
قال وزير األشغال وشؤون البلديات  «
والتخطيط العمراني عصام خلف 

لدى توزيع البطاقة الزراعية على 
المزارعين إن الوزارة بدأت باتخاذ 

خطوات عملية نحو تنفيذ مجموعة 
من الخطط ضمن إستراتيجيتها 

للنهوض بالقطاع الزراعي.

قرر مصرف البحرين المركزي  «
أمس وبأثر فوري، خفض سعر 
الفائدة الذي يفرضه المصرف 

على مصارف قطاع التجزئة 
مقابل تسهيالت اإلقراض 

بنسبة 1.55 %، من 4.00 % 
إلى 2.45 %.

أكدت  مدير المنظمة،  «
تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

للدبلوماسيين في جنيف، أمس، 
أن فيروس كورونا على الرغم 

من تحوله إلى وباء عالمي يمكن 
السيطرة عليه إذا عززت الدول 

إجراءات التصدي له.

تسبب فيروس” كورونا” في  «
شلل األنشطة الفنية والثقافية 

في دولة الكويت بعد أن قرار 
مجلس الوزراء الكويتي إغالق دور 

العرض السينمائي والمسارح. 
وأكد الفنان عبدالرحمن العقل 

أن المسرح يعاني بشدة.

أسقط فريق النجمة نظيره  «
باربار “حامل اللقب” بنتيجة 

)22/25( في المواجهة التي 
جمعتهما مساء الخميس 

ضمن الجولة األولى 
لسداسي دوري أندية الدرجة 

األولى لكرة اليد.
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المنامة - وزارة األشغال

وقع وزير األشغال وشؤون البلديات 
خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
الــخــدمــات  مــجــمــع  تشييد  اتــفــاقــيــة 
االجتماعية بمدينة عيسى مع تحالف 
الــمــقــاولــيــن الــكــويــتــي والــبــحــريــنــي 
المؤلف من “خالد الخرافي واخوانه” 
بحضور  للمقاوالت”،  تــاون  و”داون 
مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة ســمــو الــشــيــخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
االجتماعية  والتنمية  العمل  ووزيــر 

ــن كــبــار  جــمــيــل حـــمـــيـــدان وعـــــدد مـ
لصالح  المشروع  المسؤولين.وينفذ 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
بعد أن تمت ترسيته من قبل مجلس 
تبلغ  بتكلفة  والمزايدات  المناقصات 
تنفيذه  يتم  إذ  ديــنــارا،   7,347,994
الخليجي  الــتــنــمــيــة  بــرنــامــج  ضــمــن 
للتنمية  الــكــويــتــي  الـــصـــنـــدوق  مـــن 
العربية، وتستغرق مدة  االقتصادية 

التنفيذ 26 شهرا.

لتشييد مجمع الخدمات بمدينة عيسى

الرياض - مباشرالمحرق - طيران الخليج

أكـــدت “طـــيـــران الــخــلــيــج” الــتــزامــهــا 
بقرار اإلدارة العامة للطيران المدني 
ــرحــات  ــشــأن تــعــلــيــق ال بــالــكــويــت ب
ــى مـــطـــار الــكــويــت  ــ مــؤقــًتــا مـــن وإلـ
ليل  بعد منتصف  ــدءًا من  ب الــدولــي 
يوم الجمعة 13 مارس وحتى إشعار 

آخر.

ــؤون  وشـ األشـــغـــال  وزارة  طــرحــت 
الــبــلــديــات أمـــس مــنــاقــصــة لــشــؤون 
لمشروع  الثانية  للمرحلة  األشــغــال 
ــبــحــريــن  ــاء شــــــارع جـــنـــوب ال ــشــ ــ إن
أقلهما  عطاءان  إليها  تقدم  الدائري 
بقيمة 12.3 مليون دينار، في حين 

أكبرها بقرابة مليون دينار.

بين  التجاري  التبادل  إجمالي حجم  بلغ 
البحرين والسعودية في 12 شهرا خال 
2019، نحو 12.4 مليار ريال )3.3 مليار 
 3.27  ( ريــال  مليار   12.3 مقابل  دوالر(، 
بحسب   ،2018 الــعــام  عــن  دوالر(  مليار 
بيانات  على  تستند  “مباشر”،  لـ  إحصاء 
ــعــامــة لــإحــصــاء الــســعــوديــة. الــهــيــئــة ال

الــواردات من البحرين نحو 6.4  وبلغت 
مليار ريال سعودي )1.71 مليار دوالر(، 
مقابل 6.12 مليار ريال في الفترة نفسها 
التبادل  حجم  وجــاء   .2018 الــعــام  مــن 
الـــتـــجـــاري بــيــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة 
التبادل  إجمالي  من  الثاني  المركز  في 
التجاري للسعودية مع بقية دول مجلس 

التعاون الخليجي.

التبادل التجاري مع السعوديةللشارع الدائري الجنوبي“طيران الخليج” تعلق الرحالت للكويت

)٠٩()٠٨()٠٨(

0309121914

النجمة ُيسقط “حامل اللقب”شلل في الحركة الفنية بالكويتالصحة العالمية: “كورونا” قابل للسيطرة“ المركزي” يخفض الفائدة على “اإلقراض”توزيع البطاقات الزراعية

وزير الداخلية: الموقف غير قابل للتسيس أو الطائفية ونجحنا بتضافر الجميع

سلوك إيران عدوان بيولوجي محرم دوليا

المنامة - بنا

الشيخ  أول  الفريق  الداخلية  وزيــر  قال 
إيــران  إن  آل خليفة  عــبــدهللا  بــن  راشـــد 
بــتــكــتــمــهــا ســمــحــت بــانــتــقــال فــيــروس 
من  يعد  األمــر  هــذا  وإن  للخارج،  خطير 
المحرم  الــبــيــولــوجــي  الـــعـــدوان  أشــكــال 
ــدد عــلــى أن “الــمــوقــف غير  دولـــيـــا”. وشـ
قابل للتسيس أو الطائفية، ونجحنا في 

مواجهة هذا الوضع بتضافر الجميع”.
نائب  العهد  ولــي  توجيهات  على  وبــنــاًء 
لرئيس  األول  ــائــب  ــن ال األعـــلـــى  ــقــائــد  ال
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
ُعقد  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
السلطتين  بين  مشترك  اجــتــمــاٌع  أمــس 
ــى مــســتــجــدات الــتــعــامــل  لـــلـــوقـــوف عــل
كورونا  فيروس  انتشار  ومنع  الحتواء 
)كــوفــيــد 19( واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 
البحرين،  المتخذة من مملكة  والوقائية 

العليا  المصلحة  تحقيق  عــلــى  حــرصــًا 
للمملكة ومصلحة المواطن ترجمًة لرؤى 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  وتطلعات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي 
في  ــمــواطــن  ال وســامــة  تــضــع مصلحة 
وزير  وأشار  أولويات جالته.  أول سلم 
الداخلية إلى أن من “أهم التحديات في 

هذا الموضوع الصحي العام، تكتم إيران 
األمر،  بداية  في  الفيروس  انتشار  على 
واألعــراف  القوانين  خالفت  إيــران  وأن 
الدولية، كما لم تقم بختم جوازات السفر 
لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، 
مع العلم أننا لم نمنع مواطنينا من السفر 

إلى إيران”.

 اجتماع مشترك بين السلطتين للوقوف على مستجدات التعامل الحتواء ومنع انتشار “كورونا”

نــعــى الـــديـــوان الــمــلــكــي أمــس 
ــد بن  بــن راشـ الــشــيــخ عيسي 
عبدهللا آل خليفة. وجاء في 

البيان: 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

اْلُمْطَمِئنَُّة  ــْفــُس  الــنَّ ــُتــَهــا  َأيَّ “َيـــا 
ــًة  ــَيـ ــى َربِّـــــِك َراِضـ ــ ــــي ِإَلـ ــِع ــ اْرِج
ِعَباِدي  ِفي  َفاْدُخِلي  ًة،  َمْرِضيَّ
ــِتــي”. صــدق هللا  َواْدُخـــِلـــي َجــنَّ

العظيم.
بــقــلــوب مــؤمــنــة بــقــضــاء هللا 
وقدره، ينعى الديوان الملكي 
معالي الشيخ عيسي بن راشد 

بن عبدهللا آل خليفة.
بـــواســـع  الـــفـــقـــيـــد  تـــغـــمـــد هللا 

ــــه فــســيــح  ــن ــكــ ــتــــه، وأســ ــمــ رحــ
الصبر  ــه  ــ ذوي وألـــهـــم  جــنــاتــه، 

والسلوان.
 إنا لله وإنا إليه راجعون.

عيسى بن راشد في ذمة اهلل

الخميس وزيــر  أمــس  يــوم  ــدر  أصـ
ــة  ــيـ ــامـ ــؤون اإلسـ ــ ــشــ ــ ــ الــــعــــدل وال
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
بمنع  من خاله  أمر  تعميما  خليفة 
محامية معروفة وعدد 6 محامين 
ــون فــــي مــكــتــبــهــا مــن  ــعــمــل مـــمـــن ي
العدل  وزارة  مباني  إلــى  الــدخــول 
آخر؛ وذلك  إشعار  والمحاكم حتى 
من منطلق تفعيل اإلجراءات التي 
أعلنت عنها وزارة الصحة لمكافحة 
ــا على  ــرصـ ــا وحـ ــ ــروس كــــورون ــيـ فـ
ان  على  العامة،  والصحة  السامة 

يبدأ العمل به فور صدوره.
ــر وكـــيـــل الــــــوزارة  ــ ــوزي ــ ــب ال ــالـ وطـ
والموظفين  المختصين  بتوجيه 
في الوزارة للعمل والتقيد بما جاء 

في التعميم.

منع دخول محامية 
مشهورة و6 من 

موظفيها المحاكم

المواطنين بأيدي طواقم طبية وطنية الوزراء: نستبشر بتعافي عدد من  سمو رئيس 

كل بحريني جندي بساحة المعركة لمواجهة “كورونا”

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
أن  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 
دائــمــا  كــانــت وســتــظــل  الــبــحــريــن  مملكة 
بأبنائها المخلصين الذين يضربون  قوية 
أروع المثل في التعاون والبذل والعطاء 
وأشــار  ووطــنــهــم،  مجتمعهم  سبيل  فــي 
بوعيه  اليوم  مواطن  كل  أن  إلــى  سموه 
لمواجهة  المعركة  ساحة  في  جندي  هو 
فيروس كورونا )كوفيد19( الذي يتعرض 

له كل العالم.
بــجــســارتــه  الـــشـــعـــب  أن  وأكــــــد ســـمـــوه 
ووطــنــيــتــه ســيــتــجــاوز هــــذه الــمــرحــلــة 
مؤرخة  وســتــكــون  بتحدياتها  الدقيقة 
ضمن قصص النجاح التي يحققها في كل 
ميدان، وها نحن يوميا نستبشر بتعافي 
الــفــيــروس  هـــذا  مــن  مــن مواطنينا  عـــدد 
على أيدي طواقم طبية بحرينية لها منا 
تضحياتها  على  التقدير  وكل  الدعم  كل 
وعملهم المخلص الذي أبهر العالم وجعل 
تتركز  والمنظمات  الــدول  من  اإلشــادات 

عــلــى كــيــفــيــة تــعــامــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــفــيــروس، منوها  االحــتــرافــي مــع هـــذا ال
ولي  بذلها  التي  الطيبة  بالجهود  سموه 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وحث سموه شعب البحرين على التكاتف 
الذي سينتهي  التحدي  في مواجهة هذا 
الجميع  وليطمئن  خير،  على  هللا  بحول 
بأن الوضع الصحي في المملكة ال يبعث 

التعامل  تؤكد  والــمــؤشــرات  القلق  على 
االحترافي مع الفيروس، مؤكدا سموه أن 
اإلجــراءات  جميع  اتخذت  قد  الحكومة 
من  أي  تأثر  عــدم  لضمان  واالحتياطات 
خدماتها بهذا التطور الذي سببه فيروس 
كورونا على جميع الصعد، مشددا سموه 
على أن توجيهاتنا ومتابعتنا مستمرة مع 
كل الجهات الحكومية؛ لضمان عدم تؤثر 
بهذا  المختلفة  القطاعات  أو  الــمــواطــن 

الوضع القائم قدر اإلمكان.
ووجـــه ســمــوه رســالــة شكر وتــقــديــر إلى 
لخدمة  وجهده  وقته  كرس  مواطن  كل 
إخـــوانـــه وأخـــواتـــه الــمــصــابــيــن وكـــل من 
من  الكبرى  الوطنية  الحملة  فــي  شــارك 
وأفـــراد  حكومية  ومــؤســســات  وزارات 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــامــ ــلـــى ســ لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الغالية،  بحريننا  أرض  على  والمقيمين 
وأدامـــه  الــوطــن وشعبه،  هــذا  حفظ هللا 
الحكيمة  الــقــيــادة  تحت  عــزيــزا  شامخا 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

عفو ملكي عن 901 محكوم لدواٍع إنسانية
تطبيق القانون على 585 نزيال قضوا نصف مدة العقوبة

المنامة - بنا

ــد األعــلــى  ــائ ــق ــبـــاد ال أصــــدر عــاهــل الـ
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مـــرســـومـــًا مــلــكــيــا ســامــيــًا 
الــمــحــكــوم عليهم،  بــعــض  بــالــعــفــو عــن 
ــدواع إنــســانــيــة وفـــي ظــل الــظــروف  ــ ل
المشمولين  عــدد  بلغ  حيث  الــراهــنــة، 
وزيــر  وصــرح   .)901( السامي  بالعفو 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
قامت  الـــوزارة  “أن  خليفة  آل  عبدهللا 
ــة وافـــيـــة عـــن أوضـــاع  ــ ــإجـــراء دراسـ بـ
ــزالء اإلصــــاح والــتــأهــيــل  ــ وظــــروف ن
المحكوم  الــعــقــوبــات  يــقــضــون  ــذيــن  ال
عليه  تنطبق  مــن  تحديد  بغرض  بها، 
الــشــروط الــمــوضــوعــيــة والــقــانــونــيــة”، 
الـــوزارة فــي إجــراء  إلــى اعتماد  الفتا 
لتحديد  مجردة  معايير  على  الدراسة 
إنسانية  ألســبــاب  للعفو  المستحقين 
الراهنة، وفي ضوء  في ظل الظروف 
االتفاقيات  ومــبــادئ  الــقــانــون  أحــكــام 
مراعاة  مع  اإلنــســان،  لحقوق  الدولية 

النزيات وصغار السن والمرضى ممن 
عن  فــضــاً  خــاصــة،  رعــايــة  يحتاجون 
التي  التأهيلية  بالبرامج  االلتزام  مدى 

تنظمها مؤسسة اإلصاح والتأهيل”.
“يجري  أنــه  الداخلية  وزارة  وذكـــرت 
حاليًا تنفيذ أحكام اإلبعاد التي تكون 
الذين سيتم  قد صدرت ضد األجانب 
تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في 
بــادهــم”. مــن جهة أخــرى وبــنــاء على 

لسائر  ــصــادرة  ال الملكية  التوجيهات 
بالتوسع  بالمملكة  المعنية  الــجــهــات 
العقوبات  قــانــون  أحــكــام  تطبيق  فــي 
المحكوم  ــظــروف  ل مـــراعـــاة  الــبــديــلــة، 
عليهم الشخصية واألسرية والدواعي 
بالعقوبة  الستبدالها  المبررة  اإلنسانية 
السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح 
الــداخــلــيــة  وزارة  انــتــهــت  الــمــجــتــمــع، 
ــون  ــان ــق إلــــى تــطــبــيــق أحـــكـــام ذلــــك ال
عليهم  المحكوم  من  نزيا   585 على 
ــدة الــعــقــوبــة  والـــذيـــن قــضــوا نــصــف مـ
وذلــك  بها،  المحكوم  للحرية  السالبة 
ــم فـــي ضــوء  ــهـ ــاعـ بــعــد دراســــــة أوضـ
بقانون  المقررة  والــضــوابــط  الــشــروط 
العقوبات والتدابير البديلة. وتم اتخاذ 
المقررة، وأصدر  القانونية  اإلجــراءات 
بــإبــدال  قــــراره  الــعــقــاب  قــاضــي تنفيذ 
المتبقية  للحرية  السالبة  العقوبة  مدة 
على هؤالء المحكوم عليهم، بإلحاقهم 
وبــاإللــزام  وتدريبية  تأهيلية  ببرامج 
ببعض أنواع العقوبات البديلة األخرى.

سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

)15(

)02(

عيسى بن راشد

محرر الشؤون المحلية

7
ماليين دينار

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

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh/COVID19 

عزيزي المواطن والمقيم

12.33.3
دينار دوالرمليون  مليــار 

أمل الحامد

)04(

صانع البهجة بكأس الخليج.. رمز 
)15(رياضي عصي على النسيان



المنامة - بنا

صـــرح المحامـــي العـــام رئيـــس نيابـــة 
الـــوزارات والجهات العامة المستشـــار 
إطـــار  فـــي  بأنـــه  البوعلـــي  حســـين 
اإلجراءات الصحية المتخذة لمكافحة 
األمـــراض الســـارية، وتطبيقـــا ألحكام 
القانـــون رقـــم 34 لســـنة 2018 بإصدار 
قانـــون الصحـــة العامـــة الـــذي يخـــول 
للوزيـــر المختـــص اتخـــاذ مـــا يـــراه من 
إجراءات لمواجهة األمراض الســـارية 
للحيلولـــة دون تفشـــيها، وبنـــاء علـــى 
قرارات وزير الصحة الصادرة بتحديد 
وبإجـــراءات  األمـــراض،  تلـــك  أنـــواع 
الوقاية والعـــزل والعالج من األمراض 
وأماكـــن  لكيفيـــة  والمنظمـــة  الســـارية 
فـــي  المشـــتبه  أو  المصابيـــن  عـــزل 
إصابتهـــم باألمـــراض الســـارية، والتي 
مـــن بينها فيـــروس كورونا، فإنه يجب 
التنبيـــه إلـــى أن مخالفـــة أحـــكام هـــذه 
القرارات يشـــكل جريمـــة معاقبا عليها 

وفقا للقانون، وبالتالي فإن عدم التزام 
أي شـــخص بإجراءات العزل المتخذة 
بشأنه إلصابته أو لالشتباه في إصابته 
مغادرتـــه  ذلـــك  فـــي  بمـــا  بالفيـــروس 
المكان المحدد لعزله سواء كان إحدى 
المؤسسات الصحية أو منزله سيترتب 
عليه مساءلته جنائيا، وستبادر النيابة 
بتطبيـــق القانـــون وتقديمـــه للمحاكمة 
عليهـــا  المعاقـــب  الجريمـــة  تلـــك  عـــن 
أشـــهر   3 عـــن  تقـــل  مـــدة ال  بالحبـــس 
وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار وال 
تجاوز 10 آالف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين.وتلقـــت النيابـــة العامة بالغات 
بثـــالث حـــاالت خالفـــت إجـــراءات الحجر 
الصحـــي االحتـــرازي التي اتخـــذت إزائهم، 
وهي لطبيـــب ومحامية ورجل أعمال وقد 
باشـــرت التحقيق فور ورود تلك البالغات، 
وأمرت بعرض المتهميـــن عليها بعد انتهاء 

مدة الحجر الصحي االحترازي.

مخالفة إجراءات العزل جريمة جنائية

بناًء على توجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وحرصا على اســتمرار تعزيز التعاون المشــترك بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، ُعقد أمس اجتماٌع مشــترك بين 
السلطتين للوقوف على مستجدات التعامل الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( واإلجراءات االحترازية والوقائية 
المتخــذة مــن قبــل مملكــة البحريــن، حرصًا على تحقيــق المصلحة العليا للمملكــة ومصلحة المواطن ترجمًة لــرؤى وتطلعات عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تضع مصلحة وسالمة المواطن في أول سلم أولويات جاللته، وهو 
ما تضعه الجهات المعنية موضع التنفيذ من خالل الجهود الوطنية التي يقوم بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 
19 والجهات ذات العالقة بقيادة ومتابعة مســتمرة من صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، والتــي كان لهــا عظيــم األثــر في احتواء ومنع انتشــار الفيــروس داخل المملكــة، وحصول المملكة على اإلشــادة 

الدولية من منظمة الصحة العالمية باعتبارها أنموذجًا يحتذى في التعامل مع فايروس كورونا.

اجتماع مشترك بين السلطتين بشأن مستجدات “كورونا” بناًء على توجيهات سمو ولي العهد

الموقف غير قابل للتسييس والطائفية ونجحنا في مواجهة الوضع
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي على “التاجي”

البحرين  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  ــت  ــ أدان
ــي الـــذي استهدف  بــشــدة الــهــجــوم اإلرهــاب
تستضيف  التي  العسكرية  التاجي  قاعدة 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي جــمــهــوريــة 
الــعــراق، والـــذي أســفــر عــن مقتل وإصــابــة 

عدد من أفراد قوات التحالف.
أمس  بيان  فــي  الخارجية  وزارة  وأكـــدت 
دعـــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــقـــوات الــتــحــالــف 
كبيرة ألجل  من جهود  تبذله  فيما  الدولي 
أمن واستقرار جمهورية العراق والمنطقة، 
المجتمع  اتـــخـــاذ  ضـــــرورة  عــلــى  مـــشـــددة 
الــدولــي لــمــوقــف حـــازم مــن هـــذه األعــمــال 

اإلرهابية والقوى الداعمة لها.

اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستجدات فيروس كورونا بناًء على توجيهات سمو ولي العهد

الرميحي يشيد بدور الصحافة في تعزيز الوحدة الوطنية
قيادة سمو ولي العهد للفريق الوطني نموذج دولي بإدارة التحديات

أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم علـــي الرميحي أن 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن بجميـــع مؤسســـاتها 
وشـــعب  التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام  ملتزمـــة 
البحريـــن بتوفيـــر جميع المعلومـــات بكل أمانة 
وشـــفافية، تنفيًذا للتوجيهات الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وشـــّدد وزير شؤون اإلعالم على أن قيادة ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة للفريـــق الوطنـــي 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، شـــكلت 
نموذًجـــا عالمًيا في إدارة التحديات وشـــهد لها 
المجتمـــع الدولـــي بالفاعلية والكفاءة، مشـــيدا 
بالجهـــود الوطنيـــة الكبيـــرة التـــي تبذلها جميع 
المواطـــن  لخدمـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
والمقيم والحد من انتشار الفيروس، فالبحرين 

أمانة بيد الجميع.
وعّبر وزير شؤون اإلعالم عن تقديره وامتنانه 
البحريـــن  دفـــاع  وقـــوة  التشـــريعية  للســـلطة 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة  ووزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت وإدارتـــي األوقـــاف 

علـــى الجهـــود المقـــدرة التـــي يبذلونهـــا حرًصا 
علـــى ســـالمة الوطـــن والمواطنيـــن، مؤكـــًدا أن 
هذه الجهـــود المضنية هي محل تقدير شـــعب 

البحرين، وإعجاب العالم بأسره.
بالمواطنيـــن  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  وأهـــاب 
األخبـــار  اســـتقاء  ضـــرورة  إلـــى  والمقيميـــن 
والمعلومات من مصادرها اإلعالمية الرســـمية، 
وعـــدم االنجرار خلـــف الشـــائعات والمعلومات 
غيـــر الدقيقـــة التـــي يتـــم تداولهـــا عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، منوها بالـــدور الوطني 
المســـؤول الـــذي تلعبـــه المؤسســـات الصحفية 
واإلعالمية فـــي المملكة عبر مختلف منصاتها، 
لوضـــع المواطنيـــن والمقيميـــن أوالً بـــأول فـــي 
صـــورة المســـتجدات، انطالًقا من مســـؤوليتها 
الوطنية في تقديم المعلومة الدقيقة الموثوقة 
وتعزيز الوحدة الوطنية وثقافة الوعي بما يمر 

به العالم من تحديات.

