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بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تسلم 
رئيس  أخــيــه  مــن  خطية  رســالــة  خليفة  آل  عيسى 
جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي 
البلدين  بين  المتميزة  األخــويــة  بالعالقات  تتصل 
الشقيقين والمستجدات اإلقليمية والدولية، إضافة 
الرسالة  المشترك.وسلم  االهتمام  ذات  القضايا  إلى 
الجاللة، وزير خارجية جمهورية مصر  إلى صاحب 
في  له  استقبال جاللته  لدى  العربية سامح شكري، 
ــرب جــاللــة الــمــلــك عن  قــصــر الــصــافــريــة أمـــس. وأعــ
العربية  مصر  جمهورية  مع  البحرين  مملكة  تضامن 
حصتها  فــي  المشروعة  حقوقها  لضمان  الشقيقة؛ 
من مياه نهر النيل، الذي يمثل شريان حياة للشعب 
التي  الحميدة  للجهود  ودعــمــهــا  الشقيق  الــمــصــري 
إلى  للتوصل  األميركية  المتحدة  الــواليــات  بذلتها 
اتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا 
أن أمن مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على األمن 

القومي العربي.

مصر ركيـزة لألمـن القومـي العربـي
جاللــة الملك: تأييــد بحريني لحقــوق الجمهوريــة في النيل

جاللة الملك يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي تتصل بالعالقات بين البلدين

المنامة - بنا
العهد  ولــي  بين  هاتفي  اتصال  جــرى 
ــى الــنــائــب األول  نــائــب الــقــائــد األعــل
ــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب  ــرئ ل
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
لمنظمة  الــعــام  ــمــديــر  وال خليفة  آل 
أدهانوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة 
استعراض  جرى  حيث  غيبريسوس، 
)كوفيد  كورونا  فيروس  مستجدات 

19( وتطوراته على مستوى العالم.
كــمــا تــم خـــالل االتــصــال اســتــعــراض 
المختلفة  العمل  ومــســارات  منهجية 
الفحص والحجر والعزل  وإجــراءات 
الحتواء  اتخاذها  تم  التي  والــعــالج 
ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
19( ضمن كافة الجهود المبذولة من 
صحة  لتعزيز  البحرين  مملكة  جانب 

وسالمة الجميع.
العام  وخــالل االتــصــال، أشــاد المدير 

باإلجراءات  العالمية  الصحة  لمنظمة 
التي  الوقائية  والتدابير  االحترازية 
الحتواء  البحرين  مملكة  بها  قامت 
ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
صحة  حــفــظ  فـــي  يــســهــم  بــمــا   )19
ــيــن والــمــقــيــمــيــن  ــمــواطــن ــة ال ــالمـ وسـ

بالمملكة.

سمو ولي العهد يستعرض إجراءات 
الفحص مع مدير “الصحة العالمية”

المنامة - بنا

المنامة - الصناعة والتجارة

بـــوزارة  التفتيش  إدارة  قــامــت 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
بــجــرد مــخــزن يــحــوي أكــثــر من 
منتهي  غــذائــي  منتج  ألـــف   80
عــالمــة   80 لـــعـــدد  الـــصـــالحـــيـــة، 

تجارية مختلفة المنشأ.

ضبط أكثر من 80 ألف منتج 
المنامة - وزارة المواصالتمنتهي الصالحية

وتفتيش  رقابة  إدارة  مدير  صرحت 
ــبـــري بــــــوزارة الــمــواصــالت  ــنــقــل الـ ال
واالتصاالت شمس خلفان، أنه حرًصا 
ضــرورة  على  البري  النقل  قطاع  من 
جميع  عــلــى  الــرقــابــيــة  األداة  تفعيل 
قامت  الــعــام،  النقل  أنشطة  مــزاولــي 
العامة  اإلدارة  مــع  بالتعاون  اإلدارة 
للمرور بعمل حمالت تفتيشية مكثفة 
من  العام  النقل  أنشطة  مزاولي  على 

دون ترخيص في العام 2019.
وتحويلهم  مخالفا   589 رصــد  وتــم 
ــبـــت في  لــلــنــيــابــة الــعــامــة لــلــنــظــر والـ
الــمــخــالــفــات. وأوضـــحـــت شــمــس أن 
العامة  النيابة  من  الــصــادرة  األحكام 
بين غرامة  المخالفين تراوحت  على 
فــي حق  الــبــالد  عــن  واستبعاد  مالية 
األجـــانـــب. وخــتــمــت، أن الــقــطــاع ما 
زال مستمرًا بحمالته التفتيشية؛ من 
الـــوزارة  استراتيجية  تحقيق  أجــل 
النقل  قطاع  تنظيم  إلــى  ترمي  التي 
الرقابة  معاير  أعلى  وتفعيل  الــبــري، 
آمــن  نــقــل  إلـــى  لــلــوصــول  والتفتيش 

ومستدام.

تحويل 589 سائقا 
مخالفا للنيابة

20 صفحة - 210 فلوس

ــفــيــذ خــطــة اإلجــــــاء مـــن إيــــــران وفــــق إجــــــــراءات دولــيــة تــن

77 مصابا بـ “كورونا” و88 سليًما من أصل 165 عائًدا

المنامة - بنا

نــتــائــج  أن  عـــن  الــصــحــة  وزارة  أفـــــادت 
الفحوصات المختبرية للدفعة األولى من 
الطائرة  متن  على  القادمين  المواطنين 
المواطنين  إجالء  خطة  ضمن  المؤجرة، 
البحرينيين من إيران، والبالغ عددهم 165 
قائمة  حالة   77 وجــود  أظهرت  مواطنا، 
نقلوا لمركز العزل والعالج، في حين تبين 

سالمة 88 شخصا وخلوهم من فيروس 
إلحدى  نقلهم  وتــم   ،)19 )كوفيد  كــورونــا 
مراكز الحجر الصحي االحترازي.وأكدت 
للمواطنين  تمت  التي  اإلجالء  عملية  أن 
إجــراءات  وفــق  كانت  أمــس  الموجودين 

محكمة طبيا ومعتمدة دوليا.
ــوزارة إلــى أنــهــا قــامــت وفــور  ــ وأشـــارت ال
وصول أول دفعة من المواطنين من إيران 
المؤجرة  الطائرة  البحرين على متن  إلى 

إذ  المتبعة،  والسالمة  األمــن  بــإجــراءات 
تم إجراء الفحوصات المختبرية الالزمة 
للمواطنين تحت إشراف الطواقم الطبية 
المتخصصة، وبناًء على النتائج تم نقلهم 
ــرازي أو  ــتـ لــمــراكــز الــحــجــر الــصــحــي االحـ
مــراكــز الــعــزل والــعــالج وفقا لــإرشــادات 
الصحة  منظمة  من  المعتمدة  وللمعايير 

العالمية.
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البروفيسور سامح رجب: 80 بالمئة من مرضى كورونا 
يشفون دون »عالج خاص«

هل جربتم الـ«كيتو دايت«؟ 
وكيف الحال؟

العيـد والسعـد: »السمنـة 
ال تليق بي«

إقرأ في

)17 - 16(

)04(5 آالف مستفيد من “مزايا”

قررت السلطة التشريعية  «
بمجلسيها )الشورى والنواب( 

وقف مشاركات جميع األعضاء 
والموظفين، للمهمات الرسمية أو 

التدريبية الخارجية، أيا كان نوعها 
أو الغرض منها، لكافة الدول، لمدة 

أسبوعين من تاريخه.

كشف رئيس مجلس إدارة بنك  «
البحرين الوطني فاروق المؤيد 

عن عزم البنك تقديم عرض 
جديد لالستحواذ على الحصة 

المتبقية من بنك البحرين 
اإلسالمي؛ ليكمل استحواذه 

بالكامل.

أعلنت إيران أمس األربعاء  «
عن 63 وفاة إضافية بفيروس 

كورونا المستجد في الـ 24 
ساعة الماضية في أعلى 
حصيلة يومية منذ إعالن 

السلطات عن أول الوفيات 
بالفيروس.

صانعة األفالم الشهيرة نيكي كارو،  «
تبث الحياة في قصة بطولية 

لمحاربة صينية أسطورية في فيلم 
“موالن” من ديزني، وفيه تخاطر 

شابة جريئة بكل شيء من واقع حبها 
ألسرتها ووطنها وتصبح من أعظم 

المحاربين بالصين.

أعلن نادي روما اإليطالي،  «
األربعاء، عن تعذر سفر بعثة 
الفريق إلى إسبانيا لمواجهة 

إشبيلية في مباراة ذهاب 
دور الستة عشر في الدوري 

األوروبي، بسبب إغالق المناطق في إيطاليا لمكافحة االنتشار 
القوي لعدوى فيروس كورونا.

0407101813

تعذر سفر روما للقاء إشبيليةما ال تعرفونه عن “موالن”“كورونا” يقتل 354 في إيران“الوطني” ينوي االستحواذ على “اإلسالمي”إيقاف المشاركات البرلمانية الخارجية

)٠٢(

)06(
)04(

سمو ولي العهد

المنامة - الكويت الوطني- البحرين

ــنـــي-  ــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـ ــقـــق بـ حـ
البحرين أرباحا صافية بلغت  313 
مــلــيــون دوالر أمــيــركــي )مـــا يــعــادل 
117.890 مليون دينار بحريني( في 
العام 2019، لتستقر عند مستويات 

العام 2018 نفسها.

313 مليون دوالر أرباح “الكويت 
الوطني - البحرين”

علي فردانعصام الصقر )07(



المنامة - بنا

تســـلم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة 
خطيـــة مـــن أخيـــه رئيـــس جمهوريـــة 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
السيســـي  تتصل بالعالقـــات األخوية 
الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  والمســـتجدات 
إضافـــة إلـــى القضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك.
وقد سلم الرسالة إلى صاحب الجاللة، 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
ســـامح شـــكري، وذلك خالل استقبال 
جاللتـــه له في قصـــر الصافرية أمس، 
كما نقـــل إلى جاللته تحيـــات وتقدير 
الرئيـــس المصـــري وأصـــدق تمنياتـــه 
لشـــعب مملكـــة البحريـــن بالمزيـــد من 

التقدم والرفعة.
ورحب جاللـــة الملك بوزير الخارجية 
المصـــري، وكلفـــه بنقـــل تحياتـــه إلـــى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته 

الطيبـــة لشـــعب مصـــر العزيـــز بـــدوام 
الرقي والتطور.

وأكد جاللته اعتزازه بما يجمع مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة من روابط األخوة الراسخة، 
وبمـــا وصل إليـــه التعـــاون الوثيق من 
المســـتويات  علـــى  متقـــدم  مســـتوى 
الزيـــارات  كافـــة، منوهـــا بمثـــل هـــذه 
التـــي تدعم مســـار التعاون والتشـــاور 
القضايـــا  مختلـــف  إزاء  والتنســـيق 
بمـــا يخـــدم المصالـــح العليـــا للبلديـــن 

والشعبين الشقيقين.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تضامـــن 

مملكـــة البحريـــن مـــع جمهورية مصر 
لضمـــان حقوقهـــا  الشـــقيقة؛  العربيـــة 
ميـــاه  مـــن  حصتهـــا  فـــي  المشـــروعة 
نهـــر النيـــل، الـــذي يمثل شـــريان حياة 
ودعمهـــا  الشـــقيق  المصـــري  للشـــعب 
للجهود الحميدة التي بذلتها الواليات 
إلـــى  للتوصـــل  األمريكيـــة  المتحـــدة 

اتفـــاق بيـــن كل مـــن مصر والســـودان 
وأثيوبيـــا فيما يتعلق بملء وتشـــغيل 
ســـد النهضـــة، مؤكـــدا أن أمـــن مصـــر 
ركيـــزة أساســـية فـــي الحفـــاظ علـــى 

األمن القومي العربي.
التاريخـــي  الـــدور  العاهـــل  ثمـــن  كمـــا 
العربيـــة  مصـــر  لجمهوريـــة  الريـــادي 

الشـــقيقة فـــي حمايـــة األمـــن القومي 
العربـــي وحرصها على صون المصالح 
العربيـــة ووحدة الصف بين األشـــقاء 
العرب، وتعزيز أســـس السالم واألمن 

واالستقرار في المنطقة.
من جانبه، أثنى الوزير ســـامح شكري 
الجاللـــة  علـــى دور حضـــرة صاحـــب 

العالقـــات  تطويـــر  فـــي  وجهـــوده 
البحرينيـــة المصريـــة، مؤكـــدا اعتـــزاز 
مصر قيادًة وشـــعبا بالمواقف العربية 
بقيـــادة  البحريـــن  لمملكـــة  األصيلـــة 
تجـــاه مصـــر وشـــعبها  الملـــك  جاللـــة 
ودورهـــا المشـــرف فـــي دعـــم العمـــل 

العربي المشترك.

البلديـــن السيســـي تتصـــل بالعالقـــات بيـــن  جاللتـــه تســـلم رســـالة خطيـــة مـــن 

جاللة العاهل: تأييد بحريني لحقوق مصر في النيل
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المنامة - بنا

سمو رئيس 
الوزراء يتلقى 

شكر أمير الكويت

تــلــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء صــاحــب 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
بــرقــيــة شكر  ســلــمــان آل خــلــيــفــة، 
الكويت  دولـــة  أمــيــر  مــن  جوابية 
الشيخ  السمو  صاحب  الشقيقة 
صباح األحمد الجابر الصباح؛ رًدا 
العيد  بمناسبة  سموه  تهنئة  على 

الوطني لدولة الكويت.

دور تاريخي 
للقاهرة بصون 

وحدة الصف بين 
األشقاء العرب
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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.



الحمر: 5 آالف مستفيد من “مزايا” حتى الربع األول
كشـــف وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن 
مزايـــا  برنامـــج  مـــن  المســـتفيدين  عـــدد 
حتـــى الربـــع األول مـــن العام الجـــاري بلغ 
5095 مســـتفيًدا فعلًيا، فيما يبلغ إجمالي 
حجـــم اإلنفـــاق فـــي القطاعـــات العقارية 
المقـــاوالت  وقطاعـــات  والتمويليـــة 
واالستشـــارات الهندســـية والتجزئة 837 

مليون دينار.
واســـتعرض وزيـــر اإلســـكان إحصائيـــات 
البرنامـــج خـــال الربـــع األول مـــن العـــام 
الجـــاري، إذ أشـــار إلـــى أن عدد شـــهادات 
منـــذ  الـــوزارة  أصدرتهـــا  التـــي  التأهيـــل 
أولـــى  تعـــد  والتـــي   2020 العـــام  مطلـــع 

خطوات الدورة اإلجرائية لاستفادة من 
البرنامـــج، بلغ 382 شـــهادة، فيما بلغ عدد 
الطلبـــات التي تم تخصيصهـــا للمنتفعين 
بعـــد إنهـــاء كافـــة إجراءاتهـــم 275 طلًبا، 
مشـــيًرا إلى أن تقليـــص الدورة اإلجرائية 
لبرنامج مزايا ســـاهمت في ســـرعة إنجاز 
معامات المواطنيـــن المتقدمين بطلبات 

االستفادة من هذا البرنامج.
وأوضـــح الحمر في هذا الشـــأن أن وزارة 
اإلسكان قامت بتطوير الدورة اإلجرائية 
لاســـتفادة من برنامـــج مزايا بالتنســـيق 
مـــع بنـــك اإلســـكان، إذ تم اختصـــار المدة 
الزمنيـــة لهـــا من 105 يـــوم الـــى 15 يوًما 
للطلبـــات الجديدة، وفي حـــال توفير كل 
المســـتندات والمتطلبـــات لـــدى المتقدم، 

منوًهـــا إلـــى أن اإلجراء يأتي تماشـــًيا مع 
االرتفـــاع الملحـــوظ فـــي معـــدل الطلبات 
بمـــا يتطلـــب تطويـــر اإلجـــراءات لضمان 
الحفـــاظ علـــى الطابـــع الفـــوري للخدمـــة، 
وتسريع حصول المواطنين على السكن، 
مشيًرا إلى أن ذلك يأتي في اإلطار تنفيذ 
االلتزام الوارد في برنامج الحكومة بشأن 
تســـهيل المعامـــات وتســـريع اإلجراءات 

الحكومية للمواطنين.
وتطرق الحمر إلـــى اإلحصاءات الخاصة 
باألثر االقتصادي، إذ أشار إلى أن إجمالي 
حجـــم اإلنفاق الـــذي وفره برنامـــج مزايا 
في القطاعـــات ذات العاقة، كالقطاعات 
العقارية والتمويلية وقطاعات المقاوالت 
واالستشـــارات الهندســـية والتجزئـــة بلغ 

837 مليـــون دينـــار، بما يؤكـــد فائدة هذا 
البرنامـــج فـــي رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي 

بالمملكة.
وبّيـــن الوزيـــر أن حجم التمويـــات التي 
التجاريـــة  والمصـــارف  البنـــوك  قامـــت 
علـــى  للحصـــول  للمواطنيـــن  بمنحهـــا 
وحدات مـــن القطاع العقـــاري بلغت 481 
مليون دينار، فيما بلغ حجم العوائد على 
البنـــوك المشـــاركة فـــي تمويـــل البرنامج 
مـــا يقـــارب 100 مليون دينار، كما ســـاهم 
المقـــاوالت  قطـــاع  رفـــد  فـــي  البرنامـــج 
واالستشـــارات بـ 252 مليـــون دينار، فيما 
انعكس اســـتفادة أكثر مـــن 5000 منتفًعا 
من البرنامـــج على رفد قطاعات التجزئة 

واألثاث بـ 4 مليون دينار بحريني.

المنامة - وزارة اإلسكان

رصد أية فجوات تشريعية ذات عالقة مباشرة بالمرأة
ــات ــي ــن ــري ــح ــب ــرص تـــوظـــيـــف ال ــ ــق فـ ــي ــق ــح ــت ــزل ل ــنـ ــمـ ــن الـ ــ ــات الـــعـــمـــل م ــ ــي ــ تـــعـــزيـــز آل

عقـــد المجلـــس األعلـــى للمرأة فـــي مقره 
التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمـــاع  بالرفـــاع 
التشـــريعية؛  والســـلطة  المجلـــس  بيـــن 
لمتابعـــة أولويات القوانيـــن التي تتطلب 
المراجعـــة والتعديل في ســـياق التعاون 
بيـــن الجانبين إلدمـــاج احتياجات المرأة 
فـــي التنميـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ القوانيـــن 
ورصد أية فجوات تشريعية ذات عاقة 
مباشـــرة بالمرأة البحرينية، وقد ترأست 
االجتمـــاع مـــن جانـــب المجلـــس االعلى 
االنصـــاري  هالـــة  العـــام،  أمينـــه  للمـــرأة، 
بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة مـــن مجلســـي 
الشورى والنواب، إضافة إلى ممثلين عن 
وزارة المالية واالقتصـــاد الوطني وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ومجلـــس 
تجـــارة  وغرفـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 

مصـــارف  وجمعيـــة  البحريـــن  وصناعـــة 
البحرين وديـــوان الخدمة المدنية وعدد 

من مؤسسات القطاع الخاص.
وفـــي البداية أشـــارت األنصـــاري لحرص 
المجلـــس علـــى عقد هـــذا االجتمـــاع في 
إطـــار تنفيـــذ قـــرار قرينـــة عاهـــل البـــاد 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
اللجنـــة  بتشـــكيل  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
التنســـيقية بيـــن المجلس األعلـــى للمرأة 
والســـلطة التشـــريعية، التـــي تضـــم فـــي 
عضويتهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب، وترمـــي إلـــى تعزيـــز 
التعـــاون بين الجانبيـــن لتحقيق اإلدماج 
المطلوب الحتياجات المرأة عبر األدوات 
واآلليات البرلمانية المتاحة واالســـتثمار 
األمثل الختصاصات السلطة التشريعية 

للمزيـــد مـــن المكتســـبات لصالح األســـرة 
البحرينية.

واستعرض االجتماع أجندة حافلة لعدد 
مـــن المواضيـــع ذات العاقـــة بمقترحات 

على بعض القوانين.
االجتمـــاع  خـــال  األنصـــاري  وأكـــدت 
علـــى حـــرص المجلـــس علـــى أن تتســـق 
المقترحـــات على التعديات التشـــريعية 
الصلـــة  ذات  الوطنيـــة  التوجهـــات  مـــع 
بتقـــدم المرأة البحرينيـــة، المنعكس بكل 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  فـــي  وضـــوح 
لناحيـــة اســـتدامة التنميـــة االجتماعيـــة 
تفعيـــل  خـــال  مـــن  واالقتصاديـــة 
التشريعات والمبادرات الداعمة الستقرار 
األســـرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، 
بتوجهاتـــه  المالـــي،  التـــوازن  وبرنامـــج 
التـــي تركـــز علـــى تقليـــص المصروفـــات 

التشـــغيلية الحكوميـــة، وتعزيـــز كفـــاءة 
وعدالـــة الدعـــم الحكومـــي للمواطنيـــن، 

وتعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي.
وشـــددت األنصاري على حرص المجلس 
تلـــك  تثمـــر  أن  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى 

السياســـات فـــي تحقيـــق التـــوازن بيـــن 
العمل والحيـــاة األســـرية، والمتمثلة في 
على ســـبيل المثال تطوير قطاع التعليم 
المبكـــر وتفعيل األنظمـــة اإلدارية المرنة 
والمراعيـــة اللتزامات األســـرة وواجباتها 

العملية.
التشـــريعية  الســـلطة  أعضـــاء  وتحـــدث 
والقطـــاع  المعنيـــة  الجهـــات  وممثلـــي 
الخاص في االجتماع عن مرئياتهم بشأن 
أهمية تعزيز حقوق المرأة البحرينية في 
قانـــون العمل بما فـــي ذلك إجازة الوالدة 
وســـاعات رعاية الطفل، وضرورة ابتكار 
تدابير وإجراءات تكفل في الوقت ذاته 
زيـــادة إنتاجيـــة المـــرأة أيضا مـــن خال 
تفعيـــل آليـــات العمـــل المـــرن والعمل من 
المنزل، بما يعزز أيضا من فرص توظيف 

وترقية المرأة.

وأكد أعضاء مجلســـي الشـــورى والنواب 
حرصهـــم  االجتمـــاع  فـــي  المشـــاركين 
علـــى تفعيل الـــدور التشـــريعي والرقابي 
باســـتخدام األدوات البرلمانيـــة المتابعة 
بمـــا يدعـــم الجهود الوطنيـــة على صعيد 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، وتفعيـــل دور 
اللجنـــة التنســـيقية فـــي توفيـــر اإلطـــار 
اإلدمـــاج  لتحقيـــق  الـــازم  التشـــريعي 
عبـــر  المـــرأة  الحتياجـــات  المطلـــوب 
البرلمانيـــة المتاحـــة،  األدوات واآلليـــات 
وتفعيـــل دور الســـلطة التشـــريعية أثناء 
ذات  والقوانيـــن  التشـــريعات  مناقشـــة 
العاقة بشـــئون المرأة، ودعم المســـاعي 
لتفعيـــل إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة فـــي 
الـــدور  واســـتثمار  الموازنـــات،  مجـــال 
الرقابـــي للبرلمانيين فيمـــا يخص إدماج 

احتياجات المرأة في التنمية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة االنصاري

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 5 حاالت 
إضافية من فيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
لمواطنيـــن اثنين ومواطنتيـــن ومواطنة 
ســـعودية، وإخراجهـــم مـــن مركـــز العـــزل 
العـــاج  تلقيهـــم  بعـــد  وذلـــك  والعـــاج، 
والرعايـــة الازمـــة تحت إشـــراف الطاقم 
المراكـــز  أحـــد  فـــي  المتخصـــص  الطبـــي 
الخاصـــة بالعـــزل والعـــاج، وفـــق أفضـــل 
المعاييـــر الدوليـــة بحســـب مـــا أوصت به 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ليصـــل بذلـــك 
العـــدد اإلجمالـــي للحـــاالت المتعافيـــة 35 

حالة حتى اآلن في المملكة.
إخـــراج  تقـــرر  أنـــه  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الفحوصـــات  إجـــراء  بعـــد  الحـــاالت 
مـــن  خلوهـــم  مـــن  والتأكـــد  المختبريـــة 
ســـتواصل  أنهـــا  مؤكـــدًة  الفيـــروس، 
متابعـــة الحاالت المتعافية طبًيا بحســـب 
اإلجـــراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.
للمواطنيـــن  دعوتهـــا  الـــوزارة  وجـــددت 
والمقيميـــن القادمين مـــن إيطاليا وكوريا 
الجنوبية ومصر ولبنان خال األسبوعين 
الماضييـــن االتصـــال على الرقـــم 444، أو 

www.  التســـجيل اإللكتروني عبر الرابط
موعـــد  لجدولـــة   moh.gov.bh/444
الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهـــم من قبـــل الفريق الطبـــي، مع ضرورة 

تجنب االختاط باآلخرين.

ــن اثــنــيــن ومــواطــنــتــيــن وســعــوديــة ــي ــن ــواط ــم ل
تعافي 5 حاالت إضافية من الكورونا

المنامة - األوقاف الجعفرية

امتثاال للتوجيهات الملكية الســـامية 
لعاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بتكليف 
بمتابعـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
للمواطنيـــن  اإلعاشـــة  مصاريـــف 
فـــي  المتواجديـــن  البحرينييـــن 
فيـــروس  موضـــوع  إثـــر  الخـــارج 
كورونا المســـتجد لحين عودتهم إلى 
أرض الوطـــن بالتنســـيق والتواصـــل 
مـــع جميـــع الجهات الرســـمية، دشـــن 
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
يوســـف الصالح صباح أمس األربعاء 
علـــى  للـــرد  الســـاخن  الخـــط  مركـــز 
استفســـارات المواطنيـــن في الخارج 
بشـــأن مصاريف اإلعاشة، يعمل على 
)مـــن  ومســـائية  صباحيـــة  فترتيـــن 
الثامنـــة صباحـــا إلى الثامنة مســـاًء(، 
بمعية رئيس فريـــق المتابعة محمود 

اإلدارة  مجلـــس  وعضـــو  التوبانـــي، 
عبدالجليـــل الطريف، وعضو مجلس 

اإلدارة عبدالجليل العويناتي.
وبين الصالح أن اإلدارة فور تشـــرفها 
الســـامي شـــكلت  الملكـــي  بالتكليـــف 
فريـــق متابعـــة لدعـــم المواطنين في 
الخـــارج وقـــد عقـــد عـــدة اجتماعات 
المعنيـــة  لرســـمية  الجهـــات  مـــع 
وأصحاب الحمات، كما أننا ســـعداء 
بافتتـــاح مركـــز الخـــط الســـاخن للرد 
الـــواردة  كافـــة  االستفســـارات  علـــى 
مـــن المواطنيـــن وذويهـــم وأصحـــاب 
بهـــذا  الســـفر  ومتعهـــدي  الحمـــات 
الخصـــوص، وقـــد تـــم تدريـــب فريق 
العمـــل للرد على االستفســـارات كافة 
وتســـجيل الماحظات ورفعها لفريق 

المتابعة المشكل من المجلس.
رقميـــن  اإلدارة  خصصـــت  وقـــد 

 -  17270512 الهاتفـــي  للتواصـــل 
17270516 كمـــا تـــم تفعيـــل خدمـــة 
طريـــق  عـــن  الفـــوري  التواصـــل 
تطبيـــق “الواتـــس آب” علـــى األرقـــام 

المخصصة.
من جهته، أكـــد رئيس فريق المتابعة 
إدارة  بـــأن  التوبانـــي  محمـــود 
صـــرف  تتابـــع  الجعفريـــة  األوقـــاف 
دفعات مصاريف اإلعاشـــة ألصحاب 
الحمـــات لتقديـــم العـــون للمواطنين 
هناك، والعمل جاٍر على صرف المزيد 
مـــن الدفعـــات الماليـــة؛ لتقديـــم كافة 
أوجه الدعم في إطار المهمة الموكلة 
مصروفـــات  أن  موضحـــا  لألوقـــاف، 
اإلعاشـــة تشـــمل )الســـكن، الوجبـــات 
والمســـتلزمات الضروريـــة كاألدويـــة 
بحســـب  المزمنـــة  األمـــراض  لـــذوي 

الحاجة(.

“الجعفرية”: العمل جاٍر لصرف المزيد من الدفعات المالية
خط ساخن للرد على استفسارات مصاريف اإلعاشة

عباس إبراهيم

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أصدر كل من المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون 
اإلســامية واألوقــاف والنيابــة العامــة وبالتنســيق مــع جمعية 
االحترازيــة  اإلجــراءات  بشــأن  تعميمــا  البحرينيــة  المحاميــن 
الواجــب اتباعهــا للوقاية مــن فيروس كورونــا؛ لتحقيق أقصى 

درجات السامة العامة.

وجـــاء فـــي التعميم المشـــترك 
حضـــور  تنظيـــم  ســـيتم  أنـــه 
المتقاضيـــن لقاعـــات المحاكـــم 
على دفعات، بحيث ال يتجاوز 
عدد الحضور 8 أشـــخاص بكل 
دفعـــة، على أن يكـــون التواجد 
في المرافق القضائية وأقســـام 
األخـــرى  والمبانـــي  الـــوزارة 
التابعـــة لهـــا إلنجـــاز المعامات 
ذات األهميـــة والمرتبطة بمدد 
قانونية، وتجنب جميع أشكال 
التجمـــع فـــي مختلـــف األماكن 

وخصوصا المغلقة.
ضبـــط  ســـيتم  بأنـــه  وأوضـــح 
التحكم في حركـــة المراجعين 

دخـــوال وخروجـــا، وأنـــه يجب 
الصحيـــة  بالتعليمـــات  التقيـــد 
الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة؛ 
للحـــد من انشـــار الفايروســـات 

الضارة وطرق تجنبها.
لاســـتفادة  التعميـــم  ووجـــه 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن 
والمذكرات،  الطلبـــات  لتقديـــم 
توفيـــر  تـــم  أنـــه  موضحيـــن 
الـــدوام  أثنـــاء  ســـاخن  خـــط 
الرسمي للتعامل مع المحامين 
والمتقاضيـــن  والمراجعيـــن 
بشـــأن االستفادة من الخدمات 

العدلية اإللكترونية.

تنظيم حضور المتقاضين لقاعات المحاكم على دفعات

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  تـــرأس 
االجتماعيـــة، رئيس مجلس الســـامة 
المهنيـــة جميـــل حميـــدان،  والصحـــة 
االجتماع الدوري للمجلس، في مكتبه 
بالـــوزارة، وبحضور أعضـــاء المجلس 
مـــن ممثلي العمـــال وأصحـــاب العمل 
وغيرهم من المســـؤولين من مختلف 

الجهات التنفيذية بالمملكة.
وتم اســـتعراض خطة العمل للمجلس 
ومـــن أبرزها إطـــاق حملـــة للتفتيش 
تســـتهدف مكافحة العـــدوى ألكثر من 
400 موقـــع عمـــل خـــال شـــهر مارس 
إدارة  بتنفيذهـــا  ســـتقوم  إذ   ،2020
التفتيش والســـامة المهنية بالوزارة ؛ 

للتحقق من توافر اشتراطات السامة 
والصحة المهنية في المنشآت.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ولفـــت 
التحقـــق  ضـــرورة  إلـــى  االجتماعيـــة 
مـــن خلـــو مواقـــع العمل من مســـببات 
مـــن  وغيرهـــا  البيولوجيـــة  المخاطـــر 

مخاطر العمل األخرى.

المنشآت في  المهنية  والصحة  السالمة  توافر  من  للتحقق 
حملة تفتيش لمكافحة العدوى لـ 400 موقع عمل

القضيبية - مجلس النواب

ضمن اإلجراءات االحترازية الوقائية 
للتصدي لفيـــروس كورونا التي تقوم 
بها البحرين، وتنفيذا لتوجيهات ولي 
العهـــد النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
قررت السلطة التشـــريعية بمجلسيها 
)الشـــورى والنـــواب( وقف مشـــاركات 
جميع األعضاء والموظفين، للمهمات 
الرســـمية أو التدريبيـــة الخارجية، أيا 
كان نوعهـــا أو الغـــرض منهـــا، لكافـــة 
الـــدول، وذلـــك لمـــدة أســـبوعين مـــن 
تاريخه.وحرصا على صحة وســـامة 
بالمجلســـين،  والعامليـــن  األعضـــاء 
فقـــد تقرر اتخاذ عـــدد من اإلجراءات 
الوقائيـــة، عبر تعقيم المباني، وتوفير 
المســـتلزمات الصحية كافـــة، بجانب 
مـــا أقيـــم مـــن محاضـــرات توعويـــة، 
وإعانـــات إرشـــادية، وفحـــص طبـــي 

يومي خال بدء العمل.

