحكومية، 
لمكــوث  لقطــات  األحــد،  يــوم 
االنتظــار  غرفــة  فــي  أردوغــان 
لمــدة طويلة، هــو ومرافقيه، قبل 
السماح له بالدخول لالجتماع مع 

بوتين.
ولــم يعّلق الكرملين على محتوى 
التســجيل، وإن كان بوتيــن جعل 

قصــد،  عــن  ينتظــره  أردوغــان 
بســبب الخالف بينهما في إدلب، 

أم هناك أسباب أخرى.
وظهر في التسجيل وجود بوتين 
في غرفة االجتماع وحيدا، بينما 
ظــل أردوغان في قاعــة االنتظار 
هــو ووفــده الكبيــر، لدقائــق، مــن 

دون السماح لهم بالدخول.
الفيديــو علــى  الوكالــة  وعنونــت 
ينتظــر  “أردوغــان  صفحتهــا: 
بوتين تحت صورة سوفوروف”، 
فــي  شــهير  لقائــد  لوحــة  وهــي 
اإلمبراطوريــة الروســية، وخاض 
العثمانييــن  ضــد  حــروب  عــدة 
وانتصر فيها بين 1774 و1786.

بوتين يترك أردوغان منتظرا تحت صورة سوفوروف

بدأ بركان “إيتنا” الواقع 
ــرة صــقــلــيــة  ــ ــزيـ ــ ــي جـ ــ فـ
من  بالثوران  اإليطالية 
ــع انـــفـــجـــارات  جـــديـــد مـ
وتــــــدفــــــقــــــات لـــلـــحـــمـــم 
ــعــت  ــدل الــبــركــانــيــة. وان
الـــــحـــــمـــــم كـــــاأللـــــعـــــاب 
ــة مـــــن فـــوهـــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ

فوراجين ألكبر بركان نشط في أوروبا يدعى “إيتنا”. وتستمر الفوهة البركانية 
بتكوين مخروطها الداخلي الذي أصبح المخروط المركزي للبركان. وعلق أحد 
المستخدمين، أن البركان يستمر ببناء المخروط في فوهة فوراجين األشهر الـ 6 
األخيرة وتم تصوير لقطات البركان يوم 5 مارس. ويقع بركان “إيتنا” على ارتفاع 
األقــل، وتم تسجيل  2700 سنة على  يثور بشكل متقطع منذ  3300 متر، وهو 

ثورانه األخير الكبير في أكتوبر 2019، وقبل ذلك في شتاء 2008 - 2009.

ثوران أكبر بركان في أوروبا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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 11:48 
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05:45

07:15 
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