وزير شؤون اإلعالم

المنامة- بنا

المنامة - بنا

ومثل السلطة التنفيذية في االجتماع، وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، و وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، ووزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، ووزير 
العمل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان، 
و وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب 
فائقـــة  الصحـــة  ووزيـــرة  البوعينيـــن،  غانـــم 
الصالح، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 

زايد الزياني.
وأكـــد وزير الداخليـــة أن هذا اللقاء يأتي في 
ظـــل التوجيهـــات الملكية الســـامية لصاحب 
الجاللـــة الملـــك، للتأكيـــد على أهميـــة اطالع 
الســـلطة التشـــريعية على آخر المســـتجدات 
حتى تكون الرؤية واضحة للجميع، موضحا 
ان هناك توجيها من سمو ولي العهد بمباشرة 
آخـــر  علـــى  لنطلعكـــم  االجتمـــاع  هـــذا  عقـــد 

المستجدات للوضع الصحي العام.
 وأضـــاف أن هنـــاك نجاحـــا فـــي البحرين في 
التعامل مع الموقف، أشاد به الجميع بما فيه 
منظمـــة الصحيـــة العالمية وهنـــاك إجراءات 
تواكـــب تطـــور الوضـــع الصحي وأخـــرى من 
أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة.
“أهـــم  الـــى أن مـــن  وأشـــار وزيـــر الداخليـــة 
التحديـــات في هذا الموضوع الصحي العام، 
تكتم إيران على انتشـــار الفيروس في بداية 
األمر، وأن إيـــران خالفت القوانين واألعراف 
الدوليـــة، كمـــا لم تقـــم بختم جوازات الســـفر 
لدخول وخـــروج المواطنين البحرينيين، مع 
العلـــم اننـــا لم نمنـــع مواطنينا من الســـفر إلى 

إيران”.
وأوضـــح أن “إيران وبهذا التصرف ســـمحت 
وفـــي  للخـــارج،  خطيـــر  فيـــروس  بانتقـــال 
أشـــكال  مـــن  يعـــد  األمـــر  هـــذا  أن  تقديـــري 
العـــدوان البيولوجـــي المحـــرم دوليـــا، حيث 
عرضـــت الســـالمة والصحـــة للخطـــر عندنـــا 
وعنـــد االخريـــن، منوهـــا إلـــى أننـــا معنيـــون 
أمام جاللة الملك والشـــعب لحماية المجتمع 
وســـالمته، وبمثـــل مـــا نحـــرص على ســـالمة 
مواطنينـــا ومقيمينا في الداخـــل، فإننا أيضا 
معنيـــون ولـــن نتخلـــى عـــن مواطنينـــا فـــي 

الخـــارج، ويجـــب أن تكـــون هنـــاك ثقـــة فـــي 
اإلجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة 
والفريق الطبي، مع التأكيد على أن تكون كل 

اإلجراءات المتخذة لصالح الصحة العامة”.
وشـــدد على أن “الموقف غير قابل للتســـيس 
مواجهـــة  فـــي  نجحنـــا  وقـــد  الطائفيـــة،  أو 
هـــذا الوضـــع بتضافـــر الجميـــع وكل جهـــود 
المواطنيـــن مطلوبـــة فـــي مواجهـــة فيروس 
كورونـــا”، مضيفـــا أنـــه يجب “أال نســـمح لهذا 
األمـــر أن يتحـــول إلـــى قضية أمنيـــة، فاليوم 
نحـــن نتعامـــل مع وضـــع صحي، لكـــن النترك 

المجال للتحول إلى وضع أمني”.
وقـــال إن “الموقف يتطلـــب التعامل بحكمة، 
وذلك بالتمســـك بالثوابـــت الوطنية لمواجهة 
هـــذا االمـــر والتعامل معه من خـــالل ضميرنا 
الوطنـــي ومســـئوليتنا الوطنيـــة”، معربـــا عن 
شـــكره للفريـــق الطبـــي والكـــوادر العســـكرية 
واألمنية والطبية على عملهم المخلص، وأن 
هنـــاك قصًصا وطنية ومواطنيـــن نفتخر بهم 

لقيامهم بالعمل والمساعدة.
 ومن جهته، أشـــاد وزيـــر الخارجية بالجهود 
الوطنـــي  الفريـــق  بهـــا  التـــي يقـــوم  الكبيـــرة 
للتعـــاون والتنســـيق بيـــن مختلف الـــوزارات 
والجهـــات المعنيـــة وفق خطة اســـتراتيجية 
فيـــروس  لخطـــر  للتصـــدي  شـــاملة  وطنيـــة 
كورونـــا، ممـــا برهن علـــى أن تضافـــر الجهود 
واتخـــاذ  االســـتجابة  وســـرعة  المشـــتركة 
االحتياطـــات قـــد أســـهم فـــي مواجهـــة هـــذا 

الخطر ومنع انتشار العدوى.
فريـــق  شـــكلت  الخارجيـــة  وزارة  إن  وقـــال 
عمـــل لمتابعة تطورات هـــذه األزمة الصحية 
الطارئة، والتنسيق مع الفريق الوطني في كل 

الخطوات، وخصصت الوزارة مكتب متابعة 
يعمل على مدار الساعة لتلقي االستفسارات 
والرد على تســـاؤالت المواطنين في الداخل 
والخارج، وتســـجيل بيانات كافة المواطنين 
في الخـــارج، وزودت المكتب بكافة األجهزة 
ووســـائل االتصال المطلوبـــة، وتم تخصيص 
خـــط هاتفـــي مباشـــر ) 17227555(، ويتلقى 
المكتب حوالي 400 اتصال يوميا، والمكتب 
على تواصل مستمر مع سفارات المملكة في 

الخارج.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أن الـــوزارة كلفت 
ســـفارات المملكـــة فـــي الخـــارج وقنصلياتها 
بمتابعـــة شـــؤون المواطنين وتخصيص خط 
ســـاخن لهـــم لالتصـــال بالســـفارة وتســـجيل 
التواصـــل معهـــم وتوفيـــر  بياناتهـــم وســـبل 

احتياجاتهم.
وقـــال إن الوزارة بـــادرت فور ظهور فيروس 
كورونـــا في الصيـــن بتكليف ســـفارة المملكة 
فـــي بكيـــن بالتواصل مع الطلبـــة البحرينيين 
الدارســـين هناك، لترتيب وتسهيل مغادرتهم 
وعودتهم الـــى البحرين.، مضيفـــا أن الوزارة 
االعـــالم  وســـائل  فـــي  مـــرات  عـــدة  نشـــرت 
وعلـــى موقعها االلكتروني اعالنـــا تدعو فيه 
المواطنين الى ضـــرورة التواصل مع الوزارة 
وتســـجيل بياناتهم، كما نشرت رسائل نصية 
دعت فيهـــا المواطنين الى ضرورة تســـجيل 
بياناتهم في حال ســـفرهم الـــى أي دولة عبر 
االلكترونـــي  الموقـــع  أو  )وجهتـــي(  تطبيـــق 

للوزارة.
 مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني على ما يؤكده دومًا صاحب الجاللة 
الملـــك مـــن أجـــل التعـــاون بيـــن الســـلطتين 

يتحقـــق  مـــا  وهـــو  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
ويتعـــزز يومـــًا بعد آخـــر من خـــالل التواصل 
المســـتمر والتعاون البناء الذي يبديه أعضاء 
الســـلطة التشـــريعية واضعين نصب أعينهم 
فـــي كافـــة  أبنائـــه  الوطـــن وكافـــة  مصلحـــة 

القرارات التي يتخذونها.
وأشـــار وزير المالية واالقتصـــاد الوطني إلى 
أن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس 
الكورونا بـــدأت مبكرة برؤية وتوجيهات من 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، حيث تم تشكيل الفريق الوطني 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  بقيـــادة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة وُشـــكلت فـــرق عمل وتـــم تحديد 
مســـؤوليات ومســـارات عملهـــا بمـــا تقتضيـــه 
مصلحة الوطن وصحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، آخذًة فـــي االعتبار كل متطلبات 

المهمة في كافة مراحلها.
وأكـــد أن النجـــاح إن وجـــد فهـــو ثمـــار عمـــل 
فريـــق  أعضـــاء  لكافـــة  مشـــترك  وطنـــي 
البحريـــن مـــن أعضـــاء الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية ومؤسســـات القطاعين الخاص 
واألهلـــي والمواطنين والمقيمين، مؤكدًا بأن 
التحـــدي مســـتمر بالنســـبة للتصدي النتشـــار 
فيـــروس كورونـــا وليـــس هنـــاك أولويـــة أهم 
مـــن حفـــظ أرواح النـــاس؛ فصحـــة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيمين أولويـــة قصوى، الفتًا 
معاليـــه بأنه بتعاون وتكاتـــف الجميع ووضع 
المصالح الوطنية عاليًا ســـنتمكن من تحويل 
المســـتحيل ممكًنا وواقًعا ونطوع التحديات 
النمـــو  لتحقيـــق االســـتقرار والحفـــاظ علـــى 

المستدام.
وأكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية أن 
التكاتـــف والتالحم الوطنـــي مطلوب في كل 
وقت، ولكن في مثل هذه المواقف يكون هو 
طـــوق النجاة للجميع، مشـــيرًا إلـــى أن العمل 
المشـــترك والتناغم بين كافـــة أفراد المجتمع 
الحتـــواء ومنع انتشـــار الفيـــروس هو مصدر 
فخر للجميع. مشـــيرًا إلى أنه يؤســـفنا الوضع 
الـــذي مـــر بـــه المواطنـــون المتواجـــدون في 
إيران بسبب فشـــل النظام اإليراني بااللتزام 
توفيـــره  عـــدم  عبـــر  الوطنيـــة  بمســـؤولياته 
العالج والعنايـــة للمواطنين المتواجدين في 
إيـــران وهم زوار، وعلى النقيض من ذلك بدأ 
يرمي التهم جزافـــا في حق مملكة البحرين. 
مؤكـــدًا بـــأن البحريـــن بخيـــر وســـتظل بخير 
بوعـــي أبنائهـــا المخلصيـــن وحبهـــم لقيادتهم 

ووطنهم.
فـــي حين أكـــدت وزيـــرة الصحة بـــان تحدي 
أن  أثبـــت   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
اإلنســـان البحرينـــي انتمائـــه لوطنـــه ويلبـــي 
النداء دون أي تردد، حيث شهدنا متطوعين 
ومتقاعديـــن رجعوا للعمل، ونفخـــر بكوادرنا 
الطبيـــة التـــي تعمل على مدار الســـاعة ضمن 

هذه الجهود الوطنية.
وأشارت الى أن هناك أعراف دولية متعارف 
عليهـــا ومـــن ضمنهـــا مواثيق تتعلـــق بمنظمة 
التعامـــل  الـــدول  تلـــزم  العالميـــة،  الصحـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  ومصداقيـــة  بمنهجيـــة 
الفيروسات واألوبئة، ومن الواضح أن النظام 
اإليراني فشل في ذلك ولعدة أسباب هي أنه 
لم تكن لدية الشـــفافية والجرأة والمصداقية 
أن يعلن بأرقام وحقائق واضحة عن تفشـــي 

الفيروس في مدن ومناطق إيران لكي تحذر 
الـــدول ويحـــذر األفـــراد مـــن الســـفر إليـــران، 
إلـــى جانـــب أنـــه لـــم يوفـــر العنايـــة والرعاية 
فـــي  المتواجديـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن 
إيـــران، والحقائـــق واألرقـــام تثبت بـــأن هناك 
ولـــم  عليهـــم  واضحـــة  وأعـــراض  مصابيـــن 
تقـــدم لهـــم العنايـــة الطبيـــة في إيـــران وفق 
أدنـــى مســـتويات األعـــراف الدوليـــة في هذا 
الخصـــوص، وآخـــر هـــذه األســـباب أن ضعف 
النظـــام الصحي في إيران تســـبب في تفاقم 
انتشـــار الفيـــروس ممـــا أدى إلـــى انعكاســـات 
ســـلبية علـــى دول الجـــوار وباألخـــص دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مـــن جهتـــه، أشـــار وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي إلى حكمـــة ورؤية 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك الثاقبـــة، عبـــر يؤكد 
عليـــه دومـــًا مـــن أهميـــة األمـــن الغذائـــي في 
مختلـــف الظروف، مشـــيرًا إلى أنـــه وبمتابعة 
مـــن صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات 
المعنيـــة علـــى وضع آليـــات لتأميـــن مخزون 

غذائي يحقق التطلعات المنشودة.
وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن الرقابـــة فـــي مثـــل 
هـــذه الظـــروف جـــًدا مهمـــة وهـــو ما تـــم من 
خـــالل مـــا قامـــت بـــه الـــوزارة مـــن جـــوالت 
حـــق  فـــي  صارمـــة  وإجـــراءات  تفتيشـــية 
المخالفين، منوهًا بـــأن تعاون وتفهم الجميع 
مـــن مرتكـــزات النجـــاح، وأنـــه على ثقـــة بأن 
المسؤولية المجتمعية والروح الوطنية التي 
يتحلى بها الجميع ستؤمن النجاح المطلوب.

وزير الخارجية: 
فريق عمل 

لمتابعة تطورات 
األزمة الصحية 

الطارئة

وزير “الصناعة”: 
تأمين المخزون 
الغذائي وفق 

التطلعات 
المنشودة

وزير “العمل”: 
التكاتف والتالحم 
الوطني مطلوب 

وهو طوق النجاة 
للجميع

وزير “المالية”: 
سنحول المستحيل 

واقًعا ونطوع 
التحديات لتحقيق 

االستقرار

وزيرة الصحة: 
النظام اإليراني لم 

تكن لديه الشفافية 
لإلعالن عن تفشي 

الفيروس
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توزيع البطاقات على المزارعين
ــاع ــط ــق ــال ــة لـــلـــنـــهـــوض ب ــي ــل ــم ــدء بـــخـــطـــوات ع ــ ــب ــ خـــلـــف: ال

قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف إن 
الوزارة بدأت باتخـــاذ خطوات عملية 
نحو تنفيذ مجموعة من الخطط التي 
وضعتها ضمن إستراتيجيتها للنهوض 

بالقطاع الزراعي بمملكة البحرين.
البطاقـــة  توزيـــع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الزراعيـــة علـــى المزارعيـــن، بحضـــور 
والثـــروة  للزراعـــة  الـــوزارة  وكيـــل 
واألميـــن  أبوالفتـــح،  نبيـــل  البحريـــة 
العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعـــي الشـــيخة مرام بنت عيســـى 
آل خليفة، والوكيل المســـاعد لشؤون 
الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم، ومدير 
إدارة الثـــروة النباتيـــة  حســـين جواد 
الليـــث. وذكـــر الوزير خلـــف أن جهود 
الوزارة تنصب خال هذه الفترة على 

تنفيـــذ المبادرة الســـامية التي أطلقها 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة إلطاق 
مشـــروعات تهـــدف للتنميـــة الزراعية 
واالستزراع السمكي، منوها إلى وضع 
خطة زمنية إلطاق تلك المشروعات 
التي تنطلق من باب إشراك المزارعين 

في هذه المبادرات دعما لمهنتهم.

البطاقـــات  توزيـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الزراعيـــة يأتـــي انطاقـــا مـــن حـــرص 
الـــوزارة على المضي قدما في ســـبيل 
دعم المزارعين البحرينيين وتســـويق 
منتجاتهم التي تشـــكل نقطة مفصلية 

في النهوض بهذا القطاع.
وذكر الوزير خلـــف أن إصدار البطاقة 
البحرينييـــن  للمزارعيـــن  الزراعيـــة 

جـــاءت وفقـــا الشـــتراطات ومعاييـــر 
وضعتهـــا الـــوزارة ممثلـــة فـــي وكالـــة 
الزراعة والثروة البحرية، وبالشـــراكة 
مـــع جمعيـــة المزارعيـــن البحرينييـــن؛ 
الثقـــل  الجمعيـــة  إعطـــاء  بهـــدف 
المطلوب في القطاع الزراعي بمملكة 
البحرين.وبين أن الوزارة تعمل خال 
هـــذه الفتـــرة علـــى إطـــاق عـــدد مـــن 
المبادرات المتنوعة، والتي تصب في 
خدمة قطاع الزراعـــة والعاملين فيه، 
ووضـــع الحلـــول المناســـبة أمـــام أيـــة 
عوائـــق تواجه هـــذا القطاع، خصوصا 
وأن ملـــف الزراعة فـــي البحرين يأتي 
على ســـلم أولويات القيـــاد والحكومة 
للنهـــوض بـــه تحقيقـــا لجعله مســـاهما 
والتنميـــة  الغذائـــي  األمـــن  ضمـــن 

المستدامة للمملكة.

المنامة - وزارة األشغال

الرفاع - قوة الدفاع

أقيـــم بإحـــدى وحـــدات قـــوة دفاع 
البحريـــن صبـــاح اليـــوم الخميـــس 
12 مـــارس 2020، تخريـــج إحـــدى 
الـــدورات العســـكرية المتخصصـــة 
للضبـــاط، بحضـــور مســـاعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن 
غانـــم الفضالـــة. وأثنـــاء التخريـــج، 

قـــدم إيجـــاز عـــن الـــدورة ومراحل 
التدريـــب التي اشـــتملت عليها من 
مـــواد نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، 
بعدهـــا قـــام مســـاعد رئيـــس هيئـــة 
األركان للعمليات بتوزيع الشهادات 
والجوائـــز  الخريجيـــن  علـــى 

التقديرية على المتفوقين.

تخريج إحدى الدورات العسكرية للضباط

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة، بحضور 
الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
وبعد أن رحب القائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن بمعالي رئيس 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
بالجهـــود  إشـــادته  عـــن  عبـــر 
الطيبـــة المبذولـــة التي يقدمها 

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
جـــودة  وتحســـين  لتطويـــر 
والعمـــل  الصحيـــة  الخدمـــات 
المتواصل لتوفير أفضل أنواع 
ومواكبـــة  الصحيـــة،  الرعايـــة 
العالميـــة  التطـــورات  أحـــدث 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي 
والعمليـــات الطبيـــة والعاجية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.
حضـــر اللقـــاء قائـــد الخدمـــات 
اللـــواء  الملكيـــة  الطبيـــة 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بـــن 

علي آل خليفة.

تحسين جودة الخدمات الصحية

تجهيز الوحدات بأحدث المنظومات العسكرية
عظيمة ومــســؤولــيــة  مقدسة  ــة  أمــان ــوطــن  ال عــن  ــاع  ــدف ال المشير: 

أجـــرى القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، زيـــارة تفقدية إلى إحدى أســـلحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين، اطلع خالها 
علـــى ســـير العمـــل العســـكري فيهـــا ومدى 
جاهزيتهـــا القتالية واإلدارية التي تســـهم 
فـــي القيـــام بدورهـــا الوطنـــي فـــي الدفاع 

المملكة.
وبعـــد أن اســـتمع إلى إيجاز عن المشـــاريع 
التطويريـــة وبرامـــج اإلعـــداد والتدريـــب 
شـــاهد خطط تنفيذهـــا وتطبيـــق مراحلها 
المختلفـــة، إذ أكـــد أن قـــوة الدفاع تســـخر 
إمكاناتها كافة لتجهيز وحداتها العسكرية 
بأحدث المنظومات العســـكرية المتطورة، 
مضيًفا أن المرحلة المتطورة التي وصلت 

إليهـــا قوة دفـــاع البحريـــن تحققت بفضل 
التوجيهـــات الســـديدة مـــن عاهـــل البـــاد 
القائد األعلـــى صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأن قـــوة الدفـــاع 

مســـتمرة فـــي نهـــج التطويـــر والتحديـــث 
لتعزيز قـــدرات هذه األســـلحة والوحدات 
المعـــدات  أحـــدث  توفيـــر  خـــال  مـــن 

والمنظومات العسكرية المتطورة.

وأعـــرب القائـــد العام عن فخـــره واعتزازه 
بدور ضباط وأفـــراد القوة من االحترافية 
واســـتقرار  أمـــن  حفـــظ  فـــي  العســـكرية 
وطننـــا العزيـــز، ودعـــم مســـيرته التنموية 
الحضاريـــة  مكتســـباته  علـــى  والحفـــاظ 
وحمايـــة حـــدوده، فضا عـــن تفانيهم في 
بـــذل الغالـــي والنفيـــس والتضحيـــة بروح 
معنويـــة عاليـــة للتصـــدي لكل من تســـول 
لـــه نفســـه العبـــث بأمـــن واســـتقرار الباد، 
منوهـــا إلـــى أن الدفـــاع عـــن الوطـــن أمانة 
مقدســـة ومســـؤولية عظيمة ال يتوالها إال 
رجال نذروا أنفســـهم دفاًعـــا وفداًء لتراب 
الوطـــن، داعًيـــا المولى عز وجـــل أن يوفق 
هؤالء الرجال في تأدية كافة مهامهم وأن 

يحفظ مملكتنا من كل مكروه.

الرفاع - قوة الدفاع

قال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف “إن 
الـــوزارة وفـــي إطـــار خطتهـــا الشـــاملة 
فـــي  العامـــة  الطـــرق  شـــبكة  لتطويـــر 
المملكـــة، أجـــرت مـــع إحدى الشـــركات 
المروريـــة  الدراســـات  االستشـــارية 
والتصاميم التفصيلية لمشروع تطوير 
المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد 
اإلســـكاني، وتطويـــر شـــارع الحـــوض 
الجـــاف عبـــر 7 حـــزم لتطويـــر شـــبكة 

الطرق العامة”.
وجـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى استفســـار 
آخـــر  حـــول  المحـــرق،  بلـــدي  مجلـــس 
مســـتجدات تطوير شـــارع 46 بمنطقة 
عـــراد المؤدي إلى منتـــزه األمير خليفة 
بن ســـلمان، الذي يأتي بهدف تحســـين 
كفاء شـــبكة الشـــوارع العامـــة، وزيادة 

أن  وذكـــر  لهـــا.  االســـتيعابية  الطاقـــة 
الحزمـــة األولـــى من المشـــروع تشـــمل 
إنشـــاء االمتـــداد الجنوبـــي لشـــارع 46 
بعـــراد، مـــع تطويـــر تقاطعه مع شـــارع 

جسر الشيخ خليفة بن سلمان.
ولفت إلى أن الشارع في مرحلة إعداد 
التصاميم التفصيلية، ووثائق مناقصة 

تنفيـــذ أعمال الدفان البحري والحماية 
الصخريـــة المناســـبة قبـــل البـــدء فـــي 
أعمال المشـــروع. وبين أنه من المؤمل 
طرح أعمال الدفـــان البحري والحماية 
الصخريـــة في الربـــع الثاني من 2020، 
على أن تبدأ األعمال في الموقع خال 

الربع األخير من العام الجاري.