إيقاف المشاركات 
البرلمانية الخارجية

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع أن خطة اإلجالء للمواطنين المتواجدين في إيران  «
التي تقوم بها وزارة الصحة قد بدأت بإجالء أول دفعة على متن طائرة مؤجرة من 

ا، وقد أكدت نتائج الفحوصات  ًا ومعتمدة دوليًّ وزارة الصحة وفق إجراءات محكمة طبيًّ
المختبرية للمواطنين البالغ عددهم 165 بالدفعة األولى وجود 77 حالة قائمة تم 
نقلها لمراكز العزل والعالج، وسالمة 88 حالة منها تم نقلها إلحدى مراكز الحجر 

الصحي االحترازي.  وبناًء على تقييم نتائج المرحلة األولى من عملية إجالء المواطنين 
المتواجدين في إيران، وفي ضوء النسبة العالية للحاالت القائمة التي بينتها الفحوصات 

المختبرية للدفعة األولى من انتشار الفيروس بين العائدين من إيران على متن طائرة 
الدفعة األولى يوم أمس، ستقوم وزارة الصحة بتفعيل إجراءات احترازية محكمة إضافية 

ضمن خطة االجالء، وذلك حرًصا على صحة وسالمة المواطنين المتواجدين في إيران 
وعائالتهم وكذلك صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، وستكون جدولة االجالء مبنية 
على إجراءات احترازية تضمن الصحة العامة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين وبحسب الطاقة االستيعابية للفحص والحجر والعزل والعالج.

المانع: تفعيل إجراءات احترازية محكمة إضافية ضمن خطة اإلجالء



قالــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي ردهــا علــى ســؤال عضــو مجلس النــواب حمــد الكوهجــي فيما يخص شــكاوى 
المشــتركين بخصــوص الفواتيــر والدفــع أنهــا خصصــت عددا مــن القنوات الســتقبال الشــكاوى المتعلقــة بخدمات 
االتصاالت منها بوابة المستهلك على موقع الهيئة اإللكتروني ومركز اتصال المستهلك الذي استقبل 31 ألف مكالمة 

لخدمة المســتهلكين بمعدل 96 % في الرد على المكالمات بنجاح، معززة تواصلها مع المشــتركين من ذوي العزيمة 
مــن خــال خدمــة الفيديو؛ لتســهيل عمليــة التواصل. وأوضحت الهيئــة أنها خصصت قنوات أخــرى للتواصل معها 
منها عن طريق تقديم طلب كتابي للهيئة أو عبر البريد اإللكتروني المخصص الستقبال الشكاوى واالستفسارات.

“تنظيم االتصاالت” ردا على الكوهجي: 31 ألف مكالمة لخدمة المستهلكين
شــهــريــا ــي  ــ ــ ــدول ــ ــ ال الــــتــــجــــوال  ــوم  ــ ــرسـ ــ لـ أقــــصــــى  حــــــدا  ــارا  ــ ــ ــن ــ ــ دي  50
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أجــاب وزيــر األشــغال وشــئون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف على الســؤال المقدم من النائب هشــام 
العشــيري حــول مشــاريع الــوزارة لتطويــر القــرى بالدائــرة السادســة فــي محافظة المحــرق )الدير وســماهيج( في 
الثاثة األعوام القادمة )2022-2019( والذي نص على ما يلي: ما هي مشــاريع وزارة األشــغال وشــئون البلديات 

والتخطيط العمراني لتطوير القرى بالدائرة السادسة في محافظة المحرق )الدير وسماهيج( في الثاثة األعوام 
القادمــة )2022-2019( ومــا هــي الميزانيــة المرصودة للمشــاريع التطويريــة، وما هي الخطة الزمنيــة للبدء بعملية 

تطوير القرى بالدائرة السادسة )الدير وسماهيج(. وقال الوزير خلف بمتن الرد: 

ا علـــى العشـــيري: أبرزهـــا تطويـــر شـــارعي “ريـــا” و“المحـــرق الدائـــري” وزيـــر األشـــغال ردًّ

رصد ماليين الدنانير لتعزيز البنى التحتية بالدير وسماهيج

إبراهيم النهام

# أوالً مشاريع الطرق: مشروع إعادة 
 231 بالمجمع  الواقعة  الطرق  تأهيل 
ــــف ديــنــار،  فـــي الـــديـــر وبــكــلــفــة 85 أل
وشملت انشاء الطرق القديمة وتطوير 

شبكة المياه.
# مشروع إعادة تأهيل الطرق الواقعة 
السماهيج، وتشمل  236 في  بالمجمع 
وشبكة  القديمة  الطرق  تأهيل  إعــادة 

المياه بالمجمع بكلفة 85 ألف دينار.
الواقع   3469 الطريق  إعــادة رصف   #
بكلفة  الــســمــاهــيــج،  فــي   234 بمجمع 

أربعين ألف دينار.
# مشاريع صيانة الطرق المدرجة على 
2019-( ــأعــوام  ل الــحــكــومــة  بــرنــامــج 
2022( لتطوير وتأهيل شوارع وقرى 

وبكلفة  بالمحرق،  الــســادســة  ــرة  ــدائ ال
890 ألف دينار.

# مشروع إعادة تأهيل طرق المجمع 
الثانية(  )الــمــرحــلــة  بــالــديــر   231 رقـــم 

وبكلفة 120 ألف دينار.
 232 # مشروع تطوير طرق مجمعي 
الــف   350 وبكلفة  الــديــر،  فــي  و233 

دينار.
# مشروع إعادة تأهيل طرق المجمع 
)الــمــرحــلــة  فـــي ســمــاهــيــج   236 ــم  رقــ
الثانية( وبكلفة 120 ألف 

دينار.
# مشروع تطوير 
مجمعي  طـــرق 
234 و235 في 

سماهيج، وبكلفة 300 ألف دينار.
حيث  المستقبلية،  الطريق  مشاريع   #
عكفت الوزارة على إعداد خطة شاملة 
السادسة  الــدائــرة  قــرى  طــرق  تتناول 

بالمحرق، وتشمل:
 231 مجمعي  ــديــر  ال قــريــة  تــطــويــر   -
ألف  بكلفة مليونين وتسعمائة  و232: 

دينار.
مجمع   3334 رقـــم  الــطــريــق  رصـــف   -
دينار  ألــف   26 بكلفة  الــديــر:  في   233

بحريني.
ــشــارع الــديــر:  - اســتــحــداث امـــتـــداد ل
بكلفة تقديرية تقدر بـ)350( ألف دينار.
مجمعي  ســمــاهــيــج  قـــريـــة  تــطــويــر   -
234و235: بكلفة مليونين وخمسمائة 

ألف دينار.
- مـــشـــروع تــطــويــر وتــوســعــة شـــارع 
الــمــحــرق الـــدائـــري )الــمــرحــلــة األولـــى( 

بكلفة 4,875,475 دينار.
الشمالي  الــبــحــريــن  ــارع  شـ مــشــروع   -
البسيتين،  وجسر  الثانية(  )المرحلة 

بكلفة 93,750,000 دينار بحريني.
تقديرية  بكلفة  ريـــا:  شـــارع  تطوير   -
 1,700,000 بـــ  تقدر  األولـــى  للمرحلة 
للمرحلة  تــقــديــريــة  وبــكــلــفــة  ديـــنـــار، 
ــار،  الــثــانــيــة تــقــدر بــــــــــ2,400,000 ديــن
الثالثة تقدر  للمرحلة  وبكلفة تقديرية 

بـ5,700,000 دينار.
ــــصــــرف الـــصـــحـــي: فــي  ــاريـــع ال - مـــشـ
دينار،   222,000 بكلفة  الدير  منطقة 

ويــتــم الــعــمــل حــالــيــا عــلــى الــحــصــول 
لتخصيص  الــازمــة  الــمــوافــقــات  على 
اعتمادات مالية لمشروع إنشاء شبكة 
الــديــر  فــي منطقة  الــصــحــي  لــلــصــرف 

مجمع 231 بكلفة 70 ألف دينار.
- مــشــاريــع الــحــدائــق وتــنــمــيــة الــمــدن 
والقرى ويشمل حديقة ريا بكلفة 171 
بكلفة  الــحــســاوي  ديــنــار، حديقة  ألــف 
تأهيل حديقة  إعــادة  دينار،  ألف   167
تركيب  ــار،  ــن دي ألــف   24 بكلفة  الــديــر 
أرضية مطاطية ومظلة لممشى الدير 
وسماهيج بكلفة 19 ألف دينار، زراعة 
ــارع الــمــحــرق الــدائــري شــرق الدير  شـ

وسماهيج بكلفة 25 ألف دينار.
- مشروع تنمية المدن والقرى.

ــاالت الــشــكــاوى الــتــي تم  ــرز حـ وبــيــنــت ان أبـ
التحقق فيها هي التي يتخطى فيها المشترك 
قيمة الحد األقصى للفاتورة في حال اختيار 
المستهلك الستخدام خدمة التجوال الدولي 

من دون االشتراك في الباقات المتوفرة.
تنظيمية  نشر الئحة  تعمل على  انها  وذكرت 
جديدة تتعلق بخدمات التجوال الدولي من 
مقداره  شهري  مالي  حد  وضع  أحكامها  أهم 
خدمة  عــلــى  مستحقة  كــرســوم  ديـــنـــارا   50
بنظام  المتعاقد  المشترك  الــدولــي  التجوال 

الخدمات آجلة الدفع.
وحـــول أنـــواع الــخــدمــات الــمــصــرح لشركات 
الهيئة  بينت  بتقديمها  المحلية  االتــصــاالت 
الترخيص  نوع  حسب  تختلف  الخدمات  أن 
الذي تحمله، حيث يجوز لحاملي التراخيص 
بتقديم  المتنقلة  االتصاالت  لخدمات  الممتاز 
خـــدمـــات االتـــصـــاالت الــصــوتــيــة والــبــيــانــات 

المتنقلة والرسائل النصية.
أما حاملو الترخيص العادي لخدمات اإلنترنت 
فقط،  اإلنــتــرنــت  خــدمــات  تقديم  لهم  يــجــوز 
الترخيص  منها  أخــرى  تراخيص  يوجد  كما 
والــذي  الــدولــيــة،  االتــصــاالت  لمرافق  الممتاز 
يمكن لحامله بإنشاء وتشغيل وإدارة مرافق 
االتــصــاالت الــدولــيــة. إضــافــة إلــى الترخيص 
الــذي  الــدولــيــة  االتــصــاالت  لخدمات  الممتاز 
ــات اتـــصـــاالت بين  ــدمـ يــمــنــح حـــق تـــقـــدم خـ
ويجود  األخـــرى  والــبــلــدان  البحرين  مملكة 
لمزودي الخدمات حمل أكثر من نوع من هذه 

التراخيص.
ــن الـــيـــة احــتــســاب فــواتــيــر الــخــدمــات  وعــ
المحلية والدولية بما فيها قيمة المسجات 
اإلعـــانـــيـــة الـــتـــي تـــصـــل الــمــشــتــركــيــن 
تعرفة  إن  الهيئة  قــالــت  طلبهم  دون 
المكالمات وخدمات البيانات المحلية 
تعتمد على نوع الباقة التي يختارها 
ــتــــي تــخــتــلــف مــن  ــ الـــمـــشـــتـــرك، وال
احتساب  وتتم  أخــرى  إلى  شركة 
لكل  المحلية  الــمــكــالــمــات  رســـم 
لكل  البيانات  وخــدمــة  دقيقة 

ميجابايت. 
ــة  ــحــ ــ ــائ ــ ال أن  وأوضــــــــحــــــــت 

أن  وتتطلب  الهيئة،  عن  الصادرة  التنظيمية 
من  المقدمة  الخدمات  إعانات  جميع  تكون 
ودقيقة  وصحيحة  عادلة  الخدمات  مــزودي 
مباشر في  غير  أو  مباشر  بشكل  تتسبب  وال 
عن  بــوضــوح  واإلفـــصـــاح  المستهلك  تظليل 
كافة الشروط واألحكام والمعلومات الازمة 

عند نقطة البيع. 
لمستحقات  الشهرية  الفواتير  تتضمن  كما 
من  عــددا  للمستهلكين  المحلي  االســتــخــدام 
البيانات الخاصة بالباقة واستخدام المشترك 
منها تاريخ ووقت المكالمات المحلية، إضافة 
/ ميجابيت  دقيقة  لكل  االستخدام  إلى مدة 
ــال والــــرســــوم الــمــســتــحــقــة  ــصــ ــ وجـــهـــات االت

لاستخدام.
وبــيــنــت انـــه يــتــم احــتــســاب رســـوم الــرســائــل 
خصائص  بحسب  الــصــادرة  المحلية  النصية 
الــبــاقــة الــتــي يــخــتــارهــا الــمــشــتــرك مــع مــزود 

خدمات االتصاالت الخاص به 
لمستحقات  الــشــهــريــة  ــفــواتــيــر  ال وتــتــضــمــن 
وتــاريــخ  للمستهلكين  المحلي  االســتــخــدام 
ووقت الرسالة النصية الصادرة ورقم الجهة 
المرسل إليها، إضافة إلى الرسوم المستحقة. 
التجوال  خدمة  فواتير  الحتساب  وبالنسبة 
الدولي أوضحت الهيئة أنه يتوفر لدي مزودي 
خدمات االتصال المتنقلة العديد من العروض 
أو  ــي  ــدول ال للتجوال  االخــتــيــاريــة  والــبــاقــات 
الخليجي، والتي تتضمن سعة البيانات رسوم 
المشاركة  الشبكات  ــى  إل إضــافــة  االشـــتـــراك، 
في هذه الخدمة مع مزود خدمة االتصاالت 
هذه  فــي  االشــتــراك  رســوم  وغيرها.  المحلي 

الباقات تختلف من مزود آلخر. 

أصدرت الهيئة الائحة التنظيمية بشأن أسعار 
بين دول مجلس  الدولي  التجوال  الخدمات 
أسعار  تحدد  والتي  الخليج،  لــدول  التعاون 
مجلس  دول  بين  الــدولــي  التجوال  خدمات 
التعاون التي تنخفض بشكل تدريجي ابتداء 

من سنة 2016 إلى سنة 2020.
االشــتــراك  دون  مــن  لــلــتــجــوال  بالنسبة  ــا  أمـ
فــي بــاقــات الــتــجــوال يــتــم احــتــســاب تعرفة 
ــة والـــرســـائـــل الــنــصــيــة  ــيـ ــدولـ الــمــكــالــمــات الـ
يستلمها  الــتــي  التعرفة  بحسب  والــبــيــانــات 
اثناء  النصية  الــرســائــل  خــال  مــن  المشترك 

ــمــحــدد موضحة  ال الــبــلــد  الــتــجــوال فـــي 
المعلومات عند استخدام  فيها جميع 

شريحة الهاتف المحلية.
المسجات  بفواتير  يتعلق  وفيما 

ــل  ــصـ اإلعــــــــانــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي تـ
الهيئة  ــدرت  ــ أصـ للمستهلكين 

الرسائل  التنظيمية بشأن  الائحة 
المرسلة بالجملة التي تتضمن وقت 

بين  للمستهلكين  الــرســائــل  ــال  إرســ
والثامنة  صباحا  التاسعة  الساعة 

أال تزيد عن رسالة  مساء على 
واخـــــــــدة يـــومـــيـــا لــحــســاب 

العلم  مــع  الــواحــد  المصدر 
بــعــدم وجـــود أي رســوم 

ــي خــال  لــلــمــشــتــرك فـ
استقباله ألي رسائل 

مرسلة بالجملة.
ــى  ــ وبــــالــــنــــســــبــــة إلـ

الرسائل النصية ذات 
المضافة،  الخدمات 

ــال رســالــة  فيتم اســتــامــهــا عــن طــريــق إرســ
موافقة  تتضمن  الــخــدمــة  مـــزود  إلــى  نصية 
اإللكتروني  الموقع  طريق  عــن  أو  المشترك 
تفعيلها،  في  المشترك  يرغب  التي  للخدمة 
التي  اإلضــافــيــة  الــخــدمــات  بعض  عــن  فضا 
احتسابها  يتم  والتي  الخدمة،  ضمن  تقع  ال 
قيمة  بوجود  علما  المستهلك  طلب  بحسب 
االتصاالت  خدمات  على  المضافة  الضريبة 
المقدمة للمستهلك من جانب مزودي خدمات 

االتصاالت في فواتير المشتركين.

ليلى مال اهلل
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المنامة - بورصة البحرين

المستثمرون  تــــداول 
البحرين،  بورصة  في 
مــلــيــون   2.72 ــس،  ــ أمـ
إجمالية  بقيمة  سهم، 
ألــف   755.49 قـــدرهـــا 
ــار، تـــم تــنــفــيــذهــا  ــ ــن ــ دي
76 صفقة،  خــال  مــن 
المستثمرون  ــز  ركـ إذ 
أسهم  على  تعاماتهم 
قــطــاع الـــبـــنـــوك، الــتــي 

بلغت قيمة أسهمه المتداولة 545.08 ألف دينار، أي ما نسبته 72.15 
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.92 مليون سهم، 

تم تنفيذها من خال 37 صفقة.
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول إذ بلغت قيمة أسهمه 
إجمالي  من   %  53.90 نسبته  ما  أي  دينار  ألف   407.24 المتداولة 

قيمة األسهم المتداولة.
قدرها  بقيمة  والــكــويــت  البحرين  لبنك  فــكــان  الــثــانــي،  المركز  أمــا 
94.55 ألف دينار، أي ما نسبته 12.52 % من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة.
وجاءت شركة البحرين لاتصاالت )بتلكو( بقيمة قدرها 83.13 ألف 

دينار، أي ما نسبته 11.00 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

تداول 2.7 مليون سهم 
بـ 755.5 ألف دينار
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أبوظبي - أ ف ب

استعداد  على  أنها  ــارات،  اإلمـ أكــدت 
بنحو  النفط  مــن  إمــداداتــهــا  ــزيــادة  ل
ــريــل  ــي أب ــرمــيــل يــومــيــا فـ ــيــون ب مــل

المقبل.
الحكومية  “ادنــوك”  وقالت مجموعة 
إمداد  إمكانية  “تمتلك  أنها  بيان  في 
ــعــة مايين  ــواق بــأكــثــر مــن أرب ــ األسـ
أي  المقبل”،  ابريل  في  يوميا  برميل 
معدل  مــن  برميل  مليون  مــن  بأكثر 

االنتاج اليومي الحالي.
على  “تعمل  أّنها  الشركة  ذكــرت  كما 
بالوصول  هدفنا  نحو  التقدم  تسريع 
إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة مايين 

برميل يوميا”.
لزيادة  االستعداد  اإلعان عن  وجاء 
بعد  اإلمــاراتــيــة  النفطية  ــدادات  اإلمــ
يوم من إعان السعودية، أكبر مصّدر 
في  إنتاجها  زيادة  العالم،  في  للنفط 

برميل  مليون   12,3 إلــى  كبير  شكل 
يــومــيــا فــي أبــريــل مــن مــســتــوى 9,8 

مليون برميل الحالي.
السعودية  أرامــكــو  شــركــة  وأعــلــنــت 
أّنــهــا ستعمل  فــي وقــت سابق أمــس 
على زيادة مستوى الطاقة االنتاجية 

يوميا  نفط  برميل  بمليون  القصوى 
لتصل إلى 13 مليونا.وقالت “ادنوك” 
“قريبا  اإلعــان  سيتم  انه  بيانها  في 
لشهر  المستقبلية  البيع  أســعــار  عــن 
يتيح  مــمــا   2020 وأبـــريـــل  ــارس  ــ مـ

للعماء التخطيط بشكل أفضل”.

إنتاجهــا رفــع  الســعودية  إعــان  مــن  يــوم  بعــد 
اإلمارات تستعد لزيادة إمدادات النفط

المنامة - الخليجي التجاري

دشن المصرف الخليجي التجاري، نسخته 
السكن  تــمــويــل  لــبــرنــامــج  االســتــثــنــائــيــة 
المصرف  سيقدم  إذ  “مزايا”،  االجتماعي 
البرنامج  من  للمستفيدين  خاص  عرًضا 
من الحصول على تمويل يصل إلى 120 
ألف دينار ومن دون دفعة مقدمة، ويأتي 
ذلـــك فــي ســيــاق حـــرص الــمــصــرف على 
تساهم  ُمــيــســرة  تمويلية  حــلــول  تقديم 
في منح المواطنين المستفيدين من هذا 
سكنية  وحـــدات  شــراء  فرصة  البرنامج 
توفير  إلى  الحاجة  دون  تطلعاتهم  تلبي 
كثير  في  تشكل  التي  المقدمة،  الدفعة 
على  حصولهم  فــي  العقبة  األحــيــان  مــن 
التمويل المطلوب لتحقيق ذلك.  ويسعى 
خال  مــن  التجاري  الخليجي  المصرف 
شراكته  تعزيز  إلى  العرض  لهذا  تقديمه 
ــوزارة  ــ مــع الــقــطــاع الــحــكــومــي، مــمــثــًا ب

اإلسكان من خال إيجاد حلول التمويل 
لتمويل  للمواطنين  والميسرة  السريعة 
شراء وحداتهم السكنية، بما يتواءم مع 
متطلبات األسر البحرينية ويلبي تطلعات 

شريحة واسعة من عماء المصرف. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال مــديــر تنفيذي 
لـــأفـــراد  الــمــصــرفــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة 
ــنــاصــر الـــريـــس “يـــؤمـــن الــمــصــرف  عــبــدال
شراكته  خــال  مــن  الــتــجــاري  الخليجي 

وبنك  اإلسكان  وزارة  مع  االستراتيجية 
طــرح  فــي  المساهمة  بأهمية  اإلســكــان 
حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين، حتى 
تلبي  يتمكنوا من شراء وحدات سكنية 
تطلعاتهم، محققين بذلك حلم العديد من 

األسر البحرينية”.
وأضاف الريس “بفضل ما يملكه المصرف 
الخليجي التجاري من قاعدة عريضة من 
الشركاء االستراتيجيين، تمكن المصرف 
أفضل  ابتكار  بفاعلية في  المساهمة  من 
العقاري  التمويلية في المجال  الخيارات 
من  ــكــرام،  ال عمائنا  احــتــيــاجــات  لتلبية 
وبنسب  مرنة  تمويل  آليات  طرح  خال 
أرباح تنافسية تتوافق مع أحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسامية، ونتطلع قدًما لخدمة 
شريحة أكبر من المستفيدين من برنامج 

“مزايا”. 

مــن دون دفعة مقدمة وبتمويل يصل إلى 120 ألف دينار
“الخليجي التجاري” يقدم عرًضا استثنائًيا على “مزايا”

مســتقبلية مشــاريع  علــى  للحصــول  نســعى  العوجــان: 

6.92 % استثمار “الترفيه العائلي” في “سينما البحرين”

كشــف رئيــس مجلــس إدارة الشــركة البحرينيــة للترفيــه العائلــي عبداللطيــف 
العوجان، عن الســعي حالًيا للحصول على مشــاريع مستقبلية، وتطوير وزيادة 

أعمال بتنفيذ مشاريع إضافية عدة في العام 2020.

وأوضح العوجان في اجتماع الجمعية 
ــلــشــركــة أمـــــس، أن  ــاديـــة ل ــعـ الـــعـــامـــة الـ
الـــخـــارجـــي” نجحت  لــلــتــمــويــن  ــا  ــازيـ “كـ
للتموين  صــفــقــة  عــلــى  ــحــصــول  ال فـــي 
الخارجي التي طرحتها وزارة الكهرباء 
كما  مهمين،  موقعين  لتموين  والــمــاء، 
تــقــديــم خدماتنا  فــي  مــســتــمــرون  ــنــا  ان
الدولية،  البحرين  مدرسة  جمعية  إلــى 
مشاريع  على  للحصول  حالًيا  ونسعى 
وزيـــادة  تطوير  فــي  ونــأمــل  مستقبلية 
أعمالنا بتنفيذ عدة مشاريع إضافية في 

العام 2020.
الجفير”  بينجنز  “مطعم  أن  إلــى  وأشــار 
واصل أداءه القوي، وقمنا ببعض أعمال 
للحفاظ  ؛   2019 العام  في  التجديدات 
اســتــبــدال معدات  وتــم  مــســتــواه،  على 
إلى  مشيًرا  جــديــدة،  بمعدات  المطبخ 
فــاكــت”  سيتي  “جــائــزة  المطعم  تلقي 

ألفضل مطعم أميركي عن العام 2019”.
وأضاف أن مطعم كوتشينا يستمر في 
تحقيق نمو سنوي عاًما بعد عام حيث 
مقارنة   2019 للعام  أفضل  نتائج  حقق 
المطعم  تلقي  إلى  2018، مشيًرا  بالعام 
جائزة “أفضل مطعم إيطالي في مجلة 

فاكت” في العام 2019. 
“بينجنز  مــطــعــم  إن  الـــعـــوجـــان  وقــــال 
عامين  منذ  افتتاحه  تم  الــذي  أمـــواج”، 
بــفــنــدق أجــنــحــة الــخــلــيــج فـــي جــزيــرة 
أمـــــــــواج، يــحــظــى بـــإقـــبـــال كــبــيــر مــن 
تعليقات  ويتلقى  بالمنطقة،  المقيمين 
إيجابية من العماء تعرب عن إعجابهم 
نتطلع  فنحن  ولــهــذا  المطعم،  بــأجــواء 
مدى  على  أفضل  تشغيلية  نتائج  إلــى 

السنوات المقبلة.
مطعمنا  “افتتاح  تم  أنه  العوجان  وذكر 
مجمع  فــي  “بيتي”  السريعة  للوجبات 

الربع األخير من  الــواحــة، وذلــك خــال 
العام 2018، ولكن أداء المطعم لم يرق 
له؛ بسبب أن اإلقبال ضعيف  لتوقعاتنا 
عــلــى الــمــجــمــع، وهـــنـــاك قــلــة فـــي عــدد 
مجلس  يقوم  لذا  المتوقع،  عن  الزبائن 
أداء  بمراجعة  الشركة  وإدارة  اإلدارة 

المطعم للحد من الخسائر في 2020”. 
العوجان  أشــار  االستثمار،  وبخصوص 
للترفيه  الــبــحــريــنــيــة  الــشــركــة  أن  ــى  إلـ
شركة  مساهمي  مــن  زالـــت  مــا  العائلي 
أو   %  6.92 وتملك  للسينما،  البحرين 
مبلغ  تــلــقــي  ــم  وتـ ــا،  ســهــًم  5,719,365
لأرباح  كتوزيعات  دينار  ألف   286.32

للعام 2018.
وأضاف “نتيجة لحساب القيمة العادلة 

للموجودات المالية، تم تسجيل خسائر 
وستمائة  مــلــيــون  بــلــغــت  محققة  غــيــر 
ديناًرا  وأربعين  وسبعمائة  ألًفا،  وستين 

في العام 2019”.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة 
جميع  على  العائلي  للترفيه  البحرينية 
بنود االجتماع، بما فيها المصادقة على 
تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 
ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة 
2019، ومناقشة البيانات المالية للسنة 
 2019 31 ديسمبر  المنتهية في  المالية 
أعضاء  ذمة  وإبــراء  عليها،  والمصادقة 
يتعلق  مـــا  كـــل  عـــن  اإلدارة  مــجــلــس 
المنتهية  المالية  السنة  عن  بتصرفاتهم 

في 31 ديسمبر 2019.

بروكسل - رويترز

األسهم األوروبية 
ترتفع

ــيـــة للمرة  ارتــفــعــت األســهــم األوروبـ
األولى في خمس جلسات أمس بعد 
دولة  أحــدث  بريطانيا  أصبحت  أن 

تخفض أسعار الفائدة.
بــتــوقــيــت   08:03 الـــســـاعـــة  وفـــــي 
الــمــؤشــر ستوكس  ــان  كـ جــريــنــتــش، 
في   ،%  1.4 مرتفعا  األوروبـــي   600
تايمز  فايننشال  المؤشر  صعد  حين 
في لندن 1.5 % بعد أن خفض بنك 
ــمــركــزي أســعــار الــفــائــدة  إنــجــلــتــرا ال

للمرة األولى منذ أغسطس 2016.

ل المنصة اإللكترونية والصفوف االفتراضية “BIBF” يفعِّ

ــبــحــريــن لــلــدراســات  أعــلــن مــعــهــد ال
تفعيل   )BIBF( والمالية  المصرفية 
لضمان  اإللكتروني؛  التعليم  منصة 
خال  التعليمية  العملية  اســتــمــرار 
تماشيا  وذلك  الدراسة،  تعليق  فترة 
اللجنة  من  الصادرة  التوجيهات  مع 
ــي الــعــهــد  ــ الــتــنــســيــقــيــة بـــرئـــاســـة ولـ
ــائــب األول  ــن ــد الـــعـــام ال ــقــائ ــائــب ال ن
لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 

احــتــرازي  كــإجــراء  خليفة  آل  حمد 
لــضــمــان ســامــة الــطــلــبــة فـــي ضــوء 
الدولة  اتخذتها  التي  االحتياطات 
للحد من انتشار “كــورونــا”.  وقد تم 
اإللكتروني  التعليم  منصة  تفعيل 
للبرامج األكاديمية من يوم الثاثاء 
آلــيــة  وإطــــــاق   2020 مـــــارس   10
الـــمـــحـــاضـــرات الــتــفــاعــلــيــة لــلــطــلــبــة؛ 
لاستفادة من فترة تعليق الدراسة.

المنصة  استخدام  تفعيل  كما سيتم 
عن  للتعليم  التفاعلية  اإللكترونية 

الصفوف  استخدام خاصية  مع  ُبعد 
ــة لـــجـــمـــيـــع الـــبـــرامـــج  ــ ــي ــراضــ ــ ــت ــ االف
االحترافية  والــشــهــادات  التدريبية 
التي يقدمها المعهد ابتداًء من أمس 

األربعاء 11 مارس 2020.
للمعهد  العام  المدير  قال  جانبه،  من 
ــد الـــشـــيـــخ: “تــــوفــــر الــمــنــصــة  ــمــ أحــ
 BIBF MyClass 2.0(( االفتراضية 
بعد  عــن  تفاعلية  تعليمية  تــجــربــة 
ــمــرئــي، إلــى  عــبــر الــبــث الــصــوتــي وال
العلمية  المادة  إمكان تحميل  جانب 

ــة؛ لــضــمــان  ــب ــطــل ــع ال ومــشــاركــتــهــا مـ
مع  للطاب،  فريدة  تعليمية  تجربة 
الطاب  بين  التواصل  إمكان  إتاحة 
خال  من  التدريس  هيئة  وأعــضــاء 
توفرها  التي  المباشر  البث  خاصية 
الــمــنــصــة”.  وأكــــد الــشــيــخ أن هــذه 
إستراتيجية  ضــمــن  تــأتــي  الــخــطــة 
المخاطر؛  مــع  التعامل  فــي  المعهد 
ــن الـــمـــعـــهـــد عــلــى  وذلــــــك حـــرصـــا مــ
وعــدم  التعليمية  العملية  اســتــمــرار 

اإلضرار بمصلحة طلبتها.

BIBF - المنامة

العوجان مترئًسا االجتماع أمس

عبدالناصر الريس

ضبط مخزن يحتوي أكثر من 80 ألف منتج منتهي الصالحية
قامــت إدارة التفتيــش بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بجرد مخزن 
لمنتجــات غذائيــة تم ضبطها، بمنطقة الهملة، فــي القضية المعنية بحيازة 
مــواد غذائيــة منتهيــة الصالحيــة بقصــد التــداول، بنــاء على قــرار النيابة 

العامة بتكليف مأموري الضبط.

وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد 
تقدر  المخزن  أن  األشـــراف  عبدالعزيز 
يحوي  مــربــع،  متر   750 بنحو  مساحته 
عــلــى أكــثــر مــن 80 ألـــف مــنــتــج غــذائــي 
ــصــاحــيــة، لــعــدد 80 عــامــة  مــنــتــهــي ال

تجارية مختلفة المنشأ.
ومنتجات  بسلع  بأكمله  معبأ  والمخزن 
غذائية جميعها منتهية الصاحية، ومنها 
الــحــصــر: حبوب  ال  الــمــثــال  عــلــى سبيل 
ــعــدس  وال ــرز  ــ ال مــثــل  مختلفة  غــدائــيــة 
كالفلفل  المطحونة  والتوابل  والحمص، 
والمخلات،  وغيرها،  والكركم  األســود 

ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة 
ومسحوق جوز الهند ومنتجات متعددة 

كثيرة.
وأضــاف األشــراف أن المستودع يحوي 
استخدامها  يــتــم  الــتــي  األدوات  عــلــى 
على  الــصــاحــيــة  ــاريــخ  ت مــســح  لعملية 
مــتــنــوعــة تحمل  ــمــنــتــج، ومــلــصــقــات  ال
ــتــجــاريــة مـــع تـــاريـــخ جــديــد  ــعــامــة ال ال
الــمــنــتــجــات  الــمــنــتــج، وأن  يــطــيــل عــمــر 
الــمــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة كــانــت بــتــواريــخ 
منذ  الصاحية  منتهية  بعضها  متفاوتة 
أن  المساعد،  الوكيل  وبّين   .2008 العام 

المنتجات استلزم جردها جهودا كبيرة؛ 
فيه،  المضبوطة  الهائلة  للكميات  نظًرا 
وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة 
فرزها  إعــادة  يتطلب  أكــوام  على شكل 
بعض  هــنــاك  أن  عــلــًمــا  حــســابــهــا،  لعملية 
تغير  مــن  االنــتــهــاء  تــم  الــتــي  المنتجات 
منصات  على  وجدت  صاحيتها  تاريخ 

خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل.
أبسط  إلــى  يفتقر  المخزن  أن  وأضـــاف 
األغذية،  لمخازن  الصحية  االشتراطات 

وكان وكًرا للجرذان. 
ــعــد جــــرد الـــمـــخـــزن، جــرى  وذكـــــر أنــــه ب
تكثيف التفتيش على المحال التجارية 

أحد  غلق  تــم  وبالفعل  بــه،  الصلة  ذات 
ــتـــي تــتــبــع أحــد  الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة الـ
الــفــاســدة،  األغـــذيـــة  بقضية  المتهمين 
كثيرا  أن  التفتيش  نتائج  بينت  أن  بعد 
المحل  فــي  تــبــاع  الــتــي  المنتجات  مــن 

تحمل نفس العامات التجارية التي تم 
التحرز عليها، إضافة إلى كون كثير من 
المنتجات المعروضة ال تحمل أي تاريخ 
صاحية، وبعضها واضح عليها التقادم، 
كــمــا ال تــوجــد أرصــــدة بــخــصــوص تلك 

المنتجات ومصدرها، وغيرها من األمور 
التي ال تتوافق مع الممارسات التجارية 
ــفــة لــأنــظــمــة  الــســلــيــمــة وتــعــتــبــر مــخــال

والقوانين المعمول بها.
ــمــحــل ضــمــن اإلجــــــراءات  ــم غــلــق ال ــ وت
ــتــي تــقــوم بــهــا الـــــوزارة؛  االحـــتـــرازيـــة ال
لحماية الناس من الوقوع في الغش وما 
وغيرها،  صحية  آثــار  مــن  عليه  يترتب 
المحات  التحقق عن  على  العمل  وجار 
األخـــــرى الــمــتــصــلــة بــأصــحــاب الــنــشــاط 
التجاري في موضوع المخزن المخالف.

التحقيقات  أن  المساعد  الوكيل  وأكــد 
مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة 
العامة، شاكرا المواطن البحريني الغيور 
بتقديم  قــام  الـــذي  بــلــده،  مصلحة  على 
بخصوص  الرسمية  للجهات  الــشــكــوى 

هذا المخزن وما يدور بداخله.

المنامة - الصناعة والتجارة

تقدر مساحته بنحو 
750 متر مربع
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كشــف رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي فــاروق المؤيــد، عن عزم 
البنك تقديم عرض جديد لالستحواذ على الحصة المتبقية من بنك البحرين 

اإلسالمي، ليكمل استحواذه الكامل.

وأبلغ المؤيد الصحافيين على هامش 
وغيـــر  العاديـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
العاديـــة، التـــي انعقدت صبـــاح أمس، 
في فنـــدق “دون تاون روتانا”، بشـــأن 
خطـــة البنـــك بعـــد عملية االســـتحواذ 
األخيرة على بنك البحرين اإلســـامي 
“حاليـــا نديـــر البنكيـــن، وعينـــا 3 فـــي 
مجلـــس اإلدارة، بحيـــث ندمـــج أكثـــر 

الخدمات الخلفية”.
وعن خطط سحب إدراج “اإلسامي”، 
قال المؤيد “نحو 11 % من مساهمي 
البنـــك اإلســـامي لـــم يوافقـــوا علـــى 
الصفقة ولهم حقوق، ونحاول جذبهم 
بطريقـــة ثانيـــة لكـــي يبيعوا أســـهمهم 

لنا”.
البحريـــن  مصـــرف  “خاطبنـــا  وتابـــع 
فتـــح  إمكانيـــة  بخصـــوص  المركـــزي 

العرض من جديد، ونحن نحاول”.
رفـــع  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وكان 
حصتـــه فـــي ينايـــر الماضي فـــي بنك 
البحريـــن اإلســـامي مـــن %29.1 إلى 
%78.8 بعـــد عـــرض اســـتحواذ قدمه 

لمساهمي “اإلسامي”.
وأشـــار المؤيـــد إلـــى أن البنـــك يطمح 
مـــن  تمـــول إســـامية  أنشـــطة  لفتـــح 
خـــال بنـــك البحريـــن اإلســـامي في 
الســـوق الســـعودية، عبـــر فتـــح نافذة 
مصرفية إسامية من خال فرع بنك 
البحريـــن الوطني هناك، ألنها خدمات 

مرغوبة كثيًرا.
وبخصـــوص التطـــورات األخيرة فيما 
يتعلق بتفشي فيروس “كورونا” وأثره 
علـــى نشـــاط البنوك هـــذا العام، أشـــار 
المؤيـــد إلـــى أن الكثير مـــن القطاعات 
متأثـــرة وليس من الواضح على وجه 

الدقة األثر النهائي.
وتـــم خـــال االجتمـــاع الموافقة على 
توصية مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح 
أربـــاح  ذلـــك  فـــي  بمـــا  بنســـبة 35%، 
نقديـــة بنســـبة %25 ، وأرباح بنســـبة 
%10 على هيئة أسهم منحة. وسيتم 

توزيـــع األربـــاح على مســـاهمي البنك 
المســـتحقين اعتبـــاًرا مـــن 29 مـــارس 

.2020

أسئلة في 10 صفحات

وشـــهدت الجمعيـــة العموميـــة إربـــاًكا 
بعـــد أن ســـلم المســـاهم علـــي طريف، 
ورقـــة مـــن نحو 10 صفحـــات تتضمن 
استفســـارات كان يـــود طرحهـــا علـــى 
الجمعية العمومية، إذ ثار جدل بشأن 
طريقـــة التعامـــل معهـــا، قبـــل أن يتـــم 
االتفاق على الرد عليها من قبل اإلدارة 
التنفيذيـــة خـــارج وقـــت االجتماع، إذ 
يعتبر تســـليم استفســـارات بهذا الكم 
وهـــذه الطريقة ســـابقة غيـــر معهودة 
فـــي الجمعيـــات العموميـــة للشـــركات 

المساهمة في المملكة.

سيولة مرتفعة 

ومـــن جانبه، تحـــدث المســـاهم أحمد 
فخـــرو، عـــن مـــاءة رأس مـــال البنك 
التـــي تفـــوق 37 %، إذ تعتبـــر مرتفعة 
المحليـــة  البنـــوك  مـــع  مقارنـــة  جـــًدا 
والبنـــوك الدوليـــة، فـــي حيـــن ووفـــق 
متطلبـــات مصرف البحريـــن المركزي، 
فإن نسبة الماءة المطلوبة ال تتجاوز 
المـــاءة  معـــدل  ويحـــوم   ،12.5%

المالية دولًيا حول 15%.
ورأى فخرو أن هذه النســـبة المرتفعة 
تعني أن لدى البنك ســـيولة ينبغي أن 
يســـتثمرها وال يجعلها مكدسة بالبنك 

دون أن يستفيد منها.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  رد  وجـــاء 
فـــاروق المؤيد، إلى أن مجلس اإلدارة 
يـــرى بالفعـــل أن هنـــاك ســـيولة كبيرة، 
تقديـــم  فـــي  مســـتمر  البنـــك  أن  إال 
التمويات وفق سياســـته المتحفظة، 
بنســـبة ســـيولة  البنـــك  وان احتفـــاظ 
وماءتـــه  قـــوة  علـــى  دليـــل  كبيـــرة 

المالية، وضمانه أكبـــر للمودعين على 
أموالهـــم، مبينـــا أن البنـــك ال يريـــد أن 
يرمي بأموال المساهمين والمودعين 
فـــي تمويات غير مضمونة، الفتا إلى 
أنـــه مـــن المعروف عن البنـــك أنه يتبع 
سياســـة ماليـــة محافظة وقـــد جنبته 
طلب أي مساعدة مالية منذ سبعينات 

القرن الماضي.
وعلـــق عضـــو مجلـــس اإلدارة الشـــيخ 
راشد بن سلمان آل خليفة، بالقول إنه 

من األجدر أن يتم النظر إلى مؤشرات 
أخـــرى مثـــل العائـــد علـــى رأس المال 

وهو معدل أفضل من بنوك أخرى.

الفروع الخارجية

وتســـاءل المســـاهم علي طريف، بشأن 
الفـــروع الخارجية في كل من أبوظبي 
والرياض وتحقيقهـــا لعائد محدود في 

حدود 200 ألف دينار.

فـــاروق  وأشـــار رئيـــس مجلـــس إدارة 
يعطـــى  لـــم  البنـــك  أن  إلـــى  المؤيـــد، 
التراخيـــص لفتح فـــروع أكثر في هذه 
األســـواق، األمـــر الـــذي يحد مـــن قدرة 
هـــذه البنوك، مســـتدركا أن هذه الفروع 
تحصـــل علـــى األعمال وحققـــت أرباًحا 
فـــي الســـنة المالية الماضيـــة وأن هناك 

مساع للحصول على أداء أفضل.
وتســـاءل مساهم عن رأي المؤيد حول 
أن يكون عضو مجلس اإلدارة مستقًا 
أو غير تنفيذي بالنســـبة للبنك، فأجاب 
المؤيد أن الوضع في البحرين مختلف، 
خصوصا أن هناك مـــن يعتبر أن وجود 
تعامـــات بقيمـــة 100 ألـــف دوالر مـــع 
البنـــك نفســـه يفقـــد اســـتقالية عضـــو 
مجلـــس اإلدارة، وهـــذا يعنـــي أن علـــى 
أعضاء مجلس اإلدارة “مقاطعة البنك” 
ليكونـــوا أعضـــاء مســـتقلين، خصوصا 
وأن شركاتهم تعطي أغلب أعمالها إلى 

البنك.
وصادقـــت الجمعية العموميـــة العادية 
علـــى بنـــود االجتمـــاع، التـــي تضمنـــت 
تحويـــل مبلـــغ 7,962,158 دينـــار إلـــى 
االحتياطـــي القانوني ليبلـــغ 50 % من 
رأس المال الصادر والمدفوع، واعتماد 
إصدار اســـهم منحة بواقع ســـهم واحد 
لكل 10 أسهم بقيمة أسمية قدرها 100 
فلس للســـهم الواحد، وبقيمـــة إجمالية 
قدرها 15,477,697 دينار، مقيمة على 
154,775,976 سهم بعد الحصول على 
موافقـــة الجمعيـــة العامة غيـــر العادية 
وموافقـــة مصـــرف البحريـــن المركزي، 
وتوزيـــع أربـــاح نقدية بواقـــع 25 % أي 

ما يعادل 38,693,993 دينار.
علـــى  العاديـــة  الجمعيـــة  ووافقـــت 
لبرنامـــج   3,709,555 مبلـــغ  تحويـــل 
الهبـــات والتبرعـــات، واالحتفـــاظ بمبلغ 
مســـتبقاة  كأربـــاح  دينـــار   8,347,796

للعام المقبل.
وتمت الموافقـــة على صرف مبلغ 460 
ألـــف دينـــار مكافـــأة ألعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة عن العام 2019.
وفي جـــدول أعمال الجمعية العمومية 
غيـــر العاديـــة والتـــي عقـــدت بنصـــاب 
%79.58، تمـــت الموافقـــة علـــى زيادة 
مـــن  والمدفـــوع  الصـــادر  المـــال  رأس 
علـــى  مقســـمة  دينـــار   154,775,975
إلـــى  وذلـــك  ســـهًما،   1,547,759,756
170,253,573.200 دينار مقســـمة إلى 
1,702,535,732 ســـهم بقيمـــة اســـمية 

قدرها 100 فلس للسهم الواحد.

اجتماع الجمعية العمومية لـ “البحرين والوطني”

“البحرين الوطني” ينوي إعادة عرض االستحواذ الكامل على “اإلسالمي”
منحة أســـهـــم   % و10  نـــقـــدا   %  25 ــع  ــوزيـ تـ ــى  ــل ع ــق  ــوافـ تـ “الــعــمــومــيــة” 

313 مليون دوالر أرباح “الكويت الوطني - البحرين” في 2019
حقــق بنــك الكويــت الوطنــي- البحريــن أرباحًا صافية بلغــت  313 مليــون دوالر أمريكي )ما يعــادل 117.890 مليون 

دينار بحريني( في العام 2019، لتستقر عند نفس مستويات العام .2018 
 وســجل الدخــل الشــامل زيــادة مطــردة بلغــت %93 ليبلــغ 429 مليون دوالر )مــا يعادل 161.636 مليــون دينار ( في 

العام 2019، مقارنة مع 222 مليون دوالر )ما يعادل 83.706 مليون دينار ( في العام 2018.
وارتفعــت الموجــودات اإلجماليــة للبنــك بواقع %15 لتبلغ 19.346 مليار دوالر )ما يعــادل 7.293 مليار دينار ( بنهاية 
ديســمبر 2019 مقارنــة مــع 16.815 مليــار دوالر )مــا يعــادل 6.339 مليار دينــار ( في العام 2018. كمــا ارتفعت حقوق 

المساهمين بواقع %15 لتبلغ 2.091 مليار دوالر ، وبلغت ودائع العمالء بنهاية ديسمبر 2019 8.092 مليار دوالر .

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة 
عصـــام الصقـــر “تمكنا مـــن تحقيق 
أرباًحا جيدة في العام 2019، على 
الرغم من التحديات التي تواجهها 
البيئة التشـــغيلية فـــي ظل تقلبات 

أسعار النفط”.
العـــام  فـــي  أرباحنـــا  أن  وأضـــاف 
الماضـــي تســـتند إلى نمو النشـــاط 
التشـــغيلي الحقيقـــي للبنـــك، وهو 

ما ســـنعمل علـــى تعزيزه من خال 
توســـيع نطـــاق بصمتنـــا وعملياتنا 

في السوق البحرينية.
يبرهـــن  البنـــك  أداء  أن  وأوضـــح 
الحيـــوي  والـــدور  الفاعليـــة  علـــى 
الـــذي تقوم بـــه الفـــروع الخارجية 
والشـــركات التابعة للمجموعة في 
الحـــد من المخاطر وتنويع مصادر 

الدخل.

مســـاعي  أن  علـــى  الصقـــر  وأكـــد 
مجموعـــة بنـــك الكويـــت الوطنـــي 
في تطبيـــق اســـتراتيجية التنويع 
فـــرص  اقتنـــاص  كذلـــك  تشـــمل 
األعمال الجديـــدة، بجانب المضي 
قدًمـــا في مســـار التحـــول الرقمي 
الـــذي يؤهل البنـــك لمواصلة النمو 

واالزدهار في المستقبل”. 
ومـــن جانبه، قال مديـــر عام البنك 

البنـــك يواصـــل  علـــي فـــردان “إن 
داخـــل  القويـــة  مكانتـــه  ترســـيخ 
الســـوق البحرينية، بفضل تقديمه 
المصرفيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
األفـــراد  مـــن  لعمائـــه  والماليـــة 

والمؤسسات على السواء”. 

مصـــرف  بجهـــود  فـــردان  وأشـــاد 
خصوصـــا  المركـــزي  البحريـــن 
عمومـــا،  الحكوميـــة  والجهـــات 
التي دعمـــت أداء البنـــك والقطاع 

المصرفي عموما في البحرين.
مؤكـــًدا فـــي الوقت ذاتـــه، أن دعم 

مجموعـــة بنـــك الكويـــت الوطنـــي 
للبنـــك فـــي البحريـــن مـــن خـــال 
شبكة فروعها اإلقليمية والعالمية 
بشـــكل  ســـاهم  انتشـــارا،  األوســـع 
واضـــح فـــي تعزيـــز نشـــاط البنـــك 
في الســـوق البحرينية، مســـتفيًدا 
من تصنيفاتـــه االئتمانية المرتفعة 
وشبكة عاقاته الواسعة وسمعته 
الرائدة كأفضل بنك على مســـتوى 
الشـــرق األوسط وأحد أكثر البنوك 

أماًنا على مستوى العالم.
 وحافـــظ بنـــك الكويـــت الوطنـــي 
علـــى أعلى التصنيفـــات االئتمانية 
علـــى مســـتوى كافـــة البنـــوك فـــي 
المنطقة بإجماع وكاالت التصنيف 
موديـــز،  المعروفـــة:  االئتمانـــي 

ستاندر آند بورز، فيتش.
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دبي - العربية.نت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  طلـــب 
ترامـــب مـــن المشـــرعين الجمهورييـــن 
فـــي الكونغـــرس الموافقـــة على خفض 
ضرائـــب الدخـــل للموظفيـــن وأصحاب 
محاولـــة  فـــي  الصفـــر  إلـــى  األعمـــال 
لمواجهـــة تأثير فيروس كورونا. ويأتي 
هـــذا التطـــور فـــي الوقت الـــذي يحاول 
فيـــه البيت األبيض وضـــع خطة تحفيز 
اقتصـــادي لمواجهة التأثيـــر الناجم عن 
تفشـــي الفيـــروس. واقتـــرح ترمـــب أن 

يتـــم اســـترجاع الضرائـــب بشـــكل دائم 
فـــي العـــام. وقـــال كبيـــر المستشـــارين 
الري  األبيـــض  للبيـــت  االقتصادييـــن 
كودلـــو، إن ترامب يســـعى إلى تخفض 
الضرائـــب علـــى الدخـــل مؤقتـــا كجـــزء 
مـــن حزمـــة تحفيـــز فـــي رد فعـــل علـــى 
وذكـــر  المســـتجد”.  “كورونـــا  تفشـــي 
“إنـــه  صحافـــي  مؤتمـــر  أثنـــاء  كودلـــو 
اقتـــراح جـــريء وهـــذا رئيس جـــريء”، 
دون تقديـــم تفاصيل عـــن الخطة، التي 

يتعين تمريرها عبر الكونغرس. وصرح 
كودلو بأنه ســـيتم تحديد االقتراح في 
“المســـتقبل القريب” موضحا أنه يهدف 
إلـــى منـــح تخفيـــض ضريبـــي للعاملين 
وتبحـــث  المتوســـطة.  الطبقـــة  مـــن 
إدارة ترامـــب أيضـــا تقديـــم المســـاعدة 
إجـــازات  يأخـــذون  الذيـــن  لألشـــخاص 
مرضيـــة غيـــر مدفوعـــة األجر؛ بســـبب 
فيـــروس كورونـــا، إضافـــة إلـــى تأجيل 

الضرائب لبعض “الصناعات المتعثرة”.

ترامب يطلب خفض ضرائب الدخل
دبي - مباشر

أكـــدت مجموعـــة “جـــي إف إتـــش 
الماليـــة” أن مـــا جـــاء فـــي الفقـــرة 
المذاعـــة أخيـــًرا، مـــن قبـــل إحـــدى 
القنـــوات التـــي تطرقـــت إلـــى أحد 
وإحـــدى  المجموعـــة  اســـتثمارات 
ســـابق،  موظـــف  ضـــد  القضايـــا 
خاطئـــة  معلومـــات  تضمنـــت 

ومغلوطة.
وأوضحـــت المجموعـــة فـــي بيـــان 
لسوق دبي المالي، أن “ديفيد هيغ”، 

الذي ظهر في إحدى القنوات الذي 
شغل ســـابقًا منصب نائب الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “جـــي إف إتش 
كابيتـــال دبـــي”، كان مدانـــًا بتهمـــة 
الـــذي  دوالر  ماييـــن   5 اختـــاس 

قضى بسببها عامين في السجن.
وأضافـــت أن المجموعـــة حصلـــت 
علـــى حكـــم نهائـــي بشـــأن مطالبة 
مدنية ضد هذا الشخص السترداد 
 4 فـــي  اختلســـها  التـــي  المبالـــغ 

يوليـــو 2018، والمجموعـــة بصدد 
تنفيـــذ هـــذا الحكم في إمـــارة دبي 
والمملكـــة المتحـــدة بمـــا فـــي ذلك 

استرداد التكاليف ذات الصلة.
وأشارت المجموعة إلى أن ما جاء 
فـــي الفقرة المذكـــورة أعاه ما هو 
إال محـــاوالت لثنيهـــا عن اســـترداد 
المبالغ المختلسة من قبل الموظف 
الســـابق وإنفـــاذ األحـــكام الصادرة 

ضده.

“جي إف إتش” تسعى السترداد 5 ماليين دوالر بحكم قضائي
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علي الفردان من المنامة | تصوير رسول الحجيري

فاروق المؤيد

جانب من الحضور 

فتح نافذة لتقديم 
الخدمات المصرفية 

اإلسالمية في 
السعودية

مساهم يربك 
الجمعية العمومية 
بتقديم أسئلة في 

10 صفحات



 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR 2020-43189 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

Call.

COM RHA 

B3* SP

محجوز تم البيع

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

درة 2

درة 1

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-42527( إعالن رقم
تنازل    - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-37647( إعالن رقم
تنازل    - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2020-38134( إعالن رقم
تنازل    - عن المحل التجاري

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-36076( إعالن رقم
معاملة مشتركة

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-42470( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-28135(( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-42415(( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المرحــوم  ناصــر اصغــر حســين علــي بطلب تحويــل المحل 

التجاري التالي:  إلى حسين ناصر اصغر حسين

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

تقدم إلينا الســيد عدنان بن يوســف بن طاهر الحطاب  بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي:  إلى عباس بن علي بن عطيه العطيه  

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

تقــدم إلينــا ورثة المرحوم جعفر احمد ابراهيــم خلف تحويل المحل التجاري 
التالي:  إلى موسى جعفر احمد ابراهيم خلف  

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

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر: . معصومه السيد حسين محمد شبر       

االسم التجاري الحالي : لندن للتجارة  

االســـــم التجـــاري  : مكتبة برينت ليف          

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: .  عبد الحسن ياسين احمد هالل    
االسم التجاري الحالي  :   قصر تسنيم للمظالت       

االســـــم التجـــاري المطلوب : تسنيم لاللمنيوم والنجارة

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

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مصطفى فضل داد غالب فضل

االسم التجاري الحالي: مصطفى لتصليح البطاريات واالطارات

االسم التجاري الجديد: مؤسسة مصطفى لقطع غيار السيارات

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

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل: 1-93276

اسم التاجر: علوي السيدمجيد علوي المشقاب

اإلسم التجاري الحالي: السيد مجيد علوي باقر المشقاب

االسم التجاري المطلوب: مطعم شوق المنامة

رقم القيد

 638 - 4

638 - 5

رقم القيد

 135555-2

رقم القيد

20133-2

رقم القيد

1 - 4836
٢ - 4836
٣ - 4836
٤ - 4836
٦ - 4836
٧ - 4836

االسم التجاري
ناصر اصغر حسين

ناصر اصغر حسين  

االسم التجاري
يونيون الدعاية واالعالن

االسم التجاري
أبوصالح لكي المالبس

االسم التجاري
مركز المطاف للتسويق

مركز المطاف للخضروات والفواكه
مركز المطاف للخضروات والفواكه

كفتريا ماما منال
مركز المطاف للتسويق
مركز المطاف للتسويق

رقم القيد:   5 – 28183
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التاريخ 11/03/2020 تاريخ:4/3/2020

  بناء على قرارالشركاء  لشركة شركة عالم الحرية لالدارة ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 120760  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة/ SAINAL KOVVARAKKAL THAYIL  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:
  SAINAL KOVVARAKKAL THAYIL     :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36639442

بنــاء علــى قرارالشــركاء  شــركة ألمنيــوم  الحوريــن ذ.م.م المســجلة بموجــب 
EBRAHIM- /120940  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة  القيد رقم

KUTTY THANATHU PARAMBIL MOHAMED 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:
EBRAHIMKUTTY THANATHU PARAMBIL MOHAMED :عنوان المصفي

رقم الموبايل:35150975
LBCORPORATE4@GMAIL.COM

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيدة/

زينــب الســيد حميــد مصطفــى جــواد احمــد المالــك لمؤسســة معمــل ارتيســان 
لتكنولوجيــا األســنان  )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيــد رقم 96826 
طالبــا تحويــل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
وقدره 400 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1.زينب السيد حميد مصطفى جواد احمد.
2.محمد حميد منصور رجب.
3.عالء محمد عبدهللا محمد.

4.صادق السيد شرف محسن شرف الخباز. 

تقــدم إلينــا المعلن أدناه : ورثة المرحوم الســيد عباس عيســى حســين محمد 

بطلب تحويل المحل التجاري التالي: إلى فاضل عباس عيسى حسين

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد / فائز مهدي عبد النبي حســن خلف باعتباره المصفي القانوني شــركة 

صالون ظل القمر النسائي ذ.م.م

المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد  بموجــب القيــد رقــم 1 - 47400 ، طالبــا 

إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 

التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/  فاطمة الزهراء عياد والهام الكتاني  باعتبارهم المصفين القانونيين 
لشــركة برســتيجيو لتصميــم األزيــاء – شــركة تضامــن بحرينيــة ، المســجلة 
كشــركة تضامــن بحرينيــة  بموجــب القيــد رقــم    128136-1 ، طالبــا إشــهار 
إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة عالم الحرية لالدارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 120760

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة ألمنيوم  الحورين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 120940

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة صالون ظل القمر النسائي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

شركة برستيجيو لتصميم األزياء – شركة تضامن بحرينية

التاريخ 17/02/2020التاريخ :11/03/2020

التاريخ :10/03/2020

القيد : 96826
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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
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“كوفيــد 19” يغلــق إيطاليــا بشــكل تــام ويلغــي تدريبــات لـــ “الناتــو”

أعلى حصيلة يومية في إيران.. “كورونا” يقتل 354 شخصا

أعلنــت إيــران أمــس األربعــاء عــن 63 وفــاة إضافيــة بفيــروس كورونا 
المســتجد خــال الـــ 24 ســاعة الماضيــة فــي أعلــى حصيلــة يومية منذ 

إعان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 
كيانـــوش جهانبور في مؤتمر صحافي 
فحـــوص  نتائـــج  علـــى  “بنـــاء  متلفـــز 
مختبـــرات جديـــدة، رصدنـــا 958 حالة 
إصابـــة جديـــدة بكوفيـــد19- مـــا يرفع 
الحصيلة اإلجمالية إلى 9 آالف حالة”. 
وأضـــاف “مع األســـف في الســـاعات الـ 
24 الماضيـــة، وردتنـــا تقاريـــر عـــن 63 

وفاة وإجماال توفي 354 شخصا”.
تواصـــل  أن  المرجـــح  مـــن  أنـــه  يذكـــر 
األرقام في إيـــران االرتفاع قبل حلول 
)النـــوروز(،  الجديـــد  الفارســـي  العـــام 
في 20 مارس، حســـبما حـــذر جهانبور 
في وقت ســـابق، الفتا إلـــى أن “معدل 

انتشار المرض مازال في ارتفاع”.
إلـــى ذلـــك، حـــث المســـؤول اإليرانـــي 
المواطنيـــن علـــى الحـــد مـــن ســـفرهم، 
وسط امتناع الحكومة اإليرانية حتى 
اآلن من اتخاذ خطوات واسعة النطاق 
تتعلـــق بالحجـــر الصحـــي علـــى مـــدن 

بأكملها كما حصل في إيطاليا مثال.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت ال تـــزال معظم 
المحافظـــات اإليرانيـــة وعلـــى رأســـها 
طهران، تسجل يوميا ارتفاعا في عدد 

اإلصابات بالفيروس الذي طال العديد 
من المسؤولين والنواب في البالد.

ومع اتســـاع عـــدد المصابيـــن بفيروس 
كورونـــا فـــي إيـــران، ووســـط مخاوف 
مـــن تفشـــي الفيـــروس المســـتجد فـــي 
الســـجون، ناشـــد عدد من النواب وزير 

الصحة إطالق السجناء السياسيين.
وأفـــادت وســـائل إعالم إيرانيـــة بأن 4 
برلمانيين إيرانيين وجهوا رســـالة إلى 
وزيـــر الصحـــة اإليرانـــي ســـعيد نمكي 
يطالبونـــه بالموافقـــة علـــى منح إجازة 
للسجناء السياسيين؛ لتفادي إصابتهم 
بكورونـــا، بعـــد إجـــراء مباحثـــات مـــع 

أجهزة القضاء اإليرانية.
العـــودة  إلـــى  جديـــدة  إشـــارة  وفـــي 
بـــؤرة  فـــي  للحيـــاة  التدريجيـــة 
كوفيد19-، سمح لشـــركات في مدينة 
ووهـــان الصينيـــة التـــي ســـّجلت أول 
ظهـــور للفيـــروس الجديـــد باســـتئناف 

أنشطتها.
وسّجلت الصين ارتفاعا في اإلصابات 
أثـــار  مـــا  بالفيـــروس،  المســـتوردة 
المخـــاوف من أن تؤدي هـــذه الحاالت 
اآلتيـــة مـــن دول أخـــرى إلـــى تقويـــض 

التقـــدم الـــذي تم إحـــرازه فـــي الداخل 
لوقف تفشي الفيروس.

وأعلنـــت بلديـــة بكين أّن جميـــع الذين 
الخـــارج  مـــن  العاصمـــة  إلـــى  يصلـــون 
ســـيوضعون في الحجـــر الصحي لمدة 

14 يوما.
في األثنـــاء، يلزم اإليطاليـــون منازلهم 
لليـــوم الثاني على التوالي من اإلغالق 
التـــام فـــي البلـــد؛ ســـعيا لوقف انتشـــار 
الـــذي  المســـتجّد  كورونـــا  فيـــروس 
فـــي  شـــخص   600 مـــن  بأكثـــر  أودى 
البـــالد حتى اآلن، فيما انتشـــر الحرس 
الوطني األميركي في مدينة بضاحية 

نيويورك.
الســـلطات  أعلنـــت  أوســـلو،  وفـــي 
تدريبـــات  أن  النروجيـــة  العســـكرية 

“االســـتجابة الباردة” )كولد ريسبونس( 
لحلـــف شـــمال األطلســـي للعـــام 2020 
التـــي كان مـــن المقـــرر أن تجمـــع أكثـــر 
مـــن 15 ألـــف جندي في شـــمال النروج 

ألغيت بسبب كورونا.
وفـــي مصر، ذكرت وزارة الســـياحة أن 
46 ســـائًحا فرنســـًيا وأميركًيـــا أعيدوا 
إلـــى بالدهم ليل الثالثـــاء إلى األربعاء 
يـــوم  منـــذ  محتجزيـــن  ظلـــوا  بعدمـــا 
الجمعـــة علـــى متـــن ســـفينة ســـياحية 
فـــي األقصـــر بصعيـــد مصر بعـــد رصد 

إصابات بالفيروس.
وسّجل لبنان أمس األربعاء ثاني حالة 
وفاة بفيروس كورونا المســـتجد، فيما 
ارتفـــع إجمالي عدد اإلصابة المســـجلة 

في ها البلد إلى 61 حالة.

عواصم ـ وكاالت

موظف يرش مطهًرا في األماكن العامة في طهران

دبي ـ العربية.نت

فجرت ميليشـــيا الحوثي االنقالبية 
مجـــزر  مديريـــة  فـــي  مدرســـتين 
صنعـــاء،  شـــرق  مـــأرب،  بمحافظـــة 
واختطفت معلمين وسط تحذيرات 
التعليميـــة  العمليـــة  اســـتهداف  مـــن 
المســـؤول  وأفـــاد  بالمديريـــة. 
اإلعالمـــي لنقابة المعلميـــن اليمنيين 
الميليشـــيا  أن  اليناعـــي  يحيـــى 
مـــن  مدرســـتين  فجـــرت  الحوثيـــة 
مدارس مديرية مجزر، هما مدرستا 
آل صـــالح وآل مثنـــى، وذلـــك أثنـــاء 
هجومها قبل أسابيع على المديرية.

وقـــال اليناعـــي فـــي تغريـــدات على 

أمـــس  “تويتـــر”  بموقـــع  صفحتـــه 
اختطفـــت  الميليشـــيا  إن  األربعـــاء 
وطـــارق  قائـــد  يحيـــى  المعلميـــن 
الجابري، كما هجرت وشـــردت عددا 
مـــن المعلميـــن فـــي المديريـــة. كمـــا 
قامت الميليشـــيا باســـتبدال معلمين 
بتحريـــض  تقـــوم  حوثيـــة  بعناصـــر 
الطلبـــة علـــى العنـــف واالنخراط في 
تخصيصهـــا  إلـــى  إضافـــة  القتـــال، 
يومين في األسبوع للتعبئة الثقافية 
والطـــالب  المعلميـــن  صفـــوف  فـــي 
بمـــا يخـــدم أجنـــدة الحوثـــي وفكـــر 

الميليشيا، وفقا لليناعي.

الحوثيون يفجرون مدرستين ويختطفون معلمين شرق صنعاء

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قــال وزيــر اإلعــام الســوداني فيصــل محمــد صالــح أمــس األربعــاء إن 
السلطات أوقفت عددا من المشتبه في تورطهم بمحاولة اغتيال رئيس 

الوزراء عبدهللا حمدوك، مشيرا إلى وجود أجانب بينهم.

الســـوداني أن هـــذه  الوزيـــر  وأضـــاف 
االعتقـــاالت ليســـت األولى فـــي حملة 
مكافحة اإلرهاب؛ ألن األجهزة األمنية 
في البـــالد فككت خليتيـــن إرهابيتين 

خالل الشهرين الماضيين.
وأضـــاف صالح أنه جـــرى اإلعالن عن 
فـــي  اإلرهابيتيـــن،  الخليتيـــن  إحـــدى 
وقت سابق، بمنطقة شرق النيل، وكان 
فيها ســـودانيون وأجانب، وتم العثور 

وقتها على كمية من المتفجرات.
أمـــا الخليـــة اإلرهابيـــة األخـــرى التـــي 

جـــرى تفكيكهـــا، ولم يجـــر اإلعالن 
عنهـــا مـــن ذي قبـــل، فكانـــت ذات 

صلـــة بجماعة “بوكـــو حرام” 
المتشددة في نيجيريا.

وأكد الوزير الســـوداني أن التحقيقات 
مازالت جارية بشأن محاولة االغتيال 
الفاشـــلة التي طالت حمـــدوك، مضيفا 
عنـــد  إعالنهـــا  ســـيجري  النتائـــج  أن 

استكمال التحريات.
وأشـــار صالـــح أنه لم يتضـــح حد اآلن 
وجـــود أي ارتباط بين المشـــتبه فيهم 

ممن اعتقلوا وأي تنظيم إرهابي.
وردا علـــى ســـؤال حـــول الجهـــة التي 
يمكن أن تســـتفيد من اغتيال حمدوك 
في الداخل، حدد صالح هذه األطراف 
المرتبطـــة  الجهـــات  كل  فـــي 
بالنظـــام القديـــم، أي نظام عمر 
البشير الذي سقط في الحادي 

عشر من أبريل 2019.

توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال حمدوك

أنقرة ـ وكاالت

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  هـــدد 
أردوغان، أمس األربعاء، أن بالده ستقوم 
بعمل عســـكري كبير فـــي إدلب إذا لم يتم 
االلتزام بوقف إطـــالق النار المتفق عليه، 

مشيرا إلى حدوث خروقات بسيطة.
وقـــال رجب طيب أردوغـــان إن تركيا لن 
تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من 
ســـابقه في منطقـــة إدلب، بشـــمال غربي 
ســـوريا، إذا لم يتم االلتزام بوقف إطالق 
النـــار، الـــذي تم التوصـــل إليه مع روســـيا 

األسبوع الماضي.
وأوضـــح الرئيس التركي أن وقف إطالق 
النار في إدلب شهد انتهاكات بسيطة من 
قبـــل الجيش الســـوري والقـــوات الداعمة 
لـــه، مضيفـــا أن أنقـــرة لـــن تكتفـــي بالـــرد 
بالمثـــل على أصغر هجـــوم قد تتعرض له 
نقـــاط المراقبـــة التركيـــة هذه “بل ســـترد 
بقوة أكبر، وســـنوجه لهم ضربات قاســـية 

في حال مخالفتهم لوعودهم”.
ودعا أردوغان روســـيا إلى اتخاذ التدابير 
الالزمـــة حيال هذه المســـألة، بحســـب ما 

ذكرت وكالة أنباء األناضول التركية.
وفـــي وقـــت ســـابق فضحـــت تصريحات 
الرئيس التركي، نواياه الحقيقية، وحجم 
األطمـــاع التركية، والدوافع الكامنة وراء 

التدخل العسكري في سوريا.
صحيفـــة  موقـــع  نشـــره  تقريـــر  ووفـــق 
“أحـــوال” التركي، فإن أردوغان طلب من 
نظيره الروسي فالديمير بوتين، التشارك 
فـــي إدارة حقـــول النفـــط فـــي ديـــر الزور 
شرق سوريا بدال من القوات التي يقودها 

األكراد.

جنود أتراك على الحدود مع سوريا

“الذهب األسود” السوري يغري أردوغان.. و “يفضح” أطماعه
الرئيس التركي يهدد مجددا بعمل عسكري في إدلب

أبوظبي ـ وكاالت

مرتبطـــة  مشـــاريع  عمـــال  مـــن   9 توفـــي 
بـــكأس العالـــم 2022 فـــي العـــام الماضي، 
حســـبما أعلن المنظمون القطريون، أمس 
األربعاء، زاعمين أن الحوادث لم تســـجل 

في أماكن العمل، بل خارجها.
وأكدت اللجنـــة المنظمة للبطولة أن كافة 
الوفيـــات، باســـتثناء واحـــدة، لـــم تخضع 
لكشف طبي شامل مخصص للكشف عن 

أي مخاطر محتملة.
الكشـــف  اعتمـــدت  إنهـــا  قطـــر  وقالـــت 
الطبـــي الشـــامل، إضافـــة إلـــى اإلشـــراف 
علـــى الصحة العقلية والســـجالت الطبية 
انتقـــادات  بعـــد  للعمـــال،  اإللكترونيـــة 
وجهتهـــا منظمـــات حقوقيـــة لقطـــر حول 
حقـــوق العامليـــن في الســـنوات األخيرة. 
وفـــي 2018، توفـــي عامل واحـــد نتيجة 
لحـــادث متعّلـــق بالعمل بعد ســـقوطه من 

ارتفاع في ملعب الجنوب.

بينمـــا تم اإلبالغ عن 10 حاالت وفاة غير 
مرتبطة بالعمل في الفترة نفسها.

وقتـــل 3 عمـــال وأصيـــب 11 فـــي حادث 
بحســـب  الماضـــي،  نوفمبـــر  فـــي  حافلـــة 
النســـخة الخامسة من تقرير اللجنة حول 
العمـــال. ووفقا للتقرير، فـــإن نجارا تركيا 

توفي اثـــر أزمة قلبية فـــي فبراير 2019، 
بينمـــا توفـــي عامل نيبالـــي )27 عاما( في 
يونيو؛ نتيجة قصور في جهازه التنفسي.
فيما أقدم نيبالي )20 عاما( على االنتحار 
في أكتوبر 2019، بعد 5 أيام على وصوله 

إلى قطر.

قطر تواجه اتهامات بهضم حقوق العمال

معظم العمال المتوفيين لم يخضعوا للكشف الطبي الشامل
مشاريع مونديال قطر توقع مزيدا من الضحايا

موسكو - أ ف ب

فــي قــراءة أخيــرة، صــادق النــواب الــروس، أمــس األربعــاء، علــى مــا 
يســمى اإلصــاح الدســتوري الــذي اقترحــه الرئيــس فاديميــر بوتين، 

ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى العام 2036 نظريًا.

وصـــّوت 383 نائبـــًا لصالح النص، في 
حيـــن امتنـــع عن التصويـــت 43، وهم 
النواب الشـــيوعيون، ولـــم يرفضه أي 
نائـــب. وحتـــى يدخـــل حيـــز التنفيذ، 
يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا 
اإلصـــالح، وهـــذا فـــي العـــادة إجـــراء 
شـــكلي، لكـــن ســـيعقد فـــي 22 ابريـــل 
“اقتـــراع شـــعبي” حـــول المشـــروع ال 
تـــزال معالمه غيـــر واضحة. ويشـــمل 
النص الذي تـــم التصويت عليه نهائيا 
بنـــدا يتيح لبوتين الترشـــح لواليتين 

قادمتين العامين 2024 و2030.
وأعلن الرئيس دعمه لهذا اإلجراء 

فـــي خطاب لـــم يكن على 
جـــدول األعمـــال ألقـــاه 

أمام النواب يـــوم الثالثاء، واعتبر أن 
مـــن الضروري أيضا أن تدلو المحكمة 

الدستورية بدلوها حول التعديالت.
وفاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح 
وينظـــر  الدســـتوري.  اإلصـــالح  هـــذا 
إلى هذه التعديالت كوســـيلة تســـمح 
للرئيـــس بالحفـــاظ علـــى نفـــوذه بعـــد 

انتهاء واليته الحالية العام 2024.
بنـــود  أيضـــا  النـــص  فـــي  وتوجـــد 
اجتماعيـــة أضيفت في قـــراءة ثانية، 
النـــواب،  عليهـــا  وصـــادق  الثالثـــاء، 
األربعـــاء، علـــى غـــرار تعديـــل 
ضـــوء  علـــى  المعاشـــات 
نســـب التضخـــم ومنـــع زواج 

المثليين.

روسيا.. إقرار تعديالت تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

اتهمت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حركة 
“النهضة” بإدخال اإلرهاب إلى تونس.

وقالـــت عبيـــر موســـي أثنـــاء مداخلـــة 
فـــي البرلمـــان التونســـي، إن اإلرهـــاب 
دخـــل البالد مع رئيس البرلمان راشـــد 
إلـــى  “النهضـــة”  ووصـــول  الغنوشـــي، 

الحكم سنة 2011.
واعتبرت موســـي في معرض حديثها 
طـــال  الـــذي  اإلرهابـــي  التفجيـــر  عـــن 
دورية أمنية أمام الســـفارة األميركية 
أن  الماضـــي،  الجمعـــة  تونـــس  فـــي 
اإلرهاب وصل تونس “بإرادة ممنهجة 
وظهر منذ حكم )الترويكا( التي قادتها 

النهضة”.
وأشـــارت موســـي إلى أن قانون 

العفو العام الصادر في فبراير 
اإلرهـــاب  شـــجع   ،2011
فـــي تونـــس، إذ اســـتفاد 

فـــي قضايـــا إرهابيـــة،  منـــه متهمـــون 
رفعـــوا ســـالحهم بعـــد اإلفـــراج عنهـــم 
ضد الدولـــة وأجهزتها. ولفتـــت النائبة 
إلـــى أن إصـــدار قانـــون العفـــو رافقـــه 
الداخليـــة  لـــوزارة  ممنهـــج”  “تهميـــش 
وأجهـــزة االســـتخبارات، عبـــر عدد من 
اإلقـــاالت التـــي طالت كفـــاءات عاملة 
فـــي المؤسســـتين. وتطرقـــت موســـي 
لسوداوية الفترة التي قادتها “النهضة” 
التـــي شـــجعت الخطـــاب التحريضي، 
ودعت شخصيات مصنفة على قوائم 
اإلرهـــاب مـــن عـــدة دول لحضور 
اجتماعات شـــعبية، إضافة إلى 
التـــي  السياســـية  االغتيـــاالت 
شـــهدتها تونس، ولم يكشـــف 

عمن يقف وراءها.

نائبة تونسية: اإلرهاب وصل البالد مع حركة “النهضة”

استشهاد فتى فلسطيني 
برصاص االحتالل في نابلس

نابلس ـ أ ف ب

استشهد فتى فلسطيني أمس األربعاء متأثرا 
الــقــوات  بــرصــاص  إصــابــتــه  نتيجة  بــجــراحــه 
اإلسرائيلية أثناء مواجهات وقعت في مدينة 
وفق  المحتلة،  الغربية  الضفة  شمال  نابلس 
وقالت  الفلسطينية.  الصحة  وزارة  أعلنت  ما 
الوزارة في بيان إن “الطفل محمد عبد الكريم 
بجروح  متأثرا  استشهد  عــامــا(،   15( حمايل 
حــرجــة بـــرصـــاص االحـــتـــال الــحــي بــالــرأس 
الفلسطينيين  مئات  واعتصم  نــابــلــس”.   فــي 
بعد  نابلس  شــرق  جنوب  “الــعــرمــة”  جبل  عند 
مــعــلــومــات عـــن اقــتــحــام الــمــنــطــقــة مـــن قبل 
مستوطنين إسرائيليين؛ بهدف السيطرة على 

األراضي.

برلين ـ وكاالت : كشفت  «
المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل، األربعاء، أن الخبراء 

يتوقعون إصابة من 60 
إلى 70 % من سكان ألمانيا 
بفيروس كورونا، مؤكدة أن 

على الجميع اإلقرار أن كورونا 
وصل بالفعل إلى أوروبا. 

وإلى ذلك، أعربت المستشارة 
األلمانية عن أملها في أن 

تساعد القرارات الصعبة التي 
اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار 

الفيروس. وأكدت ميركل 
اتفاقا في اجتماع عبر الفيديو 

مع المفوضية األوروبية على 
أن يكون هناك تنسيق أوروبي 

للتعاطي مع كورونا. ولفتت 
إلى أن “الحظر الذي وضعناه 

على توريد المواد الطبية ال 
يعني منع توريدها بالكامل، 

ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا 
أوال”، كاشفة عن تخصيص 
140 مليون يورو للمساعدة 

في برامج تطوير لقاح يعالج 
كورونا. ووجهت المستشارة 
األلمانية بإلغاء أي تجمعات 

تزيد عن ألف شخص، مشيرة 
إلى أن الهدف كسب الوقت 

ونبطئ انتشار الفيروس. وفي 
رد على تصريح ميركل الصادم، 

نقلت وكالة األنباء التشيكية 
عن رئيس الوزراء أندريه 

بابيش قوله أمس األربعاء 
إن تصريحات المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل أن 

70 % من السكان سيصابون 
بفيروس كورونا قد تثير الذعر.  

وأضاف “ال أريد التعليق على 
الوضع في ألمانيا لكنني أعتقد 
أن مثل هذه التصريحات تثير 

الذعر. وعلى أي حال، اتخذنا 
إجراءات قوية بحث تكون 

مثل هذه السيناريوهات غير 
واردة”.

ميركل: 70 % من األلمان قد يطالهم “كورونا”

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل



بقي مبنى العيادات في العاصمة
قرار مسؤول وخطوة مثمنة من وزارة الصحة، بعدما استجابت القتراح 
االســـتفادة مـــن مبنـــى مستشـــفى البحريـــن الدولـــي الخـــاص، وتحويل 
ملكيتـــه للوزارة بعدمـــا ُهجر منذ نحو عامين، فالمستشـــفى الواقع على 
خط شـــارع البديع، في موقع ممتاز، ومصمم بطبيعة الحال كمستشفى 
راٍق، وتمت توسعته بمرافق إضافية قبيل هجرانه، وتحويله كما صرح 
مصدر طبي مســـؤول إلى مستشـــفى لكبار الســـن، والعمـــل على تهيئته 
ومنذ أســـبوع الســـتقبالهم، خبر أثلج قلوبنا حقيقـــة، فليس من الحكمة 
عـــدم اقتنـــاص فرصـــة االســـتفادة مـــن هـــذا المرفـــق الطبـــي والصحي، 
والجاهز بالكامل والتفكير في: أين يمكن بناء مستشفى جديد؟ وكيف 

سيصمم؟ ومتى سينتهي بناؤه؟.
بقـــي أن تقتنـــص وزارة الصحة الفرصة الثانية، وأن تســـتفيد من مبنى 
خاص في العاصمة المنامة، وهو معروض للبيع حاليًا، وواقع على وجه 
التحديـــد فـــي منطقـــة العوضيـــة، وصمم كعيـــادات طبيـــة، وألوفر على 
الوزارة البحث، فهو بالقرب من مستشفى شفاء الجزيرة الخاص، ويقع 
على مســـاحة 240 مترا مربعا، مبنى مكون من 5 طبقات مع مصعدين، 
ومواقـــف للســـيارات، وباختصار مبنى مصمم علـــى هيئة عيادات طبية 

أو مستشفى مصغر.
يمكـــن لوزارة الصحـــة وخصوصًا مع الجهود الوطنيـــة المكثفة للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أن تســـتغل على وجه الســـرعة هذا المبنى 
الجاهـــز والمعـــد كعيادات، كغـــرف للحجر الصحي للحاالت المشـــتبه بها 
أو المصابـــة بالمـــرض، أو أن تســـتفيد منـــه بعد انقضاء أزمـــة الكورونا - 
إن شـــاء هللا- لحـــل أزمة مرضى الســـكلر )فئة اإلنـــاث(، واللواتي وحتى 
اللحظـــة لم يخصص لهـــن مركز ألمراض الـــدم الوراثية أســـوة بالذكور! 
حيـــث نادينـــا مـــرارًا وتكـــرارًا بحاجتهن إلـــى مركز خاص بهـــن، بدالً من 
وجودهن في أجنحة مفرقة في مجمع السلمانية الطبي، والتي ال تكفي 
أعدادهـــن الكبيرة فيبقين أليام في قســـم الحـــوادث والطوارئ. وإن لم 
يكـــن هـــذا أو ذاك وألن “أهل مكة أدرى بشـــعابها”، فيمكن لوزارة الصحة 
أن تستفيد من هذا المبنى ألية أغراض طبية أو صحية تفضلها حسب 
أولويتها أو أهميتها، فالمهم أن ال تضيع الوزارة هذه الفرصة وتقتنصها 

لصالح المرضى. 
ياسمينة: شكراً يا وزارة الصحة. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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لن تأتي التهدئة المؤقتة بنزع فتيل األزمة بين روسيا وتركيا بأي استقرار في سوريا، 
ألن قمة الغِريمين بين الرئيس فالديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان فشلت 
فـــي ُمعالجـــة الِخالفات الجّدية ونجحـــت فقط في توفير إنقاذ مـــاء الوجه لزِعيمين 

َعنيدين وسط غليان في العالقات الروسية - التركية، بالذات العسكرية.
لم تؤِد القمة إلى إحياء أية عملية سياســـية لســـوريا أو إلى خريطة طريق لوقف ناٍر 
دائـــم أو إلـــى تعزيـــز أدوار الضاِمنيـــن لوقف النار على نســـق اتفاقيات “أســـتانة” التي 

ضّمت روسيا وتركيا وإيران.
بل إن غياب إيران الُكّلي عن المشهد بالرغم من أن قواتها وقوات “حزب هللا” ُتشارك 
فـــي القتال فـــي معركة إدلـــب، إنما يعكس أمريـــن: األول، تصنيف بوتيـــن وأردوغان 
لنفســـيهما بأنهمـــا عمالقـــان، وأن اآلخريـــن مالحـــق فـــي ســـوريا، والثاني، أن تفشـــي 
فيـــروس “كورونـــا” في إيران أيقظ القيـــادات اإليرانية إلى احتمـــال تحّوله إلى وباء 
لـــن يتمّكن النظام من احتوائه ســـيما أن الماللي يرفضون تبّنـــي إجراءات يعتبرونها 
ُمنافيـــة للديـــن كمنع صالة الجمعة لفتـــرة طويلة. “حزب هللا”، ِبـــدوره يقع في مآزقه 
العديـــدة داخـــل لبنـــان وإقليميًا ودوليًا، وهـــو َضالع في المعارك فـــي إدلب إلى جانب 
الرئيس الســـوري بشـــار األسد، لكنه ُمنشغل بالتحّديات التي ُتطّوقه والمخاطر اآلتية 

عليـــه وُتهـــدده باالنهيـــار إذا ثابر فـــي أخذ لبنان بُرّمته إلى االنهيار. بشـــار األســـد كان 
حاضـــرًا غائبًا في قمة موســـكو التي توّجه أردوغان إليهـــا ُمرغمًا بعدما حاول عقدها 
فـــي أنقرة ثم سوتشـــي لكنه واجه رفض بوتيـــن القاطع وإصراره على عقد القمة في 

العاصمة الروسية.
وافـــق أردوغـــان ُمرَغمًا بعدمـــا طّوقته حملـــة األوروبيين عليه واتهمتـــه بابتزاز أزمة 
الالجئيـــن الســـوريين ودفعهـــم إلى الهجـــرة نحو الـــدول األوروبية - فقـــرر عدم فتح 
جبهـــات إضافيـــة عليـــه ســـيما أن موقعـــه داخل حلف شـــمال األطلســـي )ناتـــو( ليس 
أبـــدًا قويـــًا. فالواليات المتحـــدة ذات األهمية الممّيزة في قيادة حلـــف “الناتو” ال تثق 
بأردوغان وال ُيعجبها ما حاول القيام به قبل تصادمه مجددًا عندما أصر على شـــراء 
منظومة S-400 الروسية المضادة للصواريخ رغم االحتجاجات األميركية ومعارضة 

بقية أعضاء الـ”ناتو”. 
هذه المنظومة مازالت ُمعّلقة في مواقع تصنيعها في روسيا فيما الواليات المتحدة  «

مازالت تدرس إمكانية التعويض عنها من خالل توفير تركيا بمنظومة “الباتريوت” 
- واالحتمال ضعيف جداً. فما يريده أردوغان في سوريا ال يتوقف عند سوريا، إنما له 

طموحات إقليمية وتداعيات داخلية. “إيالف”.

د. راغدة درغام

من قال إن الحرب السورية انتهت )1(

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

للتواصل: 17111483

صراع اإلنسان مع الفيروسات
يـــا ســـبحان هللا، فيروس ال يـــرى إال بالمجهـــر فعل فعلته في البشـــرية 
وجعـــل الكـــرة األرضية تعيش حالة طوارئ، بـــل أكاد أجزم أن فيروس 
“كورونا” وحد البشـــرية وجعل الناس وكأنهم في فصل دراســـي واحد 
يســـتمعون إلى الشـــرح والطريقة المثلى لمحاربته، ألن المعركة واحدة 

وليست لها عالقة بعرق أو دين أو دولة.
َن اْلِعْلِم ِإالَّ  لطالمـــا وقفت كثيرا عنـــد هذه اآلية العظيمة “َوَما ُأوِتيُتـــم مِّ
َقِلياًل”، ألن فيها عبرا ودروســـا وتأكيدا على ضعف اإلنسان ومحدودية 
علمـــه، بالرغـــم من كل ما نعيشـــه اليـــوم من تقدم علمي نحســـبه كبيرا، 

ولكنه ال يزن جناح بعوضة.
وقـــع بين يدي كتـــاب صغير جدا عنوانه “معـــارك وخطوط دفاعية في 
جســـمك”، للدكتـــور عبدالمحســـن صالح، صادر عـــام 1967، وجدته في 
مكتبـــة الوالد، وأرى أنه من المناســـب نقل مقتطفـــات منه كوننا نعيش 
أزمـــة “كورونا”، يقـــول الدكتور صالح: الغزو يأتينـــا من صور أخرى من 
الحيـــاة الدقيقـــة التي تحوم حولنا، وتتحين الفرصة للفتك بأجســـامنا، 
وعيوننـــا قاصرة عـــن رؤية هذا العالـــم الغريب المتطاحـــن، لهذا أطلقنا 

عليه اسم الكائنات غير المنظورة، وقانوننا األزلي.. اضرب حياة بحياة، 
أو ســـلط مخلوقا على مخلوق آخر، حتى ال تفســـد األرض. ويضيف... 
مازلنا في صراع مع الفيروسات التي تحطم أحيانا حياة البشر وتحطم 

ثرواتهم الحيوانية والنباتية ولنا معها صوالت وجوالت.
ويقول أيضا.. هناك ســـر عظيم داخل خاليا أجســـامنا، فخلية تستطيع 
أن تتفاهـــم مـــع خلية أخرى، أعنى، إذا دخلت خلية غريبة إلى الجســـم 
الحـــي، فـــإن خاليا خاصة في أجســـامنا تســـتطيع أن تســـتخلص الســـر 
الـــذي عجزنـــا نحـــن عن اســـتخالصه، ثـــم تجهز لهـــا – للغريبة- ســـالحا 
ســـريا يســـتطيع أن ينال منها، أمـــا كيف تدرس هذه تلـــك وكيف تصنع 
لها الســـالح الفتاك، فال علم لنا بـــه حتى يومنا هذا. هناك خطوط رائعة 
تحميـــك مـــن أخطـــار كثيرة تحوم حولـــك ليال ونهارا، ولوالهـــا لما ظهر 
مخلوق واحد يجري أمامك على هذا الكوكب، وجســـم اإلنســـان بمثابة 
حصـــن منيـــع يقاوم ويتصـــارع ويصد العدوان من خالل اســـتحكامات 
رائعـــة فـــي جســـمه، فإذا انهـــارت تهـــدم الحصن أمـــام ضربـــات معاول 

الفيروسات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منـــذ عـــام 2002، عندمـــا لفتـــت منظمـــة مجاهـــدي خلـــق أنظـــار العالم إلى المســـاعي 
الســـرية المشـــبوهة لنظـــام الماللـــي من أجل الحصـــول على القنبلـــة الذرية من خالل 
الجانب العســـكري الســـري فـــي برنامجهم النووي، فـــإن العالم صار يعـــرف حقيقة أن 
هـــذا النظام سيشـــكل خطـــرا وتهديدا كبيرا على الســـالم واألمن واالســـتقرار فيما لو 
تســـنى له الحصول على تلك القنبلة والســـيما بعد أن بينت منظمة مجاهدي خلق أن 
قمع الشعب اإليراني في الداخل وتصدير التطرف واإلرهاب للخارج والتدخالت في 
المنطقة من األمور التي ال يمكن أن تدوم لألبد من دون ظهير قوي يجعلها أمرا واقعا 
وهـــذا الظهيـــر القـــوي يتجلى في القنبلة الذريـــة، ومن هنا فقد أخـــذ المجتمع الدولي 

وجهة نظر مجاهدي خلق بهذا الصدد على محمل الجد.
اليوم، وبعد االنســـحاب األميركي من االتفاق النووي الذي تم إبرامه على عجالة في 
عهـــد الرئيس األميركي الســـابق باراك أوبامـــا، وذلك بعد أن أكـــدت اإلدارة األميركية 
الحاليـــة أن هـــذا االتفاق غير كاف من أجل لجم تحركات ونشـــاطات النظام اإليراني 
مـــن أجـــل الحصول على القنبلة الذرية، ويبدو اآلن واضحا أن النظام يســـعى بكل ما 
في وسعه من أجل العمل باتجاه إتمام طموحاته بإنتاج القنبلة الذرية، ورفض نظام 
الماللي مرة أخرى طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش موقعين مشتبه فيهما 

بنشـــاطات نوويـــة، مـــا أثبت مـــرة أخرى أن النظام لـــم يتخل عن الخدعـــة واالحتيال 
لتضليل المجتمع الدولي بهدف الحصول على السالح النووي، وهذا يعني تحدي هذا 
النظام المجتمع الدولي بشكل صريح من أجل السير في طريق إنتاج القنبلة الذرية.

نظـــام الماللـــي الذي طالمـــا تبجح بمزاعـــم التزامه ببنـــود االتفاق النـــووي، لكنه وبعد 
عـــام مـــن إبرام االتفـــاق أي في عـــام 2016، قام بعـــدد كبير من االنتهـــاكات المختلفة 
لهـــذا االتفـــاق والتي كشـــفت عنها فـــي وقتها المخابـــرات األلمانية وغيرهـــا، فإن هذا 
النظـــام الـــذي طالما راوغ فرق التفتيش الدولية ومارس الكذب والخداع معها، يعمل 
اليـــوم بنفـــس ما دأب عليه دائما، وبهذا الخصوص أكـــد مدير الوكالة الدولية رافائيل 
غـــروس في مقابلة مع رويترز “طلبنا معلومات والســـماح لنـــا بالوصول إلى )المواقع( 
لكنهم لم يقدموا المعلومات التي طلبناها. ورغم كل إصرارنا وجهودنا لم يسمحوا لنا 
بالتفتيـــش وخلقوا لنا ظروفا جعلتنا نتخذ خطوة في إطار واجباتنا. ومعنى ذلك أن 
إيـــران تمنع الوكالة الدولية مـــن القيام بواجبها”، وبطبيعة الحال فإن ترك الحبل لهذا 
النظام ســـيجعله يتمادى أكثر ويســـرع الخطـــى باتجاه هدفه المشـــبوه والخطر على 
الســـالم واألمن في المنطقة والعالم، لذلك البد من تكثيف العمل والجهد الدولي من 

أجل منع النظام من ذلك. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

نظام الماللي وقنبلتهم الذرية

ماذا يحدث في اليمن؟
بمبادرة ورعاية من المملكة العربية الســـعودية تم اإلعالن نهاية العام 
الماضي عن التوصل إلى اتفاق الرياض بين كل من الحكومة الشرعية 
اليمنيـــة والمجلس االنتقالي الجنوبي، وقـــد كان الهدف األهم من هذا 
االتفـــاق توحيـــد الجهـــود وإعـــادة ترتيب البيـــت اليمني فـــي مواجهة 
مليشـــيا الحوثـــي، حيـــث قامت المملكـــة بجهود اســـتثنائية حينها في 
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء للوصول إلى اتفاق يضمن أن يكون 

الهدف األول تحرير اليمن من قبضة الحوثي المدعوم من إيران.
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تقـــوم بجهـــود كبيـــرة فيما يخـــص الملف 
اليمنـــي فهي عســـكريًا تقـــود التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية وتقاتل 
خـــالل  مـــن  الدبلوماســـية  لجهودهـــا  باإلضافـــة  الوغـــى،  أرض  علـــى 
احتضانهـــا اجتماعات ومبادرات دبلوماســـية وذلك في ســـبيل حلحلة 

الملف اليمني.
لكـــن ما يحـــدث حاليًا من معارك في محافظـــة الجوف ال يعكس ذلك، 
فبعض الميليشيات تحاول التوغل في أراضي تحت سيطرة الشرعية 
عوضـــًا مـــن أن تكـــون المعـــارك في األراضـــي التي هي تحت ســـيطرة 
الحوثي في سبيل تحريرها، ذلك ما يرجع لظهور بواكر لعودة الخالف 
بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس االنتقالي الجنوبي ما مهد 
الطريـــق أمام الحوثي الســـتغالل هذا الخـــالف والتوغل في محافظة 

الجوف المحاذية للحدود السعودية.

عودة الخالف اليوم بين أطراف اتفاق الرياض تنسف جميع الجهود  «
والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية السعودية خالل السنوات 

الماضية والتي يقع على عاتق جميع األطراف اليمنية سواء كانت 
الحكومة الشرعية أو المجلس االنتقالي الحفاظ عليها وتعزيزها على 
أرض الواقع عوضًا عن السعي لمكاسب فئوية أو جهوية. على جميع 

األطراف أن تحيد مصالحها الخاصة وتغلب المصلحة الوطنية فوق أية 
مصالح أخرى، ذلك ما يجب أن يحدث اليوم في اليمن بتوحيد الصف 

الواحد بين الحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي في المقام 
األول.

بدور عدنان



يســعى البســيتين لوضع القــدم األولى بدوري الدرجة األولــى والعودة من 
جديــد لــدوري األضــواء، حين يواجــه التضامن فــي النهائــي األول لدوري 
الدرجة الثانية، الذي ســيقام الخميس الســاعة 7 مساء على صالة االتحاد 

بمدينة عيسى الرياضية.

البســـيتين بقيادة المـــدرب الوطني خالد 
عبدالقادر حقق 11 انتصارا في الدوري، 
وتأهل للنهائي بعـــد فوزه على المعامير، 
وهـــو يطمـــح في التغلـــب على منافســـه 
ليعود لـــدوري الكبار معتمـــدا على صانع 
األلعاب قســـم عيســـى أو محمد عبدهللا، 
وخبـــرة أحمـــد مشـــرف وحســـين علـــي 
وأحمـــد عبدالحســـين، إلـــى جانـــب العبا 
االرتـــكاز محمـــد نـــادر وعيســـى عبدهللا 

والليبرو سيد علي خلف.
أمـــا التضامـــن بقيـــادة المـــدرب يونـــس 
الهـــدار فإنـــه يطمـــح فـــي تحقيـــق الفوز 
وتعزيـــز حظوظـــه فـــي المنافســـة علـــى 
الصعـــود بوجـــود تشـــكيلته التـــي تضـــم 
عبدالجليـــل،  حســـين  األلعـــاب  صانـــع 
عبـــدهللا  حســـين  األطـــراف  وضاربـــي 
والســـيد أميـــن مصطفـــى وحســـن زيـــن 

الديـــن، والعبـــا االرتـــكاز الســـيد ابراهيم 
رضي ومحمود ســـعيد والليبرو يوســـف 

محمد.
الفائز من الطرفين سيقطع نصف الطريق 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري والتأهـــل لـــدوري 
الدرجـــة األولـــى، أمـــا الخاســـر فيتعيـــن 
عليه التعويض فـــي النهائي الثاني الذي 
ســـيقام يـــوم االثنيـــن 16 مـــارس، وفـــي 
حـــال تعادل الفريقين بعـــدد مرات الفوز 
فإنهما ســـيخوضان النهائـــي المقرر له أن 

يقام يوم الخميس 19 مارس.
هذا وســـتجرى اليـــوم فحوصـــات طبية 
علـــى الالعبيـــن واإلدارييـــن والمدربيـــن 

والحكام قبـــل دخولهم المواجهة حفاظا 
علـــى ســـالمتهم، فـــي إطـــار اإلجـــراءات 

والتدابيـــر الوقائيـــة واالحترازيـــة التـــي 
تتبعها المملكة للحد من انتشار فايروس 

“كورونا” )كوفيد - 19(، وســـتقام المباراة 
من دون أي حضور جماهيري.