خلف في زيارة سابقة لشارع 46 بعراد

خلف: يجري إعداد مناقصة الدفان البحري والحماية الصخرية
بدء تطوير شارع 46 بعراد أواخر 2020

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
ثـــاث  بإنشـــاء  قـــرارات  النعيمـــي 
مؤسســـات تعليميـــة خاصـــة جديدة، 
وهـــي روضـــة أطفـــال وطنية باســـم 
)روضـــة الجواهـــر(، وروضـــة أطفـــال 
وطنيـــة أخرى باســـم )روضة الكوثر(، 
باســـم  أجنبيـــة  خاصـــة  ومدرســـة 

 .)Quest school(
التـــزام  علـــى  القـــرارات  ونصـــت 
المذكـــورة  التعليميـــة  المؤسســـات 
بمـــواد وبنود المرســـوم بقانـــون رقم 
25 لســـنة 1998 بشـــأن المؤسســـات 
الخاصـــة،  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
لـــه،  تنفيـــًذا  الصـــادرة  والقـــرارات 
مملكـــة  فـــي  الســـارية  والقوانيـــن 
البحريـــن، وجميع القـــرارات الصادرة 
واألنظمـــة  والقواعـــد  لهـــا،  تنفيـــًذا 

المقررة قانوًنا.

قرارات تربوية 
إلنشاء روضتين 

ومدرسة خاصة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســـتقبل وكيل الزراعة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
أبوالفتـــح  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بمكتبه في البديع النائب يوسف الذوادي، 
وعضو مجلـــس بلدي المحـــرق عبدالعزيز 
التنســـيق  أوجـــه  بحـــث  الكعبي.وتـــم 
الزراعـــة والثـــروة  بيـــن وكالـــة  المشـــترك 
البحريـــة والســـلطة التشـــريعية بمـــا يعود 

بالنفع على المصلحة الوطنية.
وتباحـــث المجتمعـــون احتياجـــات بحارة 

الحـــد، والدعـــم المطلـــوب للعامليـــن فـــي 
المهنة، انطاقا من الحرص على النهوض 
بهذا القطاع الحيوي على مستوى تحقيق 
األمـــن الغذائي.  وأكد أبوالفتح أن الوكالة 
التـــي  المبـــادرات  إطـــاق  فـــي  مســـتمرة 
مـــن شـــأنها تقديـــم أوجـــه الدعـــم الممكن 
للبحرينييـــن العاملين في قطاعات الصيد 
البحري والزراعة، التزاما بإســـتراتيجيتها 
الراميـــة لتعظيم مســـاهمة القطاعات في 

تحقيق االكتفاء الذاتي.

أبوالفتح يبحث احتياجات بحارة الحد
المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحسين ميرزا بمكتبه رئيس تحرير 
صحيفة الديلي تربيون ورئيس منظمة 
لحقـــوق  اإلفريقيـــة  العربيـــة  الوحـــدة 
المحمـــود،  محمـــود  القبطـــان  اإلنســـان 
الـــذي أهـــداه نســـخة من كتابـــه الجديد 
“ملـــك اإلنســـانية.. حقوق اإلنســـان في 

مملكة البحرين”.
وأشاد ميرزا بالجهود المتميزة للقبطان 
هـــذا  وتوثيـــق  إعـــداد  فـــي  المحمـــود 

الكتاب للسجل المشرف لقائد مسيرتنا 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة فـــي مجال 
احترام حقوق االنســـان والديمقراطية 
التي جاءت من ضمن مشـــروع جالته 
االصاحـــي العظيم، كما يوثـــق الكتاب 
اإلنجـــازات المشـــرفة لمملكـــة البحرين 
التـــي تعتبـــر نموذًجـــا في هـــذا المجال، 
متمنًيـــا ميـــرزا للمحمـــود كل التوفيـــق 

والسداد والمزيد من العطاء.

ميرزا يتسلم كتاب “ملك االنسانية”

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
بالمحافظـــة  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
الشـــرطة  عـــام مديريـــة  بحضـــور مديـــر 
العميـــد خالد الدوســـري وأعضاء اللجنة.

وتم بحث ومناقشـــة إجـــراءات الحماية 
والسامة؛ من أجل وضع آليات لمكافحة 
الحرائق والحد من انتشـــارها وأضرارها، 
إذ أكـــدت اللجنـــة أهميـــة وجـــود كاشـــف 
الغـــاز فـــي المطاعـــم والمطابـــخ وتعديل 
اشـــتراطات ترخيـــص المخـــازن وتطبيق 

عليهـــا.  والســـامة  الحمايـــة  معاييـــر 
واســـتعرضت اللجنة، تجربـــة المحافظة 
فـــي تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلة، وما تتطلع إلى تنفيذه مســـتقبا 
من برامج لتعزيز االنتماء وترســـيخ قيم 
المواطنة وتدريـــب وتأهيل المحكومين 
ومكافحـــة  األوليـــة  اإلســـعافات  علـــى 
نـــاد للتطـــوع  الحرائـــق؛ تمهيـــدا إلقامـــة 
بالمحافظة الشمالية يضم المؤهلين، كما 
تم بحث موضوع إقامة منشآت والتعدي 
علـــى األراضـــي التابعـــة لوزارة اإلســـكان 

في المجمعات السكنية الجديدة.

تأهيل المحكومين في العقوبات 
البديلة على مكافحة الحرائق

المنامة - وزراة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أبــدى وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلــف اتفاقــه مع مجلس بلــدي المحرق، بعدم قطــع التيار 
الكهربائــي عــن المحالت التجارية التي يتم إخالؤها إال بعد إزالة 

لوحة إعالنات المحل.

بإحالتـــه  المجلـــس  وأبلـــغ 
التوصيـــة إلى هيئـــة الكهرباء 
مرئياتهـــم  إلبـــداء  والمـــاء، 
بشـــأن مـــدى إمكانيـــة تفعيـــل 
جانـــب  إلـــى  اإلجـــراء،  هـــذا 
توجيه وكالة شؤون البلديات 
لدراســـة اإلجـــراءات الممكـــن 
المتاحـــة  والبدائـــل  تطبيقهـــا 
لوضع هـــذه التوصيـــة موضع 

التنفيذ.
ومن جانب آخر، وافق الوزير 
علـــى مقتـــرح آخـــر للمجلـــس 

األلعـــاب  تركيـــب  بشـــأن 
الرياضية في ممشـــى إسكان 
سماهيج مجمع 236، وممشى 

قالي مجمع 254.
ولفـــت إلى أن العمل جار على 
الرياضيـــة  األلعـــاب  تركيـــب 
بممشى سماهيج، فيما سيتم 
تركيب األلعاب الرياضية في 
ممشـــى قالـــي أثنـــاء تنفيـــذ 
المرحلة الثانية من الممشـــى، 
بالتنســـيق مع أعضـــاء الدائرة 

السادسة والخامسة.

اللوحات اإلعالنية “فيوزات” 
لكهرباء المحالت التجارية

سيدعلي المحافظة



وقع وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اتفاقية تشييد 
مجمــع الخدمــات االجتماعيــة بمدينة عيســى مع تحالف المقاوليــن الكويتي والبحريني 
المؤلــف مــن “خالد الخرافي واخوانــه” و”داون تاون للمقاوالت”، وذلك بحضور محافظ 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة ووزيــر العمــل والتنميــة 

االجتماعية جميل حميدان وعدد من كبار المسؤولين.

وقـــال ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة “يســـعدنا 
أن نشـــهد توقيـــع اتفاقيـــة تشـــييد مجمـــع 
عيســـى  بمدينـــة  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
وهـــو أحد المشـــاريع التنمويـــة المهمة التي 
تخدم أهالـــي المحافظة الجنوبيـــة”، مثمنا 
ســـموه التعاون الوثيق والمستمر مع وزارة 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــؤون 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  العمرانـــي 
كفريـــق  العمـــل  خـــال  مـــن  االجتماعيـــة 
واحـــد لتحقيـــق المزيـــد من التقـــدم والنمو 
واالزدهـــار بفضل التوجيهـــات الكريمة من 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي الوالد األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة والمتابعة المســـتمرة 
مـــن ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وصـــرح وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني بأن مشـــروع إنشـــاء 
بمدينـــة  االجتماعيـــة  الخدمـــات  مجمـــع 
عيســـى ينفذ لصالـــح وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة بعد أن تمت ترســـيته من قبل 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات بتكلفـــة 
تبلـــغ 7,347,994 دينـــار، حيث يتـــم تنفيذ 
المشـــروع ضمن برنامـــج التنمية الخليجي 
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق  قبـــل  مـــن 
مـــدة  وتســـتغرق  العربيـــة،  االقتصاديـــة 

التنفيذ 26 شهرا.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
يأتـــي ضمـــن  المشـــروع  بـــأن  االجتماعيـــة 

سلســـة مـــن المشـــاريع التنمويـــة التـــي من 
شـــأنها تعزيز مســـتوى الحماية االجتماعية 
وتحســـين المستوى المعيشـــي للمواطنين، 
ومـــا يتطلبه ذلك من توفيـــر مبان ومرافق 
ومراكـــز اجتماعيـــة ورعائيـــة حديثـــة فـــي 
جميع مـــدن وقرى مملكة البحريـــن؛ لتلبية 
احتياجـــات جميع فئات وشـــرائح المجتمع 
الرشـــيدة،  الحكومـــة  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
مشـــيرا إلى أن المشـــروع يهدف إلى إنشاء 
مجمـــع شـــامل للرعايـــة االجتماعيـــة لذوي 
والمســـنين  المختلفـــة  بفئاتهـــم  العزيمـــة 
مـــن الجنســـين، حيـــث ســـيتضمن المجمـــع 

أربعـــة مبان، منها مركـــز للتأهيل األكاديمي 
ومركـــز  المســـنين  لرعايـــة  ودار  والمهنـــي 
اجتماعـــي مع جميـــع الخدمـــات المصاحبة 

ومبنى للخدمات والمرافق اإلدارية.
وأشـــار خلـــف الـــى ان تصميـــم المشـــروع 
يتناســـب مـــع المتطلبـــات الحديثـــة لوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فيمـــا يتعلق 
بتصميم نموذج متطور من المباني يواكب 
التطور المســـتمر فـــي المملكـــة ويوفر بيئة 
مريحـــة وممتعـــة فـــي الخدمـــات والرعاية 
االجتماعية، وتم تصميمه خصيصا لتأهيل 
العزيمـــة  ذوي  مـــن  واســـعة  فئـــة  وتعليـــم 

المجتمـــع  فـــي  لاندمـــاج  ومســـاعدتهم 
وســـوق العمـــل، إضافـــة الـــى توفيـــر أوجه 
الرعايـــة االجتماعيـــة والصحية والنفســـية 
والمعيشية والترفيهية لنزالء دار المسنين، 
وذلـــك من خال بنـــاء وتجهيز المجمع في 
محيـــط جغرافي واحد، حيث ســـيتم هدم 
المركـــز االجتماعي الحالي بمدينة عيســـى 
مربـــع  متـــر   35,432 نحـــو  مســـاحة  علـــى 
ليتـــم بنـــاء مجمـــع الخدمـــات االجتماعيـــة 
الشـــامل مكانه بإجمالي مســـاحة بناء تبلغ 
نحـــو 15,050 متـــر مربـــع، كمـــا تـــم األخـــذ 
متطلبـــات  التصميـــم  فـــي  االعتبـــار  بعيـــن 

ومواصفات االستدامة والمباني الخضراء 
وتطبيق سياســـة ترشيد اســـتهاك الطاقة 
للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما 
روعي في التصميم توفير كل التســـهيات 
لتنقـــل وحركة ذوي العزيمـــة أو الموظفين 
مـــن ذوي العزيمة وأيضًا توفير المنحدرات 
عند كافة مداخل مباني المجمع، إلى جانب 
تصميـــم أماكـــن جميـــع المصاعـــد بالمباني 
المداخـــل  مـــن  بالقـــرب  لتكـــون  المختلفـــة 
ومعدة لضمان ســـهولة تنقلهم عبر الطوابق 
وتوفيـــر دورات ميـــاه ذات حجم يتناســـب 

مع احتياجاتهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تشييد مجمع الخدمات بمدينة عيسى بـ 7 ماليين دينار
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: مشـــروع تنمـــوي مهـــم ويخـــدم أهالـــي “الجنوبيـــة”
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المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي آل خليفـــة، اجتماع اللجنة األمنيـــة بالمحافظة، 
بحضور أعضائها مـــن ممثلي اإلدارات األمنية بوزارة 

الداخلية.
وأكـــد ســـموه أن تلبيـــة االحتياجات األمنيـــة لألهالي 
فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، هـــدف أمنـــي رائد 
لتحقيق التنمية بأعلى المســـتويات، ترســـيخًا لدعائم 
األمـــن، وتنفيًذا لتوجيهات لفريق أول معالي الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية في تعزيز 

التعـــاون والتنســـيق مـــع رجـــال األمـــن مـــن مختلـــف 
األجهزة األمنية. واطلع ســـموه علـــى عرض تفصيلي 
من رئيس مركز مدينة عيســـى الرائد حســـن جاســـم، 
فـــي  والرقابيـــة  األمنيـــة  االحتياجـــات  أبـــرز  تضمـــن 
مدينة عيســـى، كما بحث سموه مع رئيس المركز آلية 
بحث ســـبل تعزيز الرقابة األمنية بالشـــكل الذي يلبي 
احتياجـــات وتطلعـــات األهالـــي فـــي المجـــال األمني 
بالصـــورة النموذجيـــة. ومن جهته، قدم رئيس شـــعبة 
العمليات بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية النقيب 
إبراهيـــم الكعبي، عرضًا عن أبـــرز القضايا األمنية في 

المحافظـــة، تضمـــن أبرز الباغـــات والقضايـــا الواردة 
التـــي بلغت نســـبة 21.5 % في الربـــع األول من العام 
2020، منوها إلى مدى ســـرعة االستجابة والجهوزية 
األمنيـــة الفاعلة، كمـــا تضمن العرض، عـــزم المديرية، 
اســـتخدام التقنيات الحديثة في المراحل المقبلة بما 

يوفر سرعة اإلستجابة في التعامل مع القضايا.
وفـــي نهاية االجتماع، أشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي آل خليفـــة، بجهود أعضاء اللجنـــة األمنية التي 
تعـــزز مـــن دور األمـــن والســـامة فـــي جميـــع أرجـــاء 

المحافظة بجميع السبل النموذجية والحضارية.

سمو محافظ الجنوبية يبحث االحتياجات األمنية لمدينة عيسى

مروة خميس  |  تصوير: خليل إبراهيم

 تشــتهر قريــة ســماهيج بتواجــد 3 مخابــز لألســماك فــي مملكــة البحريــن، 
إذ يعتبــر الطحالــب والحشــائش البحريــة بأنواعهــا المختلفــة هــي المــادة 
األساســية التــي يعتمــد عليهــا البحــارة الســتخدامهم الصطيــاد األســماك، 
فيما بســبب ندرة الطحالب وابتعاد البحر عن اليابســة بسبب أعمال الردم 

والحفر اتجه البحارة إلى شراء الخبز المصنوع ببقايا األسماك للصيد.

صـــورا  “البـــاد”  عدســـة  والتقطـــت 
لمخبز األسماك في قرية سماهيج.

وأشـــار صاحب مخبز أضواء النجف 
لألســـماك علي معيوف لـ “الباد” إلى 
أن الخبز يعتمد عليه بحارة المنطقة 
لصيد الســـمك، حيـــث يتم صنعه من 
المـــاء والعجين وبقايـــا الطحين من 
المخابز وبقايا األســـماك، فيتم إعادة 
طحنها وخبزه وثم يضع في التنور.

وقـــال: نقـــوم ببيـــع الخبـــز الواحـــد بـ 

50 فلًســـا، والكمية الكبيرة بدينارين 
ونصـــف الدينـــار، ولكن يعتمـــد البيع 
في الســـوق على دخول البحارة إلى 

الصيد.
الخبـــز  صناعـــة  فكـــرة  أن  وأوضـــح 
ونـــدرة  شـــح  إلـــى  يعـــود  البحـــري 
الطحالب والحشـــائش البحرية الذي 
كان يعتمد عليها البحارة في الصيد، 
ولهـــذا اتجـــه المخبـــز إلـــى صنع خبز 

لوضعه في الحظور والقراقير.

مخبز لألسماك بالبحرين.. والقطعة بـ 50 فلًسا
ــطــحــالــب ــاك مــثــل ال ــ ــم ــ ــب نـــــدرة غـــــذاء األس ــب ــس ــرة صــنــاعــة الــخــبــز ب ــكـ فـ

الصيادون زبائن 
المخبز.. والكمية 

الكبيرة بـ 2.5 
دينار

صورة تخيلية

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية



9.8 ألف حيوان زاحف دخلت البحرين في 2019
أظهــرت البيانــات اإلحصائيــة إلدارة الجمــارك أن مملكــة البحريــن اســتوردت خــال العــام 
الماضــي 2019 عــدد 9828 حيوانــا زاحفا بما فيها الثعابين والســاحف، بلــغ إجمالي قيمتها 

5465 ديناًرا، مقبلة من الكويت والواليات المتحدة األميركية.

مـــن  المملكـــة  وســـجلت إحصـــاءات واردات 
للســـنة  والزواحـــف  والطيـــور  الحيوانـــات 
الماضيـــة عدد 791 ألًفـــا و211 حيواًنا، بقيمة 

6 ماليين و118 ألًفا و389 ديناًرا.
وضمت القائمة 626 كلًبا بقيمة 81 ألًفا و845 
دينـــاًرا، إلـــى جانـــب 378 ألًفـــا و731 طيـــور 
ألًفـــا   727 بلغـــت قيمتهـــا اإلجماليـــة  الزينـــة، 
و146 دينـــاًرا. وبلـــغ إجمالـــي واردات خيـــول 
األنســـال األصيلـــة 151 خياًل بقيمـــة 386 ألًفا 
و733 ديناًرا، منهـــا خيل عربية األصل بقيمة 

305 دنانير.
وســـجل اإلحصـــاء 183 مـــن واردات الخيول 
الرياضيـــة بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 156 ألًفـــا 

و817 ديناًرا.
وأظهـــرت البيانـــات أن واردات المملكـــة مـــن 
األبقـــار والجواميس والضـــأن والماعز الحية 
بلغت 121 ألًفـــا و165 بقيمة إجمالية بلغت 4 

ماليين و260 ألًفا و22 ديناًرا.
وســـجلت اإلحصـــاءات 270 ألًفـــا و49 وارًدا 
مـــن الديـــوك والدجـــاج واألوز والبـــط، بقيمة 

إجمالية بلغت 151 ألًفا و657 ديناًرا.
وشـــملت اإلحصاءات 2 من واردات الحيتان 
والدالفين وخنازير البحر بمبلغ 2924 ديناًرا، 

مقبلة من األوروغواي.
وبلـــغ إجمالـــي واردات المملكـــة مـــن الجمـــال 
لألنســـال والمســـابقات وغيرهـــا  المخصصـــة 

336 جمـــاًل، بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 101 ألًفـــا 
و145 ديناًرا. وفيما يتعلق بالطيور الجارحة، 
ســـجلت المملكة إجمالـــي واردات بلغت 600 
طيـــر جـــارح، بقيمـــة 190 ألًفـــا و837 دينـــاًرا. 

وأظهـــرت البيانـــات عـــدد 8969 مـــن واردات 
المملكـــة من الحمـــام والحجـــالن وغيرها من 
الطيـــور األليفة، بمبلـــغ إجمالي وقدره 36 ألًفا 

و325 ديناًرا.

الزواحف شملت الثعابين والسالحف

5 سنوات وقرار خفض رسوم المستأجرين معطل
ــة” ــ ــع ــ ــاي ــ ض ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ “الـ أن  يــــــؤكــــــد  الــــــــجــــــــودر  رد  الــــــمــــــربــــــاطــــــي: 

انتقــد رئيــس مجلس بلــدي المحرق غــازي المرباطي تعطيــل تطبيق قرار 
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
تلكــؤ الــوزارة فــي تطبيــق القــرار القاضــي بتخفيــض الرســوم البلدية عن 
المســتأجرين مــن المواطنيــن بــدًءا مــن اليــوم األول مــن تاريــخ تقديــم 

الطلب.

وأشـــار إلى أن رد مدير عـــام البلدية 
استفســـار  علـــى  الجـــودر  إبراهيـــم 
المجلـــس حـــول التناقض بيـــن قرار 
فـــي  المتبعـــة  واإلجـــراءات  الوزيـــر 
البدية، لم يقدم ولم يؤخر في األمر، 
حيث اكتفى فيه باإلشارة إلى القرار 
الوزاري بشـــأن تعديـــل المادة رقم 1 
من القرار رقم 3 لســـنة 1999 بشـــأن 

خفض بعض الرسوم البلدية.
ولفـــت إلى أن المدير لم يتوســـع في 

توضيح موافقة الوزير على توصية 
المجلس السابقة بشأن اعتبار اليوم 
األول مـــن تاريخ تقديـــم الطلب هو 
اليـــوم المســـتحق لخفـــض الرســـوم 
البلديـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تطبيقه 

بأثر رجعي.
وحـــول تفاصيل القرار، قال المرباطي 
إن الوزيـــر في 2015 وافـــق في حينه 
علـــى توصيـــة المجلـــس بعـــد دراســـة 
مســـتفيضة، وأكـــد أن علـــى البلديـــات 

وأمانـــة العاصمـــة تحتســـب تخفيـــض 
األول  اليـــوم  منـــذ  البلديـــة  الرســـوم 

لتقديم الطلب.
الحاصلـــة  المفارقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 

تتمثل في كون بلدية المحرق مازالت 
تحتســـب تخفيـــض الرســـوم مـــن أول 
الشـــهر التالي النقضاء شهر من تاريخ 
التعديـــل  مـــن  المســـتفيدين  تقديـــم 

تخفيـــض  فـــي  الخاصـــة  لطلباتهـــم 
الرســـوم البلديـــة، أي بعد شـــهرين من 
تقديـــم طلـــب التخفيـــض المســـتوفي 

للشروط.
عـــن  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  وعبـــر 
بيـــن  انعـــدام تنســـيق  مـــن  اســـتغرابه 
الـــوزارة والبلديـــات وأمانـــة العاصمة، 
حقـــوق  ضيـــاع  عليـــه  يترتـــب  ممـــا 
هـــذا  مـــن  المســـتفيدين  المواطنيـــن 
التخفيض، حيث ال يســـتقيم الحديث 
عـــن تطويـــر العمـــل البلـــدي وتحديـــدا 
األجهزة الخدميـــة مع هذا الترهل في 
العالقـــة بين الوزارة والبلديات وأمانة 

العاصمة. 
قانـــون  مـــن   20 المـــادة  إن  وقـــال 

البلديـــات تنص على أن يرفع المجلس 
البلـــدي جميـــع توصياتـــه ومقترحاتـــه 
إلـــى الوزيـــر المعني بشـــؤون البلديات 
حتى تصبـــح نافذة، وتكتســـب مركًزا 
عليهـــا  يعتـــرض  ال  عندمـــا  ـــا  قانونيًّ
الوزيـــر المختـــص بشـــؤون البلديـــات، 
وهـــذا حكًما مـــا حصل بشـــأن توصية 
المجلـــس، بعـــد مـــرور نحو 5 ســـنوات 

على صدور قرار الوزير.
ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في وضع 
آلية عاجلـــة وتوجيه الهيئـــات البلدية 
وأمانة العاصمة الســـترداد مستحقات 
المواطنيـــن، ومتســـائالً عن المســـؤول 
عن عـــدم إرجاع المبالغ والتي تســـكن 

ذمة البلديات لمستحقيها.