البسيتين يواجه التضامن بالنهائي األول

مواجهة سابقة بين التضامن والبسيتين هذا الموسم
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يترقــب الجمهــور مهرجــان ســباق الخيــل الكبيــر علــى كأس صاحــب الجاللــة الملــك، 
والــذي ينظمــه نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يــوم غــٍد الجمعة علــى مضمار 

سباق النادي.

ومع اقتراب ســـاعة الصفر النطالقة السباق 
تتواصـــل األســـتعدادات التنظيميـــة والفنية 
فـــي نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل 
للعمل على تهيئة أفضل الظروف واإلمكانات 
فيمـــا  الكبيـــر،  الحـــدث  إلنجـــاح  المناســـبة 
اشـــتعلت آجـــواء التوقعـــات والترشـــيحات 
فـــي أوســـاط المشـــاركين ومتابعـــي رياضة 
ســـباق الخيل بشـــأن الجياد المرشحة للفوز 
خصوصا أن الســـباق سيشهد مشاركة نخبة 
الجياد سواء المســـتوردة أو النتاج والخيل 

العربية في المضمار البحريني.
وتتجـــه األنظـــار صـــوب الشـــوط الخامـــس 
والرئيســـي الـــذي ســـيقام علـــى كأس جاللة 
الملـــك بمشـــاركة نخبـــة الجياد المســـتوردة 
ومـــن ضمنها الجواد “راســـتنغ” حامل اللقب 
إلسطبل العاديات ريسنغ الذي تعود ملكيته 
لســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، والـــذي يســـعى الى تكـــرار الفوز 
بالـــكأس الغالية واالحتفـــاظ بالكأس الغالية 
في خزائن إسطبل العاديات للموسم الثالث 
علـــى التوالـــي بعدمـــا حققهـــا مـــع الجوادين 
“شـــوغن – راســـتنغ” الموســـمين الماضييـــن، 
على رغم المنافســـة القوية التي سيواجهها 

من جياد إسطبل فيكتوريوس. 
مـــن جانبـــه، أكـــد الفـــارس الســـابق ومضمـــر 
إســـطبل العفـــو محمـــد ســـعيد أن مشـــاركة 
جيـــاد إســـطبل العفو في ســـباق كأس الملك 
تأتـــي انطالقـــا مـــن حـــرص المالـــك إبراهيم 
العفـــو علـــى التواجـــد والمشـــاركة فـــي هذه 
المناســـبة الكبيرة والمســـاهمة في إنجاحها، 
وهي تمثل تشـــريفا في حد ذاتها لكل مالك 

ومضمر وفارس. 
وقـــال محمد ســـعيد “إننا وضعنا مشـــاركتنا 
فـــي أشـــواط كأس الملـــك من فتـــرة طويلة 
وبدأنـــا تهيئة وإعداد الخيل التي سنشـــارك 

بهـــا قبـــل نحو شـــهر واحـــد، ونتطلـــع إلى أن 
يكـــون لنا نصيب في المنافســـة علـــى الفوز 
أو أحـــد المراكـــز المتقدمـــة، حيث ســـتكون 
الفرســـان  شـــوط  فـــي  األولـــى  مشـــاركتنا 
المتمرنيـــن بجواديـــن وفرصتنـــا أكثـــر علـــى 
الفرس “ســـمر بلوســـوم” في الشـــوط الثاني 
بنـــاء على مســـتواه وتحقيقه المركـــز الرابع 
فـــي مشـــاركته األخيرة على رغم المنافســـة 
القويـــة وتقـــارب مســـتويات مجموعـــة مـــن 
الخيـــل، إضافـــة الـــى الـــدور المؤثـــر للفارس 
في مثل هذه األشـــواط المخصصة للفرسان 
علـــى  الفـــارس  قـــدرة  ومـــدى  المتمرنيـــن 
التصـــرف بقيادتـــه للجـــواد خـــالل مجريات 

السباق”.
فـــي  لمشـــاركتنا  “بالنســـبة  وأضـــاف ســـعيد 
الشـــوط الثالث على كأس الميثاق ســـتكون 
بالجواد “ســـتار بوي”، حيث يتوقع أن يشهد 
منافســـة قويـــة في ظل مشـــاركة جياد ذات 
مستويات قوية ويقودها فرسان محترفين 
متمكنيـــن، ونأمـــل أن يظهـــر الجـــواد “ســـتار 
بوي” بالمستوى المعهود وطموحنا المنافسة 
خصوصا أن الجواد ســـبق له تحقيق المركز 
الرابع خلف جياد قوية في جميع مشاركاته 
هـــذا الموســـم. أمـــا بالنســـبة لمشـــاركتنا في 
الشوط الخامس الرئيس، فستكون بالجواد 
“أي أي” الـــذي يعتبـــر أبـــرز جيـــاد اإلســـطبل 
المناســـبة لهذا الشوط، والذي حرص المالك 
إبراهيـــم العفـــو علـــى التواجـــد والمشـــاركة 

الســـباق؛  فيـــه، وســـيكون أصعـــب أشـــواط 
نظـــرا لمســـتويات الخيـــل المشـــاركة، حيث 
يتوقـــع أن تكـــون األفضليـــة لجياد أســـطبل 
بأمكانـــات  تتمتـــع  والتـــي  فيكتوريـــوس، 
عالية وأثبتت تفوقهـــا في هذه النوعية من 

األشواط خالل سباقات هذا الموسم.
تشـــهد  أن  ســـعيد  المضمـــر محمـــد  وتوقـــع 
قويـــة  منافســـات  الســـباق  أشـــواط  جميـــع 
وصعبة عدا الشوط الرابع الذي ستكون فيه 
األمور واضحة بنســـبة كبيرة لصالح الجواد 
“الطارق”، مشـــيرا إلى أن مشـــاركة مجموعة 
مـــن الفرســـان العالمييـــن والمحترفيـــن فـــي 
الســـباق سيســـاهم فـــي إثـــراء المســـتويات 

والمنافسات. 

برنامج خاص اليوم

وفـــي إطـــار االهتمـــام اإلعالمـــي بســـباق 
البحريـــن  قنـــاة  ســـتقوم  الملـــك  كأس 
الرياضية بتقديم برنامج خاص بالســـباق 
وذلـــك فـــي التاســـعة والنصف من مســـاء 
اليـــوم “الخميـــس” علـــى الهواء مباشـــرة، 
حيث ســـيتم خاللها تغطية االستعدادات 
المذيـــع  وســـيديره  الكبيـــر،  للســـباق 
والمخـــرج  ناصـــر،  فيصـــل  التلفزيونـــي 
عبـــدهللا الياســـي، وسيســـتضيف خاللـــه 
المضمرين هشام الحداد وخالد الخاطري 
والفـــارس عبدهللا فيصل والمحلل ســـيد 

هادي حبيب.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اشتعال الترشيحات بين أقوى الجياد
ــر ــي ــب ــك ال ــاق  ــ ــب ــ ــس ــ ال ــن  ــ مـ ــة  ــ ــاع ــ س  24 ــل  ــبـ قـ االســـــتـــــعـــــدادات  ارتـــــفـــــاع 

“سعيد” يؤكد أهمية 
المشاركة وقوة 

المنافسة

المضمر محمد سعيد

حسن علي

دوري الدرجة 
الثانية للكرة 

الطائرة



تنطلق اليوم )الخميس( مرحلة السداسي لدوري اندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى 
النجمة وباربار عند الساعة 5.30 وتعقبها مباشرة مباراة األهلي والشباب في الساعة 7.15 مساء على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

وســـتختتم الجولة غـــدا الجمعة بلقاء االتفـــاق واالتحاد. وتقام 
هـــذه المرحلـــة بوجـــود فرق )األهلـــي، االتفـــاق، النجمـــة، باربار، 
االتحاد والشـــباب(، وســـتتواجه الفرق فيما بينها من دور واحد 

لتحديد هوية بطل المسابقة.
وتدرك الفرق المتبارية أهمية خطف نقاط المباراة 

قويـــة  إنطالقـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  األولـــى، 
ومثاليـــة نحو المنافســـة على لقـــب الدوري 

لهذا الموسم. 
باربـــار  علـــى  تفوقـــا  واألهلـــي  النجمـــة 
ولكـــن  التمهيـــدي،  الـــدور  فـــي  والشـــباب 

حســـابات مرحلة السداســـي من المفترض 
أن تجعـــل مواجهات اليوم اكثـــر قوة وندية 
بين الالعبين من أجل الخروج بنتيجة الفوز.

كأس رئيس االتحاد 

حقـــق فريـــق البحريـــن إنطالقـــة قوية في مســـابقة 
كأس رئيـــس االتحـــاد للمجموعـــة الثانيـــة من دوري 
اليـــد، بعد فوزه علـــى توبلي )28/33(، بعدما 
كان متخلفا بالشوط األول بفارق هدف 
)14/15(. وبذلـــك أصبـــح البحرين 3 

نقاط وتوبلي نقطة.
وفي مبـــاراة أخرى، فـــاز التضامن 
بعدمـــا   )29/34( ســـماهيج  علـــى 
 ،)12/13( األول  الشـــوط  انتهـــى 
وبذلـــك اصبـــح رصيـــد التضامـــن 3 

نقاط وسماهيج نقطة.

فــوز البحريــن والتضامــن بــكاس رئيــس االتحــاد لليــد
اليوم النجمة وباربار والشباب واألهلي

أصــدر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم جــدول مباريــات الجوالت الثــاث األخيرة من القســم الثاني لــدوري الدرجة 
الثانية للموسم الرياضي 2019 / 2020.

وأعلـــن االتحاد عن أن الجولة السادســـة عشـــرة ســـتنطلق يومي األحد 
واإلثنيـــن المقبليـــن، الموافقين 15 و16 مارس الجاري، إذ ســـيلعب يوم 
األحـــد: البحريـــن مـــع المالكية على اســـتاد األهلـــي، وقاللي مـــع مدينة 
عيســـى علـــى ملعب مدينة حمد، فيما ســـيلعب يوم اإلثنيـــن: البديع مع 
االتفـــاق على اســـتاد األهلي، واالتحـــاد مع التضامن علـــى ملعب مدينة 

حمد.
وســـتلعب مباريات الجولة الســـابعة عشـــرة يومي 24 و25 

مارس، إذ ســـيلعب المالكية مع قاللي على ملعب مدينة 
حمـــد والبحرين مع البديع على اســـتاد األهلي في اليوم 
األول، وفـــي اليـــوم الثاني ســـيلعب االتحاد مـــع االتفاق 
على ملعب مدينة حمد، وســـترة مع التضامن على استاد 
األهلي. وســـتقام مباريات الجولة الثامنة عشر واألخيرة 
مـــن القســـم الثاني يومي 30 و31 مـــارس، إذ يلعب اليوم 

األول: مدينـــة عيســـى مع التضامن علـــى ملعب مدينة حمد، 

االتحـــاد مـــع البحرين على اســـتاد األهلـــي، واليوم الثانـــي: المالكية مع 
البديع على استاد األهلي، واالتفاق مع سترة على ملعب مدينة حمد.

ويتصـــدر المالكيـــة الترتيب برصيـــد 37 نقطة، ثم البحريـــن وصيفا 28 
نقطة، والبديع ثالثا 24، مدينة عيسى رابعا برصيد 23 نقطة، ثم قاللي 
21، ســـترة 20، االتحـــاد 10، االتفـــاق 8، والتضامـــن فـــي المركز التاســـع 

)األخير( بال نقاط.
وينص نظام دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم على لعب 
قســـم ثالث أيضا ستوزع فيه األندية على مجموعتين: 
األولى تضم أصحاب المراكز من األول وحتى الخامس 
ويلعبون على بطاقتين مباشـــرتين مؤهلتين إلى دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز وبطاقة الملحـــق للمركز الثالث، 
الذي ســـيلعب مع ثامن دوري ناصر بن حمد الممتاز، أما 
الثانيـــة فســـتضم أصحـــاب المراكز من الســـادس وحتى 

التاسع.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجوالت الثالث األخيرة للقســم الثاني
إصدار جدول المباريات المتبقية للدرجة الثانية
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فريق اللوجستيك يتخذ كل االحترازات الوقائية
ــوال 1 ــورمـ ــفـ ــي ســبــاق الـ ــارات فـ ــيـ ــسـ ــاد الـ ــحـ ــة مــنــظــمــي اتـ ــام ــس ل

تواصــاً الســتعدادات االتحــاد البحرينــي للســيارات المكثفــة لتنظيــم جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 فــي الفتــرة مــن 19 وحتى 21 
مــن شــهر مــارس الجــاري على مضمــار حلبة البحريــن الدوليــة موطن رياضة 
الســيارات فــي الشــرق األوســط، نســتعرض فــي هــذه المواضيــع مــا تقــوم 
بــه الفــرق المنظمــة التابعــة لاتحــاد البحرينــي للســيارات أدوراهــا ومهامهــا 

وجاهزيتها للحدث الرياضي األكبر.

 Logistics( اللوجســـتي  الدعـــم  فريـــق 
لالتحـــاد  التابعـــة  الفـــرق  أحـــد   )Team
البحرينـــي للســـيارات، حيـــث يتكـــون هذا 
الفريق من 20 فردًا، ويتمحور دور الفريق 
وتوزيـــع  األدوات  وتجهيـــز  إعـــداد  فـــي 
الســـيارات والســـكوترات والبرقيـــات قبل 
المنتســـبة  الفـــرق  جميـــع  علـــى  الســـباق 
وتوفيـــر  للســـيارات،  البحرينـــي  لالتحـــاد 
علـــى  والمشـــروبات وتوزيعهـــا  الوجبـــات 
جميـــع المنظميـــن أثنـــاء الســـباق، وحـــول 
تفاصيل مهام ودور الفريق تحدث رئيس 
الفريـــق أحمد حســـن قائالً “نقـــوم بتوفير 
أي طلـــب أو معـــدات أثنـــاء الســـباق وبعد 
االنتهاء من الســـباق تكتمـــل مهمة الفريق 
والحـــرص  المســـتلزمات  جميـــع  بإرجـــاع 
علـــى تنظيفها وتخزينها وعمل جرد كامل 
لتلـــك األدوات، وتبـــدأ مهمـــه الفريـــق قبل 
بدا الســـباق بعدة اشهر، حيث نقوم بطلب 
المعـــدات واألدوات الالزمه من قبل حلبة 
البحريـــن الدوليـــة ليتـــم توفيرهـــا لنـــا في 
الوقـــت المحدد، وتم البدأ بعمل تجهيزات 
الســـباق المكثفـــة منـــذ مطلع شـــهر مارس 
الجـــاري حيـــث تـــم اســـتالم المعـــدات من 

حلبة البحرين الدولية”.
واســـتمر حســـن فـــي حديثـــه قائـــالً “فـــي 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة وبتوجيهـــات مـــن 

االتحـــاد البحريني للســـيارات وبالتنســـيق 
مـــع حلبة البحرين الدولية ووزارة الصحه 
تـــم وضع خطة متكاملـــة لتعقيم المعدات 
المســـتخدمة فـــي الســـباق باالضافـــة إلى 
توفيـــر أدوات صحية وجميع االحترازات 
الوقائيـــة للحرص على ســـالمة المنظمين 

في المقام األول”.
الدعـــم  فريـــق  “ويعتبـــر  حســـن  وأضـــاف 
اللوجســـتي أول الفـــرق الحاضـــرة وآخـــر 
الفرق المغادرة من الحلبة، لذا فإن الجهود 

التي يبذلها أعضاء الفريق جبارة”.
وقال أحمد حســـن إن أعضـــاء الفريق من 
الشـــباب البحريني يمتلكـــون رصيد خبرة 
واســـعة فـــي التعامـــل والتجهيـــز لمختلف 
الســـباقات الدوليـــة والعالميـــة، وكانت لنا 
الفـــرق  إلـــى جانـــب مختلـــف  مســـاهمات 
تنظيـــم  فـــي  الســـيارات  التحـــاد  التابعـــة 
العديد مـــن الســـباقات الدوليـــة والعالمية 
خارج المملكة، وهو ما عزز من سمعة هذه 
الجهود وهو ما نسعى إليه دومًا بأن نمثل 
مملكتنـــا الحبيبة خير تمثيـــل ونحن دائمًا 
علـــى أتـــم االســـتعداد وحســـب توجيهات 
اتحـــاد الســـيارات بالمســـاهمة فـــي تنظيم 
أي ســـباق وفـــي أي وقـــت وفـــي أي مكان 
فـــي العالم ونحن على اســـتعداد تام لنقل 

خبراتنا للخارج.

وفـــي ختـــام حديثـــه، وجـــه أحمد حســـن 
الدعـــم  فريـــق  أعضـــاء  واســـم  باســـمه 
واالمتنـــان  الشـــكر  جزيـــل  اللوجســـتي 
لالتحاد البحريني للســـيارات وعلى رأسه 
الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة رئيس 
مجلـــس االدارة وجميع األعضـــاء وجميع 

منتســـبي وأســـرة اتحـــاد الســـيارات وإلى 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن رياضـــة 
الشـــرق األوســـط وعلـــى  فـــي  الســـيارات 
رأســـها الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة 
علـــى دعمهـــم  الحلبـــة  وجميـــع منتســـبي 
المتواصـــل لفريق اللوجســـتيك وحرصهم 
الدائم على توفير جميع متطلبات الفريق، 
وإننـــا نعـــد الجميع بـــأن نكون عند حســـن 
الظـــن وأن نبـــذل أقصـــى درجـــات العطاء 
لتحقيق أعلى درجات النجاح في السباق 

العالمي القادم الذي ننتظره بشغف.

جانب من المهام التي يقوم بها الفريق عدد من أعضاء فريق اللوجستيك برفقة الذوادي ورمزي

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

كووورة

أعلن نادي روما اإليطالي، األربعاء، 
عـــن تعـــذر ســـفر بعثـــة الفريـــق إلى 
فـــي  إشـــبيلية  لمواجهـــة  إســـبانيا 
مباراة ذهاب دور الســـتة عشـــر في 
الـــدوري األوروبـــي، بســـبب إغـــالق 
لمكافحـــة  إيطاليـــا  فـــي  المناطـــق 
االنتشـــار القـــوي لعـــدوى فيـــروس 

كورونا.
وأوضح النـــادي اإليطالي في بيان 
أن  “تويتـــر”  بموقـــع  حســـابه  عبـــر 
طائرة الفريـــق لم تحصل على إذن 

بالهبوط في إسبانيا.
وكان من المفترض أن تقام المباراة 

اليوم الخميس.

تعذر سفر روما للقاء إشبيلية

تقــام اليــوم المبــاراة الثانيــة فــي الــدور النصف نهائي من كأس الشــركات والمؤسســات لكرة القــدم، بلقاء 
يجمع فريقي جارمكو وألبا في تمام الساعة 6.00 مساًء. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.

لقاء ينتظر منه الكثير في ظل 
تقارب المستوى والطموح لدى 
كل فريق للمنافسة على اللقب. 
فريـــق ألبا حامل لقب النســـخة 
الماضية نجح في لملمة أوراقه 
األســـبوع الماضي وحقق الفوز 
لقـــب  حامـــل  جيبـــك  فريـــق 

مســـابقة الـــدوري، وهـــذا األمـــر 
التحســـن  لمواصلـــة  يدفعـــه 
والتعافي من كل األمور الصعبة 
التي مـــر فيها ســـابقًا وتحديدا 
لبطولـــة  الثانـــي  القســـم  فـــي 
الـــدوري، وبالتأكيـــد أن الجهـــاز 
الفنـــي قد بذل جهدا كبيرا نحو 

إعادة الفريـــق للوضع الطبيعي 
بدليـــل األداء الرائع الذي قدمه 
في المبـــاراة الماضيـــة، بالتالي 
التأهـــل لهـــذا الـــدور الـــذي لـــن 
يكـــون ســـهالً ويتطلـــب تقديم 
أفضـــل المســـتويات مـــن أجـــل 

تحقيق الفوز.

في المقابـــل فريق جارمكو هو 
أحد أفضـــل الفرق التي قدمت 
مســـتويات راقية هذا الموسم، 
وكان منافســـًا على لقب بطولة 
األخيـــرة،  للمرحلـــة  الـــدوري 
وكان قـــد تأهل لهـــذا الدور عن 
طريـــق القرعة، مـــدرب الفريق 
مرتضى عبدالوهاب الذي عمل 
عاليـــة  فنيـــة  وإدارة  بكفـــاءة 

عمـــل بـــكل تأكيد علـــى تجنب 
الـــدوري  آثـــار خســـارة بطولـــة 
مـــن  الـــدور  لهـــذا  واالســـتعداد 
أجل الوصـــول للمباراة النهائية 
من أجل تحقيـــق اللقب األول، 
على الرغـــم من صعوبة المهمة 
التي لن تكون سهلة أمام فريق 
الموســـم  بطولـــة  لقـــب  حامـــل 

الماضي.

“ألبا” يالقي “جارمكو” في كأس الشركات الكروي
سبورت

أحمد مهدي

األحذية الرياضية و“التعايش” مع األلم!
أســتوحي العنــوان مــن نصيحــة ســمعتها قبــل ســنوات مــن طبيبة اكتشــفت 
الحقــا أنهــا أخطــأت في تشــخيص حالتــي الصحيــة عندما قصدتهــا متوجعا 

من قدمي!
طبعــا، الطبيبــة وجهــت لي في البداية بعض األســئلة، ثم قالــت دون أن تلجأ 
للفحص المقطعي: “لديك نتوءة عظمية تسبب التهابا يصل إلى عصب القدم، 
وهو مصدر هذا األلم، لكن إزالة النتوءة لن يكون ســهال، فهي تحتاج عملية 

جراحية بتقنية الليزر، وهي مكلفة ماديا وغير متوفرة في المستشفى.
وعندما طلبت منها العالج المتاح حاليا للتخلص من هذا األلم الفظيع، قالت 
باقتضــاب: “عليــك التعايــش مع األلم واســتخدام المســكن كحــل بديل إن لم 

تقم بإجراء العملية الجراحية في مكان آخر”.
خرجــت مــن المستشــفى يائســا مــن التشــخيص، ورغم ذلــك تناولــت الدواء 
وفي فترة قصيرة زال األلم وكأن شــيئا لم يكن، وعدت إلى ممارســة حياتي 

بشكل طبيعي.
بعــد نحــو ســنة هاجمنــي األلــم بشراســة كمــا كان في المــرة األولــى، فذهبت 
إلــى المستشــفى علــى عجالــة، وتــم فحــص قدمي باألشــعة المقطعيــة، وبعد 
المعاينــة، قــال الطبيــب إنني أشــكو التهابا جزئيا في العصــب، وال توجود أي 

نتوءة عظمية!
واكتملــت المفاجــأة عندمــا وصــف لــي الطبيــب ذات المســكن الــذي وصفتــه 
لــي الطبيبــة فــي المــرة الســابقة، ولكنه طلــب مني الراحــة، وعدم المشــي أو 

الوقوف لمسافات طويلة بغير األحذية الطبية أو الرياضية المريحة!
والحمــد للــه، حتــى اآلن لــم تعاودنــي نوبــة األلــم تلــك، لكنني أتذكــر الحادثة 
ونحن نعيش في زمن الفيروس المرعب كورونا، الذي ال يوجد له عالج، لكن 

رغم ذلك، فإن المصابين به يتعافون ويخرجون من المستشفى!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

فريق روما تعذر هبوطه في إسبانيا

 أحمد حسن

حسن: األعضاء أول 
الحاضرين للحلبة 

وآخر المغادرين منها 
خالل أيام السباق

علي مجيد
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تــان زراعيــة وأخــرى للبتــرول والمعــادن كليَّ
أفــاد النائــب ممدوح الصالح رئيس لجنــة الخدمات بمجلس النواب 
أن اللجنــة عقدت اجتماعها وناقشــت مشــروع قانون بشــأن تعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن تنظيم 
مهنــة الصيدلــة والمراكــز الصيدليــة مضيفــًا أن اللجنــة ارتأت طلب 

اجتماًعا مع جمعية الصيادلة البحرينية لالطالع على مرئياتهم.

اللجنة  أن  إلـــى  الــصــالــح  ــار  وأشــ
اجتماعها  خـــال  أيــًضــا  نــاقــشــت 
بعض  بتعديل  بقانون  االقــتــراح 
)18( لسنة  الــقــانــون رقــم  أحــكــام 
2006 بشأن الضمان االجتماعي، 
الجهات  ردود  بانتظار  ومــازالــت 

المعنية.
بتعديل  بقانون  االقتراح  وحول 
ــمــادة  ال مـــن   )1( فــقــرة  )أ(  الــبــنــد 
رقم  بقانون  الــمــرســوم  مــن   )17(
التأمين  بشأن   2006 لسنة   )78(

بقانون  واالقــتــراح  التعطل  ضــد 
قال  العامة  الصحة  قانون  بشأن 
الصالح إن اللجنة قررت مخاطبة 
من  لمزيد  االقــتــراحــيــن  مقدمي 

اإليضاحات بشأنهما.
فيما تمت إحالة االقتراح بقانون 
مكرًرا   )10( برقم  مــادة  بإضافة 
إلى القانون رقم )58( لسنة 2009 
لمزيٍد من  المسنين  بشأن حقوق 

الدراسة.
وفي بند االقتراحات برغبة ذكر 

على  وافقت  اللجنة  أن  الصالح 
بــرغــبــة و رفــعــت  اقـــتـــراحـــات   5
المجلس  مكتب  إلـــى  تــقــاريــرهــا 
الجلسات  لعرضهم خال  تمهيًدا 
برغبة  االقتراح  وهــي:   ، القادمة 
ــإعــداد  ــام الــحــكــومــة ب ــشــأن قــي ب
ــاع  ــ ــة عــــن أوضــ ــلـ ــامـ دراســــــــة شـ
في  عــمــلــوا  الــذيــن  البحرينيين 
وال  القطاعات  من  وغيره  البحر 
يــتــمــتــعــون بــمــعــاشــات تــقــاعــديــة 
ــمـــة أو  ــريـ ــاة كـ ــيــ ــهـــم حــ تـــكـــفـــل لـ

تــصــرف لــهــم مــعــاشــات زهــيــده، 
االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن إنــشــاء 
كليتين تابعتين لجامعة البحرين 
بالتخصصات  تــعــنــى  إحــداهــمــا 
بتخصصات  واألخـــرى  الــزراعــيــة 
ــمــعــادن، واالقــتــراح  الــبــتــرول وال

بـــرغـــبـــة بـــشـــأن تــشــكــيــل لــجــنــة 
الحكومي  القطاع  بين  مشتركة 
ــتــنــفــيــذ إجـــــــراءات  والــــخــــاص ل
تنشيط السياحة البحرية إضافة 
إلى االقتراح برغبة بشأن إنشاء 
مـــركـــز إرشــــــادي يــعــنــي بــتــوفــيــر 

األورام  لمرضى  والدعم  اإلرشــاد 
برغبة  ــراح  ــتـ واالقـ الــســرطــانــيــة، 
الشهر  في  يــوم  تخصيص  بشأن 
ــي مـــركـــز الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــي  فــ
للمعارض لألسر المنتجة والباعة 

المتجولين.

القضيبية - مجلس النواب

لجنة الخدمات بمجلس النواب

موافقة نيابية 
على إنشائهما 
بجامعة البحرين

ال إعالنات وال موبايالت بالدروس اإللكترونية ببوابة “التربية”

في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وجــهــت 
تــعــمــيــم لــمــديــري ومـــديـــرات الـــمـــدارس 
ألزمت فيه بتوجيه المعلمين والمعلمين 
مواصلة  إلــى  الــمــواد  ومنسقي  ــل  األوائـ
التعليمية  الــبــوابــة  خـــدمـــات  تــوظــيــف 
في  ونوهت  إمكاناتها.  من  واالستفادة 
من  المراجعة  عند  التأكد  على  التعميم 
خلو الدروس واإلثراءات من اإلعانات 
الدعائية أو األرقام الهاتفية الشخصية، 

ومراعاة حقوق الملكية الفكرية.
العام  للتعليم  المساعد  الوكيل  وأشارت 
التعميم  فــي  البونوظة  لطيفة  والفني 

“الــبــاد” على نسخة منه،  الــذي حصلت 
التعليمية،  البوابة  عبر  التعلم  لتفعيل 
لمحتوى  الــمــعــلــم شـــروحـــة  ــقــدم  ي بـــأن 
الدرس، ويتواصل مع الطلبة من خال 
النقاش،  والتطبيقات وحلقات  األنشطة 
الدروس واإلثــراءات  ويتم اعتماد هذه 
مـــن مـــديـــر الـــمـــدرســـة بــعــد الــتــأكــد من 
بالمنهجية  والتزامها  محتواها  سامة 
من  مراجعتها  سيتم  والتي  والضوابط، 

جانب إدارة التعليم.
“نحيطكم  الــتــعــمــيــم:  نــص  فــي  ــت  وقــال
علما بأن الوزارة قد اتخذت اإلجراءات 

المناسبة  الــســرعــة  لــتــعــزيــز  ــضــروريــة  ال
لعمل البوابة التعليمية، كما نود التأكيد 
المعلمين والمعلمين  على أهمية توجيه 
مواصلة  الــى  الــمــواد  ومنسقي  ــل  األوائـ

التعليمية  الــبــوابــة  خـــدمـــات  تــوظــيــف 
مراعاة  مــع  إمكاناتها،  مــن  واالســتــفــادة 
اعتماد دليل دروس اإلجازة االستثنائية 

المحمل على البوابة التعليمية )...(”.

لطيفة البونوظة

 قــال رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة غســان فــؤاد عــواد بالعــدد الجديد مــن ملحق 
“أضــواء البــالد” الــذي تصــدره “البــالد” إن تحديــات قطــاع التعليــم فــي البحرين وفي 
العالــم العربــي عموًمــا كلهــا تحديات متشــابهة وعلى رأســها البحث العلمــي. وأضاف: 
ا، وهي ال تزال  نرى نسبة االستثمار في البحث العلمي لدى الدول المتقدمة عالية جدًّ

متدنية في العالم العربي. 

ــل: مــن الــتــحــديــات أيــًضــا توظيف  وواصــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة بــالــتــعــلــيــم، فقد 
المتلقي،  المستمع  الــطــالــب  زمــن  انتهى 
والمنهج الجديد في عالمنا المعاصر يجمع 
والطالب  األستاذ  من  واالستفادة  التعلم 
ــعــكــس، والبــــد مـــن أن تــتــغــيــر طــرق  ــال وب
التعليم  مجال  وتدخل  التقليدية  التعليم 
عالم  فــي  جــديــد  كــل  بمتابعة  التفاعلي 
التخصصات  في  وتوظيفها  التكنولوجيا 

األكاديمية. 
ــى انــتــظــام قــرابــة 3 آالف  وأشـــار عـــواد ال

طالب بالجامعة يدرسون بأربع كليات.
ولفت الى أن الجامعة تشعر بالفخر الكبير 
مختلف  عــلــى  إنـــجـــازات  مــن  تحققه  لــمــا 
نرى  ونحن  جــًدا  وسعيدون  المستويات، 
تلو  اإلنجاز  تحقق  وهي  تمضي  جامعتنا 
الــمــاضــي حافا  الــعــام  اإلنــجــاز، لقد كــان 

بالتميز.
ــمــنــشــورة  ــوار ال ــحــ ــ ــا يـــأتـــي نـــص ال ــم وفــي

بالملحق الذي صدر بيوم األحد الماضي:

طلبة وكليات

يبلغ عدد البرامج في الجامعة 15  «
برنامًجا، 10 في البكالوريوس و5 في 

الماجستير. كم عدد الطلبة الدارسين 
في هذه البرامج وما الكليات التي 

تستقطب تخصصاتها العدد األكبر من 
الطلبة؟

 3 قــرابــة  بالجامعة  ــدراســة  ال فــي  ينتظم 
كليات   4 ولــديــنــا  ــبــة،  وطــال طــالــب  آالف 
العدد  وفيها  اإلداريــــة  العلوم  كلية  هــي: 

ثم  الحقوق  كلية  تليها  الطلبة،  األكبر من 
الهندسة  كلية  ثــم  والعلوم  اآلداب  كلية 
التي أنشأناها منذ 3 سنوات بالتعاون مع 

جامعة لندن ساوث بانك البريطانية.
 نطرح برامج متنوعة بعضها يدّرس باللغة 
العربية والبعض اآلخر باللغة اإلنجليزية، 
ما يجعل العمل مستداًما من خال التنوع 

في طرح البرامج األكاديمية.