غازي المرباطي

طيور الزينة أعلى 
واردات المملكة من 

الحيوانات

81.8 ألف دينار 
 قيمة واردات

 526 كلبا

6.1 مليون دينار واردات 
المملكة من 791.2 

ألف حيوان حي

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره

نتقدم

 بأحر التعازي وصادق المواساه إلى

السيد عبدالحسين دواني
 عضو مجلس اإلدارة

 وعموم عائلة دوانـــــــي

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

شقيقه
محمد صــــــــادق خـــلــــيـــــــل دوانـــــــي

 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
أعضاء مجلس اإلدارة

والجهاز التنفيذي واإلداري
واألسرة التجارية والصناعية
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المنامة -هيئة جودة التعليم والتدريب

عقـــد مجلـــس إدارة هيئـــة جودة 
اجتماعـــه  والتدريـــب  التعليـــم 
شـــؤون  وزيـــر  برئاســـة  الـــدوري 
الشـــباب والرياضة رئيس مجلس 

اإلدارة أيمن المؤيد.
ًئـــا  واســـتهل المؤيـــد حديثـــه ُمهنِّ
جواهـــر  التنفيـــذيَّ  الرئيـــَس 
منتســـبي  وكافـــة  المضحكـــي، 
الهيئـــة على اإلنجـــاز الذي حققته 
بالمركـــز  بالفـــوز  مؤخـــًرا  الهيئـــة 
األول فـــي جائزة قرينـــة العاهل، 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم 

دورتها السادسة.
وخـــال االجتماع، تمت الموافقة 
علـــى تقارير الحزمة )38( على أْن 
ُتْرَفَع القـــراراُت الصادرُة عنه إلى 
المجلس األعلـــى لتطوير التعليم 

والتدريب العتمادها.

كمـــا اطلـــع أعضـــاء المجلس على 
عدد مـــن التقاريـــر الُمْدَرَجة على 
جـــدول أعماله، ومـــن بينها عرض 
علـــى  التدريـــب  عمليـــة  نتائـــج 
اإلخـــاء الوهمـــي لمبنـــى الهيئة، 
والـــذي تـــم بالتعـــاون مـــع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني في ديسمبر 
الماضي، حيث اســـتغرقت عملية 
اإلخـــاء مدة ثـــاث دقائق فقط، 
نتيجـــة لتعـــاون جميـــع منتســـبي 
الهيئة وســـرعة استجابة وإرسال 
ات الدفـــاع المدني  ســـيارات وآليَّ

لمبنى الهيئة.
علـــى  المجلـــس  أعضـــاء  اطلـــع 
العمليـــات  أتمتـــة  إجـــراءات 
إلـــى  باالنتقـــال  للهيئـــة  الرئيســـة 
نشـــر  فـــي  اإللكترونـــي  التحـــول 
تقارير مراجعات أداء مؤسســـات 
التعليم والتدريب، وأتمتة أنظمة 
االمتحانات الوطنية والمراجعات 

وأنظمة العمل الداخلية.

3 دقــائــق مــدة إخــالء “الجــودة”

محرر الشؤون المحلية

لتكامل الخدمات من “باركات” ومالعب بين “التربية” و“الرياضة”
أوصــى المجلــس التنســيقي التابــع لمحافظــة العاصمة على جميــع الجهات 
األخــذ  بضــرورة  المجلــس  مظلــة  تحــت  المنضويــة  والخاصــة  الحكومــة 
باإلجــراءات الوقائيــة التــي اعتمدتهــا الحملــة الوطنيــة لمكافحــة فيروس 
كورونا )كوفيد19( وااللتزام باإلجراءات االحترازية ومســتوى االســتعداد 
وما تم اتخاذه واإلعالن عنه من تدابير وقائية وذلك وفقا للمعايير الدولية.

جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس محافـــظ 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة 
لاجتمـــاع  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 

الثاني للمجلس التنسيقي.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وعرضـــت 
تقريرا حول خطط ومشـــاريع وزارة 
التربية والتعليم بمحافظة العاصمة 
والمـــدارس التي تـــم إغاقها وكذلك 
المـــدارس الخاضعـــة للصيانة خال 
العـــام 2020-2019م، حيـــث أوصى 
المجلـــس بأهميـــة تكامـــل الخدمات 

وصـــاالت  ســـيارات  مواقـــف  مـــن 
وماعب رياضية بين وزارة التربية 
الشـــباب  شـــؤون  ووزارة  والتعليـــم 
والرياضة، ومراعاة ذلك في الخطط 

والمشاريع المستقبلية.
بعدهـــا، عرضـــت محافظـــة العاصمة 
منطقـــة  احتياجـــات:  عـــن  تقاريـــر 
و426،   421 لمجمعـــي  جدحفـــص 
و)كورنيش الفاتح( الساحل الشرقي 
بمجمـــع 322، إضافـــة لمنطقـــة العكر 
الشـــرقي والغربـــي، وذلك فـــي إطار 

عمليـــة الرصد المســـتمر الحتياجات 
أهالـــي العاصمة للعمل علـــى تلبيتها 
الجهـــات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 

الخدمية المعنية.
أوصى المجلس على وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
تنفيـــذ  إمـــكان  بدراســـة  العمرانـــي 
جدحفـــص،  أهالـــي  احتياجـــات 
وهـــي كالتالي: بإنشـــاء شـــبكة لمياه 
 ،421 بمجمـــع  واالمطـــار  المجـــاري 

ورصـــف المســـاحات الترابيـــة علـــى 
مشـــكلة  ومتابعـــة   ،2115 طريـــق 
الـــكاب الضالة الموجـــودة بالمنطقة 
المخلفـــات  وإزالـــة   ،421 مجمـــع   -
الموجودة قرب الحظائر على )شارع 
بخصـــوص  أمـــا  مجمـــع421،   )19

احتياجـــات كورنيـــش الفاتـــح فتـــم 
حصرهـــا فـــي التالـــي: إعـــادة رصف 
الطرق والممـــرات داخل الكورنيش، 
الكورنيـــش  شـــارع  رصـــف  وإعـــادة 
تخطيـــط  وإعـــادة   ،)2209 )طريـــق 
مواقـــف ســـيارات ذوي االحتياجات 

الخاصة، وصيانة الحواجز المساعدة 
لذوي االحتياجات الخاصة، ورصف 
ممشـــى الكورنيش بالطـــوب األحمر، 
إضافيـــة  ســـيارات  مواقـــف  وعمـــل 
وزيـــادة  الترابيـــة،  المســـاحات  فـــي 
عـــدد األلعاب الموجودة بالكورنيش، 
وصيانـــة  الميـــاه،  دورات  وصيانـــة 

الحاجز القريب من المرفأ.
كمـــا أوصـــى بدراســـة إمـــكان تنفيـــذ 
االحتياجات الخاصـــة بمنطقة العكر 
الشرقي والغربي مجمع )-623-624
626(، وهـــي كالتالي: رصف وصيانة 
الطـــرق فـــي منطقـــة العكر الشـــرقي 
والغربي، إنشاء شبكة صرف صحي 
وتنظيـــف  المنطقـــة،  أهالـــي  تخـــدم 
ســـاحل العكر، إنشاء ممشى لألهالي 
يمتـــد من ســـاحل العكـــر الغربي إلى 

ساحل العكر الشرقي.

المنامة - محافظة العاصمة

اجتماع المجلس التنسيقي بمحافظة العاصمة

عرض خطط الجهات 
الخدمية بالمجلس 

التنسيقي 
لمحافظة العاصمة

معلمة بـ “ثانوية الحد” تصمم دروسا إلكترونية مشوقة
ــل كـــبـــيـــر مــــن الـــطـــالـــبـــات ــاعـ ــفـ ــوي لــــــــــ“^”: تـ ــهـ ــقـ ــمـ الـ

ضمـــن مبادرات المعلمين الناجحـــة العديدة في مجال 
التعليـــم اإللكترونـــي، تميـــزت نـــورة خالـــد المقهـــوي، 
منســـقة قسم الحاسوب بمدرسة الحد الثانوية للبنات، 
فـــي تنفيـــذ برامـــج التعليم عـــن بعد، من خـــال إعداد 
عبـــر  ورفعهـــا  إلكترونيـــة مصـــورة،  وتصميـــم دروس 
موقع بوابة وزارة التربية والتعليم التعليمية، بعد نيل 

االعتماد الازم بشأنها.
وقالـــت المقهـــوي لـ “البـــاد”: إن هـــذه المبـــادرة أثمرت 
بتفاعـــل كبير من قبـــل الطالبات، وأكســـبتهن المفاهيم 
والمهـــارات المتعلقة بالمناهج التي تدرســـها، بأســـلوب 
جاذب وممتع ومشـــوق، وأســـهمت في تعزيـــز التنمية 
الشـــخصية لديهن، وأهلتهن للمشـــاركة في المسابقات 

المحلية والخليجية، وتحقيق مراكز متقدمة بها.
وأشـــارت إلى أنها تحفز معلمات قسمها باستمرار على 
إعـــداد دروس إلكترونيـــة خاصـــة بهـــن، ورفعهـــا عبـــر 
البوابة، لتوســـيع نطاق الطالبات المستفيدات من هذه 

المبادرة.
وأوضحـــت أن لقنوات التواصـــل التعليمي اإللكتروني 
التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، من خال مشروع 
جالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وبرنامج التمكين 

الرقمـــي فـــي التعليـــم، دور كبيـــر فـــي تطوير مســـتوى 
الطالبـــات فـــي مختلـــف المـــواد، وتحقيقهـــن إنجازات 
عديـــدة، مـــن أهمهـــا الحصول علـــى المركـــز الثاني في 
مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح لابتكار العلمي، 

التي أقيمت بدولة الكويت، والمركز األول في الجانب 
العلمـــي بمســـابقة مبادرات المـــدارس الصديقة لمكتب 
التربيـــة العربي لدول الخليج في نســـختها الخامســـة، 

التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

منسقة الحاسوب بثانوية الحد تصمم دروًسا إلكترونية مصورة

لتطوير طرق تقييم أداء الخريجين ببرنامج الفنون
لــلــتــصــمــيــم مــــدرســــا   16 شـــمـــلـــت  اســـتـــقـــصـــائـــيـــة  دراســــــــة 

رأت دراســة فــي جامعــة البحريــن أهمية تطوير طــرق وأدوات تقييم 
أداء الخريجين في برنامج الفنون والتصميم الذين يعملون في سلك 
التعليــم حاليــا ويوظفــون أحــدث التقنيــات واالتجاهــات الرقمية في 

الميدان التعليمي.

الدراســـة  عينـــة  وشـــملت 
االســـتقصائية ســـتة عشـــر مدرًسا 
للتصميـــم، تناولـــت خبراتهـــم فـــي 
علـــى  القائـــم  التدريـــس  مجـــال 
الوســـائط المتعـــددة بصفتـــه نهجا 
يحتمـــل أن يكون فاعا في تعزيز 
ابتـــكار  وكذلـــك  الطلبـــة،  إبـــداع 

المعلمين في التدريس.
واقترحـــت الدراســـة - التي أعدها 
فريـــق بحثـــي مؤلف من: األســـتاذ 
المســـاعد بقسم اإلعام والسياحة 
والفنون في كلية اآلداب بالجامعة 

وطلبـــة  الهاشـــمي،  علـــوي  ســـماء 
ماجستير اإلعام في الكية: ناصر 
مهـــدي، أمينـــة الموالي، وياســـمينا 
زكي - تصورا لتقييم إبداع الطلبة 
التـــي  التعليميـــة  الســـياقات  فـــي 
تنطـــوي علـــى تطبيقات الوســـائط 

االجتماعية والرقمية.
ووســـمت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
بعنـــوان:  العالميـــة   ”gjae“ مجلـــة 
اإلبـــداع  لتقييـــم  مقتـــرح  إطـــار 
الرقمي في الوســـائط االجتماعية 
الوســـائط  علـــى  القائـــم  والتعليـــم 

المتعددة للفن والتصميم.
م الفريق البحثي إطاًرا لتقييم  وقدَّ
إبـــداع المدربيـــن، عبـــر اســـتخدام 
لتحســـين  والتقنيات؛  التطبيقـــات 
طرق قياس اإلمكانـــات اإلبداعية 
المؤسســـات  ومســـاعدة  للطلبـــة، 
التعليميـــة والجامعات على تقييم 

اإلمكانـــات اإلبداعيـــة لمدرســـيهم 
األكثـــر  األدوات  وتنفيـــذ  وإيجـــاد 
الوســـائط  علـــى  القائمـــة  فعاليـــة 
المتعـــددة، الســـيما أن أطـــر تقييم 
اإلبداع الحاليـــة تفتقر إلى معايير 
المعـــزز  اإلبـــداع  لتقييـــم  محدثـــة 

رقمًيا.
“نقـــص  إلـــى  الدراســـة  ولفتـــت 
المعرفة البحثية بشأن الممارسات 
التربويـــة القائمـــة علـــى الوســـائط 
المتعـــددة التـــي تعزز اإلبـــداع في 
مملكـــة  فـــي  الدراســـية  الفصـــول 

البحرين”.
وبحثـــت الدراســـة إمـــكان تطويـــر 
إطار لتقييم نشاط الطلبة، وتقييم 
فعاليـــة مناهـــج التدريـــس القائمة 
على الوســـائط المتعـــددة في الفن 

وتصميم السياقات التعليمية.

الصخير - جامعة البحرين

النعيمي يستقبل الفائزين بجائزة آل مكتوم لألداء المتميز

فـــازت مدرســـة خولـــة الثانويـــة للبنـــات بجائـــزة 
حمـــدان بـــن راشـــد آل مكتـــوم لـــألداء التعليمـــي 
المتميـــز فـــي دورتهـــا الثانيـــة والعشـــرين عن فئة 

المدرسة واإلدارة المدرسية المتميزة. 
وبهذه المناســـبة، اســـتقبل وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي الفائزيـــن بالجائـــزة، وهـــم مديرة 
مدرســـة خولة الثانوية للبنات منال سنان، ومعلم 
نظام الفصل بمدرســـة أبوصيبع االبتدائية للبنين 
عيســـى علي وأم البنين جمالي وهي اختصاصية 
التفوق والموهبة بمدرسة هاجر االبتدائية للبنات 
الفائزان بالجائزة عن فئة المعلم المتميز، والطالبة 
أمـــل عبـــده الطيـــري مـــن مدرســـة النـــور الثانوية 

للبنات الفائزة بالجائزة عن فئة الطالب المتميز.

وأشـــاد الوزير بالجهود التي بذلهـــا الفائزون لنيل 
هـــذه الجائـــزة التربوية الهامة، منوهـــًا في الوقت 
نفســـه بالعاقـــات الوثيقة التي تربـــط بين مملكة 

المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة في العديد من المجـــاالت ومنها المجال 

التعليمي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم مع الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

عقـــدت اللجنـــة المعنيـــة بتنفيذ 
مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز 
وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء 
“بحريننـــا”  المواطنـــة  قيمـــة 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
اجتماًعـــا؛ لبحث جهـــود الوزارة 
فـــي تنفيـــذ المبـــادرات الخاصة 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  بهـــا، 
الدراســـية،  المناهـــج  بتطويـــر 
وتنفيذ األنشـــطة والمهرجانات 
الطابيـــة، وذلـــك  والمســـابقات 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد وكيـــل 
التعليـــم  لشـــؤون  الـــوزارة 

أن  الجـــودر  فـــوزي  والمناهـــج 
قطاعاتهـــا  بمختلـــف  الـــوزارة 
تولي اهتماًما بالًغا لتنفيذ المهام 
المكلفـــة بها، والبالـــغ عددها 15 
مهمـــة، كل واحـــدة منهـــا تحقق 
أهدافا محددة ضمن المبادرات 
الســـبعين التـــي دشـــنتها لجنـــة 
متابعـــة تنفيذ الخطـــة الوطنية 
“بحريننا” برئاسة وزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
بمـــا يســـهم فـــي نشـــر  خليفـــة، 
قيـــم المواطنـــة واالنتمـــاء فـــي 
وفـــي  المدرســـي،  المجتمـــع 

المجتمع البحريني عموما.

تطويـر المناهـج ضمـن “بحريننا”



عباس إبراهيم

تأجيــل قضيــة بنــك المستقبـــــل 
لجلســـــة 17 مارس للدراســــة
أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة النظــر في القضايــا الخمس المرفوعــة ضد بنك المســتقبل المملوك 
إليــران والمرتبطــة جميعــا ببعضهــا البعض، كون أن 3 أشــخاص تابعيــن للبنك -على األقل فــي الفترة الحالية- 
متهميــن بإجــراء عمليــات مشــبوهة وغســيل أمــوال لصالح البنك المذكــور و3 بنوك أخرى متصلــة به هم البنك 
الوطنــي اإليرانــي “ملــي” وبنك صــادرات إيران وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، إذ تم تجريد آالف 
العمليــات مــن المعلومــات والبيانــات لتحويــالت ماليــة بلغت 5 مليــارات دوالر أميركي، فضال عــن إخفاء آالف 
المعامــالت األخــرى لبحرينييــن وصلــت قيمتهــا لـــ2 مليــار دوالر، والتــي مــا تزال تجــري مباحثات بشــأن اعتقاد 
تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة؛ لجلسة 

17 مارس الجاري، للدراسة.

وجديـــر بالذكـــر أن القضايا الخمس 
تضم 3 متهمين يحملون الجنســـية 
اإليرانية، باإلضافة للبنوك المذكورة 
أعاله، وقد أجلت المحكمة القضية 
بالجلســـة األولـــى إلعـــالن المتهمين 

بأمـــر  الثالـــث  وحتـــى  األول  مـــن 
اإلحالة على مركز الشرطة التابع له 
آخـــر محل إقامة معلـــوم لكل منهم، 
الخامـــس  مـــن  المتهميـــن  وإعـــالن 
وحتـــى الســـابع بأمـــر اإلحالـــة وفق 

بتنفيـــذ  النيابـــة  وتكليـــف  القانـــون 
هـــذا القـــرار، حيـــث لـــم يحضـــر أيـــا 
مـــن المتهميـــن الســـبعة )الطبيعيين 

واالعتباريين( أو ممثليهم.
وكانـــت لفتـــت النيابـــة العامـــة فـــي 

تصريح ســـابق لهـــا إلى أن المصرف 
المركـــزي حقـــق فـــي أمـــر عشـــرات 
اآلالف مـــن الوثائـــق بالتعـــاون مـــع 
خبراء محليين ودوليين مســـتقلين 
ومحلليـــن جنائييـــن، ومـــن المتوقع 
الكشـــف عـــن متورطيـــن أكثـــر بهذا 
المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات 
اإليرانية، إذ ال تزال آالف المعامالت 

لم يتم التحقيق فيها حتى اآلن.

المتهمون أجروا 
عمليات مشبوهة 

وغسيل أموال

بنك المستقبل
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اعتقل البريطانيون 
واألمريكان والده 

 أسيرا للحرب 
ثم هرب

تعذيب والده 
بوحشية ومحاكمته 
بال محاٍم أو حقوق 

مدنية

إبراهيم النهام   |   تصوير رسول الحجيري

فرهاد مقيم بالمنامة.. ويحمل الجنسية البريطانية.. وقال لـ “^”: سنستمر بمواجهة االستبداد
بالتقيت فرهاد حيدري بمساء يوم رطب، في إحدى مقاهي المنامة، 
كان أنيقا، يدخن بشراهة، ويتشارك الحديث مع عدد رجال الساسة 
واالقتصاد والمجتمع، أساسه األول إيران، وكيف اختطفت ثرواتها 
وشعوبها ومقدراتها من نظام ثيوقراطي إقصائي ال ينظر لآلخرين 

بطرف عين.

“فرهـــاد” الســـتيني، والذي يحمل 
الجنســـية البريطانيـــة، والمتزوج 
من بحرينية، ويقيـــم في المنامة 
منـــذ العـــام 2000، كان يـــدرك مـــا 
يقولـــه جيـــدا، إنـــه يعـــرف إيران، 
ويعـــرف خفايـــا نظامهـــا، يعـــرف 
“السيســـتم” هنالـــك علـــى أصوله، 
كيف يعمل؟ وكيف ينهب؟ وكيف 
يعتقل؟ وكيف يعدم المعارضين؟ 
ألن والـــده كان جنـــراال كبيـــرا في 
عهـــد الشـــاه بهلـــوي، ولذلك قصة 

تسردها “البالد” هنا.
يد هللا حيدري، هم اسم الجنرال 
الكبيـــر الـــذي كان مقربـــا جدا من 
الشـــاه بهلـــوي، وهو والـــد فرهاد، 
إلـــى   العائلـــة  أصـــول  وترجـــع 
مدينة “همـــدان” في قلب األقليم 
اإليرانـــي، ولـــد يـــد هللا فـــي العام 
1920، ونشـــأ وترعـــرع بأوســـاط 
عائلـــة فقيـــرة، كان تعتـــاش على 
مدخـــول صناعة األحذية، أســـوة 
اإليرانيـــة  العوائـــل  مـــن  بالكثيـــر 
ذلـــك  فـــي  تعتـــاش  كانـــت  التـــي 
الوقـــت علـــى المهنـــة المختلفـــة، 
والتي انتشرت في المدن والقرى 
انقضـــاء  بعـــد  بكثافـــة  االيرانيـــة 

الحرب العالمية األولى.
وكان هـــذا الوالـــد العصامـــي، هو 
االبن األكبر من أصل أربعة أوالد، 
وفـــي العمـــر 12 ســـنة، التحق “يد 
هللا” بالمدرســـة العســـكرية؛ ألنهـــا 
- والحديـــث البنه فرهـــاد - كانت 
المؤسســـة الوحيـــدة التي تضمن 
دفـــع الرواتـــب لمنتســـبيها بذلـــك 

الوقت.