عام التميز

في لقاء عقدته الجامعة حديًثا،  «
تحدثتم مع منتسبي الجامعة عن أبرز 

اإلنجازات والخطوات المستقبلية، هل 
من الممكن أن نتعرف على أبرز إنجازات 

الجامعة وخطتها المستقبلية؟

الجامعة  تحققه  لما  الكبير  بالفخر  نشعر 
المستويات،  مختلف  على  إنــجــازات  من 
جامعتنا  نـــرى  ــحــن  ون ا  جــــدًّ وســعــيــدون 
اإلنجاز،  تلو  اإلنجاز  تحقق  وهي  تمضي 

لقد كان العام الماضي حافا بالتميز.
على  حصلت  الجامعة  أن  سابًقا  ذكــرنــا   
التعليم  مجلس  من  المؤسسي  االعتماد 
اإلنـــجـــاز األهـــم في  الــعــالــي وهـــذا يعتبر 
كأفضل  تصنيفنا  تــم  الــجــامــعــة،  مــســيــرة 
ــي الـــبـــحـــريـــن خـــال  جـــامـــعـــة خـــاصـــة فــ
تصنيف  بحسب  الماضيتين  السنيتين 
هذا  تصنيف  في  تقدمنا  إذ  العالمي،   QS
العام 8 مراكز لنصبح في المركز 37 على 

المستوى العربي.
 هذا إضافة إلى حصولنا على 4 نجوم من 
جامعة  أول  نعتبر  ونحن  التصنيف،  ذات 

التقدير  هــذا  على  تحصل  البحرين  فــي 
المتميز، إضافة إلى حصول الجامعة على 
ا واألولى على مستوى  المرتبة 636 عالميًّ
الجامعات الخاصة في البحرين بتصنيف 
ــعــالــمــي لــلــجــامــعــات  الــجــريــن مــاتــريــك ال

الخضراء.
 301+ الترتيب  الجامعة في   كما ظهرت 
على مستوى جامعات العالم في تصنيف 
التايمز العالمي للتعليم العالي في التأثير 
الــمــســتــدامــة،  التنمية  ــداف  أهــ وتــحــقــيــق 
أكاديمية  مــع  تعاونها  الجامعة  وتــوجــت 
باعتمادها  الــبــريــطــانــيــة  الــعــالــي  التعليم 
لتدريب  معتمًدا  ا  تدريبيًّ مــركــًزا  لتكون 
أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة 
الزمالة  شهادة  على  للحصول  وتأهيلهم 
األساسية  والــزمــالــة  المتقدمة  والــزمــالــة 
أساتذة  55 من  إذ حصل  األكاديمية،  من 

الجامعة على الشهادة من األكاديمية.
وتعتبر الجامعة أول جامعة في البحرين 
الجامعات  أوائــل  ومــن  العربي  والخليج 
اآليزو  شهادة  على  تحصل  التي  العربية 
ــمــؤســســات  ال إدارة  ــأنــظــمــة  ب الـــخـــاصـــة 
ــى حــصــولــهــا على  الــتــعــلــيــمــيــة، إضــافــة إلـ

شهادة اآليزو في مجال العمل 
الدعم  )تــقــديــم  اإلداري 

اإلداري للطاب في 
جــامــعــة الــعــلــوم 

ــتــطــبــيــقــيــة  ال

.)ISO9001:2015(
ونــجــحــت الــجــامــعــة فــي نــيــل االعــتــراف 
لجنة  قـــــرار  ــعــد  ب األردن  ــي  فـ الـــرســـمـــي 
غير  العالي  التعليم  بمؤسسات  االعتراف 
األردنية في وزارة التعليم العالي والبحث 
الجامعة  في  باالعتراف  األردنية  العلمي 
لطلبتها  تقدمها  التي  المؤهات  واعتماد 
والماجستير،  البكالوريوس  درجتي  في 
التميز  نحو  الجامعة  جــهــود  أثــمــرت  كما 
ودعــم ريـــادة األعــمــال عــن تدشين مركز 
ــا عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــال، أمـ ــ ــمـ ــ حـــاضـــنـــات األعـ
المركز  الــجــامــعــة  فــحــصــدت  الــمــســابــقــات 
مسابقة  في  التعليمي  القطاع  عن  األول 
للمباني  تزيين  ألجمل  العاصمة  محافظة 
الحكومية والخاصة للمرة الخامسة على 

التوالي.
وعــلــى مــســتــوى الــبــحــث الــعــلــمــي عقدت 
المحكم  العالمي  العلمي  المؤتمر  الجامعة 

االبتكار والتكنولوجيا والمشروعات 
ــادة األعــمــال  ــ ــ وري

 ، )I C I T E E (
الـــــــــــــــــــذي 

ســاوث  لندن  جامعة  مــع  بالشراكة  أقيم 
بانك البريطانية، ومعهد تشارترد العالمي 
تحت  العربية،  الجامعات  واتحاد  للبناء، 
رعـــايـــة وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــاجــد 
الــنــعــيــمــي، فـــي شــهــر نــوفــمــبــر مـــن الــعــام 
69 ورقــة  الــمــؤتــمــر  ــمــاضــي، إذ تــضــمــن  ال

بحثية من 15 دولة حول العالم.

تحديات التعليم

من وجهة نظركم، ما أبرز التحديات  «
التي تواجه قطاع التعليم العالي في 
البحرين والعالم العربي، وكيف يمكن 

قراءتها والتعامل معها؟

البحرين  فــي  الــتــعــلــيــم  قــطــاع  تــحــديــات 
تحديات  كلها  عموًما  العربي  العالم  وفي 
العلمي،  البحث  رأســهــا  وعــلــى  متشابهة 
العلمي  البحث  فنرى نسبة االستثمار في 
ا، وهي ما  لدى الدول المتقدمة عالية جدًّ

تزال متدنية في العالم العربي. 
ــات أيــــــًضــــــا، تـــوظـــيـــف  ــ ــدي ــحــ ــ ــت ــ ــن ال ــ ــ ومـ
التكنولوجيا الحديثة بالتعليم، فقد انتهى 
والمنهج  المتلقي،  المستمع  الطالب  زمن 
الــمــعــاصــر يجمع  ــمــنــا  الـــجـــديـــد فـــي عــال
والطالب  األستاذ  من  واالستفادة  التعلم 
ــد مـــن أن تــتــغــيــر طــرق  ــ وبــالــعــكــس، والب
التعليم  التقليدية وتدخل مجال  التعليم 
عالم  فــي  جــديــد  كــل  بمتابعة  التفاعلي 
التخصصات  في  وتوظيفها  التكنولوجيا 

األكاديمية. 
من  نــحــرص  الجامعة،  فــي  لنا  وبالنسبة 
خــال إنــجــازاتــنــا على مــواكــبــة كــل هذه 
يمتلكون  طلبة  نــخــّرج  لكي  الــتــطــورات؛ 
ــارات، ولـــكـــون رئــيــس  ــ ــه ــ ــم ــ ــمــعــرفــة وال ال
ــاء وهــيــب الــخــاجــة يــرأس  مجلس األمــن
وصناعة  تجارة  غرفة  في  التعليم  لجنة 
لدعم  ونــظــرتــه  منهجيته  فله  البحرين، 
الــتــوجــهــات الــجــديــدة عــبــر الــشــراكــة مع 
التعليم  ومــجــلــس  الــحــكــومــيــة،  األجــهــزة 
العالي الذي نشكره على دوره الفعال في 
بالبحرين،  العالي  التلعيم  دعم مؤسسات 
وحــرصــه عــلــى تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع من 
والقوية،  المتميزة  استراتيجيته  خــال 
التي تواكب متطلبات العصر في التعليم 
والبحث العلمي، وكلنا أمل في أن تتكلل 

جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.

”: 3 آالف طالب بـــ 4 كليات فــي حــوار مع رئيــس الجامعــة منشــور بملحــق “أضــواء̂ 
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تحديات قطاع 
التعليم بالبحرين 
والعالم العربي 

متشابهة

لتوظيف 
التكنولوجيا 

الحديثة بالتعليم

لمتابعة كل جديد 
بعالم التكنولوجيا 
ا وتوظيفه أكاديمّيً

االستثمار بالبحث 
العلمي بالدول 
المتقدمة عال 

ا ا ومتدن عربّيً جّدً

البد من تغير طرق 
التعليم التقليدية أمام 

غسان عوادالتعليم التفاعلي
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محرر الشؤون المحلية

سوق للباعة الجائلين بمدينة عيسى
^مــرر مجلــس بلــدي الجنوبيــة مقترحــا بتخصيــص قطعــة 

أرض تابعة للبلدية في مدينة عيسى للباعة الجائلين.

وقبل التصويـــت، قالت مقدمة 
المقترح البلديـــة إيمان القالف، 
يســـتهدف  المقتـــرح  هـــذا  إن 
الباعة الجائلين من المواطنين؛ 
للقيـــام ببيـــع مختلـــف البضائـــع 
كالخضـــار والفواكـــه واألســـماك 
مـــن منتجـــات األســـر  وغيرهـــا 

المنتجة.
عـــام  مديـــر  رأى  جهتـــه،  ومـــن 
بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
تخصيـــص  أن  عبداللطيـــف 
موقع محدد للباعة الجائلين له 
تداعيـــات وآثار ســـلبية عديدة 

ينبغي أخذها بعين االعتبار.
مـــا  بيـــن  مـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 

ينبغي دراسته قبل تطبيق هذا 
المقتـــرح، ضمـــان تحقيـــق هذه 
الســـوق لالشـــتراطات الصحية 
حقـــوق  وحفـــظ  المطلوبـــة، 
الباعة في المحالت واألســـواق 
المركزية الملتزمين أمام الدولة 

برسوم ومصاريف.
ودعـــا إلى دراســـة تطبيـــق هذا 
جوانبـــه  جميـــع  مـــن  المقتـــرح 
إليجـــاد آليـــة صحيحـــة تنظـــم 

عمل الباعة الجائلين.
ومن جانب آخر، وافق المجلس 
علـــى مقتـــرح تقـــدم بـــه البلدي 
طالل عتيـــق بتغيير تخصيص 
حديقـــة مرفأ الـــزالق للصيادين 

إلى سوق مركزية.
ولفـــت عتيـــق إلـــى أن المنطقة 
تفتقـــر لوجـــود ســـوق مركزيـــة 

متكاملـــة، فـــي ظـــل مـــا تعانيه 
الحديقـــة مـــن مشـــاكل تحـــول 

دون استفادة األهالي منها.

ال غياب
لـــم يــســجــل اجــتــمــاع مــجــلــس بــلــدي 

الجنوبية غياب أي من أعضائه.

تغطية االجتماع: 
سيدعلي المحافظة

إيمان القالف

مسؤولة سوق المزارعين أماني أبودريس خالل حضورها اجتماع بلدي 
الجنوبية

سوق المزارعين في جميع المحافظات الموسم المقبل
خليفة ــة  ــمــديــن ب ــة  ــق ــدي ح ــى  ــل ع ــق  ــوافـ يـ ــة”  ــي ــوب ــن ــج ال ــدي  ــلـ “بـ

^أشارت مســـؤولة ســـوق المزارعين أماني 
الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  باجتمـــاع  أبودريـــس 
إلـــى  الليـــث  حســـين  اإلدارة  مديـــر  وبحضـــور 
وجـــود دراســـة لتطبيق نموذج ســـوق المزارعين 
الموســـمية علـــى جميع المحافظات في الموســـم 

المقبل.
جـــاء ذلـــك خـــالل مناقشـــة المجلـــس ســـبل دعم 
البحرينييـــن  والصياديـــن  المزارعيـــن  وتشـــجيع 

وترويج منتجاتهم المحلية.
ولفتت إلى عدم إمكان تلبية طلب فتح الســـوق 
بشـــكل يومـــي وعلـــى مـــدار العـــام، وأن موســـم 
السوق الحالي يواكب موسم المنتجات المحلية 

التي تمتد من ديسمبر وحتى مايو.
باقتصـــار  النباتيـــة ملتزمـــة  الثـــروة  وأكـــدت أن 
الســـوق علـــى عرض وبيـــع المنتجـــات البحرينية 
فقط، وأن هذه الســـوق ســـاهمت في إبرام عقود 
تموين بين المزارعين وفنادق ومطاعم وأسواق 

كبيرة.
وأشـــارت إلـــى أن أبـــرز أهـــداف الســـوق هو دعم 
المـــزارع البحرينـــي المســـجل رســـميا؛ مـــن أجل 
الحفاظ على هوية المهنة ودعم القطاع الزراعي.

البحرينييـــن  المزارعيـــن  ســـوق  أن  وأوضحـــت 
بإشـــراف  تتـــم  التـــي  الســـوق  علـــى  مقتصـــرة 
الـــوزارة، وأن بقيـــة األســـواق األخـــرى التي تقام 
فـــي المجمعات وغيرها ليســـت ســـوقا مخصصة 

للمزارعين البحرينيين والمنتجات البحرينية.
ولفت مديـــر إدارة الثروة النباتية حســـين الليث 
إلـــى أن بعض أشـــكال الدعم الذي تقدمها اإلدارة 
إلـــى المزارعيـــن، تتمثـــل فـــي منحهـــم األراضـــي 
الســـتثمارها بعقـــود تمتد لنحو 10 ســـنوات، إلى 

جانب دعمهم باألدوات الزراعية والمبيدات.
إلـــى ذلـــك، مرر المجلـــس البلـــدي مقترحا يقضي 
بتخصيـــص عقـــار إلنشـــاء حديقة عامـــة بمدينة 

خليفة الجديدة بمجمع 909.
ودعا مقدم المقترح رئيس المجلس إلى ضرورة 
أن تكـــون الحديقـــة متكاملة المرافـــق من حيث 
تضمنهـــا ألعابا لألطفال وجلســـات مظللة وجميع 

المرفقات المساندة األخرى.

حسين الليث

أصدر رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بيانا بشأن التعميم 
رقم 4 لسنة 2020 الصادر من رئيس إدارة التفتيش القضائي، والذي نص على عدم 
السماح للمحامين تحت التمرين الحضور لشخصهم إال أمام المحاكم الصغرى فقط.
وأوضـــح أنـــه بعد االجتماع مـــع رئيس محكمة التمييز نائـــب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء المستشـــار عبدهللا البوعينين بشـــأن االســـتعالم واالســـتيضاح عن التطبيق 
الخاطئ من جانب بعض المحاكم والذي يمنع المحامين تحت التدريب من الحضور 
ولو باإلنابة، تبين بأن هذا التطبيق هو التوجه المعمول به من جانب بعض المحاكم.
وأضاف بديوي أن الجمعية ُتبين أنه واستنادا لنص المادة )12( من قانون المحاماة 
رقـــم 26 لســـنة 1980 بأنه يجـــوز للمحامي تحت التمرين الحضـــور باإلنابة والترافع 

أمام المحاكم الكبرى واالستئنافية دون محكمة التمييز.
وطالب بديوي المجلس األعلى للقضاء حث المحاكم على تصحيح الوضع المعمول 
به حاليا لدى بعض المحاكم بأسرع وقت ممكن تفاديا لوقوع المزيد من المشكالت 

التي تصيب شريحة كبيرة من المحامين.
كمـــا طالـــب المحاميـــن بضـــرورة التمســـك بما نـــص عليه القانـــون، وإثبـــات ذلك في 
محاضر الجلســـات في حالة اســـتمرار امتناع المحاكم عن الســـماح لهم بالحضور مع 

إبالغ الجمعية بنتائج ذلك حتى يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

“المحامين”: منع المتدربين من حضور الجلسات يخلق مشكالت الحواج تدخل مجلس إدارة “المحامين”
اجتمعـــت لجنة مـــن كبـــار المحامين 
مـــع مجلس إدارة جمعيـــة المحامين 
البحرينيـــة ومن ضمـــن الحضور كان 

المستقيلون الثالثة.
وعلى إثر هذا االجتماع أعلن إداريان 
عـــن عدولهمـــا عـــن قـــرار االســـتقالة، 
الثقافيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وهمـــا 
المحامـــي محمـــد الـــذوادي، واألمين 
المالـــي خليفة شـــاجرة، فيما تمســـك 
الثالـــث، وهـــو أميـــن الســـر المحامي 
حسن العجوز باستقالته من اإلدارة. 
وقـــال الـــذوادي وشـــاجرة فـــي بيان 
لهمـــا أنه ليـــس الســـتقالتهما صلة أو 
عالقـــة باالنســـحاب الـــذي تقـــدم بـــه 
بعض من أعضاء الجمعية، والجاري 
االســـتعالم منهم عن ســـببها واتخاذ 

مـــا يلـــزم بشـــأنها، وأكدا مســـاندتهما 
للجمعية بـــكل قوة والرجـــوع للعمل 

معها.
الدراماتيكيـــة  التطـــورات  وقـــادت 
بعـــد إعالن اســـتقالة الثالثة، والذين 
المجلـــس،  أعضـــاء  ثلـــث  يشـــكلون 
ودخـــول لجنـــة كبـــار المحامين على 
الخط لوقـــف انهيار مجلـــس اإلدارة 
وحله بحكم القانون الذي يستوجب 
إعادة انتخـــاب مجلس إدارة جديد. 
وأصـــدر عدد ال يقل عـــن 20 محاميا 
الرعيـــل  مـــن  بيانـــا تضامنيـــا، وهـــم 
ومـــن  الجمعيـــة،  لقيـــادات  األول 
أبرزهـــم الرئيـــس األســـبق للجمعيـــة 
المحامـــي علـــي األيوبي، أكـــدوا فيه 
اإلدارة  مجلـــس  بقيـــادة  تمســـكهم 

الحالي للجمعية.

وقالـــوا إنهـــم يراقبون بأســـف وقلق 
موضـــوع قيام 7 من الزمالء بتقديم 
انســـحابهم من عضوية الجمعية، لما 
يتضمنه من حراك غير مسبوق وغير 
مبـــرر، وغيـــر متعـــارف عليـــه طـــوال 

سنوات ممارستهم مهنة المحاماة.
وأكـــدوا العالقـــة الطيبـــة التي تجمع 
األعضاء بمجلـــس اإلدارة المنتخب، 
والمعهود منه كل خير ودعم وســـند 
لعمـــوم المحامين والمهنـــة، مطالبين 
بعـــدم التشـــهير أو اإلســـاءة ألعضاء 

مجلس اإلدارة.
مـــع  للتعامـــل  المجلـــس  ووجهـــوا 
الموضـــوع بحكمـــة، واالمتنـــاع عـــن 
باألســـلوب  المنســـحبين  علـــى  الـــرد 

والطريقة التي اعتمدوها.
ووفقـــا للنظـــام األساســـي للجمعيـــة 

يحل العضو االحتياط الحاصل على 
أعلـــى األصوات بعـــد أعضاء مجلس 
اإلدارة فـــي االنتخابات التي أجريت 
اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء  لتحديـــد 
واالحتيـــاط األول باالقتـــراع األخير 
المحاميـــة فاطمة الحـــواج الحاصلة 
على 32 صوتا، وســـتحل محل أمين 
السر المستقيل العجوز، وتكون مدة 
عضويتهـــا مكملة لســـلفها إلـــى نهاية 

الدورة.

متهم بغسيل األموال يستولي على 2.75 مليون دينار
أجلـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولـــى 
محاكمـــة رجـــل أعمـــال يواجه تهمة غســـيل 
ألـــف  و750  مليونيـــن  بمبلـــغ  تقـــدر  أمـــوال 
دينـــار بعدما باع عمارة تقـــع بمنطقة الجفير 
لمستثمر خليجي من خالل استعماله عقودا 
لنفســـه  األمـــوال  علـــى  واســـتولى  مـــزورة، 
واســـتثمرها فـــي شـــراء عقـــارات ومنقوالت 
ومـــالٍه ليليـــة خـــارج المملكة إلخفـــاء مصدر 
تلـــك األمـــوال المتحصلـــة مـــن عمليـــة بيـــع 
مزورة، وبعد ســـداده لديون عليه وخسارته 

لباقي تلك األموال عاد للبحرين، فتم القبض 
عليه، حتى جلســـة 18 مارس الجاري؛ وذلك 
والمســـتثمر  اإلثبـــات  شـــاهد  الســـتدعاء 
الخليجـــي المجنـــي عليه مع األمر باســـتمرار 

حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.
وتتمثل التفاصيل حســـبما أبلغ بها المستثمر 
الخليجي المجني عليه، والذي قرر أنه تعرف 
فـــي العام 2009 علـــى والد المتهـــم كون أنه 
يملك مكتبا للتسويق العقاري، والذي أوهمه 
علـــى أن سيســـاعده فـــي عملية شـــراء بناية 
استثمارية تقع في منطقة الجفير وبعد ذلك 
تأجيرها، فاتفق معه على هذه العملية بعدما 

اتفقـــا على ســـعرها، إال أنه وبســـبب حصول 
حالة وفاة منعت إتمام الصفقة.

وأشـــار إلـــى أن المتهـــم تواصل معـــه هاتفيا 
حينئـــذ وأبلغـــه أن صفقـــة البيـــع تمـــت، وأنه 
دفـــع األمـــوال ووقـــع العقـــود باســـمه ونيابة 
عنه، وبالفعل تســـلم عقد شراء وبدأ في دفع 
القيمـــة علـــى عـــدة شـــيكات بقيمـــة إجمالية 

بلغت مليونين و750 ألف دينار.
وأضاف أنه بعد مرور عدة أشـــهر راجع إدارة 
الســـجل العقـــاري الســـتالم ملكيـــة البنايـــة، 
وهناك تفاجأ بـــأن األوراق كلها مزورة، وبعد 
عدة محـــاوالت ودعاوى قضائية صدر حكم 

ضد المتهم بســـجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة 
التزويـــر، فيمـــا لـــم يحصـــل هو علـــى أي من 
األمـــوال التي دفعها إليـــه، والتي تبين له أن 

المتهم تصرف بها وحقق من ورائها أرباحا.
وتابـــع، أنـــه خـــالل الســـنوات الماضيـــة تابـــع 
المتهـــم وحاول أكثر من مرة مع والد المتهم 
لتســـوية األمر، واللذان وقعا لـــه بالفعل على 
ســـند صلـــح وحصـــل فـــي مقابـــل ذلـــك على 
مبلـــغ 450 ألـــف دينار مـــن المبلـــغ اإلجمالي؛ 
وذلـــك لخوف المتهـــم ووالده من اســـتكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهما.
وبعـــد عـــودة المتهـــم مـــن خـــارج البـــالد تـــم 

القبـــض عليـــه، إذ اعتـــرف بارتكابـــه الواقعة، 
وأنـــه اســـتولى علـــى أمـــوال المجنـــي عليـــه 
وصرفهـــا علـــى نفســـه، وأنه أوهمـــه بضرورة 
شـــراء تلك البناية، مدعيا له أن مســـتثمرين 
آخريـــن يرغبـــون في شـــرائها، وفـــي النهاية 
أنهى إجـــراءات البيع بعقود مزورة واســـتلم 

المبلغ من المجني عليه.
وأفاد بأنه بعدما استلم تلك المبالغ لم يتمكن 
مـــن الســـيطرة على نفســـه، وهو يـــرى مقدار 
األموال الكثيرة بحوزته، فعمل على تسديد 
ديونـــه وهـــرب إلى خـــارج المملكة واشـــترى 
عددا من الســـيارات والعقارات وأسهم مالية 

ويخـــت ومـــالٍه ليلية خارج مملكـــة البحرين 
وكذلـــك ســـجالت تجاريـــة بداخـــل المملكة، 
مبينـــا أنـــه خســـر كل تلـــك األموال ولـــم يعد 
بحوزته ســـوى مبلغ 750 ألف دوالر أميركي، 
وحينا لم يكن له خيار سوى العودة للبحرين 

وعرض التصالح مع المجني عليه.
وبالتحقيـــق مـــع والـــد المتهـــم أشـــار إلـــى أن 
ابنه اســـتغل إدارته مكتب التسويق العقاري 
الخـــاص به، وأنه بالفعل على علم باســـتيالء 
ابنـــه علـــى تلـــك األمـــوال وهروبـــه لخـــارج 
أن  المتهـــم  وشـــقيق  األب  وأكـــد  البحريـــن، 

المتهم هو المسؤول عن هذه الواقعة.

فاطمة الحواج

محرر الشؤون المحلية

مشاجرة بين آسيويين تنتهي بشروع أحدهم بقتل اآلخرين
افتتحت المحكمـــة الكبرى الجنائية الكبرى 
أولى جلســـات محاكمـــة 3 وافدين أصدقاء 
متهمين باالعتداء على وافدين من جنسية 
أخـــرى والشـــروع فـــي قتل المجنـــي عليهم 
أحدهـــم،  يحملـــه  كان  “منجـــل”  بواســـطة 
وقـــررت تأجيـــل المحاكمة حتى جلســـة 19 
مارس الجاري؛ وذلك إلعالن المتهم الثالث 

بالحضـــور علـــى آخر عنـــوان معلـــوم له، مع 
األول  المتهميـــن  حبـــس  باســـتمرار  األمـــر 

والثاني.
وتتمثـــل التفاصيـــل حســـب أوراق القضية 
في أن مركز شـــرطة النعيـــم تلقى بالغا من 
شـــخص، أفاد بســـماعه صوت ضوضاء من 
خـــارج الشـــقة التي يقطـــن فيهـــا، وأنه عند 
خروجه شـــاهد في الموقع توجد مشـــاجرة 
بين مجموعة مؤلفة من 7 أشـــخاص تقريبا 

من إحدى الجاليات اآلسيوية وعدد مماثل 
مـــن وافدين مـــن جالية أخـــرى، وأنه يوجد 
تجمهر ألشخاص في الموقع ذاته، مبينا أنه 
تمكن من فض الشـــجار وأبلغ المتشـــاجرين 
أنه ســـيقوم بإبـــالغ الشـــرطة، فابتعدوا عن 
بعضهـــم البعـــض، ولـــم تمـــض ســـوى فتـــرة 
نفســـها،  األصـــوات  ســـمع  حتـــى  قصيـــرة 
فخـــرج مجـــددا وشـــاهد نفـــس األشـــخاص 
يتشـــاجرون مجـــددا وأن أحدهم حضر بعد 

ذلك وكان في يده آلة حادة )ســـكين طويلة 
أشـــبه بالمنجل(، وكان يريد استخدامها في 
الشـــجار وعندمـــا شـــاهده ينظر إليـــه هرب 

مبتعدا عن الموقع.
وبينـــت األوراق أن الضابط المناوب أرســـل 
وجـــود  واتضـــح  للموقـــع،  أمنيـــة  دوريـــة 
إصابـــات فـــي المجنـــي عليهـــم، فاســـتدعى 

سيارة اإلسعاف.
وبالقبـــض على المتهم األول أنكر ما نســـب 

إليـــه، وقـــرر بأنـــه فـــي يـــوم الواقعـــة عنـــد 
الســـاعة 11:00 مســـاء وأثنـــاء تواجده في 
منطقـــة المنامة بالقرب من وكالـــة التويوتا 
والثالـــث  الثانـــي  المتهميـــن  برفقـــة  كان 
ويحتســـون المســـكرات أثناء مشـــيهم على 
شـــخصان  لهـــم  حضـــر  وعندهـــا  األقـــدام، 
مـــن جاليـــة آســـيوية وســـألوهما عن ســـبب 
إصدارهـــم ألصـــوات مزعجة وطلبـــوا منهم 

مغادرة المكان.

وأضـــاف أن المتهـــم الثانـــي عمـــد إلـــى دفع 
أحدهمـــا، فحصـــل شـــجار بينـــه وبيـــن بقية 
المجنـــي عليهـــم، وعليـــه قمامـــا بالدخـــول 
في المشـــاجرة معهـــم، وحينها تجمع الناس 

وقاموا بفض الشجار.
وبيـــن األول أنهـــم بعـــد ذلـــك توجهـــوا لمقر 
ســـكنه وقـــام بأخـــذ ســـكين كبيـــرة الحجـــم 
وتوجهـــوا إلى منـــزل المجنـــي عليهم وكان 

برفقته المتهم الثاني بقصد تخويهم.
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معدل ضربات القلب أثناء الراحة 
يتفاوت كثيرا من شخص آلخر

الماضــي  فبرايــر   5 فــي 
2020، أعلنــت نتائــج بحــث 
جديد نشــرته مجلــة “بالس 
تكنولوجيــا  بشــأن  وان” 
وفيــه  الرقميــة،  الصحــة 
الباحثيــن  درس فريــق مــن 
بمعهــد “ســكريبس الجــوال - 
كاليفورنيــا” معــدل ضربــات 
إذ  الراحــة،  أثنــاء  القلــب 

وجــدوا أنــه يختلــف مــن شــخص آلخر بمــا يصل إلــى 70 نبضة فــي الدقيقة ، 
وفًقا لتحليل أكبر مجموعة بيانات لمعدل ضربات القلب للراحة اليومية التي 

يتم جمعها على اإلطالق. 
وقــام رئيــس الفريق جورجيــو كوير بتحليل بيانات معــدل ضربات القلب من 
خالل األجهزة التي استخدمها المشاركون في الدراسة وعددهم 457 شخًصا 
لمــدة 320 يوًمــا مــن جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة األميركيــة، واســتخدم 
الباحثــون البيانــات لفحــص االختالفــات فــي اســتراحة معدل ضربــات القلب 
لألفــراد مــع مــرور الوقت، وكذلــك بين األفــراد ذوي الخصائــص المختلفة في 

العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومتوسط مدة النوم اليومية.
والحظ الباحثون أيًضا اتجاًها موسمًيا صغيًرا في معدل ضربات القلب أثناء 
الراحة، إذ لوحظت قيم أعلى قليالً في شهر يناير وقيم أقل قليالً في يوليو، 
ووجــد الباحثــون أن بعض األفراد قد يتعرضون أحياًنا لفترات قصيرة عندما 
يختلف معدل ضربات القلب أثناء الراحة بنسبة 10 أو أكثر من النبضات في 

الدقيقة عن المعدل الطبيعي.

الشرف: العالج غير الجراحي لألقدام 
المسطحة أوًل.. ثم الخيارات األخرى

قدمــه  طفــل  لديــك  كان  إذا 
مسطحة فال تقلق.. باإلمكان 
إيجــاد حــل مناســب، والقــدم 
المســطحة إشــارة إلــى عــدم 
وجــود “قوس في القــدم”، ما 
يجعــل القــدم تالمس األرض 
تماًمــا، أو ربمــا يكــون القوس 
منخفضــا بدرجــات مختلفــة، 
 33 علــى  تحتــوي  فالقــدم 
وفيهــا  عظمــة  و26  مفصــاًل 
العضــالت  مــن   100 نحــو 
وفــي  واألربطــة،  واألوتــار 
الواقع، يشخص األطباء هذه 

الحالــة منــذ والدة الطفل فهي 
ليست حالة عصية االكتشاف.

ولكــن، ما األســباب؟ ســؤال طرحناه على استشــاري أمــراض وجراحة العظام 
والعمود الفقري يوسف الشرف، الذي أجاب بأن أسبابها تتنوع، فمنها الجانب 
الوراثي ومنها نتيجة خلل وظيفي أو إصابة القدم وبعضها يعود إلى خلل في 
الجهــاز العصبــي أو العضالت، والكثير من الناس الذين لديهم أقدام مســطحة 
ال يعانــون مــن أيــة مشــاكل جــراء ذلــك، ولكــن لنا أن نقــول إن قــوس القدم له 
وظيفــة تنظيــم المشــي وتوزيــع وزن الجســم علــى القدميــن، وربمــا يعانــي 
البعض من آالم؛ بسبب القدم المسطحة أسفل الظهر أو في القدمين والكاحل 

والساقين.
بعــض الدراســات تشــير إلــى أن مــن أســباب القدم المســطحة هو عدم تشــكل 
عظــام القدميــن لــدى الجنيــن، وفــي بعــض األحيــان يكون الســبب هــو ضمور 
العضــالت، إال أن الشــرف يوضــح أن الخيــار األول فــي العــالج ليــس جراحًيا، 
أي أنــه باإلمــكان التعامــل مــع هذه الوضعيــة بتفصيل حذاء يناســب األطفال، 
فاألحذيــة الداعمة أحد أشــهر طرق تقويم القــدم، وهناك أيًضا بعض التمارين 
التــي يوصــي بهــا األطباء أو المختصون في العالج الطبيعي الســيما في حال 
شــعور اإلنســان بــآالم فــي قدمــه، وعمومــا، فــإن األحذيــة التي تصمــم بحيث 

تحوي دعامة لقوس القدم تخفف الضغط عليها.

باحثون يدرسون تعديل الكولجين 
إلطالة العمر

غرابــة  مــن  الرغــم  علــى 
الفكرة، لكــن علماء من كلية 
طب إيلسون فلويد بجامعة 
واشــنطون يجــرون تجــارب 
أجــل  مــن  الثدييــات؛  علــى 
الوصــول إلى نتيجــة مثمرة 
لصحــة اإلنســان، إذ يأملــون 
تعديــل بروتيــن الكوالجيــن 
والتمتــع  العمــر  إلطالــة 

بالصحــة، فالكوالجيــن مــن البروتينات األكثر وفرة في الثدييات، ومســتوياته 
المتدهورة ترتبط بالشيخوخة.