بعـــد التحاقه بهذه المدرســـة، قام 
والده “أســـد هللا حيدري” بإغالق 
محـــل األحذيـــة، واالعتمـــاد على 
هللا”  “يـــد  األكبـــر  ابنـــه  مدخـــول 
والذي أعال األسرة لوحده، حتى 
زواجـــه وهـــو فـــي العشـــرين مـــن 
العمر، واستمر الحال كذلك حتى 

وفاة والده العام 1940.
ويضيف فرهاد متحدثا لــ )البالد(: 
والـــدي  كان  األثنـــاء،  تلـــك  فـــي 
ضابطـــا بالجيش اإليرانـــي برتبة 
مـــالزم، بإحـــدى كتائـــب المشـــاة، 
وعندمـــا ابتدأت الحـــرب العالمية 
البريطانيـــون  واحتـــل  الثانيـــة، 
واألمريـــكان القســـم الجنوبي من 
إيران، والروس القســـم الشمالي، 
بتحالفـــات مختلفـــة ضـــد ألمانيـــا 
النازية، كانـــت إيران محايدة في 
موقفها السياســـي تجـــاه الحرب، 
حتـــى دخـــول القـــوات األجنبيـــة 

أراضيها.
فـــي ذلـــك الوقـــت، كان الجيـــش 
وكان  جـــدا،  ضعيفـــا  اإليرانـــي 
البريطانيون واألمريكان يعتقلون 
بعشـــوائية  اإليرانيـــون  الضبـــاط 
وعنف، منهم والدي والذي اعتقل 

كأسير حرب.
“اســـتطاع  فرهـــاد  ويســـتكمل 
والدي أن يهرب مـــن القطار الذي 
يقلـــه بأعجوبـــة ويـــداه مكبلتـــان 
بيـــن  هروبـــه  وأثنـــاء  باألغـــالل، 
الحقول والمزارع الكثيفة هنالك، 
العســـكرية  مالبســـه  بخلـــع  قـــام 
سريعا والتخلص منها، ثم احتمى 
بإحـــدى القـــرى القريبـــة، متنكـــرا 

بهيئـــة مزارع بســـيط، حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية.

بعـــد ذلك، تم إعـــادة بناء الجيش 
والتحـــق  جديـــد،  مـــن  اإليرانـــي 
الرتـــب  فـــي  وتـــدرج  بـــه  والـــدي 
العســـكرية، وأنهى دراســـته العليا 
بتخصص المدفعية وحصل على 
شهادة الماجستير بتفوق، وتدرج 
في الرتب العســـكرية حتى وصل 
إلى رتبـــه )جنـــرال(، ليعين بعدها 
كقائـــد فيلق في الجيش اإليراني 

بأذربيجان.
ويتابع فرهاد: ما كان يميز والدي، 
حســـب من عرفه وتصـــادق معه، 
بأنـــه كان أفقـــر جنـــرال في حقبة 
الشـــاه، بعكـــس غيـــره الكثيـــرون؛ 
ألنـــه لـــم يكـــن فاســـدا، ولـــم يكن 
يقبـــل أخـــذ الرشـــاوى أو العطايا، 
كمـــا كان يهتم في جنوده، ويحن 
ويســـعى  لهـــم،  ينصـــت  عليهـــم، 
لتحقيـــق مطالبهم بقـــدر اإلمكان، 
كان لوالـــدي شـــعبية كبيـــرة بيـــن 

الجنود والضباط.
التـــي  الجميلـــة  المواقـــف  ومـــن 
موســـم  وفـــي  بأنـــه  لـــه،  أذكرهـــا 

“الجاكيـــت”  يخلـــع  كان  الشـــتاء، 
العسكري الثقيل الخاص به أثناء 
خدمته في أذربيجان، بالرغم من 
أكثـــر فتـــرات هنالك تكـــون باردة 

وثلجية.
يتواضـــع،  كان  أنـــه  والســـبب 
حالهـــم  جنـــوده  مـــع  ويتشـــارك 
مالبســـهم  كانـــت  حيـــث  الـــرث، 
بســـيطة بخالف مالبـــس الضباط 
والجنـــراالت، كمـــا كان يؤكـــد لهم 
دائمـــا وبتصرفاته بأنه مثلهم، لقد 
كنـــت أرى هذه المواقف بنفســـي، 
حيـــث كان يصطحبنـــي معـــه الى 

هنالـــك، وأحيانـــا كان يصطحـــب 
أخي األصغر سنا مني.

هـــذا،  الجـــم  تواضعـــه  وبســـبب 
بموســـم الشـــتاء تحديدا، تعرض 
بســـبب  كلـــوي؛  لفشـــل  والـــدي 
الطقـــس البـــارد جـــدا، والـــذي أثر 
علـــى كليتيـــه، يضـــاف إلـــى ذلـــك 
ضغـــوط العمـــل الشـــديدة، ولقـــد 
ورفضـــه  والـــدي  مبـــادئ  أثـــرت 
للفســـاد على وتيـــره حياته حتى 
تقاعـــده عـــن العمـــل العـــام 1976 
وهـــو برتبـــة جنـــرال، وكان عمره 

56 سنة.
بعـــد تقاعده عـــرض عليه منصب 
رئيـــس  هـــو  جـــدا،  حســـاس 
االتصـــاالت الداخليـــة فـــي إيران 
وكان مقربـــا مـــن الشـــاه بهلـــوي، 
حتـــى  الوظيفـــة  بهـــذه  واســـتمر 
 1979 العـــام  اإلســـالمية  الثـــورة 
وعندها تم القبض من مقر عمله، 
وجـــره الـــى ســـجن”ايفين” ســـيئ 
الصيت بطهران، حيث تم تعذيبه 
بوحشية، ومن ثم محاكمته داخل 
السجن نفسه، بال محاٍم أو حقوق 
مدنية، وكان القاضي معمم، ولقد 

اســـتمرت المحاكمة لمدة سنتين، 
باستجواب كان يدور عن عالقته 

وقربه من الشاه.
بعد مرور عامين على هذا الحال، 
عـــرض عليه نظـــام الماللي العمل 
الجديـــد  اإليرانـــي  الجيـــش  فـــي 
أثنـــاء الحرب العراقيـــة اإليرانية، 
كجنـــرال برتبه أعلـــى، لكنه رفض 
التعذيـــب  هـــذا  كل  “بعـــد  قائـــال 
واإلهانـــة ضـــدي، كيـــف تطلبـــون 
منـــي العمل معكـــم، خصوصا وأنا 
غير فاسد، وليس لديكم أي دليل 
ضدي”، واستمر على مبادئه هذه، 
منشغال بقراءة الكتب، والجلوس 
فـــي البيت حتى وفاتـــه بطهران، 
بســـبب مرض سرطان الرئة العام 

.1995
ويضيف فرهاد بختام حديثه عن 
أبيـــه الراحـــل “تـــرك والـــدي خلفه 
خمســـة أبناء، ومـــن األمالك منزال 
صغيـــرا بطهران بناه فـــي بدايات 
حياته، وفي البنك لم يترك لنا أي 

شيء”.
والـــدي  قصـــة  “أتذكـــر  ويكمـــل 
وهـــم  الماللـــي  اليـــوم  أرى  وأنـــا 
يحلبون ثروات الشعب اإليراني، 
ويسرقون أمواله، ويتنعمون في 
خيراتـــه، ويكذبـــون علـــى العالـــم 
الفاشـــية،  ثورتهـــم  مبـــادئ  عـــن 
لكننا سنســـتمر فـــي مواجهة هذا 
النظام المستبد، بتوصيل حقيقة 

الصوت والكلمة حتى زواله”.

فرهاد متحدثا لـ “البالد”

ابن أفقر جنرال بعهد الشاه متزوج من بحرينية: الماللي “يحلبون” اإليرانيين

يد الله حيدري

يكذبون على 
العالم عن مبادئ 
ثورتهم الفاشية
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أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس عنــد مســتوى 1,436.37 
بانخفاض وقدره 52.91 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء.

وبلـــغ إجمالـــي كميـــة األوراق 
 27.95 المتداولـــة  الماليـــة 
مليون ســـهم ووحـــدة، بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 4.24 مليون 
دينـــار، تم تنفيذهـــا من خالل 
ركـــز  حيـــث  صفقـــة،   151
المســـتثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع االستثمار والتي 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
مـــا  أي  دينـــار  مليـــون   3.47
نســـبته 81.92 % مـــن القيمة 
الماليـــة  لـــأوراق  اإلجماليـــة 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
تـــم  ســـهم،  مليـــون   25.64
تنفيذها من خالل 36 صفقة.

وجـــاءت ســـيكو فـــي المركـــز 
األول، إذ بلغت قيمة أســـهمها 
المتداولـــة 3.26 مليون دينار 
 %  77.05 نســـبته  مـــا  أي 
مـــن  إجمالـــي قيمـــة األوراق 

وبكميـــة  المتداولـــة  الماليـــة 
قدرهـــا 23.66 مليـــون ســـهم، 
تم تنفيذها مـــن خالل صفقة 

واحدة.
فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
لبنـــك األهلـــي المتحـــد بقيمة 
دينـــار  ألـــف   218.40 قدرهـــا 
 %  5.15 نســـبته   مـــا  أي 
األوراق  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن 
وبكميـــة  المتداولـــة  الماليـــة 
قدرها 761.76 ألف ســـهم، تم 
تنفيذها من خالل 34 صفقة.

إم  بـــي  إي  جـــاءت  ثـــم 
بقيمـــة  البحريـــن  تيرمينالـــز 
دينـــار  ألـــف   178.00 قدرهـــا 
أي مـــا نســـبته 4.20 % مـــن 
إجمالي قيمة األوراق المالية 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
تـــم  ســـهم،  ألـــف   150.00
تنفيذها من خالل 8 صفقات.

تداول 27.9 مليون سهم بـ 4.24 مليون دينار

“طيران الخليج” تعلق الرحالت من وإلى الكويت
مــــارس  13 الـــجـــمـــعـــة  ــل  ــيـ لـ مــنــتــصــف  ــد  ــعـ بـ مــــن  بــــــــدًءا 

أكــدت طيــران الخليج، على التزامها بقرار اإلدارة العامة للطيران المدني 
بالكويت بشأن تعليق الرحالت مؤقًتا من وإلى مطار الكويت الدولي بدءًا 

من بعد منتصف ليل يوم الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر.

وبينـــت الناقلة الوطنية أن الرحالت 
المتبقية ســـتقتصر علـــى المواطنين 
الكويتييـــن وأقربائهـــم مـــن الدرجـــة 
األولـــى، إضافة إلـــى العمالة المنزلية 

المصاحبة لهم.
ويمنـــع غيـــر الكويتييـــن مـــن دخول 
مطـــار  خـــالل  مـــن  الكويـــت  دولـــة 
الكويت الدولـــي على رحالت يومي 

12 و13 مارس.
غيـــر  للمســـافرين  سيســـمح  كمـــا 
الكويتييـــن الراغبين في القدوم إلى 
البحرين الســـفر على رحالت العودة 

من مطار الكويت الدولي.

بأنـــه  الوطنيـــة  الناقلـــة  وأشـــارت 
يتوجـــب علـــى المســـافرين التحقق 
gul� )من موقـــع الناقلـــة اإللكتروني 
fair.com( قبـــل الســـفر، أو االتصـــال 
لطيـــران  الدولـــي  االتصـــال  بمركـــز 
الخليـــج للمزيد مـــن المعلومات على 

.)0097317373737(
مركـــز  إلـــى  الـــواردة  والمكالمـــات 
االتصال لطيـــران الخليـــج تجاوزت 
بســـبب  المعتـــاد  المكالمـــات  عـــدد 
التـــي  التغييـــرات  عـــن  االستفســـار 
طـــرأت بســـبب فيـــروس كورونا؛ لذا 
قد يســـتغرق الرد علـــى العمالء وقتًا 

أطول.
وتبـــدي طيـــران الخليج لمســـافريها 
المتأثرين عن أي إزعاج قد تسبب به 
هـــذا األمر الخارج عن إرادتها، حيث 
أنهـــا تعمـــل عن كثـــب مع الســـلطات 

المعنيـــة فـــي البحريـــن علـــى اتخـــاذ 
جميع التدابير االحترازية والوقائية 
المواطنيـــن  وأمـــن  ســـالمة  لضمـــان 
وأمـــن  البحريـــن،  فـــي  والمقيميـــن 

وسالمة مسافريها وأفراد طاقمها.

المحرق - طيران الخليج

دبي - مباشر

بروكسل - أ ف ب

تحولــت أســعار الذهــب للهبــوط بأكثــر مــن 34 دوالرًا خــالل تعامالت أمس 
الخميس، مع مكاسب الدوالر وبعد قرار المركزي األوروبي.

وقـــرر البنـــك المركزي األوروبي تثبيـــت معدل الفائـــدة دون تغيير في خطوة 
توافقـــت مـــع التوقعـــات، لكنه أعلـــن تنفيذ صافي مشـــتريات أصـــول إضافية 

بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي.
واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعامالت بعد أن حظر الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب الســـفر من أوروبا إلـــى الواليات المتحـــدة بدءا من 
اليوم الجمعة وحتى 30 يومًا في محاولة للحد من انتشار “كورونا”. ويتدافع 
المســـتثمرون علـــى حيـــازة الذهب باعتبـــاره مالذ آمن في أوقـــات األزمات أو 

عدم اليقين االقتصادي والسياسي والجيوسياسي.
وعلى صعيد البيانات االقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الواليات 
المتحـــدة بعكـــس توقعـــات المحللين. وبحلول الســـاعة 1:00 مســـاًء بتوقيت 
جرينتش، انخفض ســـعر العقود اآلجلة للذهب تســـليم شهر أبريل بنحو 2.09 
% أو مـــا يعـــادل 34.30 دوالر عند مســـتوى 1607 دوالرًا لأوقية بعد أن كان 
مرتفعـــًا عند 1651 دوالرًا. كما تراجع ســـعر التســـليم الفـــوري للمعدن النفيس 
بنحـــو 1.5 % بمـــا يعـــادل 24.47 دوالر ليصعـــد إلـــى 1610.57 دوالر لأوقية. 
وخالل نفس الفترة، ارتفع المؤشـــر الرئيســـي للدوالر والذي يتبع أداء الورقة 

الخضراء أمام ست عمالت رئيسية بنحو 0.3 % عند مستوى 96.728.

ارتفــع الــدوالر مقابــل ســلة مــن العمــالت الرئيســة خالل تعامــالت أمس 
الخميــس، بعــد قــرار المركزي األوروبي وحظر الرئيــس األميركي دونالد 

ترامب السفر إلى أوروبا.

وفي خطوة مفاجئة لأسواق، قرر المركزي األوروبي تثبيت معدل الفائدة 
دون تغييـــر لكنه أعلن حزمـــة تحفيزية لمواجهة فيروس كورونا. في حين 
كشـــفت بيانات اقتصاديـــة عن تراجع قوي ألســـعار المنتجين في الواليات 
المتحـــدة خـــالل الشـــهر الماضـــي، بينمـــا تراجعـــت طلبـــات إعانـــة البطالـــة 

األميركية بعكس التقديرات.
وبحلـــول الســـاعة 2:00 مســـاًء بتوقيـــت جرينتش، ارتفع العملـــة الخضراء 
مقابـــل اليورو بنحـــو 0.4 % عند مســـتوى 1.1220 دوالر، كما صعدت أمام 

نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 % مسجلة مستوى 104.76 ين.
فيما ارتفع الدوالر أمام الجنيه االســـترليني بنحو 1.6 % مســـجالً 1.2619 
دوالر، كما صعد مقابل العملة السويســـرية بنســـبة 0.2 % ليســـجل 0.9401 
فرنـــك. وفـــي نفس الوقـــت، ارتفع المؤشـــر الرئيس للدوالر الـــذي يتبع أداء 
العملة الخضراء أمام ست عمالت رئيسة بنحو 0.6 % عند مستوى 97.07.

الذهب يتراجع 34 دوالرا

الدوالر يوسع مكاسبه عالميا

“طيران الخليج”: 12 مليون دينار لتزويد نظام المزايدة للترقية

إلنشاء الشارع الدائري الجنوبي

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي جلســة 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصــة لشــؤون األشــغال للمرحلــة 
الثانيــة لمشــروع إنشــاء شــارع جنــوب البحريــن الدائــري تقــدم إليهــا عطاءان 

أقلهما بقيمة 12.3 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة مليون دينار.

ووفًقا لوصف المناقصة، فإنها لتطوير 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن طريـــق البحرين 
الدائـــري الجنوبـــي كحلقـــة وصـــل بين 
طريـــق خليـــج البحريـــن فـــي االتجـــاه 
الشـــمالي للمخطـــط ومنطقـــة تطويـــر 
كيلومتـــرات   10 الواقـــع  الســـاحل 
جنوًبـــا. وســـيتم بناء الطريـــق الجديد 
ليكـــون ممـــرا مزدوجـــا ثنائـــي المســـار 
مع وصالت إلى شـــبكة طريق الخدمة 
المقتـــرح القريب من تطويرات منطقة 

الشاطئ الحالية.
كما طرحـــت الوزارة مناقصة لشـــؤون 
لمشـــروع  األولـــى  للمرحلـــة  البلديـــات 
فـــارس  بـــن  محمـــد  حديقـــة  إنشـــاء 
بالرفـــاع، تقـــدم إليها 9 عطـــاءات أقلها 
بنحو 478.8 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 

970.4 ألف دينار.
وأظهرت أحدث البيانات التي نشـــرت 
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
والمزايـــدات أمـــس فتـــح 17 مناقصـــة 
ومزايـــدة تابعـــة لــــ11 جهـــة حكوميـــة 
بإجمالي 76 عطاء، في حين تم تعليق 
12 عطـــاء تابًعـــا لــــ6 مناقصـــات. وبلـــغ 

مجمـــوع أقـــل العطـــاءات نحـــو 27.8 
مليون دينار.

طيران الخليج

وفتـــح المجلـــس 5 مناقصـــات لشـــركة 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  الخليـــج،  طيـــران 
لتعييـــن شـــركة لتزويد نظـــام المزايدة 
للترقيـــة تقدم إليها عطـــاءان، وأفصح 
عن قيمة أحدها بنحو 32 مليون دوالر 
)مـــا يعادل 12 مليون دينار(، ومناقصة 
لطاقـــم  المناســـب  الســـكن  لتوفيـــر 
الضيافة في تريفندرام لمدة 3 سنوات 
تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد بنحـــو 34.5 
مليـــون روبية هندية )ما يعادل 174.8 
ألـــف دينـــار(، ومناقصة الختيـــار وكيل 
للســـفريات فـــي إيطاليـــا تقـــدم إليها 7 

عطاءات أقلها بقيمة 2.5 ألف دينار.
كما فتـــح المجلس مناقصتين لشـــركة 
لتوريـــد  أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
نـــوع  مـــن  غيـــار  وقطـــع  صمامـــات 
“فلـــوزرف” المطلوبـــة لفريـــق الصيانـــة 
تقدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 15.2 
ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوريـــد الفـــوالذ 

الصلـــب  والكربـــون  للصـــدأ  المقـــاوم 
لمبـــادالت الحرارة والغـــاز تقدم إليها 6 
عطـــاءات علق اثنـــان منها وأقل عطاء 
بقيمة 91.3 ألف دوالر )ما يعادل 34.3 

ألف دينار(.

شراء وتوفير أدوية

وكذلك فتح المجلـــس مناقصة لوزارة 
الصحـــة لشـــراء وتوفيـــر أدويـــة تقدم 
إليهـــا 9 عطـــاءات أقلهـــا بقيمـــة 49.5 
ألـــف دينار وأكبرها بقرابـــة 3.1 مليون 
المعلومـــات  لهيئـــة  ومناقصـــة  دينـــار، 
لتوفيـــر  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
خدمـــات تنظيـــف لمباني الهيئـــة لمدة 
3 ســـنوات، علـــق أحدها بنحـــو 198.4 
ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة المالية 
بعـــض  ألتمتـــة  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
عملياتهـــا المتعلقة بمديريات الشـــؤون 

الماليـــة التي يتم تعريفها بشـــكل جيد 
وتســـتهلك الوقت والموارد بمســـاعدة 
أدوات أتمتـــة العمليـــات اآلليـــة تقـــدم 

إليها 3 عطاءات فنية علق أحدها.
أيًضـــا، فتـــح المجلس مناقصـــة لوزارة 
لتوفيـــر  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
خدمـــات تموين الشـــاليهات للشـــركات 
البحريـــن  معـــرض  فـــي  المشـــاركة 
إليهـــا  تقـــدم   2020 للطيـــران  الدولـــي 
3 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 324.5 ألـــف 
المخـــازن  إلدارة  ومناقصـــة  دينـــار، 
المركزية بهيئة الكهرباء والماء لشراء 
فاحـــص الصمامـــات إلدارة نقـــل المياه 
تقـــدم إليها 3 عطـــاءات أقلها بنحو 24 
ألـــف دينـــار، ومناقصة لهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء لتزويد الهيئة بمعدات الحماية 
الشـــخصية تقـــدم إليهـــا 10 عطـــاءات 

أقلها بنحو 14.4 ألف دينار.

دبي - رويترز

“الكويت المركزي” مستعد 
لدعم البنوك بالسيولة

قـــال بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي أمـــس إنــه 
مستعد لدعم القطاع المالي في مواجهة 
“كورونا”، وذلك بإجراءات تشمل توفير 

النقد للبنوك التجارية.
تتضمن اإلجراءات تعليق رسوم أجهزة 
نــقــاط الــبــيــع والــســحــب مــن الــصــرافــات 
اآللــيــة وزيــــادة ســقــف الــمــدفــوعــات عن 
من  دوالر(   81.44( ديــنــارا   25 إلــى  بعد 
المالي  ”التعويض  عشرة دنانير وتقديم 
المصرفي  القطاع  لموظفي  والمعنوي“ 
خالل عطلة عامة أقرها مجلس الوزراء.

أظهرت أحدث بيانات نشـــرت على موقع مجلس المناقصات 
والمزايدات، فتح مزايدة لشركة بابكو للتجزئة لتأجير متجر 
لمطعم خدمة ســـريعة في 4 محطات بابكو للتزويد الجديدة 
لخدمة البيع بالتجزئة لمدة 10 سنوات في محطات )عوالي، 
المعاميـــر، الســـايه ومدينة ســـلمان( تقدم إليهـــا عطاء وحيد 

لشركة جسميز بنحو 1.7 مليون دينار.
ووفًقا لوصف المناقصة، فإن ســـيتم إيجار 4 مواقع لمطاعم 
الخدمة الســـريعة في محطـــات خدمة شـــركة بابكو للتزويد 
للبيع بالتجزئة في عوالي والمعامير والسايه ومدينة سلمان. 
محـــدود  منافـــذ خدمـــة  هـــي  الســـريعة  الخدمـــة  ومطاعـــم 
متخصصة في الخدمة الســـريعة وخدمة الطلب بالســـيارات 
وخدمـــة التوصيل المعروف غالًبا باســـم الوجبات الســـريعة. 

ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذه المطاعـــم ماكدونالـــدز، جســـميز، 
وينديـــز، البيك، برغر كنـــغ، كنتاكي وهارديـــز وغيرها. وتبيع 
هـــذه المطاعم عادة المأكوالت الســـاخنة والباردة والوجبات 
الخفيفـــة والمشـــروبات. كما فتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
نفـــط البحريـــن “بابكـــو” لفحص وصيانـــة المبـــردات الهوائية 
والمكيفـــات فـــي المصفاة لمدة 5 ســـنوات تقـــدم إليها عطاء 

وحيد بنحو 460.9 ألف دينار، تم تعليقه.