ويقــول أحــد الباحثيــن وهــو جينغــرو ســون، إن التجاعيد تظهر بســبب فقدان 
الخيطيــة،  الديــدان  بعــض  مــع  الحــال  هــو  الثدييــات، كمــا  الكوالجيــن، وألن 
تحــوي مصفوفــة خارج الخلية، فإنه باإلمــكان تجريب إعادة التنظيم العصبي 
الدفاعيــة األساســية، وثانًيــا  آليــات االســتجابة  لفهــم  للكوالجيــن عليهــا أواًل 
كمفتــاح لحيــاة أطــول وصحة للبشــر. ولــب الدراســة البحثية كما يقول ســون 
“دراســتنا تتحــدى وجهــة النظــر التقليدية المتمثلة فــي أن الحاجز المادي مثل 
بشــرة الــدودة أو جلــد اإلنســان ال يســتجيب للعــدوى ولكنــه جــزء مــن الدفــاع 
الفطــري للجســم ضــد مســببات األمــراض، ويمكــن للديــدان الخيطيــة تغييــر 
تركيبتها الجلدية وتقوية استجابة الدفاع التي يتحكم فيها الجهاز العصبي”.

	 إشراف:	دليلة	أرناؤوط	
إعداد:	سعيد	محمد

تطــورت	األســاليب	الطبيــة	لعــاج	أمــراض	القلــب	واألوعيــة	الدموية	بشــكل	ملحوظ	في	الســنوات	العشــرين	الماضية،	فمن	تشــخيص	الحالة	إلى	دراســة	التاريــخ	العائلي	
ألمــراض	القلــب	إلــى	تحديــد	نوعيــة	ودرجــة	اإلصابــة،	تقدمت	خيــارات	العاج	وتعــددت،	كما	تطورت	معهــا	االختبــارات	التقنية	باألجهــزة	الحديثة،	ومنهــا	الموجات	فوق	

الصوتية	والتصوير	المقطعي	وتصوير	األوعية	التاجية	والرنين	المغنطيسي،	وهذه	األساليب	توفر	للمرضى	رعاية	دقيقة	تمكنهم	من	الحصول	على	العاج	الازم.

انسداد الشرايين والقصور الوريدي

بمستشــفى  الدمويــة  األوعيــة  أمــراض  استشــارية  وتحدثنــا 
اإلرســالية األمريكيــة خانيمانــا ماريســكوفا لتؤكــد أن أمــراض 
القلــب واألوعيــة الدمويــة ومضاعفــات مــرض الســكري، تمثــل 
أكثــر مــن نصف الوفيات في مملكة البحرين، فهي ســبب رئيس 
لإلصابــة بمضاعفــات تؤدي إلــى الوفاة ال قدر هللا، فعلى ســبيل 
المثال، يعتبر انسداد الشرايين، بل واألنسجة الجهازية المسببة 
لالنســداد بدرجاتــه المختلفــة مــن األمــراض الشــائعة، وهي من 
العوامــل المســاهمة فــي اإلصابــة بقــدم الســكري، ومنهــا أيًضــا 
اإلصابــة بمــرض القصــور الوريدي المزمن المنتشــر بشــكل كبير 

وما ينتج عنه من تورم لألطراف واألوردة وآالمها.

تركيبة عوامل الخطر

تشــير  اإلصابــة،  بمســببات  يتعلــق  ســؤال  علــى  ردهــا  وفــي 

ماريســكوفا إلى أن العامل الوراثي قائم بال شــك، لكنه يشــترك 
مــع تركيبــة مــن عوامــل خطر أخــرى معروفة مرتبطــة بالعادات 
وأنمــاط الحيــاة الخاطئــة، وإذا قلنا إن من الصعب تعديل بعض 
العوامــل الوراثــة وخصائص العمــر والجنس، إال أن هناك العديد 
مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتعديــل، مثــل الســمنة والعــادات 
الغذائية الســيئة والتدخين، ولهذا أرى بكل وضوح أن المجتمع 
البحرينــي شــهد تغيــًرا إيجابًيــا ملحوًظــا نحو التحــول لألنماط 
الصحية السليمة، ولك أن تلحظ االهتمام باإلقالع عن التدخين 
واالهتمــام بممارســة الرياضة واختيار النظــام الغذائي الصحي، 
وهــذه كمــا يالحظ الجميــع، تحظى باهتمــام الدولــة والمجتمع، 
مــن خــالل حمالت التوعية التي تنشــر الوعي الصحي وتشــجع 

على العادات الحياتية لينعم الناس بصحة جيدة.
وتركــز علــى القاعدة الذهبية في الوقاية فتقول “بالتأكيد، نحن 
نسعد بحضور الجميع إلى عيادتنا للكشف عن األوعية الدموية 

واتباع أســاليب الوقاية فصحة الناس تهمنا، ولكنني أركز دائًما 
علــى النصيحــة األولــى وهــي: خــذ نمــط الحيــاة الصحيــة، وال 

تنسى أن الوقاية دائًما أفضل من العالج”.

فحص األوعية الدقيقة

وبخصــوص تطويــر خدمات عالج األوعية الدموية بمستشــفى 
اإلرسالية تشير إلى أن “المستشفى يقوم بتقييم دقيق لألوعية 
الدمويــة واضطرابــات األوعيــة الشــائعة، ومــع التقييــم البدنــي 
ومراجعــة التاريــخ المرضــي المفصــل، نســتخدم الموجات فوق 
الصوتيــة عالية الدقة المزودة باأللوان لجميع األوعية الدقيقة، 
فهذا يســاعد في الكشــف عن نقص إمدادات الدم في األطراف، 
المحيطيــة،  واألنســجة  الكاحــل  مؤشــر  قيــاس  إلــى  إضافــة 
ونســتخدم تــرددات الراديــو فــي إجــراء بعــض العالجــات التي 

تمكن المرضى من مواصلة حياتهم الطبيعية”.

بين	حين	وآخر،	تظهر	أنظمة	وبرامج	غذائية	للراغبين	في	التخلص	من	الوزن	الزائد،	ومنها	
ما	انتشر	حديثا	ويعرف	بالـ	“كيتو	دايت”،	فهل	جربتهم	هذا	الريجيم؟	وكيف	سارت	األمور	

معكم؟

تقسيم الدهون المخزنة

ويعــرف اختصاصــي تعزيز صحــة وتغذية محمود 
يــؤدي  غذائــي  نظــام  بأنــه  النظــام  هــذا  الشــواي 
إلــى إطــالق الجســم للكيتونــات مــن مجــرى الــدم، 
والكيتونــات هــي أحمــاض دهنيــة ينتجهــا الجســم 
نتيجــة حرقــه الدهــون كمصــدر طاقــة بديل لســكر 
مــن  الســكر  تفضــل  الخاليــا  فمعظــم  الجلوكــوز، 
الكربوهيــدرات كمصدر رئيس للطاقة في الجســم، 
وفي حالة عدم وجود الســكر المتحصل من الغذاء 
فــي الــدم، تبــدأ فــي تقســيم الدهــون المخزنــة إلى 
جزيئــات تســمى هيئــات الكيتون )وتســمى العملية 
الكيتوزيــة،  إلــى  تصــل  أن  وبمجــرد  الكيتوزيــة(، 
ستســتخدم معظم الخاليا أجســام الكيتون لتوليد 
الطاقة حتى يبدأ اإلنسان في تناول الكربوهيدرات 

مرة أخرى. 
ويضيــف أن هــذا التحول، من اســتخدام الجلوكوز 
الدائر إلى تحطيم الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، 
يحدث عادة على مدى يومين إلى 4 أيام من تناول 
أقل من 20 إلى 50 غراًما من الكربوهيدرات يومًيا، 
إال أن هــذه المــدد غيــر ثابتــة علــى اعتبــار أن هناك 
فروقات بين األشــخاص أنفســهم، ويحتاج بعضهم 
إلــى نظام غذائي أكثــر تقييًدا؛ لبدء إنتاج ما يكفي 

من الكيتونات.

من الصعب متابعته

وألنه يفتقر إلى الكربوهيدرات، فإن النظام الغذائي 
ويشــمل  والدهــون،  بالبروتينــات  غنــي  الكيتونــي 
عادة الكثير من اللحوم والبيض واللحوم المصنعة 
والنقانــق والجبــن واألســماك والمكســرات والزبــدة 
نظــًرا  الليفيــة؛  والخضــروات  والبــذور  والزيــوت 
ألنــه مقيد جــًدا، فمــن الصعب متابعتــه على المدى 
الطويــل؛ ألن الكربوهيــدرات عــادة مــا تمثل 50 % 

على األقل من النظام الغذائي. وإحدى سلبيات هذا 
النظام الغذائي هو أن الكثير من الناس يميلون إلى 
تنــاول الكثيــر من البروتين والدهــون ذات النوعية 
الرديئــة مــن األطعمــة المصنعة، مع عــدد قليل جًدا 

من الفواكه والخضروات. 

صحي أم ال؟

ويلفت الشواي إلى أن بعض الناس، ومنهم مرضى 
الكلى، يحتاجون إلى توخي الحذر؛ ألن هذا النظام 
الغذائــي قد يؤدي إلى تفاقــم حالتهم، وإضافة إلى 
ذلــك، قد يشــعر بعض المرضــى بالتعب قليــاًل بادئ 
األمــر، فــي حين قــد يعاني البعض من مشــاكل في 
التنفــس والغثيــان والقــيء واإلمســاك واضطــراب 
النوم، ولم يتفق العلماء على أن هذا النظام صحي 
أم ال، إذ إن بعــض الحــاالت أظهــرت أنه من الممكن 
أن يخفض من نســبة الســكر في الدم ويرفع ضغط 
الدم والكوليسترول، ولكن ال توجد دراسات موثقة 
وصريحــة مــن الممكــن أن نقطــع الجــزم بــأن هــذا 

النظام صحي من عدمه.

أنواع الكيتو السبعة

النظــام  منهــا  الشــواي،  يعددهــا  أنــواع   7 وهنــاك 
الكيتونــي العــادي وتكــون نســبة الكربوهيدات فيه 
جــدا قليلــة ونســبة البروتيــن متوســطة والدهــون 
عالية، أما النظام الكيتوني المعدل، ويشــبه النظام 
الســابق ولكن أساس على حســاب الماكروز )وحدة 
حســاب الكيتــون(، وليــس الســعرات، فــي حيــن أن 
المشــبعة  غيــر  بالدهــون  الغنــي  الكيتونــي  النظــام 
يحتــوي علــى دهــون غيــر مشــبعة مثــل زيــت جوز 
الهنــد، وهنــاك النظــام الكيتونــي الصــارم وهــو مثل 
النظــام العــادي ولكن ســعراته قليلــة جــًدا، وأخيًرا، 
النظــام الكيتونــي المــدور، وهو النظام الــذي تكون 

فيه نسبة الكاربوهيدرات مرتفعة عن غيرها.

ماريسكوفا: الوقاية دائًما أفضل من العالج

هل جربتم الـ “كيتو دايت” وكيف الحال؟

“اإلرســـالية األمريكيـــة” يســـتخدم الموجـــات فـــوق الصوتيـــة لكشـــف أمـــراض األوعيـــة الدمويـــة

الشـــواي: البـــد مـــن االنتبـــاه لتفـــاوت إنتـــاج “الكيتونـــات” بيـــن النـــاس

استشارية أمراض األوعية الدموية خانيمانا ماريسكوفا تشخيص انسداد الشرايين واألوعية الدموية بدقة عالية

اختصاصي تعزيز الصحة والتغذية محمود الشواي

هناك 7 أنواع من “الكيتودايت”

يوسف الشرف
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ضمن متابعات “صحة وجمال” لمختلف وسائل اإلعالم العربية 
والعالميــة بشــأن فيروس “كورونا”، تابعــت اللقاء الذي عرضته 
شــبكة “بــي بي ســي العربية” عصر اإلثنين 9 مــارس 2020 في 
برنامج “من مصر”، إذ أكد أستاذ الفيروسات في المركز القومي 
لألبحاث أحمد مصطفى أن خطورة فيروس “كورونا” أقل من 
خطــورة فيروس اإلنفلونزا الموســمية التي تقتل الماليين في 
العام ســنوًيا، لكنه قال إن هذا الحديث )المربك( على مســتوى 
العالــم هــو نتيجــة التقاريــر اإلعالميــة والطبيــة الدولية بشــأن 

انتشار الفيروس في العديد من البلدان.
وأشــار إلــى أن الكثيــر مــن النــاس ممــن يحملــون الفيــروس ال 

تظهــر عليهــم األعــراض، فلهــذا فــإن اإلجــراءات المتبعــة فــي 
المطارات والمنافذ سواء في مصر أو في مختلف دول العالم، 
تتــم عــن طريــق قياس ارتفــاع درجة الحــرار، ومنظمة الصحة 
العالميــة أدرجت اإلرشــادات المعتمــدة التي يلزم أن تتبعها كل 
دول العالــم، إال أنــه فــي حالــة ظهــور األعــراض علــى المريض، 
ولتشــخيص الحالــة لمعرفــة مــا إذا كانــت “كورونــا” أم ال، يتــم 
العينــة واســتخراج  المستشــفى ألخــذ  إلــى  المصــاب  تحويــل 
النتيجــة، وهــي التــي تؤكد دقة اإلصابة. وفي رده على ســؤال 
لمصــر  جــاءوا  زوار  علــى  الفيــروس  أعــراض  بظهــور  يتعلــق 
وأصيبــوا بالمــرض قــال “فــي مصر، فتــرة اإلقامة للــزوار تصل 

إلــى 11 يوًمــا، فيمــا فترة حضانة المرض تتــراوح بين 14 و27 
يوًمــا، فمــن الممكن أنه دخل إلى البلد بالفيروس لكن األعراض 

ظهرت عليه حين غادرها، وبالطبع هذا ليس أمًرا متعمًدا”.
وفيما يتعلق باســتخدام الكمامات كما هو حاصل اليوم، أشــار 
إلى أنها مهمة لالستخدام من جانب الشخص الذي يكح بكثرة، 
أو لديه أعراض أو يشــك في إصابته، أما الشــخص السليم، إذا 
كان بالقــرب مــن مصــاب، ووصــل من ذلــك المصاب الــرذاذ إلى 
الكمامــة التــي يســتخدمها الشــخص الســليم فمــن الممكــن أن 
يســتقر الفيــروس على الكمام ثــم يدخل إلى األنف، فهذا يعني 

أن ارتداء الكمامة ال يعني الحماية 100 %.

أستاذ في الفيروسات: اإلنفلونزا الموسمية أخطر بكثير من “كورونا”

يشــرح أســتاذ طب األنف واألذن والحنجرة المدير التنفيذي والطبي لمركز ســتانفورد ســامح رجب انتماء فيروســات “كورونا” إلى عائلة كبيرة من الفيروســات التي 
تتســبب في التهابات الجهاز التنفســي لدى اإلنســان، بعضها بســيط واآلخر شــديد، وأحدث هذه الفيروســات هو “كوفيد ١٩” المتســبب في الوباء األخير الذي بدأ في 

مدينة ووهان بالصين.

إن أعراض هذا الفيروس تشبه أعراض اإلنفلونزا مثل الحرارة والكحة ورشح األنف وتكسير 
الجســم، أمــا عــن نســبة الشــفاء مــن المــرض، فيتماثل نحــو 80 % مــن المرضى للشــفاء دون 
الحاجــة ألي عــالج خــاص، وهنــاك حالــة مــن كل 6 حــاالت تصبــح شــديدة المــرض وتعانــي 

مــن مشــاكل بالتنفــس، فــي حيــن أن شــخصين مــن كل 100 قــد 
يتعرضان للوفاة. 

والطريقــة األســاس في انتشــار المرض تحدث عــن طريق الرذاذ 
التنفسي الذي يقع على األسطح من الشخص المريض، فإذا قام 
أحد األصحاء بمالمسة هذه األسطح ثم مالمسة األنف أو العين 
أو الفــم، يتــم انتقــال المــرض، وقــد يحدث أن ينتقــل المرض عن 

طريق استنشاق الرذاذ الخارج من المريض مباشرة.

ماذا أفعل لكي أحمي نفسي من العدوى؟ البد من 

اتباع خطوات منها:

- افرك يديك بانتظام بالكحول ثم اغسلها بالماء والصابون.
- حافــظ علــى مســافة أكثر من متر بينك وبين األشــخاص الذين 

يعانون من الكحة أو العطس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك باليد.
- تأكــد مــن اتباعك وعائلتك النظافة الصحية الســليمة مثل تغطية األنف والفم عند العطس 

بالكوع أو المناديل الورقية، مع التخلص منها مباشرة في المكان المناسب.
- ابــق فــي منزلــك إذا شــعرت بالمــرض، وقــم باالتصــال 
لمتابعــة  الصحــة  وزارة  مــن  المخصــص  بالرقــم  الفــوري 

مرض كورونا “كوفيد ١٩”، وهو 444.
وقد يســأل ســائل “هل هنــاك مضادات حيويــة للفيروس؟ 
والحقيقــة، ال تتعامــل المضادات الحيوية مع الفيروســات 
للمــرض،  لقــاح  أو  عــالج  يوجــد  ال  اآلن  وحتــى  عمومــا، 
ولكن تســعى المؤسســات العلمية العالميــة إليجاد لقاح أو 
عــالج فــي الوقت القريب، لكن نســبة الشــفاء مــن المرض 
مــع الرعايــة الطبيــة الســليمة تصــل إلى ٩٨ %، لــذا ننصح 
أن يحــرص المرضــى علــي العــالج خصوًصــا كبــار الســن 

والمصابين بأمراض مزمنة.
أن  إلــى  رجــب  يشــير  الكمامــات،  بارتــداء  يتعلــق  وفيمــا 
األشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن أعراض التهابــات الجهاز 

التنفســي مثــل الكحــة أو العطــس ال يلزمهــم ارتــداء الكمــام، أمــا الذيــن يعانــون مــن أعراض 
التهابــات الجهــاز التنفســي مثل الكحــة أو العطس يلزمهم ارتداء الواقي، وكذلك األشــخاص 
الذين يعتنون بمرضى التهابات الجهاز التنفسي سواء في البيت أو المستشفى يلزمهم لبس 
“الماسك”، أما عن فترة حضانة المرض، فالمعلومات الحالية تبين أنها قد تصل إلى ١٤ يوما، 
ويبقى الفيروس على األســطح من ســاعات عدة إلى أيام على حســب درجة حرارة الســطح 

والرطوبة.
من األســئلة التي يطرحها البعض يســأل: “هل من األمان اســتقبال بضائع من بالد ينتشر فيها 
الفيــروس؟”، والجــواب أن احتمــال انتقــال الفيــروس على أســطح البضائع المســافرة ضئيل؛ 

لتعرضها لدرجات حرارة ورطوبة مختلفة أثناء االنتقال.

80 % من مرضى “كورونا” يشفون دون عالج خاص

يشــير مصطلــح “bed ridden” إلــى حالــة كبــار الســن ممــن ال 
يســتطيعون مغــادرة الفــراش، وهــذه الوضعية تســتلزم الكثير 
مــن الرعايــة لهــذه الفئــة؛ نظــًرا لمــا تســببه لهــم مــن تقرحــات 
إلــى  الحكــة  فمــن  األمــراض،  بعــدوى  اإلصابــة  أو  وتســلخات 
الجفاف إلى اإلصابة بالقرحة الســيما في منطقة الظهر، وكلها 
لها مضاعفات خطرة وقد يصل بعضها إلى عدم جدوى العالج.

ويشــدد استشــاري الطــب العــام والجراحة  جمــال الزيرة على 
أهميــة رفــع درجة الرعاية لكبار الســن الذين يالزمون الســرير، 
ومع شديد األسف، فهذه الرعاية ليست يسيرة على الكثيرين، 
إذ تتطلــب رعايــة تمريضيــة متخصصــة ومتواصلــة، حتــى أن 
بعــض النــاس يضطــرون إلبقــاء ذويهم مــن كبار الســن لفترات 

فــي  لعــدم قدرتهــم علــى رعايتهــم  المستشــفى؛  فــي  طويلــة 
المنــزل، وبهــذا، تصبــح المشــكلة مكلفــة صحًيا ومادًيــا، عالوًة 

على إشغال سرير يحتاجه مرضى آخرون لتلقي العالج.
ويضيــف أن ســبب ظهــور المشــاكل الجلديــة لــدى كبار الســن، 
هــو صعوبــة الحركة لديهم، فاألصغر ســًنا بإمكانه التقلب يمنة 
ويســرة أثنــاء النــوم على ظهــر وجنبه كل ربع أو نصف ســاعة، 
وهــذا األمــر صعــب بالنســبة لكبــار الســن، إذ يتطلب مــن األهل 
أن يتولــوا تقليبهــم، وهنــا، وبســبب عدم التحرك لمــدد طويلة، 
والضغط على الجلد، تظهر التقرحات والتســلخات، ومشــكلتها 
أنهــا قــد تظهر مرة أخرى حتى مع العالج والتقييم والتنظيف، 
والمطلــوب هنــا رعاية بإشــراف تمريضــي مع اختيــار المفرش 

المناسب بليونة تفي بالغرض لكبار السن.
الرعايــة  توفيــر  الزيــرة،  يؤكــد  كمــا  بمــكان،  األهميــة  مــن  إن 
المفــرش  وتهيئــة  الســن  كبــار  وفحــص  الممكنــة  التمريضيــة 
المناســب، وهنــاك نوعيــات مــن المفارش المحتويــة على الماء 
يســتخدمها البعــض؛ ألنها ال تســبب ضغًطا علــى الظهر أو على 
جلد المريض، وهي أفضل من المفارش العادية بالتأكيد، ولكن 
نكرر على أن المشــكلة هي في عدم مقدرة البعض على توفير 
هــذه الرعايــة، مــا يجعلهــم يبقــون مرضاهم في المستشــفيات 
لمــدد طويلــة؛ كونهم يحتاجون إلى تمريض مســتمر ال يتوافر 

في المنزل.

الســـن كبـــار  مشـــاكل  أكثـــر  الجلـــد  تقرحـــات  الزيـــرة: 

الحملــة المجتمعيــة التطوعيــة التي حملت شــعار “الســمنة ال خصصــت “صحــة وجمال” هذه المســاحة إللقــاء الضوء على 
والخليجــي والعربــي؛ نتيجــة نوعيــة المحتــوى مــن برامــج تليــق بــي”، التي حققت انتشــاًرا كبيًرا فــي المجتمع البحريني 
عبــر وســائل التواصل االجتماعي، وألنهــا مجتمعية تطوعية وإرشــادات وتعليمــات، مــا أســهم فــي انتشــارها بشــكل كبيــر 
واكتســاب المعلومات والمهارات، فإنها لم تنحصر في حدود ومجانيــة، إضافــة إلــى أنهــا تســهم فــي رفــع الوعــي الصحــي 

جغرافية معينة.

وفــي حديثنــا مــع رئيســة جمعيــة أصدقــاء الصحــة مؤسســة الحملــة 
كوثــر العيد، ونائب رئيس الجمعية مصممة الحميات الغذائية بالحملة 
اختصاصية التغذية العالجية أريج الســعد، لعل الســؤال األول هو: ما 
أبرز عناصر نجاح الحملة، وتجيب العيد بالقول “من وجهة نظري، كان 
مــن أبــرز عناصــر النجــاح - وال يزال - هو الرغبة في النجاح وال شــيء 
غير النجاح بعد المحاوالت والتعلم من األخطاء وعدم االستسالم لها 
مهمــا كانــت، والتعامل معها إيجابا، واعتبارها دافًعا للوصول والنجاح، 
مــع الحــرص على عدم الوقــوع مرة أخرى في األخطاء نفســها، عالوًة 
على التحســين والتطوير واالســتماع إلى آراء اآلخرين واإلنصات لهم 
بإمعــان؛ بهــدف الوصــول للنجــاح غيــر المســبوق الــذي شــهدته حملتنا 
المجتمعيــة التطوعيــة بأقــل عــدد مــن الفريق العلمــي المؤهــل، وبأقل 
التكاليــف الماديــة التــي قد ال تذكر، وللــه الحمد نجحنا وانتشــرنا على 
الرغــم مــن مواجهتنــا لبعــض الصعوبــات، وأخذنــا بعيــن االعتبــار أن 
الصعوبــات البــد مــن وقوعهــا، وأنها مجــرد عقبة على الطريــق، ويمكن 

التغلب عليها بشتى الطرق”.
وتواصــل حديثهــا بالقــول “إن هنــاك عوامــل أخــرى للنجــاح بانتشــار 
الحملــة مــن خــالل اتباع بعــض األمور، التــي تعتبر من عوامــل النجاح 
المهمــة، ومــن أهــم هــذه األمــور الســعي وراء بنــاء المعرفــة بنــاًء على 
الدالئــل العلميــة وليــس التجــارب الشــخصية، إضافــة إلــى العمل على 
االستكشــاف والتجربــة وتحســين أداء فريــق العمــل وعــدم االقتصــار 
علــى الســعي وراء النتائــج. واعتمدنــا، أحياًنــا مــن أجــل التنويــع، على 
قصص النجاح التي تجذب األشــخاص المترددين في تنفيذ البرنامج 
الصحــي. ومــن عناصر النجاح أيًضا التخلص من األمور التي يمكن أن 
تشــتت التفكيــر والتركيــز، التي تلهي الشــخص عن أعمالــه وإنجازاته، 
ومنهــا األشــياء التــي تتســبب فــي تضييــع الوقــت، فكنــا نعمل بشــغف 
مــن وقتنــا الخــاص المحــدد للتفاعــل مــع المتابعيــن بوســائل التواصل 
الواحــدة  بالــروح  الفريــق والعمــل  المهــام علــى  االجتماعــي، وتوزيــع 

الشغوفة والمتفانية لخدمة اآلخرين والتطوع بالمجتمع”.

ممارسات وأفكار خاطئة

وهــل هنــاك ممارســات أو أفكار خاطئــة وجدتموها لــدى الجمهور فيما 
يتعلق بأساليب النظام الغذائي لمن يرغب في التخسيس، وما أبرزها؟

 أريج السعد: هناك بعض الممارسات واألفكار الخاطئة بالتغذية ومنها 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، التي واجهتنــا منذ انطالقتنــا بالمجتمع 

منذ مارس 2018، نوجزها في النقاط السبع التالية:
1. عــدم اقتنــاع المتابع وتفهمــه لمســببات الســمنة وأهميــة تخفيــف 
الوزن، وأن نجاح البرنامج الغذائي يعتمد على الشخص أوالً وقبل كل 

شيء، وليس الطبيب أو اختصاصي التغذية.
2. مــن أهــم االعتقادات الســائدة التســرع في تحقيــق األهداف طويلة 
المــدى فــي فتــرة قصيــرة، مثل التطلــع لنزول 30 % من الــوزن الفعلي 
فــي فتــرة الشــهور الثالثــة األولــى، واألصــح هــو تجزئــة األهــداف إلى 
قصيــرة األمــد وهــي النــزول المبدئي )5 إلــى 10 %( من الــوزن الفعلي 

في 3 إلى 6 أشهر، وهذا يساعد على تحقيق األهداف طويلة األمد.
3. ثبــات الــوزن مــن النقــاط المهمة التــي يغفل عنها معظم األشــخاص 
هــي مرحلــة ثبات الــوزن، التي تحدث حتى عند اتبــاع النظام الغذائي 

الصحي المتوازن، فهذه مرحلة طبيعية في رحلة تخفيف الوزن والبد 
مــن المــرور بهــا، ويمكــن التخلص من هــذه المرحلة بممارســة الرياضة 
وتغيير عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص، ولألسف، فإن 
بعض األشخاص عند المرور بثبات الوزن، يصيبهم اليأس واالستسالم 

وأحياًنا اإلحباط ويعودون لنفس عاداتهم السيئة السابقة.
4. االعتقــاد بــأن التجويــع والحرمان واتباع البرامج العشــوائية لنزول 
الــوزن هــو الحل، فما يجــب أن نعرفه هو أن الريجيم الذي يعتمد على 
مبــدأ التجويــع والحرمــان والبرامــج العشــوائية التــي تعــد الشــخص 
بالنــزول الســريع هــي مضيعــة للوقــت والجهــد؛ ألن حرمــان الجســم 
مــن العناصــر المهمة مثــل الكربوهيــدرات والفواكه والزيــوت الصحية 
يؤدي إلى خســارة الكتلة العضلية وســوائل الجســم ونقص فيتامينات 
ومعــادن، مــا يــؤدي إلــى شــحوب الوجــه وتســاقط الشــعر وضــرر فــي 

األظافر وبالتالي سرعان ما يعود الوزن الذي فقدته.
5. االعتمــاد علــى الميــزان فقــط دون األخــذ بالمقاســات مثــل قيــاس 
محيط الخصر ومقاســات المالبس وكتلة الدهون بالوزن، فإن األصح 
هو االهتمام بقياسات الجسم أكثر من الميزان؛ ألنه هو الدليل الصحيح 
لنزول الوزن من الكتلة الدهنية وزيادة الكتلة العضلية، وكلما تحسنت 
الكتلــة العضليــة، تــم التخلــص مــن الدهون، وهــذا هو المطلــوب، لذا ال 

داعي لليأس واالستسالم واالهتمام بما يقوله الميزان.
6. اتبــاع نصائــح ومعلومــات غذائيــة خاطئــة عــن تخفيــف الــوزن مــن 
مصــادر غيــر موثوقــة في بعــض وســائل اإلعــالم والمجــالت ووســائل 

التواصل االجتماعي. 
7. التركيــز علــى نــوع معيــن مــن الغــذاء واســتخدام خلطــات إلذابــة 
الشــحوم وشــرب أعشــاب معينة أو تناول الخل في الصباح أو شــرب 
البرنامــج وتنــاول  النشــويات مــن  إلغــاء  أو  الريــق،  مــاء دافــئ علــى 
وجبــات بروتينيــة أو اتبــاع أنظمة تعتمــد على فصائل الــدم، هذه كلها 
تفقــد بضعــة كيلوجرامــات، ولكن ســرعان مــا يعود الــوزن المفقود بعد 
فتــرة قصيــرة، واألصح اتباع نظام الطبق الصحي بجميع المجموعات 

الغذائية بالكمية والنوعية.

تغيير سلوك العائلة بأكملها

من خالل تجربتكم.. كيف تغيرت حياة من نجح في ضبط وزنه؟
- الســعد: كان لتخفيــف الــوزن نتائــج إيجابيــة علــى الحالــة الصحيــة 
واالجتماعيــة للمتابعيــن الذين نفذوا مكونات البرنامج الصحي، ومنها 
ما قاد إلى تبني نمط حياة صحي وتغيير سلوك العائلة بأكملها، تحسن 
الحالــة الصحيــة منهــا تحســن فــي مســتويات الســكر، الكوليســترول، 
الدهــون الثالثيــة، تحســن فــي مســتويات ضغــط الــدم، وتحســن فــي 
أعــراض الجهاز الهضمي من ســوء هضم، وارتجاع وحموضة، تحســن 
الخصوبة لدى البعض من النســاء والرجال، حتى أدى نزول الوزن إلى 
حدوث الحمل، والتقليل من آالم المفاصل، وكذلك التقليل من أعراض 

االختناق الليلي، كما أدى إلى زيادة الثقة بالنفس لدى البعض. 
نجــاح  وقصــص  إنجــازات  متابعــة  فــي  بالجميــع  نتشــرف  العيــد:   -
المتابعيــن الذيــن نفــذوا البرنامــج الصحــي لحملــة “الســمنة.. ال تليــق 
بي”، في انســتغرام الحملة الرئيــس )@drkawthar_aleid( في صفحة 
البروفايــل بالهاياليــت؛ لمــا لها من أثــر في تحفيز وتشــجيع الكثير من 

المتابعين؛ للوصول لما ذكر من النتائج اإليجابية.

“السمنة ال تليق بي” تحقق انتشارا كبيرا في المجتمع

ــر غـــالـــبـــا عـــبـــر الــــــــرذاذ الــتــنــفــســي ــش ــت ــن ــب: الـــفـــيـــروس ي ــ ــ رج

ــة ــي ــان ــج ــم ــن الــحــمــلــة الــتــطــوعــيــة ال ــ ــة وجــــمــــال” ع ــحـ ـــ “صـ ــ ــد تـــتـــحـــدثـــان ل ــعـ ــسـ الـــعـــيـــد والـ

سامح رجب
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ضع مشاعرك جانًبا عند اتخاذ قرار يتعلق 
بالعمل.

ال تتأخر عن تقديم المساعدة لشريكك.

التزم بتعليمات طبيبك، وابتعد عما يضرك.

من الممكن أن تستعين بأحد شركاء الماضي.

نجاحك في العمل يؤدي لزيادة ثقتك بنفسك.

ال تسر وراء انفعاالتك وفكر جيًدا قبل أي قرار.