ــان ــم ــل ــه ومـــديـــنـــة س ــ ــاي ــ ــس ــ ــر وال ــيـ ــامـ ــعـ ــمـ فــــي عــــوالــــي والـ

“بابكو”: 1.7 مليون دينار لتأجير مطعم بـ 4 محطات

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

12.3
دينار مليــون 

“البيتكوين” تتهاوى بنسبة 23 %
ــر حــــــادة ــ ــائ ــ ــس ــ ــخ ــ األصـــــــــــول الــــمــــشــــفــــرة تــــعــــرضــــت ل

تعرضــت األصــول المشــفرة إلــى خســائر حادة فــي تعامالت أمــس الخميس، 
لتفقــد نحــو 54 مليــار دوالر مــن قيمتهــا مــع تهــاوي البيتكويــن بنحــو 23 %، 
علــى خلفية المخاوف مــن “الكورونا”. وأثار خطاب الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب بشــأن الكورونــا إحبــاط المســتثمرين بعدمــا تضمــن حظــر الســفر من 
أوروبــا إلــى الواليــات المتحــدة لمــدة 30 يوما مــع االفتقار إلــى تطبيق فعلي 

لمقترحات خفض الضرائب على األجور وغيرها من المساعدات.

صباحـــا   11:57 الســـاعة  وبحلـــول 
بتوقيـــت جرينتش، تراجعـــت القيمة 
الســـوقية لكافة العمـــالت االفتراضية 
إلـــى 169.05 مليـــار دوالر مقارنـــة بــــ 
222.98 مليـــار دوالر المســـجلة أمس 

األول.
األصـــول  خســـائر  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
مليـــار دوالر   53.93 بلغـــت  المشـــفرة 
في غضون 24 ســـاعة فقط، بحســـب 
بيانـــات متاحـــة علـــى منصـــة “كويـــن 

ماركت كاب”.
وســـيطر اللـــون األحمـــر علـــى قائمـــة 
أكبـــر خمس عمالت مـــن حيث القيمة 
الســـوقية فيمـــا عـــدا عملـــة “تيثيـــر”، 
والتي شـــهدت ارتفاعا بأكثر من 2 % 

في مخالفة للخسائر السائدة.
وخـــالل نفـــس التوقيـــت، انخفضـــت 
عملـــة البيتكويـــن بنحـــو 22.7 % إلى 
قيمتهـــا  هبـــوط  مـــع  دوالر   6058.4

السوقية إلى 110.67 مليار دوالر.

كمـــا هبطـــت عملـــة اإليثريـــوم الريبل 
إلـــى 136.4 دوالر و0.153 دوالر على 
الترتيـــب، بعد خســـائر بلغت 30.9 % 
في األولى أما الثانية فسجلت هبوطا 

يتجاوز 26.3 %.
وشـــغلت اإليثريـــوم المركز الثاني في 
القائمـــة في حيـــن حلت عملـــة الريبل 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة بقيمـــة ســـوقية 
15.01 مليار دوالر و6.71 مليار دوالر 

على التوالي.
فـــي حيـــن أن عملـــة “تيثـــر” صعـــدت 
بنســـبة 2.2 % لتصـــل إلـــى مســـتوى 
1.02 دوالر، لكنهـــا تحـــل في الترتيب 

الرابع بالقائمة مع ذلك.
بينمـــا تهـــاوت عملـــة البيتكوين كاش 
دوالر   179.1 إلـــى   %  32.5 بنســـبة 
دوالر  مليـــار   3.28 ســـوقية  بقيمـــة 

لتتذيل قائمة الخمسة الكبار.

طوكيو- رويترز
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“التجارة” و“الغرفة” توحدان الجهود الستمرارية عجلة التنمية

توجه لخفض االحتفاظ بالمعلومات االئتمانية لألفراد إلى 3 سنوات

الزيانـــي ونـــاس يؤكـــدان أهميـــة العمـــل الجماعـــي لمواجهـــة التحديـــات

ــى الـــقـــروض ــل ــي الـــحـــصـــول ع ــن صـــعـــوبـــات فـ ــاوى مـ ــكـ ــد شـ ــع ب

عقــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي اجتماعــا مــع رئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس؛ للوقوف على مستجدات فيروس 
كورونا كوفيد 19 في ظل االنتشار المتصاعد للفيروس عالميا، والعمل على 
توحيــد الجهــود بيــن الــوزارة والغرفة؛ من أجل الدفع نحو اســتمرارية عجلة 
التنمية االقتصادية للمملكة والعمل على احتواء أي انعكاسات على القطاع 

التجاري. 

وفي بداية اللقـــاء، أكد وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة على أهمية العمل 
الجماعـــي فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف؛ 
مـــن أجل إعالء مصلحـــة الوطن كون 
أن عبـــور أي تحـــٍد تواجهـــه المملكة ال 
يكون إال من خالل التكاتف والتعاضد 
والتحلـــي بالمســـؤولية الوطنية التي 
يتشارك الجميع في تحقيق أهدافها. 

وقـــال الزيانـــي إن العـــزم موجود من 
المشـــتركة  التطلعـــات  تحقيـــق  أجـــل 

الحريصـــة على رفعة ونمـــاء البحرين 
وكافـــة أبنائها عبر وضـــع وتنفيذ كافة 
المبـــادرات التي منِ شـــأنها أن تســـهم 
فـــي تحقيـــق االســـتدامة االقتصادية 
نحـــو  العمـــل  ومواصلـــة  والتنمويـــة 

تحقيق األهداف المنشودة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس غرفـــة تجارة 
كافـــة  حـــرص  البحريـــن  وصناعـــة 
أعضـــاء الغرفـــة علـــى اســـتمرار كافة 
المشـــاريع التنموية رغم المستجدات 

التـــي قد تطرأ جـــراء تصاعد انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19 عالميـــا، 
والتـــي ســـتمكن المملكة مـــن مواصلة 
تحقيق النمو االقتصادي، مشـــيرا إلى 
علـــى  حريـــص  التجـــاري  القطـــاع  أن 
مواصلـــة تحقيـــق أهدافـــه المنشـــودة 

من خـــالل تعزيـــز التعاون والتنســـيق 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  مـــع 
العالقـــة  ذات  والجهـــات  والســـياحة 
لتحقيـــق التطلعـــات المشـــتركة التـــي 
ينعكس أثرها على خير ونماء الوطن 

والمواطن.

بعــد تنامــي الشــكاوى من األفراد والمؤسســات من إخفاقهم في الحصول على قروض جديــدة من البنوك التجارية 
بسبب السجل االئتماني لحاالت التعثر في السداد، بدأ مصرف البحرين المركزي التحرك لحل هذه اإلشكاالت التي 

كثر الحديث عنها في الفترة األخيرة.

البحريـــن  مصـــرف  وطـــرح 
استشـــارية  ورقـــة  المركـــزي 
الماليـــة  والمؤسســـات  للبنـــوك 
يقترح فيها خفض عدد ســـنوات 
االحتفـــاظ ببيانـــات المقترضيـــن 
األفـــراد لتكـــون ٣ ســـنوات فقـــط 
والمؤسســـات لتكـــون ٥ ســـنوات 

فقط.
ويعنـــي هـــذا اإلجـــراء أن البنـــوك 
لـــن يكون بإمكانهـــا االطالع على 
ســـجالت المقترضيـــن ألكثـــر من 
٣ ســـنوات وبالتالـــي اذا حدث أن 
تأخـــر المقتـــرض عـــن الســـداد أو 

تعثر فيه، فلن تظهر البيانات لدى 
جميـــع البنوك وبالتالي يســـتطيع 
الحصول علـــى قرض جديد بناء 
علـــى معلوماتـــه االئتمانية خالل 
الســـنوات الثالث الماضية لطلب 

القرض.
ومـــن شـــأن ذلك الحد من تشـــدد 
التســـهيالت  منـــح  فـــي  البنـــوك 
خصوصـــا  الجديـــدة  االئتمانيـــة 
للشـــركات، إذ يعترف مســـؤولون 
أن تمويـــل المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة أصبـــح معضلة في 
ظل طلب البنوك لضمانات كبيرة 

مثل رهن األراضي واألصول.
استشـــارة  فتـــرة  انتهـــت  وقـــد 
البنـــوك فـــي 10 مـــارس الجـــاري، 
ومن المتوقع أن يراجع المصرف 
البنـــوك  مالحظـــات  المركـــزي 
قبـــل أن يصـــدر قراراتـــه النهائية 

بخفض المدة.
وعـــادة مـــا تعتمـــد البنـــوك علـــى 
للمعلومـــات  البحريـــن  مركـــز 
االئتمانيـــة فـــي معرفـــة الســـجل 
االئتماني لألفـــراد، بعد الحصول 
علـــى موافقـــات الزبائـــن، لتقييم 
الجـــدارة االئتمانيـــة قبـــل أن يتم 

ســـاهم  حيـــث  القـــروض،  منـــح 
مـــن  الكثيـــر  حـــل  فـــي  المركـــز 
المشـــكالت التي تتعلق بالقروض 
المتعثـــرة أو منح قـــروض بأعلى 
الماليـــة  األشـــخاص  قـــدرة  مـــن 
نصـــف  بنحـــو  حاليـــا  والمحـــددة 

الدخل أو الراتب.
المركـــزي  المصـــرف  رفـــع  وقـــد 
الغرامات المالة على البنوك التي 
تتخلـــف عـــن تحديث الســـجالت 
االئتمانية لزبائنها، ما قد يتسبب 
في صعوبات فـــي الحصول على 
تمويل من األفراد والمؤسســـات، 
األمر الذي نتج عنه انخفاض كبير 
في نسبة األخطاء والتحديثات.

االجتماع المشترك بين “التجارة” و”الغرفة”

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - المصرف المركزي

قـــرر مصرف البحريـــن المركزي 
أمس وبأثر فوري، خفض ســـعر 
الفائـــدة الذي يفرضـــه المصرف 
علـــى مصـــارف قطـــاع التجزئة 
اإلقـــراض  تســـهيالت  مقابـــل 
بنســـبة 1.55 %، مـــن 4.00 % 
إلـــى 2.45 %، وذلـــك في ضوء 

التطورات العالمية الراهنة.
الفائـــدة  ســـعر  تعديـــل  ويأتـــي 

علـــى تســـهيالت اإلقـــراض في 
سياق اإلجراءات التي يتخذها 
لضمـــان  المركـــزي؛  المصـــرف 
النقـــد  أســـواق  أداء  انســـيابية 
فـــي مملكـــة البحريـــن. ويتابـــع 
المصـــرف المركـــزي رصـــده عن 
كثـــب للتطـــورات فـــي الســـوق 
الدوليـــة والمحليـــة؛ التخـــاذ أي 

تدابير إضافية الزمة.

“ المركزي” يخفض الفائدة على “اإلقراض”

جاء حجم التبـــادل التجاري بين البحرين 
والســـعودية في المركز الثاني من إجمالي 
التبادل التجاري للســـعودية مع بقية دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ليمثـــل نحو 
13 % خـــالل 2019؛ ليصل إجمالي حجم 
التبادل التجاري بين البلدين في 12 شهرا 
نحـــو 12.4 مليـــار ريـــال )3.3 مليار دوالر(، 
مليـــار   3.27  ( ريـــال  مليـــار   12.3 مقابـــل 

دوالر( عن العام 2018.
وبحسب إحصائية لـ “مباشر”، تستند على 
بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودية، 
بلغ حجم صادرات السعودية إلى البحرين 
نحـــو 5.97 مليـــار ريـــال )1.6 مليار دوالر(، 
مقارنة مع 6.2 مليار ريال بالفترة المماثلة 
من العـــام 2018، بينما بلغت الواردات من 
البحريـــن نحـــو 6.4 مليـــار ريـــال ســـعودي 
مليـــار   6.12 مقابـــل  دوالر(،  مليـــار   1.71(

ريال في الفترة نفسها من العام 2018.

وإجمـــاال، تراجـــع حجـــم التبـــادل التجاري 
للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجي )اإلمـــارات، والبحرين، 
والكويـــت، وســـلطنة عمان( بنحـــو 3.8 % 

خالل العام 2019 على أساس سنوي.
وبلـــغ إجمالـــي التبـــادل التجـــاري للمملكة 
مـــع الـــدول الخليجيـــة نحـــو 98.96 مليار 
بدايـــة  منـــذ  دوالر(  مليـــار   26.36( ريـــال 
2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، 
مقارنـــة مـــع 102.86 مليـــار ريـــال )27.40 
مليـــار دوالر( بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 

.2018
وجـــاء التراجع؛ بســـبب انخفـــاض التبادل 
شـــريك  أكبـــر  اإلمـــارات،  مـــع  التجـــاري 

للسعودية عربًيا وخليجًيا.
واســـتحوذت دولة اإلمارات على النصيب 
األكبـــر مـــن حجـــم التبـــادل التجـــاري مـــع 
السعودية بنسبة 67.8 % بإجمالي 67.08 
مليـــار ريـــال )17.85 مليـــار دوالر(، مقابـــل 

71.80 مليـــار ريـــال ) 19.13 مليـــار دوالر( 
في الفترة المماثلة من العام 2018.

وبلـــغ إجمالي حجـــم صادرات الســـعودية 
إلـــى اإلمـــارات 28.66 مليار ريـــال، مقابل 
29.56 مليـــار ريـــال؛ فيما بلغـــت الواردات 

من اإلمـــارات منذ بداية العام نحو 38.42 
مليـــار ريال، مقابـــل 42.24 مليار ريال في 

الفترة ذاتها من العام 2018.
واقتنصـــت ســـلطنة عمـــان نحـــو 10.7 % 
مـــن إجمالي حجـــم التبادل التجـــاري بين 

المملكة العربية الســـعودية ودول الخليج، 
التبـــادل  حجـــم  إجمالـــي  وصـــل  بعدمـــا 
التجـــاري مـــع الســـعودية إلـــى نحـــو 10.6 
مليار ريال أي بما يعادل 27.5 مليار دوالر 
ريـــال  مليـــار   9.37 مقابـــل   ،2019 خـــالل 

)24.3 مليار دوالر( في العام 2018.
وبلـــغ حجم الصـــادرات إلى ســـلطنة عمان 
نحو 3.814 مليار ريال، مقابل 3.62 مليار 
ريـــال في الفترة ذاتها من 2018؛ بينما بلغ 
حجم الواردات من عمان نحو 5.55 مليار 

ريال، مقابل 7 مليارات ريال.
التجـــاري  التبـــادل  وأخيـــًرا شـــّكل حجـــم 
بيـــن الســـعودية والكويـــت نحـــو 9 % من 
اإلجمالـــي؛ وبلغ إجمالي التبـــادل التجاري 
بيـــن البلديـــن نحـــو 8.9 مليار ريـــال )2.36 
مليار دوالر(، مقارنة مع 9.401 مليار ريال 
)2.50 مليـــار دوالر( عـــن الفتـــرة ذاتهـــا من 

العام الماضي.
وبلـــغ إجمالـــي الصـــادرات الســـعودية إلى 
دولة الكويت نحو 7.83 مليار ريال، مقابل 
7 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام 
الماضـــي، بينمـــا بلغ حجـــم الـــواردات إلى 
الســـعودية نحـــو 1.56 مليار ريـــال، مقابل 
1.94 مليار ريال في ذات المدة من 2018.

الرياض - مباشر

التبادل التجاري بين البحرين والسعودية في 2019
1.71 مــلـيـــــــار دوالر إجــــمــــــالـــــــي واردات الـــريــــــاض مـــــــن الـمــنــــــــامــــــــة
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لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  أعلنـــت 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة عن 
تأجيـــل النســـخة الثالثـــة مـــن “مؤتمـــر 
حاضنات ومسرعات األعمال األسيوي”، 
الـــذي كان مقـــررا إقامتـــه يومـــي 8 و9 
أبريـــل المقبل، بمشـــاركة نحـــو 14 دولة 

خليجية وآسيوية.
إنـــه تـــم  وقالـــت الجمعيـــة فـــي بيـــان، 
التأجيل إلى أوائل شـــهر سبتمبر المقبل 

العالميـــة  الصحيـــة  لألوضـــاع  مراعـــاة 
والمحلية الراهنة، وحالة الطوارئ التي 
فرضها فيروس “كورونا” في العديد من 
بلـــدان العالـــم خصوصا في قارة آســـيا، 
وكذلـــك تأثـــر حركـــة الســـفر والطيـــران 

بشكل مباشر بهذه التداعيات.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
“اضطررنـــا  الســـلوم  أحمـــد  النائـــب 
التخـــاذ القـــرار فـــي وســـط اإلجـــراءات 

االســـتثنائية الجارية حاليا ســـواء على 
صعيد المملكة أو دول المنطقة والعالم 
نتيجة النتشـــار فيروس كورونا، حرصا 
علـــى الســـالمة العامة وســـالمة أعضاء 
الجمعية، خاصـــة أن المؤتمر يضم عدد 
كبيـــر مـــن رواد األعمـــال والمحتضنيـــن 
المدعـــوة  اآلســـيوية  الجنســـيات  مـــن 
للمشـــاركة، إلى جانب األشقاء في دول 

الخليج و البحرين”.
قـــررت  الجمعيـــة  إدارة  أن  وأوضـــح 

تحويل المؤتمر في نسخته الحالية من 
خليجي إلى آســـيوي، تماشيا مع رغبتنا 
كإدارة فـــي توســـيع رقعـــة المشـــاركين 
الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة  وتعميـــم 
المتنوعة في هـــذه البلدان، التي تتمتع 
بخبـــرات واســـعة علـــى صعيـــد قطـــاع 

الحاضنات وريادة األعمال.
لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  وكانـــت 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
قـــد خاطبـــت كال مـــن ســـفارات اليابان، 

كوريا الجنوبيـــة، الفلبين، تايلند، تركيا، 
اندونيســـيا، ماليزيـــا، باكســـتان، والهند 
للمشـــاركة فـــي فعاليات المؤتمـــر للمرة 
األولى هذا العام، إلى جانب المشاركين 
الدائمين في الدورتين الســـابقتين وهم 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اإلمارات، 

الكويت وسلطنة عمان.
وتلقـــت ردود إيجابية وترشـــيحات من 
أغلـــب الســـفارات وحاضنـــات األعمـــال 

قبل اإلعالن عن تأجيل المؤتمر.

سبتمبر المقبل موعدا النعقاد مؤتمر “الحاضنات اآلسيوي”
المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

أحمد السلوم 

3.3
مليار دوالر

المنامة - المصرف المركزي

اجتمـــع محافظ مصرف البحرين 
المركزي، رشيد المعراج أمس مع 
مجلـــس إدارة جمعيـــة مصـــارف 
األوضـــاع  لمناقشـــة  البحريـــن 
علـــى  المســـتجدة  المصرفيـــة 
ضـــوء التطـــورات فـــي األســـواق 
الماليـــة العالمية على إثر انتشـــار 

“كورونا”.
األوضـــاع  إن  المحافـــظ  وقـــال 
المصرفية في المملكة تســـير بشكل 
طبيعـــي، وفي الوقت نفســـه أكد أن 
لتقديـــم  اســـتعداد  علـــى  المصـــرف 
السيولة المطلوبة الى البنوك متى ما 
اســـتدعت الحاجـــة، إذ قام المصرف 
أمـــس بتخفيض ســـعر الفائـــدة على 
 155 بمقـــدار  االقـــراض  تســـهيالت 

نقطة أساس إلى 2,45 %.
 وأشـــار المحافـــظ إلـــى التوجيهات 
األخيـــرة التـــى أصدرهـــا المصـــرف 

بشـــأن التأكـــد مـــن فاعليـــة خطـــط 
اســـتمرار األعمـــال وجهوزية البنوك 
فـــي التعامل مـــع الطـــوارئ وأهمية 
توفير الخدمـــات المصرفية للزبائن 
عبر جميع القنوات ســـواء المباشرة 
المنصـــات  أو  الفـــروع  خـــالل  مـــن 
اإللكترونيـــة والتأكـــد مـــن أن تكون 
جميع أجهزة الصراف اآللي جاهزة 

لإلستخدام على مدار الساعة. 
 كمـــا أكـــد المحافـــظ ضـــرورة قيـــام 
لتنفيـــذ  عمليـــة  بخطـــوات  البنـــوك 
توجيه المصرف بالنســـبة لمســـاعدة 
قـــد  الذيـــن  واألفـــراد  الشـــركات 

يتضررون في هذه المرحلة.

المعراج: األوضاع المصرفية تسير بشكل طبيعي

أكد جهوزية 
البنوك للتعامل 

علي الفردانمع الطوارئ



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلبعرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 إعالن لسنة 2020

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مصنع العقاب للمياه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )29509( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الدر للمقاوالت تضامن ألصحابها عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم وشريكته

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 9999 ( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بالك تايم للتنظيفات والبناء تضامن بحرينية ألصحابها محمد عرفان سيف وشريكته

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة تيست أوف بحرين إلدارة المطاعم والمقاهي ش.م.ب مقفلة

سجل تجاري رقم 115521

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة ذا فور اوف اس ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 120462

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة السجل
إعالن رقم )42778( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )CR2020-25730( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2020

بشأن تغيير اسم شركة الهادي تاور ألنظمة العوازل 
ش.ش.و لمالكها حبيب أحمد حبيب أحمد سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة نيو فيجول لإلستشارات ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 98096

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم   لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخليج كيستون للتطوير العقاري ذ.م.م

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم   لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دار السراميك – شركة تضامن بحرينية  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد  / ابراهيــم عيســى ابراهيــم عيســى الكعبــي باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة مصنــع العقــاب للميــاه ذ.م.م، المســجلة كشــركة  ذات مســؤولية محدودة  

بموجب القيد رقم 109199-1 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد  / عبدالرســول كاظــم عبــدهللا ابراهيــم باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة الــدر للمقــاوالت تضامــن ألصحابهــا عبدالرســول كاظــم عبــدهللا ابراهيــم 
وشريكته،المسجلة كشركة شركة تضامن بموجب القيد رقم 15341 طالبا إشهار 
إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

الســيد / MOHAMMED ERFAN SAIF باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة بالك 

تايم للتنظيفات والبناء تضامن بحرينية ألصحابها محمد عرفان سيف وشريكته 

،المسجلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم 119054 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال 

تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة تيســت أوف إلدارة المطاعــم والمقاهــي 
ش.م.ب مقفلــة المســجلة علــى قيــد رقــم 115521، بتصفيــة الشــركة اختياريــا 

وتعيين السيدة / لبانه السيد جميل محمد علوي محمد  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

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

)+973(32255855
office@bdsmes.com

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / مختار ابراهيم    باعتباره المصفي القانوني لشركة الخليج كيستون 

للتطوير العقاري ذ.م.م
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيــد رقــم 111605 
، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جعفر ســعيد علي هاشــم     باعتباره المصفي القانوني لشــركة  دار 

السراميك – شركة تضامن بحرينية  
المسجلة كشركة تضامن بحرينية   بموجب القيد رقم 47188 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-41558 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا ضحية رحيل العوض عوض بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى  رواف عبيد صالح عقيل

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

رقم القيد

 1-108580

االسم التجاري

رحيل الين لمقاوالت البناء

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة ذا فــور اوف اس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
120462 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســيد / منيــر حســن محمــود محمد حســين 

مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: منير حسن محمود محمد حسين

+973-39232633 
hradmin@eurogulf.org

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
شــركة الدار البيضاء للتســويق والترويج ش.ش.و لمالكها عبدالباسط علي مسعد 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 118853، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة 
المذكــورة إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره 50,000 د.ب )خمســين الف دينار 

بحريني(، بين كل من:
1.عبدالباسط علي مسعد اسماعيل

2.ايمن عبدالباسط علي مسعد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيدة/ وداد عقله حمدان الحراشــه المالكة لحلويات القبة الدمشــقية  )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 130567-1 طالبــة التنازل عن المؤسســة 
الفردية وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1,000 دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. أحمد محمد عبدالكريم خندقجي

2. محمد سعيد حمود قاسم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
صاحــب شــركة الهــادي تاور ألنظمة العــوازل ش.ش.و لمالكها حبيب أحمد حبيب 
أحمــد ســلمان المســجلة بموجــب القيــد رقــم 125643-1 ، طالــب تغييــر اإلســم 
التجــاري مــن  شــركة الهــادي تــاور ألنظمة العــوازل ش.ش.و لمالكهــا حبيب أحمد 
حبيب أحمد ســلمان إلى الهادي تاور للمقاوالت والعوازل ش.ش.و لمالكها حبيب 
أحمــد، فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 بناء على قرار الشركاء في  شركة نيو فيجول لإلستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 NAZARUL ABDUL ABDUL/ رقــم  98096 ،بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســيد

OHAB مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
NAZARUL ABDUL ABDUL OHAB :عنوان المصفي

+973-34100500 
AMINANDSONS17@GMAIL.COM 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

اعالن رقم  )-42781 42780 ( لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري لشركة دار النجم للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل  اعالن رقم  )41780 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة كنجلومير تيس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
اعالن رقم  )CR2020 - 40058 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة عالمات العربية للتسويق واألزياء ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   - إدارة التسجيل  
اعالن رقم  )42888 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة محمد جالل واوالده المحدودة ذ.م.م  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )40726( لسنة 2020 

بشان تحويل  فرع من مؤسسة فردية
 الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-23918( لسنة 2020 

بشان شركة ذات مسئولية محدودة
 الى شركة تضامن

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2020 
بشان تحويل مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل 

اعالن رقم  )000 ( لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري لشركة جنى كوفي شوب

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها اصحاب شركة دار النجم للتجارة ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 
93752  طالبيــن تغييــر االســم التجــاري للفــرع رقم 1 ؤ2 دار النجــم للتجارة 

ذ.م.م الى محالت شاهين ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها صاحب شركة كنجلومير تيس  البناء ذ.م.م

 والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 115675   طالبين  تغيير االســم التجاري 
كنجلومير تيس البناء  ذ.م.م الى شركة فيالنويفا للديكور الداخلي ذ.م.م

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

قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ادارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا أصحــاب شــركة عالمــات العربيــة للتســويق واألزيــاء ذ.م.م 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 120536   طالبيــن  تغيير االســم التجاري 
عالمات العربية للتســويق واألزياء ذ.م.م الى مصنع العربية للمنســوجات 

والملبوسات ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا أصحــاب شــركة محمد جــالل واوالده المحــدودة ذ.م.م  والمســجلة 
بموجب القيد رقم 1561   طالبين  تغيير االسم التجاري  للفرع 19 1561-  

من محمد جالل واوالده  الى شركة محمد جالل للتموين ذ.م.م  
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا الســيد عبــد هللا عبــد الرحمن علي جاســم الكوهجي المالــك ل عبد هللا  
عبدالرحمــن علــي جاســم ) مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيد رقم 
43437 طالبــا    تحويــل الفــرع الســادس )فلكــس بوينــت لاللكترونيات ( من 
مؤسســة فردية الى شــركة ذات مســئولية  محدودة براســمال وقدره 4000 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
عبد هللا عبد الرحمن علي جاسم الكوهجي

ABDUL RASHEED PUZH AKKAL PARAMBATH
MUHAMMED NOCHIKATT

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
الســادة الشــركاء في شــركة كليــن اب لخدمــات التنظيفــات والصيانة ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم ٩٨٨٦٥ طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة 

المذكورة الى شركة تضامن براسمال وقدره ٢٠٫٠٠٠ دينار، بين كل من :
١. احمد عيسى احمد بن هندي المناعي

٢. احمد سالم احمد عبدهللا المناعي
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض  التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بشان تغيير االسم التجاري لشركة كوكيتو لتصليح كهرباء السيارات ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

أصحاب شــركة كوكيتو لتصليح كهرباء السيارات ذ.م.م والمسجلة بموجب 

القيــد رقــم 25178   طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري مــن: كوكيتــو لتصليــح 

كهرباء السيارات ذ.م.م الى  كوكيتو لتصليح السيارات وقطع الغيار ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا الســيدة عنود حســين هــدالن الصوان المالكة لمؤسســة بوتيك الشــايع  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 15662  ترغــب بالتنــازل عــن الفــرع رقــم 4 
بوتيك الشايع وتحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة 
براســمال وقــدره 5000 خمســة االف دينــار بحرينــي لتصبــح  مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم :
عنود حسين هدالن الصوان

مطر محمد شايع محمد
NATTOTHIL MOIDU

ASHRAF VANNANTAVITA
NAVAS MANIKOTH

وتغيير االسم التجاري الى بوتيك الشايع الرفاع ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
صاحب شركة جنى كوفي شوب

 والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 3 – 64416   طالــب تغييــر االســم التجــاري 
جنى كوفي شوب الى زعفران جنى كافيه ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-22735( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: علي احمد علي فردان     

االسم التجاري الحالي  : السلطان للتوصيل  
االســـــم التجـــاري الجديد : بي تي جي ورلد للخدمات          

رقم القيد:   78726 – 4

التاريخ : 08 / 03 / 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
)CR2020-40204( إعالن رقم

تنازل  او بيع    - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد  المعلن : هند محمــد علي الكهالي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي:  إلى  فاطمة صالح جاسم احمد   

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

رقم القيد
2 - 83548

االسم التجاري
مقهى النجوم 77

)CR2020-41889( إعالن رقم
تنازل  او بيع    - عن المحل التجاري

تقدم إلينا   الســيد  المعلن : محمد منصور محمد حســن صقر          بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي:  إلى  فوزية عبد الرسول باقر بلجيك    

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1 - 102011

االسم التجاري
مطعم السدره

 تاريخ: 10/3/2020
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 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 إعالن لسنة 2020

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مصنع العقاب للمياه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )29509( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الدر للمقاوالت تضامن ألصحابها عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم وشريكته

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 9999 ( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بالك تايم للتنظيفات والبناء تضامن بحرينية ألصحابها محمد عرفان سيف وشريكته

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة تيست أوف بحرين إلدارة المطاعم والمقاهي ش.م.ب مقفلة

سجل تجاري رقم 115521

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة ذا فور اوف اس ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 120462

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة السجل
إعالن رقم )42778( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )CR2020-25730( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2020

بشأن تغيير اسم شركة الهادي تاور ألنظمة العوازل 
ش.ش.و لمالكها حبيب أحمد حبيب أحمد سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة نيو فيجول لإلستشارات ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 98096

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم   لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخليج كيستون للتطوير العقاري ذ.م.م

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم   لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دار السراميك – شركة تضامن بحرينية  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد  / ابراهيــم عيســى ابراهيــم عيســى الكعبــي باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة مصنــع العقــاب للميــاه ذ.م.م، المســجلة كشــركة  ذات مســؤولية محدودة  

بموجب القيد رقم 109199-1 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد  / عبدالرســول كاظــم عبــدهللا ابراهيــم باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة الــدر للمقــاوالت تضامــن ألصحابهــا عبدالرســول كاظــم عبــدهللا ابراهيــم 
وشريكته،المسجلة كشركة شركة تضامن بموجب القيد رقم 15341 طالبا إشهار 
إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

الســيد / MOHAMMED ERFAN SAIF باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة بالك 

تايم للتنظيفات والبناء تضامن بحرينية ألصحابها محمد عرفان سيف وشريكته 

،المسجلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم 119054 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال 

تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة تيســت أوف إلدارة المطاعــم والمقاهــي 
ش.م.ب مقفلــة المســجلة علــى قيــد رقــم 115521، بتصفيــة الشــركة اختياريــا 

وتعيين السيدة / لبانه السيد جميل محمد علوي محمد  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

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

)+973(32255855
office@bdsmes.com

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / مختار ابراهيم    باعتباره المصفي القانوني لشركة الخليج كيستون 

للتطوير العقاري ذ.م.م
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيــد رقــم 111605 
، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جعفر ســعيد علي هاشــم     باعتباره المصفي القانوني لشــركة  دار 

السراميك – شركة تضامن بحرينية  
المسجلة كشركة تضامن بحرينية   بموجب القيد رقم 47188 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.
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تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-41558 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا ضحية رحيل العوض عوض بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى  رواف عبيد صالح عقيل

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

رقم القيد

 1-108580

االسم التجاري

رحيل الين لمقاوالت البناء

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة ذا فــور اوف اس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
120462 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســيد / منيــر حســن محمــود محمد حســين 

مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: منير حسن محمود محمد حسين

+973-39232633 
hradmin@eurogulf.org

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
شــركة الدار البيضاء للتســويق والترويج ش.ش.و لمالكها عبدالباسط علي مسعد 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 118853، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة 
المذكــورة إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره 50,000 د.ب )خمســين الف دينار 

بحريني(، بين كل من:
1.عبدالباسط علي مسعد اسماعيل

2.ايمن عبدالباسط علي مسعد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيدة/ وداد عقله حمدان الحراشــه المالكة لحلويات القبة الدمشــقية  )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 130567-1 طالبــة التنازل عن المؤسســة 
الفردية وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1,000 دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. أحمد محمد عبدالكريم خندقجي

2. محمد سعيد حمود قاسم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
صاحــب شــركة الهــادي تاور ألنظمة العــوازل ش.ش.و لمالكها حبيب أحمد حبيب 
أحمــد ســلمان المســجلة بموجــب القيــد رقــم 125643-1 ، طالــب تغييــر اإلســم 
التجــاري مــن  شــركة الهــادي تــاور ألنظمة العــوازل ش.ش.و لمالكهــا حبيب أحمد 
حبيب أحمد ســلمان إلى الهادي تاور للمقاوالت والعوازل ش.ش.و لمالكها حبيب 
أحمــد، فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 بناء على قرار الشركاء في  شركة نيو فيجول لإلستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 NAZARUL ABDUL ABDUL/ رقــم  98096 ،بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســيد

OHAB مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
NAZARUL ABDUL ABDUL OHAB :عنوان المصفي

+973-34100500 
AMINANDSONS17@GMAIL.COM 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

اعالن رقم  )-42781 42780 ( لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري لشركة دار النجم للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل  اعالن رقم  )41780 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة كنجلومير تيس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
اعالن رقم  )CR2020 - 40058 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة عالمات العربية للتسويق واألزياء ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   - إدارة التسجيل  
اعالن رقم  )42888 ( لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة محمد جالل واوالده المحدودة ذ.م.م  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )40726( لسنة 2020 

بشان تحويل  فرع من مؤسسة فردية
 الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-23918( لسنة 2020 

بشان شركة ذات مسئولية محدودة
 الى شركة تضامن

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2020 
بشان تحويل مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل 

اعالن رقم  )000 ( لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري لشركة جنى كوفي شوب

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها اصحاب شركة دار النجم للتجارة ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 
93752  طالبيــن تغييــر االســم التجــاري للفــرع رقم 1 ؤ2 دار النجــم للتجارة 

ذ.م.م الى محالت شاهين ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها صاحب شركة كنجلومير تيس  البناء ذ.م.م

 والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 115675   طالبين  تغيير االســم التجاري 
كنجلومير تيس البناء  ذ.م.م الى شركة فيالنويفا للديكور الداخلي ذ.م.م

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

قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ادارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا أصحــاب شــركة عالمــات العربيــة للتســويق واألزيــاء ذ.م.م 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 120536   طالبيــن  تغيير االســم التجاري 
عالمات العربية للتســويق واألزياء ذ.م.م الى مصنع العربية للمنســوجات 

والملبوسات ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا أصحــاب شــركة محمد جــالل واوالده المحــدودة ذ.م.م  والمســجلة 
بموجب القيد رقم 1561   طالبين  تغيير االسم التجاري  للفرع 19 1561-  

من محمد جالل واوالده  الى شركة محمد جالل للتموين ذ.م.م  
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا الســيد عبــد هللا عبــد الرحمن علي جاســم الكوهجي المالــك ل عبد هللا  
عبدالرحمــن علــي جاســم ) مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيد رقم 
43437 طالبــا    تحويــل الفــرع الســادس )فلكــس بوينــت لاللكترونيات ( من 
مؤسســة فردية الى شــركة ذات مســئولية  محدودة براســمال وقدره 4000 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
عبد هللا عبد الرحمن علي جاسم الكوهجي

ABDUL RASHEED PUZH AKKAL PARAMBATH
MUHAMMED NOCHIKATT

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
الســادة الشــركاء في شــركة كليــن اب لخدمــات التنظيفــات والصيانة ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم ٩٨٨٦٥ طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة 

المذكورة الى شركة تضامن براسمال وقدره ٢٠٫٠٠٠ دينار، بين كل من :
١. احمد عيسى احمد بن هندي المناعي

٢. احمد سالم احمد عبدهللا المناعي
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض  التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بشان تغيير االسم التجاري لشركة كوكيتو لتصليح كهرباء السيارات ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

أصحاب شــركة كوكيتو لتصليح كهرباء السيارات ذ.م.م والمسجلة بموجب 

القيــد رقــم 25178   طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري مــن: كوكيتــو لتصليــح 

كهرباء السيارات ذ.م.م الى  كوكيتو لتصليح السيارات وقطع الغيار ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا الســيدة عنود حســين هــدالن الصوان المالكة لمؤسســة بوتيك الشــايع  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 15662  ترغــب بالتنــازل عــن الفــرع رقــم 4 
بوتيك الشايع وتحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة 
براســمال وقــدره 5000 خمســة االف دينــار بحرينــي لتصبــح  مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم :
عنود حسين هدالن الصوان

مطر محمد شايع محمد
NATTOTHIL MOIDU

ASHRAF VANNANTAVITA
NAVAS MANIKOTH

وتغيير االسم التجاري الى بوتيك الشايع الرفاع ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
صاحب شركة جنى كوفي شوب

 والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 3 – 64416   طالــب تغييــر االســم التجــاري 
جنى كوفي شوب الى زعفران جنى كافيه ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-22735( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: علي احمد علي فردان     

االسم التجاري الحالي  : السلطان للتوصيل  
االســـــم التجـــاري الجديد : بي تي جي ورلد للخدمات          

رقم القيد:   78726 – 4

التاريخ : 08 / 03 / 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
)CR2020-40204( إعالن رقم

تنازل  او بيع    - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد  المعلن : هند محمــد علي الكهالي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي:  إلى  فاطمة صالح جاسم احمد   

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

رقم القيد
2 - 83548

االسم التجاري
مقهى النجوم 77

)CR2020-41889( إعالن رقم
تنازل  او بيع    - عن المحل التجاري

تقدم إلينا   الســيد  المعلن : محمد منصور محمد حســن صقر          بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي:  إلى  فوزية عبد الرسول باقر بلجيك    

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1 - 102011

االسم التجاري
مطعم السدره

 تاريخ: 10/3/2020
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رد قــوي على هجــوم التاجي يوقــع 26 مقاتــا مواليا إليران

واشنطن: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أميركيين بالعراق

قتــل 3 عناصــر مــن التحالــف الدولــي، بينهم أميركيــان، في هجوم علــى قاعدة 
عســكرية فــي العــراق، قبل أن تســفر غــارات جوية عن مقتــل 26 مقاتال عراقيا 
مواليــا إليــران فــي ســوريا، فــي تصعيد جديد بين واشــنطن وطهــران أثار قلق 

بغداد واألمم المتحدة أمس الخميس.

ــر الــدفــاع األمــيــركــي مــارك  ــر وزيـ وذكـ
إسبر، امس، أن كل الخيارات مطروحة 
الصاروخي  الهجوم  بعد  الطاولة  على 
في العراق الذي أسفر عن مقتل جندي 
وقال  أميركيين،  وجنديين  بريطاني 
تقف  إيــــران  تــدعــمــهــا  ميليشيات  إن 

وراءه.
وقال إسبر للصحافيين: “هجوم أمس 
مسلحة  شيعية  جماعات  شنته  الــذي 
مــدعــومــة مـــن إيـــــران تــضــمــن نــيــرانــًا 
مــتــعــددة غــيــر مــبــاشــرة انــطــلــقــت من 
منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات 
التحالف والقوات الشريكة في معسكر 

التاجي”.
ــًا..  ــون واضـــحـ ــونـــي أكــ وأضـــــاف: “دعـ
ــن تــتــســاهــل مع  الـــواليـــات الــمــتــحــدة ل
ــهــجــمــات عــلــى شــعــبــنــا ومــصــالــحــنــا  ال

وحلفائنا”.
الــخــيــارات مطروحة على  “كــل  وتــابــع 
أمام  الجناة  مثول  في سبيل  الطاولة 

العدالة ومواصلة الردع”.
وبريطاني،  أميركي  جــنــديــان،  وقــتــل 
ومــتــعــاقــد أمــيــركــي مــســاء األربـــعـــاء 
كاتيوشا،  ــاروخ  صــ  18 بـــ  هــجــوم  فــي 
العسكرية  الــتــاجــي  قــاعــدة  اســتــهــدف 
ــتــي يــتــمــركــز فــيــهــا جنود  الــعــراقــيــة ال
أميركيون شمال بغداد، ما فاقم التوتر 
بــيــن واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة، 
من  لها  الموالية  والفصائل  وطــهــران 

جهة أخرى.
ــبـــاء فـــوريـــة عـــن ســقــوط  ــرد أنـ ــ ــم ت ــ ول
ضحايا عراقيين ولم تعلن أي جماعة 

مسؤوليتها. 
وأشادت كتائب حزب هللا، وهو فصيل 
متشدد ضمن الحشد الشعبي بالهجوم 

ومرتكبيه، دون ان تتبنى الهجوم.

“نعتقد  بيان  فــي  المجموعة  وقــالــت   
القوى  الستئناف  األنسب  الوقت  أنــه 
الجهادية  عملياتها  والشعبية  الوطنية 
أرض  مــن  والمعتدين  ــرار  األشــ لــطــرد 

المقدسات”.
“أولــئــك   وانــتــقــدت كتائب حــزب هللا 
عن  والتعبير  للتنديد  ســارعــوا  الــذيــن 
تعاطفهم” في تلميح لكبار المسؤولين 
ــن أدانـــــــوا الــهــجــوم  ــذيـ ــعــراقــيــيــن الـ ال

الصاروخي.
األكثر  يعد  الــذي  الهجوم،  هــذا  وبعيد 
دمـــويـــة عــلــى اإلطـــــاق ضـــد مــصــالــح 
أميركية في العراق منذ سنوات عدة، 
ــارات  قــتــل 26 مــقــاتــا عــراقــيــا فــي غـ
التحالف  قبل  من  أنها  “يرجح”  جوية 
لحلفاء  مــواقــع  اســتــهــدفــت  ــدولـــي،  الـ
طهران على الحدود العراقية السورية، 
برس”  “فرانس  لوكالة  أكد  ما  بحسب 
مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

رامي عبد الرحمن.
وقال المرصد السوري أمس الخميس 
الشعبي  الــحــشــد  مــن  عــنــصــرا   26“ إن 
في  جوية  ضربة  فــي  قتلوا  العراقي 

شرق سوريا ليل األربعاء”.
الواليات  تقوده  الــذي  التحالف  ونفى 
الليل  خــال  غــارات  أي  شن  المتحدة 

على سوريا أو العراق. 

تصاعد الهجمات 

الثاني  العراق،  في  الهجوم  هذا  ويعد 
ــعــشــريــن مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر ضد  وال

مصالح أميركية في العراق.
إنه  بيان  فــي  الــدولــي  التحالف  وقــال 
 )...( التحالف  أفراد قوات  3 من  “قتل 
إضافيا”  فــردا   12 يقارب  ما  وأصيب 
الــتــاجــي،  عــلــى معسكر  الــهــجــوم  فــي 

18 صـــــاروخ  إلـــــى ســـقـــوط  ــيـــرا  مـــشـ
كاتيوشا.

ــســــؤول عـــســـكـــري أمــيــركــي  ــال مــ ــ ــ وق
ــنـــديـــان، أمــيــركــي  ــم جـ الــقــتــلــى هـ إن 
ــى مــتــعــاقــد  ــ ــة إلـ ــافــ ــي، إضــ ــانـ ــطـ ــريـ وبـ

أميركي.
استهدفت  مــمــاثــلــة  لــهــجــمــات  وســبــق 
جـــنـــودا ودبــلــومــاســيــيــن أمــيــركــيــيــن 
أو مــنــشــآت أمــيــركــيــة فــي الــعــراق أن 
أميركي  متعاقد  مقتل  عــن  أســفــرت 

وجندي عراقي.
في  أميركي  مقتل  مــن  يومين  وبــعــد 
استهداف قاعدة عسكرية عراقية في 
نهاية  فــي  صــاروخــا  بثاثين  كــركــوك 
2019، نفذت القوات األميركية غارات 
على 5 قــواعــد، فــي الــعــراق وســوريــا، 
تتبع لفصيل مسلح مــوال إليــران، هو 

كتائب حزب هللا.
عن  مسؤوليتها  جــهــة  أي  تعلن  ولـــم 
ــهــجــوم الـــصـــاروخـــي عــلــى الــقــاعــدة  ال
العسكرية، لكن واشنطن عادة ما تتهم 
الفصائل الموالية إليران بشن هجمات 
بين  القائم  التوتر  إطـــار  فــي  مماثلة، 

إيران والواليات المتحدة منذ أشهر.

 “ساحة للثأر” 

تشكل  الــذي  الــدولــي  التحالف  ويضم 
بقيادة   2014 في  داعــش  تنظيم  ضد 

الـــواليـــات الــمــتــحــدة، عــشــرات الـــدول 
الجنود في  يــزال آالف  األعــضــاء، وال 

العراق.
التنظيم  خـــســـارة  مـــن  الـــرغـــم  ــى  وعــل
الـــجـــهـــادي لــكــل األراضــــــي الــتــي كــان 
يسيطر عليها في العراق إال أنه ما زال 
قــادرة  تــزال  ال  نائمة  بخايا  يحتفظ 

على تنفيذ هجمات.
العراقية  القوات  تؤكد  مرة،  كل  وفي 
الصواريخ  إطــاق  منصة  على  العثور 
في تلك الهجمات، إضافة إلى صواريخ 
لم  التحقيقات  أن  غير  منفجرة،  غير 

تؤد أبدا إلى منفذي الهجمات.
الخميس، أصدرت قيادة  وفجر أمس 
فيه  نــددت  بيانا  المشتركة  العمليات 
ــا أمــنــيــا  بــالــهــجــوم الــــذي يــعــد “تــحــدي
رئيسا  دان  جهتهما،  جدا”.من  خطيرا 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح والــبــرلــمــان 
محمـد الحلبوسي “االعتداء اإلرهابي” 

الذي “هو استهداف للعراق وأمنه”.
ــعــراق  ــت الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي ال ودعــ
إلــى “مــمــارســة أقــصــى درجـــات ضبط 
جماعات  “قــيــام  أن  معتبرة  الــنــفــس”، 
مصدر  يشكل  مارقة  بأعمال  مسلحة 

قلق دائم” في العراق.
امــس أن  بــيــان  البعثة فــي  وأضــافــت 
العراق هو أن يكون  “آخر ما يحتاجه 

ساحة للثأر والمعارك الخارجية”.