اهتم بصحتك بشكل أكبر، وال تخرج بثياب 
خفيفة.

نظم أولوياتك في العمل حتى ال تصاب 
بالتشتت.

ال تنتظر من شريكك تحمل ضغط عملك طوال 
الوقت.

احرص على ممارسة الرياضة، لتجنب المشاكل.

كن شخصا إيجابيا أكثر في حياتك المهنية.

احرص على التزام الوضوح والصراحة مع 
الناس.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 مارس

 1550
 مئـــات مـــن القـــوات اإلســـبانية 
تحـــت  األصلييـــن  والســـكان 
بيـــدرو  قيـــادة 
فالديفيـــا  دي 
مـــن  يتمكنـــون 
جيـــش  هزيمـــة 
ألفـــا   60 مـــن 
شـــعب  مـــن 

المابوتشي.

يســتعد بلبل الخليج الفنان نبيل شــعيل لطرح ألبومه 
الجديــد “كبير الفــن” 15 الجــاري، ويضم بيــن دفتيه 5 
أغنيات متنوعــة القوالب الموســيقية، تعاون فيها مع 
نخبــة من نجــوم الكلمة واللحن على مســتوى الخليج 

والوطــن العربي. ويحمــل األلبوم توقيع شــركة “روتانا” 
لإلنتــاج الفني، وتزامــن إعالن نبيل موعــد طرحه مع حملة 

إعالنية بدأتها “روتانا”. كما يســتعد شــعيل للكشــف عن تفاصيل مشروعات 
غنائية في الفترة المقبلة تجمعه مع كبار الشعراء.

تعاقــدت الفنانة كندة علوش على بطولــة حكاية جديدة من 
مسلســل “ليه ال”، وتحمل اســًما مؤقًتا وهو “ضي القمر” 
من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدي ويشارك في بطولتها 
محمد شــاهين ومحمد عالء، وتعكف المخرجة على اختيار 

باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيًدا لبدء التصوير 
خالل األيام المقبلة. مسلســل “ليه ال” قصة يســرى الفخراني، 

ولــكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفون، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة 
عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات.

يجسد الفنان هشــام ســليم دور لواء في المخابرات خالل 
أحداث مسلســل “هجمة مرتدة” للنجم أحمد عز، المقرر 
أن ينافس به في الســباق الرمضانــي المقبل، إذ يواصل 
التصويــر في الديكــور الخاص بالعمل وتجمع المشــاهد 

بينه وبين الفنانة ندى موســى. مسلســل “هجمة مرتدة” 
بطولة النجم أحمد عز، من إنتاج شــركة سينرجي، تأليف باهر 

دويدار، إخراج أحمد عالء، ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك 
في بطولة العمل كل من النجمة هند صبري والفنان نضال الشافعي.

هجمة مرتدةمسلسل ليه الجديد نبيل
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أغنيتهــا  كليــب  فيديــو  عــن  لحمامصــي،  غيثــة  المغربيــة  الفنانــة  كشــفت 
الجديدة ‘’بيك وال بيا”، في حفل ضخم بمدينة الدار البيضاء.

والحفل الذي حضـــره نخبة من ألمع 
نجوم الفن، وحشـــد ضخـــم من أهل 
الصحافـــة واإلعالم، وأشـــهر مؤثري 

منصات التواصل االجتماعي.
خـــالل  مـــن  لحمامصـــي  وتعاملـــت 
هذه األغنيـــة ‘’بيك وال بيا”، مع أنس 
العراقي فـــي كتابة الكلمـــات، تأليف 
ديجي فان، فيما عاد اإلخراج سعيد 

مسارية واإلنتاج لشركة “سيكما”.
واألغنيـــة تحكـــي عـــن قصـــة امـــرأة 
متمـــردة ترفـــض الرضوخ لســـيطرة 
لهـــا،  إخضاعـــه  ومحاولـــة  حبيبهـــا 

ورفضهـــا كل أشـــكال التقليـــل منهـــا 
كأنثى عبر فرض السيطرة الذكورية 
عليهـــا، إذ ترجمـــت غيثة هـــذا الفكر 
النســـوي، عبر تجسيد دور مجموعة 
داخـــل  النســـائية  الشـــخصيات  مـــن 
الكليـــب إلبراز الرســـالة التي تحاول 
األغنيـــة إيصالهـــا للجمهـــور. وعبرت 
لحمامصي في تصريحاتها لوســـائل 
باألصـــداء  ســـعادتها  عـــن  اإلعـــالم 
والتعاليـــق اإليجابيـــة، التي أشـــادت 
باألغنيـــة، وعدد المشـــاهدات الكبير 

التي حصدتها في ظرف قياسي.

“لحمامصي” تطلق “بيك وال بيا”

 1868
 هنري أوفاريل يحاول اغتيال األمير ألفريد دوق ساكس ودوق أدنبره غوتا.

 1894
تعبئة كوكا كوال في زجاجات وبيعها للمرة األولى في فيكسبيرغ، ميسيسيبي.

 1910
إطالق الطراد المدرع جيورجيوس أفيروف في ليفورنو.

1918
موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة.

 1922
أرمينيا وجورجيا وأذربيجان تشكل جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية.

 ،”The Invisible Man“ تصدر
إيرادات السينما البحرينية، 

في األسبوع الماضي. وعالميا، 
تصدر فيلم الرسوم المتحركة 

الكوميدي الجديد “أونوارد”، 
إيرادات السينما في أميركا 
الشمالية مطلع األسبوع، إذ 

حقق 40 مليون دوالر.

في مشاهد المعارك قدم 50 فارًسا في األكشن من كازاخستان ومونغوليا

ما ال تعرفونه عن الفيلم المقبل “موالن”

وتتنكـــر “موالن” فـــي زي رجل وُتطلق 
على نفسها اســـم “هوا جون”، وتواجه 
فـــي  لقدراتهـــا  واختبـــارات  مصاعـــب 
كل خطـــوة مـــن الطريق ويكـــون عليها 
تســـخير قوتهـــا الداخلية واالســـتفادة 

من إمكاناتها الحقيقية.
ويقدم الفيلم رحلة بطولية ســـتحولها 
إلى محاربة مرموقة وتكســـبها احترام 
األمـــة وعرفانها وتجعل والدها فخوًرا 

بها.
فريـــق  “مـــوالن”  فيلـــم  فـــي  ويشـــارك 
عمـــل عالمي شـــهير يضـــم: يايفـــاي لو 
فـــي دور “موالن”، ودونـــي ين في دور 
القائـــد “تونـــغ”، وتزي ما فـــي دور “زو”، 
وجيســـون ســـكوت لي في دور “بوري 
خان”، ويوسون أن في دور “هونغوي”، 
ورون يوان في دور الرقيب “تشيانغ”، 
“شـــيانيانغ”  دور  فـــي  لـــي  غونـــغ  مـــع 

وجيت لي في دور اإلمبراطور.
كارو  نيكـــي  إخـــراج  مـــن  والفيلـــم 
وســـيناريو ريك جافـــا وآماندا ســـيلفر 
مارتـــن،  وإليزابيـــث  هاينـــك  ولوريـــن 
ومأخوذ عن القصيدة الروائية بعنوان 

“أغنية موالن”.
ومنتجـــو الفيلـــم كريـــس بنـــدر وجيك 
والمنتجـــون  ريـــد  وجيســـون  وينـــر 
م.  وبـــاري  كونـــغ  بيـــل  التنفيذيـــون 

أوزبـــورن وتيـــم كودينغتـــون وماريـــو 
أيزكوفيتش. يبدأ عرض فيلم “موالن” 
في الســـينمات بالشـــرق األوســـط يوم 

26 مارس 2020.
بفريـــق  الفيلـــم  صنـــاع  واســـتعان 
الخطـــرة  الحـــركات  فـــي  متخصـــص 
مـــن الصيـــن وكازاخســـتان ومونغوليا 
ونيوزيلندا وأســـتراليا لتقديم مشـــاهد 

القتال المبهرة.
القتـــال  وشـــارك فـــي معظـــم مشـــاهد 
بالفيلـــم عدد من الممثلين األساســـيين 
وجيش يضم 100 من الكومبارس، كما 
تطلـــب عدد مـــن اللقطات المتسلســـلة 

االستعانة بالجياد.
وفي مشـــاهد المعارك، قدم 50 فارًســـا 
مـــن  الخطـــرة  الحـــركات  فـــي  خبيـــًرا 
كازاخســـتان ومونغوليا حركات مبهرة 

على ظهور الجياد.
وتصل براعة هؤالء الفرســـان الخبراء 
إلـــى الحد الـــذي يركبـــون فيـــه الجياد 
مـــع مواجهة الخلـــف وإطالق الســـهام 
في الوقت نفســـه، وبفضل االســـتعانة 

بفرســـان وجيـــاد فـــي الواقـــع، خرجت 
مشاهد القتال بشكل واقعي للغاية.

وتمـــت االســـتعانة بإجمالـــي 90 جواًدا 
لتصويـــر هـــذا الفيلـــم، بمـــا فـــي ذلـــك 
أيًضـــا  اســـتخدامه  تـــم  الـــذي  الجـــواد 

كجواد “موالن” باسم “بالك ويند”.
وتطلب إعداد الجياد بشـــكل مناســـب 
لتصوير مشـــاهد القتـــال تدريبها لعدة 

أشهر.
وتم تكليف فريق متخصص في دروع 
الخيـــول بتصميـــم الســـروج واألغطية 
والبطانيات، حتى تبدو واقعية وتالئم 
الجياد بشـــكل آمن وناجح، إلى جانب 
االستعانة بفريق متخصص في الشعر 
والمكياج لتركيب شـــعر مستعار لعرف 

الخيول وذيلها عند الحاجة.
حوالـــي  فـــي  الفيلـــم  تصويـــر  وتـــم 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  بالصيـــن،  موقًعـــا   20
الصيـــن،  بوســـط  هيوبـــاي  مقاطعـــة 
والكثبـــان الرمليـــة المغنيـــة بصحـــراء 
مينغشـــا شـــان في مقاطعة شينجيانغ 
بالشـــمال الغربـــي، والحديقـــة الوطنية 

الجيولوجيـــة تشـــانغيه دانكســـيا فـــي 
شـــمال وســـط الصيـــن، وجبـــل فاليـــم 
فـــي الشـــمال، وقريـــة مـــزار ودانهوانغ 
غانســـو  مقاطعـــة  فـــي  وجياكـــوان 
جانـــب  إلـــى  الغربـــي،  الشـــمال  فـــي 
اســـتديوهات مقاطعة تشـــيجيانغ في 

شرق الصين.
وصنـــع حوالـــي 4 آالف قطعـــة ســـالح 

لهذا الفيلم.
وتـــم صنعهـــا مـــن عـــدد مـــن الخامـــات 
مـــن  بعضهـــا  صنـــع  تـــم  المختلفـــة: 
اليوريثـــان  األلومنيـــوم بمقابـــض مـــن 
وكان بعضها نســـخة لينـــة للمعارك بين 

الممثلين.
واســـتندت صور الحيوانـــات المصممة 
الصـــور  حـــول  أبحـــاث  إلـــى  للـــدروع 
المســـتخدمة فـــي عصـــر أســـرة تانـــغ. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تـــم تزيين درع 
القائـــد “تونغ” وخوذتـــه وحزامه بصور 

للسالحف.
وبالنســـبة إلى اإلمبراطـــور، فقد زينت 

التنانين والُسُحب أرديته الخضراء.

خاص

صانعة األفالم الشـــهيرة نيكي كارو، تبث الحياة في قصة بطولية لمحاربة 
صينية أســـطورية في فيلم “موالن” من ديزني، وفيه تخاطر شـــابة جريئة 
بكل شـــيء من واقـــع حبها ألســـرتها ووطنها وتصبح من أعظـــم المحاربين 
فـــي الصين على اإلطالق. وتبـــدأ القصة عندما ُيصدر إمبراطور الصين أمًرا 
يقضـــي بضـــرورة خدمـــة رجـــل واحـــد مـــن كل عائلة في 
الجيش اإلمبراطوري؛ لحماية البالد من غزاة الشـــمال، 
تتخـــذ “هوا مـــوالن”، االبنـــة الُكبرى لمحـــارب مرموق، 

خطوات لتأخذ مكان والدها المريض.
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لطيفة بنت محمد تزور “المرموم: فيلم في الصحراء”

زارت رئيســة هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبي الشــيخة لطيفــة بنت محمد بن راشــد آل مكتوم، “دبي للثقافة” النســخة األولى مــن “المرموم: 
فيلــم فــي الصحــراء”، الحــدث الرائد الذي تنظمــه الهيئة في محمية المرموم؛ بهدف توفير منصة مبتكرة لدعم قطاع األفالم الناشــئة محليًا 
وإقليميًا، وإتاحة آفاق رحبة أمام المواهب الصاعدة في عالم صناعة الســينما إلثراء خبراتهم وتجاربهم، فضالً عن إلقاء مزيد من الضوء 

على “المرموم” كوجهة سياحية ثقافية ومحمية طبيعية تعكس غنى التراث اإلماراتي العريق. 

ونّوهـــت الشـــيخة لطيفـــة بأهميـــة هـــذا 
الحـــدث باعتبـــاره جـــزءًا من المبـــادرات 
الثقافيـــة التي تســـهم فـــي تحقيق رؤية 
إلـــى تكريـــس  الراميـــة  للثقافـــة”،  “دبـــي 
للفنـــون  عالميـــًا  مركـــزًا  اإلمـــارة  مكانـــة 
والثقافـــة، وحاضنـــة لإلبـــداع، وملتقـــى 

مزدهرًا للمواهب، مشيرًة سموها إلى أن 
“المرمـــوم: فيلـــم في الصحراء” يؤســـس 
إلـــى االرتقـــاء  لمرحلـــة جديـــدة تطمـــح 
بالمشـــهد الســـينمائي المحلـــي والعربـــي، 
عبـــر تشـــجيع المواهـــب المتميـــزة علـــى 
تقديم مزيد من األعمال الســـينمائية في 

دبي ودولة اإلمارات والمنطقة. 
ورّكـــز الحـــدث على االحتفـــاء بالمواهب 
الناشـــئة والمستقلة في الدولة، بما يمثله 
كمشـــروع رائد الحتضان ُصّناع الســـينما 
فـــي دولـــة اإلمـــارات مـــن خـــال منحهم 
منصـــة مثلـــى لعـــرض أعمالهـــم، وإتاحـــة 

الفرصة أمامهم لمناقشة الفرص المتاحة 
والتحديـــات التـــي قـــد يواجهونهـــا فـــي 
صناعة الســـينما؛ ما يســـهم فـــي تكريس 
دور دبي الداعم لشـــّتى مجاالت اإلبداع، 
وإســـهامها فـــي إحداِث نهضة ســـينمائية 

حقيقية في المنطقة. 
وأعربت ســـموها عـــن ســـعادتها باإلقبال 
الافـــت الـــذي شـــهده الحـــدث مـــن قبـــل 
جمهور واسع من المقيمين والزائرين من 

مختلف الجنسيات.

أسامة الماجد

ذكرت تقارير إعالمية، أن المغني بيت ديفيدسون أثار جدال واسعا، بعد  «
اعترافه أن صداقته السابقة مع النجمة أريانا غراندي، جعلته مشهورا، 

إذ إن أعماله حاليا أصبحت تحظى بنسب مشاهدة عالية.

يذكر أن ديفيدسون تحدث أخيرا للمرة األولى عن سبب انفصاله عن  «
غراندي، رغم إعالن خطوبتهما، مشيراً إلى أن عالقتهما بدأت بالتدهور 

بعد وفاة المغني ماك ميلر، حبيب غراندي السابق، بجرعة زائدة من 
المخدرات.
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جمــع العمــالت الورقيــة.. هواية تتخطى الفواصــل الجغرافية والعرقية واللغوية والدينية، ولهــا جذور موغلة في القدم، 
وإذا كان فهــم اإلنســان للكــون المحيــط به عن طريق تفســيرات الثقافات والحضارات المختلفــة المتعاقبة، فإن للعمالت 

دورا مهما في معرفة القيم الجمالية والتاريخية، كما أنها تعكس تطور بعض الحضارات. 

في دولنا الخليجيـــة تزدهر هواية 
ازدهـــار  الورقيـــة  العمـــات  جمـــع 
تنـــاول نخبـــة  فـــي  كبيـــرا ونراهـــا 
اختـــاف  علـــى  المواطنيـــن  مـــن 
والعلميـــة  الثقافيـــة  مســـتوياتهم 
وتباين أعمارهم وميولهم ومهنهم، 
البعـــض يحتفظ بها كإرث تاريخي 
ومن النوادر، والبعض اآلخر يتاجر 
وبأســـعار  البيـــع  طريـــق  عـــن  بهـــا 
مرتفعة جدا، أو للمبادلة، وشخصيا 
التقيـــت بالكثيـــر مـــن هـــواة جمـــع 
“االنتيك” ووجـــدت عندهم منجما 
ثريا مـــن العمات الورقيـــة النادرة 
منهم أحمد عواد، وصالح الحســـن، 

وحافـــظ عبدالغفـــار، وعبدالجليـــل 
أحمـــد، وعبـــدهللا الســـهلي، وعلـــي 

مساعد، وغيرهم.
ميـــزة العملـــة الورقية أنها تكشـــف 
عـــن جوانب عديدة تتعلق بالتراث 
والهويـــة والمطابـــع وتأخـــذك فـــي 
رحلـــة عبـــر التاريـــخ القديـــم، لترى 

“رهافة الحس الفني” وعلى القدرة 
اإلبداعيـــة، أجل. فالعملـــة الورقية 
تمامـــا،  التشـــكيلي  الفـــن  تشـــبه 

وكثيرة هي الشـــواهد المادية التي 
وصلتنـــا مـــن العصـــور التاريخيـــة 
القديمـــة تعبر عن العاقة الوطيدة 
بيـــن التشـــكيل والعمـــارة كتشـــييد 
المباني والقصور ورسم العمات. 

ففـــي العصـــور العربية اإلســـامية 
الحميميـــة  العاقـــة  اســـتمرت 

عمليـــة  فـــي  المثمـــر  والتعـــاون 
التركيـــب والتأليـــف بيـــن العمـــارة 
األنشـــطة  ومجمـــل  والتشـــكيل، 
واالجتماعيـــة  السياســـية 
واالقتصاديـــة والثقافية؛ ألن الفن 
هو الـــذي يوصلنا إلى التعرف على 
مبادئ المجتمع وفلســـفته، ويعمل 
وصقلـــه،  اإلنســـان  تهذيـــب  علـــى 
والفـــن في هذه الحالة ســـابق على 
العلم، وعن طريق الفن والتسجيل 
مـــن  والباحثـــون  العلمـــاء  تمكـــن 
تحديد معالـــم مختلف الحضارات 
وتوصلوا عـــن طريقها إلـــى الكثير 

مـــن النظريات الرياضيـــة والعلمية 
التي خلفها القدماء.

إًذا، هوايـــة جمع العمـــات الورقية 
ليســـت مجرد هواية، وإنما نشـــاط 
إنســـاني لـــه داللـــة علـــى الجوانـــب 
اإلبداعيـــة علـــى اختاف أشـــكالها 
األرض  مشـــارق  فـــي  وأنواعهـــا، 

ومغاربها.
نســـتعرض  هـــذا  تقريرنـــا  فـــي 
الورقيـــة  العمـــل  مـــن  مجموعـــة 
فقـــط  لنبيـــن  عشـــوائيا  اخترناهـــا 
التصاميـــم واألشـــكال ومقتضيات 

الفن والجمال.

العمالت الورقية.. تصاميم وأشكال وقيم جمالية وتاريخية
ــدة تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــراث والـــهـــويـــة ــ ــديـ ــ ــب عـ ــ ــوانـ ــ ــن جـ ــ ــف عـ ــشـ ــكـ تـ



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

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

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

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

للمرة الثانية فقط في التاريخ... شفاء مصاب باإليدز
أكد علماء بريطانيون أن ما يسمى بمريض لندن، الذي عانى 
مــن الفيروس المســبب لإليــدز، أصبح خالًيا مــن العدوى منذ 
أكثــر مــن عامين، لكنهم حــذروا من التحدث عن وجود عالج 

عام لمرض نقص المناعة البشرية.
وبحســب مــا نشــرته مجلــة “ذا النســيت إتــش آي فــي” يــوم 
الثالثــاء، تعــد هذه المــرة الثانية فــي التاريخ التــي يتم فيها 
عــالج مريــض من فيــروس نقص المناعة البشــرية، المســبب 

لإليدز.
وقــال الباحثــون الطبيــون بجامعــة “كامبريــدج” إنــه لــم يتــم 
العثــور علــى أي أثــر للفيروس في الحالة التــي عالجوها، بعد 
عاميــن ونصف العــام تقريًبا من خضوعه لعملية زرع الخاليا 

الجذعية.
وفــي الوقــت نفســه، حــذر الباحثــون مــن أن النتائــج ال تمثل 
عالًجــا عاًمــا لفيروس نقــص المناعة البشــرية، الذي يتســبب 

في وفاة نحو مليون شخص سنوًيا.
وأشــاروا إلــى أن عــالج الخاليا الجذعية قد تــم تناوله لعالج 

مرض منفصل.
ومريض لندن الذي كشف عن شخصيته مطلع هذا األسبوع، 
يدعى آدم كاســتيليخو، وتم تشــخيص إصابتــه العام 2003، 
وبــدأ تلقــي رعايــة طبيــة للســيطرة علــى المــرض منــذ العــام 

2012، وفــي نفــس العــام اكتشــفت إصابته بــداء )هودجكن( 
أحد أنواع السرطان.

وفــي العــام 2016، خضــع لعمليــة زرع نخــاع العظــم، والتــي 
تلقــى فيهــا خاليا جذعيــة من متبرعين لديهــم طفرة وراثية 

نادرة للغاية تمنع وجود فيروس نقص المناعة البشرية.
القضــاء علــى  إلــى  “إن هــذا اإلجــراء أدى  الباحثــون  وقــال 
فيــروس نقــص المناعــة فــي جســمه”. وأصبــح كاســتيليخو، 
ثانــي شــخص يعالــج من الفيــروس بعد تيموثي بــراون الذي 
كان يعــرف بـــ “مريــض برلين” وتعافــى من المرض فــي العام 
2011 بعد عالج مشــابه. وكان يعاني أيًضا من ســرطان الدم 

إلى جانب فيروس نقص المناعة البشرية.

أوقفــت الســلطات في واليــة لويزيانا 
األميركيــة امرأة على خلفية اتهامات 
خلصــت  بعدمــا  بالمخــدرات،  تتعلــق 
الشرطة إلى أنها دفعت 5 آالف دوالر 
كفالة لســجين “وبهــا رائحة ماريغوانا 

نفاذة”.
مــع  التحقيــق  الســلطات  وبــدأت 
ســتورمي لين بارفيت )33 عاما(، فور 
زيارتهــا لســجن آشــالند لدفــع كفالــة 
خلفيــة  علــى  هنــاك  محتجــز  لنزيــل 
اتهامات مرتبطة بالمخدرات، حســبما 
تيربــون  المنطقــة  قائــد شــرطة  قــال 
باريش، في بيان نقلته وســائل إعالم 

محلية.
ووفقا للبيان، فبعد شم رائحة النقود، 
فتــش محقق ســيارتها بينمــا كانت ما 
زالت في الســجن ووجد ما يقرب من 
40 ألف دوالر في الداخل، إلى جانب 

حوالي 100 حبة كلونوبين مخدرة.

كفالة “برائحة 
ماريغوانا” تقود 

امرأة للسجن
األقصــى،  المســجد  إمــام وخطيــب  دعــا 
عكرمة سعيد صبري، جميع الفلسطينيين 
إلى ضرورة االلتــزام بالتعليمات الصادرة 
عــن الجهــات الرســمية بخصــوص تفادي 
وقــال  كورونــا.  فيــروس  رقعــة  اتســاع 
اإلمــام فــي بيــان لــه أمــس األربعــاء: “من 
الوقائيــة وتطبيــق  بالتعليمــات  يلتــزم  ال 
الحجــر الصحي، فهو آثم شــرعا، وهذا ما 

أميل إليه وأفتي به”.

وأضــاف: “رســولنا األكــرم قــد أقــر مبــدأ 
األمــراض  مــن  وقايــة  الصحــي  الحجــر 
المعدية، وظهر ذلك جليا في موضوعين، 

وهما: مرض الطاعون، ومرض الجذام”.
مــن جهتــه، أعلــن الناطق باســم الحكومة 
الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس، أنه لم 
تســجل إصابات جديدة بفيروس كورونا 
الصحــي  الوضــع  وأن  فلســطين،  فــي 

للمصابين الـ 30 مستقرة.

ألغــت محكمــة االســتئناف فــي الكويــت، 
مواطــن  بحبــس  حكمــا  األربعــاء،  أمــس 
كويتــي دعا إلى “مســابقة أجمل ســيقان” 
دينــار  آالف   5 مبلــغ  بتغريمــه  وقضــت 

كويتي.
ونشــرت قنــاة “ميديــا كــورت” المختصــة 
باألخبــار القضائية واألمنية، تغريدة على 
صفحتهــا الرســمية علــى موقــع “تويتــر”، 
تشير فيها إلى فرض غرامة مالية بمقدار 
5000 دينــار كويتــي.  وكانــت الجنايــات 

الكويتــي  بســجن  قضــت  قــد  الكويتيــة 
المتهــم مــدة عاميــن، مــع الشــغل والنفــاذ 
بتهمــة مخالفــة اآلداب العامة بعد دعوته 
إلــى  مصــَور  فيديــو  مقطــع  خــالل  مــن 

مسابقة لتصوير سيقان النساء.
وتعــود القضيــة إلــى مطلــع شــهر نوفمبــر 
خــالل  مــن  المتهــم  دعــا  حيــن   ،2019
مقطع فيديو إلى مســابقة لتصوير أجمل 
للنســاء”، مقابــل جائــزة ذهبيــة  “ســيقان 

)خلخال( ألجمل صورة.

خطيب األقصى: من ال يلتزم بالحجر الصحي آثم

إلغاء حبس صاحب مسابقة “أجمل سيقان” في الكويت

سياح أجانب يزورون معبد األقصر في مدينة 
األقصر بجنوب مصر )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
مــوت  لحظــة  يوثــق  فيديــو  مقطــع 
ســمك قــرش أبيــض كبير، بعدمــا هاجم 
داخــل  كانــوا  غواصيــن  عنيــف  بشــكل 
قفــص حديــدي. وأظهر مقطــع الفيديو، 
الــذي نشــره راكــب األمــواج البرازيلــي 
تياغو جــاكاري، على صفحته الرســمية 
القــرش  هجــوم  لحظــات  “إنســتغرام”، 
بشكل عنيف على القفص، الذي تحصن 
غواصــان بداخلــه. وبينمــا كان القــرش 
يحــاول اختراق القفــص والوصول إلى 
الغواصيــن اإلثنين، علق بشــكل مفاجئ 
بيــن قضبــان القفــص، ليصــاب بجــروح 
أنفــه  إخــراج  محاولتــه  أثنــاء  مميتــة 

العالق في القفص.
وفي نهاية الفيديو يظهر سمك القرش، 
الــذي يزيــد طوله علــى 3 أمتــار يتوجه 
أي مؤشــرات  دون  المحيــط  قــاع  إلــى 

تدل على بقائه حيا.

 40 وتســمم  حتفهــم  شــخًصا   12 لقــي 
آخريــن فــي محافظــة مازندران بشــمال 
إيران جراء تناولهم مشــروبات كحولية 
مغشوشــة، ظنــا منهــم أنهــا تحميهم من 
فيــروس كورونــا.  وتوفي فــي اليومين 
األخيريــن فــي مدينتــي كــرج واألهــواز 
وفي إقليم كردســتان إيران 53 شــخصا 
عــدد  أصيــب  فيمــا  العشــرات،  وتســمم 
منهم بالعمى، إثر اســتهالكهم مشروبات 
كحولية مغشوشــة. ويتــداول الكثيرون 
فــي إيــران وخارجها معلومات تفيد بأن 
اســتهالك المشــروبات الكحولية يساهم 
فــي الوقاية من فيــروس “كورونا” الذي 

تفشى في أكثر من 100 بلد.
وفــاة   63 عــن  أمــس  إيــران  وأعلنــت 
المســتجد  كورونــا  بفيــروس  إضافيــة 
خــالل الـــ24 ســاعة الماضيــة، فــي أعلى 
حصيلة يومية منذ إعالن السلطات عن 

أول الوفيات بالفيروس.

قرش كبير يقتل 
نفسه في هجوم 

عنيف على غواصين

مشروبات كحولية 
مغشوشة تودي 

ا بحياة 12 إيرانيَّ
قتــل صيــادون غير شــرعيين فــي كينيا الزرافــة البيضاء الوحيــدة في العالم 

وعجلها، وفق ما أعلنت جمعية محلية لحماية البيئة.

ويقــول المحافظــون علــى البيئــة، إن 
قتــل الزرافــة البيضــاء وعجلهــا، فــي 
شــمال شــرقي كينيــا، يشــكل “ضربــة 
المجتمــع  اتخذهــا  هائلــة  لخطــوات 
للحفاظ على األنواع النادرة والفريدة 

من نوعها”.

الزرافتيــن  جيفتــي  علــى  وعثــر 
البيضاويــن، اللتين لم يتم اإلبالغ عن 
مشــاهدة مثلهمــا فــي أي بلــد آخر في 
العالم “هيكلين عظميين بعدما قتلهما 
صيــادون غيــر شــرعيين” فــي محمية 

في غاريسا في شمال شرقي كينيا.

صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم

ممثلة بوليوود سونال تشوهان أثناء مهرجان األلوان هولي في مومباي 
)أ ف ب( وبعد نفوق الزرافتين، اللتين تستمدان لونهما من حالة تصبغ نادرة للغاية، يعتقد أن ذكر زرافة 

بيضاء ثالثة، هي صغير الزرافة األنثى المذبوحة، هو الزرافة الوحيدة المتبقية في العالم، بحسب 
بيان صادر عن جمعية “إشاكبيني هيروال” المحلية التي تدير المحمية.

كشــفت وثائــق المحكمــة أن المنتــج 
هارفــي  األميركــي  الســينمائي 
أن  مــرة  ذات  اقتــرح  واينســتين، 
جينيفر أنيستون “يجب أن ُتقتل”. 

وتمكنــت صحيفــة “نيويــورك تايمز” 
مــن مراجعــة الوثائــق، قبــل أن يقــع 
الكشــف عنها عن طريق إرسالها عبر 
وســائل  وعــدة  اإللكترونــي  البريــد 
اإلثنيــن  ظهــر  بعــد  أخــرى،  اتصــال 

الماضي.
تايمــز”  “نيويــورك  ووفقــا لصحيفــة 
التــي قامــت بمراجعــة الوثائــق، فإن 
واينستين اعتقد، عن طريق الخطأ، 

بالتحــرش،  اتهمتــه  أنيســتون  أن 
وكتــب لوكيلــه: “يجــب قتــل جنيفــر 

أنيستون”.
إال أنه اتضح فيما بعد أن أنيســتون 
هــذا  مثــل  الواقــع،  فــي  تقــدم،  لــم 

االدعاء.
وقــال المســؤول عــن الدعايــة لــدى 
فــي  هوفانــي،،  ســتيفن  أنيســتون، 
تصريــح لصحيفة “نيويــورك تايمز”، 
أن واينستين “لم يقترب منها بشكل 
كبيــر حتى يتمكــن من التحرش بها، 
اإلطــالق  علــى  بمفردهــا  تكــن  ولــم 

معه”.

“وحش هوليوود”: جينيفر أنيستون “يجب أن ُتقتل”

التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت 
االجتماعــي أغنيــة يؤديها اإلعالمي 
المصــري جابــر القرموطــي، تناقــش 
والعالــم  مصــر  فــي  الســاعة  قضيــة 
ذلــك  ويأتــي  كورونــا.   فيــروس 
المصــري  اإلعالمــي  إجــراء  بعــد 
الشــهير حــوارا مع “فيــروس كورونا 

افتراضــي”، مــّرر من خالله رســائل للجمهور بشــأن النظافة العامــة واالعتناء بالصحة. 
وجــاءت األغنيــة التــي حملــت عنــوان “يابــا يابــا م الكورونــا” علــى نفس لحــن ورقصة 
“الكرومبة”، التي اشــتهرت بأدائها فرقة رضا، واشــتهرت بظهورها في فيلم “غرام في 
الكرنــك”، وتعــود أصولها إلى الفولكلور المصري. وتحث كلمات األغنية على الحذر من 
فيروس الكورونا، ومن اإلشاعات بشأن الكورونا. وحظيت األغنية بمشاهدات واسعة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وســط تعليقــات ســاخرة، وأخرى داعمة لألســلوب 

والرسالة التي قدمها القرموطي عبر حواره وأغنيته.

إعالمي مصري يغني لـ”كورونا” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:31

 11:48 

03:12 

05:46

07:16
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