بغداد ـ أف ب

الجيش األميركي: حزب الله العراق هو القادر على قصف التاجي

الرياض ـ واس

السعودية،  الصحة  وزارة  نــاشــدت 
أمس الخميس، العائدين من الخارج 
إذ  المنزلي،  للعزل  أنفسهم  إخضاع 
إصابتها  المؤكدة  الحاالت  عــدد  بلغ 
)كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس 

19( في المملكة 45 حالة.
ــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم  ــاد ال ــ ــ وأف
وزارة الصحة السعودية محمد العبد 
عقده  صحافي  مؤتمر  أثناء  العالي، 
الخميس، بأنه تم فحص أكثر من 4 
آالف شخص في المملكة حتى اآلن، 
المسجلة  الحاالت  جميع  أن  مضيفا 
الصحي  للحجر  تخضع  المملكة  في 

وتحت الرعاية المركزة.
عبر  األشخاص  بمرور  يتعلق  وفيما 
المعابر، أوضح العبد العالي أن وزارة 
احترازية  إجــــراءات  تتخذ  الصحة 

مكثفة في جميع المعابر.
ــســعــوديــة قد  ــانـــت الــحــكــومــة ال وكـ
أعلنت، ليل األربعاء الخميس، تعليق 
مؤقتا  والمقيمين  المواطنين  سفر 
إلى عدد من الدول من بينها االتحاد 

األوروبي.

ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــر بـــيـــان نــقــلــتــه وكـ ــ وذكـ
“حــكــومــة  أن  “واس”  الـــســـعـــوديـــة 
المملكة قررت تعليق سفر المواطنين 
الرحات  وتعليق  مؤقتا،  والمقيمين 
الــجــويــة إلـــى كــل مــن دول االتــحــاد 
ــاد الــســويــســري  ــحــ ــ األوروبـــــــي واالت
ــان وســـريـــانـــكـــا  ــتـ ــسـ ــاكـ والـــهـــنـــد وبـ
والــفــلــبــيــن والـــــســـــودان وإثــيــوبــيــا 
وكينيا  وإريتريا  الــســودان  وجنوب 

وجيبوتي والصومال”.
وأضافت “وتقرر أيضا تعليق دخول 
دخول  أو  الــدول  تلك  من  القادمين 
مــن كـــان مــوجــودا بــهــا خـــال الــــ 14 

يوما السابقة لقدومه”.

السعودية: إجراءات مكثفة في المعابر ضد “كورونا”

دبي - العربية.نت

أوضـــــح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
الخميس،  أمــس  الحضرمي،  محمد 
أن تــعــلــيــق عــمــل فـــريـــق الــحــكــومــة 
إعــادة  لجنة  فــي  الشرعية  اليمنية 
في  “خطوة  هو  بالحديدة  االنتشار 
إطار إعادة تقييم الجدوى الحقيقية 
الحديدة”. وأضــاف خال  اتفاق  من 
لدى  األمــيــركــي  السفير  الــيــوم  لقائه 

ــنـــزل أن  الــيــمــن كــريــســتــوفــر هـ
“جـــاءت في  الخطوة  هــذه 

ــرار خـــروق  ــمـ ــتـ ظـــل اسـ
ميليشيا  وانـــتـــهـــاكـــات 
ــــحــــوثــــي االنـــقـــابـــيـــة  ال

ــاق” الـــمـــبـــرم فــي  ــفــ ــ ــات ــ ل
ديسمبر 2018 في العاصمة 

استغالها  “ســـوء  و  السويدية 
التفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه 
العبثية”.  لحربهم  والتصعيد  للحشد 
المسؤولية  كامل  “نحملهم  وأضــاف 

عـــن تــبــعــات اســتــمــرار انــتــهــاكــاتــهــم” 
لاتفاق. كما قال إن “الحكومة صبرت 
الحوثي  ميليشيا  تعنت  على  كثيرًا 
فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــحــديــدة ألكــثــر 
تتهاون  أن  يمكن  ال  لكنها  عــام،  مــن 
عندما يتعلق األمر باستهداف مباشر 
في  الــرقــابــة  نــقــاط  لضباط  ومتعمد 
الفريق الحكومي”. واعتبر أن “تهديد 
ــاط الـــذيـــن يــقــومــون  ــضــب حــيــاة ال
ومسؤولياتهم  واجباتهم  بــأداء 
وفــقــًا التــفــاق الــحــديــدة ُيعد 
لجنة  لعمل  صارخًا  انتهاكًا 
االنتشار  إعـــادة  تنسيق 
ذات  األممية  ولــلــقــرارات 
هذه  الحضرمي  وأدان  الصلة”. 
االنتهاكات داعيا األمم المتحدة إلى 
تحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على 
المشاركين  الحكومة  ممثلي  حياة 

ضمن تنفيذ اتفاق الحديدة.

الحضرمي: نعيد تقييم جدوى اتفاق الحديدة

عواصم ـ وكاالت

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
التوصل عموما  تم  أنه  الخميس،  أمس 
ــروســي بشأن  الــوفــد ال على اتــفــاق مــع 
في  النار  إطــاق  وقــف  اتفاق  تفاصيل 

إدلب.
ونقلت وكالة “األناضول” عن أكار قوله 
توصلوا  وروســـا  أتــراكــا  “مسؤولين  إن 
تفاصيل  بــشــأن  التــفــاق  كبيرة  بــدرجــة 
ــار فـــي مــنــطــقــة إدلـــب  ــ ــاق ن ــ وقــــف إطـ

السورية خال محادثات في أنقرة”.
على  الماضي  األســبــوع  البلدان  واتفق 
تصعيد  لمنع  يهدف  النار  إلطاق  وقف 
العنف فــي إدلـــب، ووصــل وفــد روســي 
ــوع لــمــنــاقــشــة  ــ ــب إلــــى أنـــقـــرة هــــذا األســ
الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــشــمــل مـــمـــرا أمــنــيــا 
 ”4 “إم  ودوريات مشتركة على الطريق 

االستراتيجي.
وأشـــــار أكــــار إلـــى أن الــمــحــادثــات مع 

أن  مــســتــمــرة، مضيفا  ــزال  تـ ال  ــــروس  ال
جميع القوات التركية في إدلب ما زالت 

في مواقعها.
السورية  الرسمية  األنباء  وكالة  أفــادت 
في  ومصابين  قتلى  بسقوط  “ســانــا”، 
صفوف الجيش التركي بانفجار سيارة 
مفخخة، أمس الخميس، في ريف رأس 

العين بسوريا. 
وأشارت الوكالة إلى أن “سيارة مفخخة 

انــفــجــرت بــحــاجــز لــمــرتــزقــة االحــتــال 
في  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  مــن  التركي 
قرية تل حلف بريف رأس العين، ما أدى 

إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين”.
عـــربـــات  ــن  ــ مـ “عـــــــــددا  أن  وأضـــــافـــــت 
قـــوات االحـــتـــال الــتــركــي هــرعــت إلــى 
القتلى  نقل  وبــاشــرت  االنــفــجــار  مــكــان 
ــابـــيـــن إلـــــى داخــــــل األراضــــــي  والـــمـــصـ

التركية”.

قوات تركية في سوريا 

قتلــى ومصابون في صفوف الجيش التركي بانفجار في رأس العين
أنقرة: سنواصل هجومنا في إدلب إذا انُتهك االتفاق

عواصم ـ وكاالت

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس 
على  كــورونــا  فــيــروس  أن  الخميس، 
إلــى وبـــاء عالمي  الــرغــم مــن تحوله 
الــســيــطــرة عــلــيــه إذا عـــززت  يــمــكــن 

الدول إجراءات التصدي له.
ــرب مــديــر الــمــنــظــمــة، تــيــدروس  وأعــ
للدبلوماسيين  غيبريسوس  أدهانوم 
ــراءات  إجـ فــي جنيف عــن قلقه مــن 
“نــحــن قلقون  ــاً  ــبــلــدان قــائ بــعــض ال
للغاية من أن بعض البلدان ال تتعامل 
االلــتــزام  بمستوى  التهديد  هــذا  مــع 

السياسي المطلوب للسيطرة عليه”.
“كوفيد  بعد يوم من توصيف  وقــال 
19” بالوباء “وصفه بأنه وباء ال يعني 
تحول  فــكــرة  الـــــدول.  تستسلم  أن 
ــدول مــن االحـــتـــواء إلـــى تخفيف  ــ ال

حدة االنتشار خاطئة وخطيرة”.
كل  على  يتعين  ــه  إن قــائــا  تــابــع  كما 

استراتيجية  تــواصــل  وهـــي  ــــدول  ال
تــوازنــا جيدا  “تــحــقــق  االحـــتـــواء أن 
دون  والحيلولة  الصحة  حماية  بين 
واجتماعي  اقتصادي  ارتباك  حدوث 

واحترام حقوق االنسان”
مــن جــانــبــه، قـــال الــمــســتــشــار الطبي 
نانشان،  تشونغ  الصينية  للحكومة 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــاء فـ ــ ــــس، إن وبـ امـ
في  ينتهي  أن  المرجح  من  العالمي 

شهر يونيو المقبل.
الــذي  األوبــئــة  وأضـــاف تشونغ خبير 
اشــتــهــر بــمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 
ــمــر  مــؤت ــي  ــ فـ  2003 ــي  ــ فـ ســـــــارس 
صــحــافــي، إن الــكــثــيــر مــن الــحــاالت 
الصين من  إلــى  الخارج  الـــواردة من 
عودة  ومعدل  ظاهرة  أعــراض  دون 
ظــهــور اإلصــابــة بــعــد الــشــفــاء قليل، 

حسبما ذكرت “رويترز”.

الصين تعلن تجاوزها لذروة تفشي وباء كورونا الذي انتشر بالعالم

الصين ترجــح القضاء على الوباء في شــهر يونيو المقبل
الصحة العالمية تؤكد: “كورونا” قابل للسيطرة

واشنطن ـ وكاالت

قــرار  ــي  ــ األوروب االتــحــاد  انتقد  بعدما 
ــه الــرئــيــس  ــن ــســفــر الـــــذي أعــل حــظــر ال
ــد تــــرامــــب أمـــس  ــ ــالـ ــ ــي دونـ ــركــ ــ ــي األمــ
أحــادي  قـــرار  بــأنــه  الخميس، ووصــفــه 
أن  مـــؤكـــدا  اســـتـــشـــارة،  دون  اتـــخـــذ 
ــدود، رد  ــحــ ــ ــال ــ ب يـــعـــتـــرف  ــرض ال  ــمــ ــ ال
موضحا  ــا،  ــ أوروب انتقاد  على  تــرامــب 
أن بـــــاده لـــم تـــتـــشـــاور مـــع االتـــحـــاد 

قــبــل قــــرار حــظــر الـــطـــيـــران؛ ألنــه 
بسرعة  الــتــحــرك  عليها  كــان 

بــســبــب انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد. كما 
ــس أنـــه  ــيــ ــ ــرئ ــ أوضــــــــح ال

قرار  أن  من  الرغم  وعلى 
الحظر سيكون له تأثير كبير 

انخفاض  أن  إال  االقــتــصــاد،  على 
ــا  ــداد اإلصـــابـــات بــفــيــروس كــورون ــ أعـ
فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة جـــاء جـــراء 
اإلجــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا. وكــان 

تــرامــب قــد أعــلــن فــي خــطــاب وجهه 
البيت  مــن  الخميس  األميركيين  إلــى 
اإلصابات  منع  أجل  ومن  أنه  األبيض، 
الشواطئ  إلــى  الوصول  من  الجديدة 
األميركية، سوف تعّلق جميع الرحات 
ــام الــثــاثــيــن  ــأيـ ــا لـ ــ ــ ــى أوروبـ ــ ــن وإلـ مـ
أن  على  بريطانيا.  باستثناء  المقبلة، 
التنفيذ  حيز  الجديدة  القواعد  تدخل 
إلـــى ذلــك،  الــجــمــعــة.  لــيــل  منتصف 
أوضح أن أن هذه القيود تشمل 
الهائل للتجارة  أيضًا “الحجم 
والـــشـــحـــن” بـــيـــن أوروبــــــا 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة، و 
مختلفة  أخـــرى  “أشــيــاء 
ريثما نحصل على الموافقة”. كما 
تخفيضات  إقــرار  إلى  الكونغرس  دعا 
ــمــواجــهــة تــأثــيــر فــيــروس  ضــريــبــيــة ل
ــا عــلــى االقــتــصــاد بــعــد إغـــاق  كـــورونـ

أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

ترامب: ال وقت للتشاور مع أوروبا بشأن حظر الطيران
دبي- العربية.نت

ــمــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش  اعــتــبــر ال
ــلــيــبــي أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري، أمــس  ال
الخميس، أن الرئيس التركي رجب 
ــعــادة  طــيــب أردوغــــــــان يـــريـــد اســت
كانت  التي  البلدان  على  السيطرة 
مثل  العثمانية،  الدولة  حكم  تحت 
ليبيا التي تنتج مليوني برميل من 
من  ضخمة  وكميات  يوميا  النفط 

الغاز.
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 

أنـــقـــرة  أن  ــيـــة  ــافـ صـــحـ
ــة إلـــى  ــزقـ ــرتـ ــمـ ــقــل الـ ــن ت
قــطــريــة،  بـــأمـــوال  ليبيا 

جوا  األسلحة  تنقل  كما 
مــن مــطــارات عـــدة، وبحرا 

المسلحة،  الميليشيات  لــدعــم 
جنيف  لمحادثات  واضح  خرق  في 
ــــزم الـــدول  ــــذي أل ومــؤتــمــر بــرلــيــن ال
الــمــشــاركــة فــيــه عـــدم الــتــدخــل في 

أي  تسليح  وعـــدم  الليبي،  الــصــراع 
من األطراف. كما أكد المسماري أن 
تركيا تمثل خطرا كبيرا على حركة 
الماحة في البحر األحمر وإفريقيا، 
كاشفا عن أنها نقلت مقاتلين موالين 
للقتال  أراضيها  عبر  سوريا  من  لها 
وليبية.  قطرية  ــأمــوال  ب ليبيا  فــي 
وأوضح أن المقاتلين كانوا يتدربون 
فـــي غــــازي عــنــتــاب وأنـــقـــرة ثم 
ــبــول ثم  ــى اســطــن ــ ــوا إل ــ ــل أرســ

طرابلس فمصراتة.
إلــى ذلــك، كشف الجيش 
ــلــيــبــي قـــيـــام الـــقـــوات  ال
التركية بالتحشيد شرق 
تركيب  إلـــى  الفـــتـــًا  مــصــراتــة، 
رادارات  مـــن  عــســكــريــة  تــقــنــيــات 
الجوي،  للدفاع  صواريخ  ومحطات 
ومدرعات  موجه  ميدان  ومدفعية 

مختلفة األنواع.

المسماري: تركيا تنقل األسلحة إلى ليبيا

تصادم قطارين 
في القاهرة

القاهرة - أ ش أ

أوقــفــت هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة في 
مــصــر، الــخــمــيــس، جــمــيــع رحــالتــهــا بعد 
ــي اتــجــاه  ــاب فـ ــ ــاري ركـ ــطـ اصــــطــــدام قـ
القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، 
مــا أســفــر عــن إصــابــة 13 شــخــصــا، في 
لموجة طقس  البالد  فيه  تتعرض  وقت 
الحديدية،  سيئ. وأعلنت هيئة السكك 
جميع  إيقاف  قــررت  أنها  لها،  بيان  في 
الرحالت نظرا لسوء األحــوال الجوية، 

وحفاظا على أرواح الركاب.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نبوءة في العالم تؤكد نهاية عصر األدب الحقيقي
أعجبني موضوع زميلي وأســـتاذي أحمد جمعة “وجبات الفاست فود 
الثقافية”، فســـوق الكتاب يعيش أزمة حادة وصراعا يشـــتد يوما بعد 
يـــوم، وتناقضـــات تهـــدد بالخـــراب، وانحـــدارا في المســـتوى، فبعد أن 
كانت الرواية تتميز بالنشـــاط والفتـــوة والحيوية، والديمومة، وبلغت 
الجـــودة التي أيقظـــت النفوس والمشـــاعر، وهنت حلقتها وانكســـرت 
وتداعى صراخها، عالوة على عقلية دور النشـــر التي تفضل الترويج 
للكتب والروايات الهابطة على حســـاب الكتب ذات الرســـالة العظيمة 

والمساهمة في النهضة بالمجتمع واألمة واإلنسانية.
لقـــد اختفت من معظم المكتبات فـــي عالمنا العربي الروايات العظيمة 
وأهملت بشـــكل متعمد وكثرت الروايات الســـخيفة والهابطة، وأصبح 
لهـــا اإلنتـــاج الواســـع، حتـــى طريقـــة عـــرض كتـــب األدبـــاء والمفكرين 
المتوفرة في المكتبات ودور النشـــر التي تشـــارك في معارض الكتاب، 
ال تكون بصورة صحيحة وفي مكان يلفت نظر الزائر أو القارئ، فدائما 
تفضل دور النشر في معارض الكتاب تقديم كتب “الطبخ والمسابقات 
وروايات الجيب الرخيصة للمراهقين” على الكتب والروايات الشهيرة، 

وكأن هناك نبوءة في العالم تؤكد نهاية عصر األدب الحقيقي وانقراض 
نتاج العظماء وتحولهم إلى زخارف ومزهريات.

لقـــد اختفـــت الروايات التي أحدثـــت أثرا ملحوظا في مســـار الحركة 
األدبيـــة “عالميـــا” وحققـــت صـــدى واســـعا فـــي أوســـاط المثقفين في 
كل مـــكان فـــي هـــذا الواقع متشـــابك األحـــداث واألهـــوال والتغيرات 
المتســـارعة، فـــكل مـــا يجري مـــن تخبطـــات وتناقضات ومـــآس يعود 
بالدرجـــة األولى إلى انقالب قواعد النشـــر وجـــري أصحاب الدور إلى 
تلـــك الكتـــب الرخيصـــة التـــي تدغـــدغ المشـــاعر وال تحمـــل أي نفـــس 

إبداعي، فقط ألن وراءها جمهور من المراهقين سيقبل عليها.

هناك عدد كبير من دور النشر حملت معاول الهدم وقطعت صلة  «
اإلبداع الحقيقي بالمجتمع، أصوات تنادي بكتب الشعوذة والسحر 

والطالسم، والمسابقات، على كتب األدباء والمفكرين المرموقين 
والبارزين أصحاب القضايا األدبية الجدية والمهمة، والملفت في األمر 

أن بعض هذه الدور كانت رائدة وكان لها خطها المتميز وخطواتها 
الصحيحة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ويبقى ميزان الكون بيد اهلل
فيـــروس كورونـــا، أو “كوفيد ١٩” قطع أوصـــال العالم وحرم ٣٠٠ 
مليـــون من التالميذ من الذهاب إلى مدارســـهم، وأحدث خســـائر 

اقتصادية وأوقف السفر بين الكثير من الدول.
ووقـــف العالـــم بـــكل إمكانياتـــه وتقدمه العلمـــي ومـــا يمتلكه من 
وســـائل حـــرب وتجســـس وســـالح نووي وســـالح تقليـــدي، وقف 

عاجزا عن مواجهة فيروس ال تراه العين. 
العالم يقتل بعضه بعضا وأجهزة االســـتخبارات تســـتطيع بوسائل 
شـــتى أن تصـــل إلـــى المعلومات وتنقـــذ عمليـــات ال يتخيلها عقل، 
والعلوم الطبية وصلت إلى مدى بعيد في كشف األمراض ومعرفة 

أسبابها وعالجها، لكنها تقف عاجزة أمام فيروس دقيق الحجم.
وعندمـــا يتمكـــن أهـــل العلـــم يوما مـــن التوصل إلى عـــالج له كما 
فعلوا مع غيره من قبل، سيظهر غيره ويكون أشد خطورة وفتكا 
لكي تبقى قدرة هللا هي األســـاس في هذا الكون ويبقى اإلنســـان 

رغم تجبره كائنا ضعيفا. 
وحتـــى لو كان هذا الفيروس من صنع اإلنســـان كما يقول البعض 
وكونه ســـالحا من أســـلحة الحرب االقتصادية الدائرة في العالم، 
فهو يبقى دليال على ضعف اإلنســـان وعجزه مهما أوتي من قوة، 
ألن هـــذا الفيـــروس يمكـــن أن يخرج عن ســـيطرة الذيـــن صنعوه 
فيصبحون كمن أخرج العفريت من الزجاجة ولم يستطع إعادته 

إليها مرة أخرى.
هل يمكن أن يتوحش هذا الفيروس أكثر من ذلك؟ وهل مجيء 
الصيـــف ســـيقضي عليـــه؟ وهـــل وجدوا لقاحـــا أو عالجا؟ أســـئلة 
يطلقهـــا النـــاس مئات المرات خالل اليـــوم الواحد دون أن يجدوا 
إجابة تريح قلوبهم، ولم يعد بأيدي الناس سوى التضرع لله الذي 

بيده ميزان هذا الكون.
وسيبقى اإلنسان بكل تجبره وغروره كائنا ضعيفا ترعبه عطسة  «

وتجعله يركض إلى معامل التحليل ليعرف هل أصيب أم ال، 
وتزعجه نوبة صداع بسيطة وتحرمه النوم، فكم نحن ضعفاء وفقراء 

إلى الله.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ما يشكل أولوية لبوتين في سوريا لم يعد سهل المنال كما تخّيل البعض 
في فترة والدة “أستانة” أو في زمن اإلصرار على أن روسيا تملك سوريا 
بـــال منازع وأنهـــا انتصرت قطعًا في هذه المعركة االســـتراتيجية، فمعارك 
ســـوريا مســـتمرة رغـــم وقف النار فيما مأســـاة شـــعبها تتحول إلـــى كارثة 

إنسانية غير مسبوقة.
أتـــت نتائج قمة موســـكو فقيرة جدًا ألن أردوغان لم يحصل على شـــيء 
ُيذكر مما أراده حقًا، وهو أمران: أحدهما، انســـحاب القوات الســـورية إلى 
الُخطـــوط التي نّصت عليها اتفاقية “سوتشـــي” - وهـــذا ما رفضه الجانب 
الروســـي. واآلخر أن أردوغان أراد أن تتوّقف روســـيا عن دعم أي هجوم 
يقوم به األسد وأن تتوّقف عن دعم األسد عسكريًا، فالقى الرفض القاطع 

من بوتين والمؤسسة العسكرية الروسية.
وحسب المصادر، أتى الكالم على لسان بوتين نفسه ليؤكد أنه لن يتخلى 
عن دعم ســـوريا واألســـد، فاألســـد مفتاح ضروري حاليًا لتثبيت التواجد 
العســـكري الروسي في سوريا، وال اســـتغناء عنه، ثم إن بوتين وَعدُه بأنه 
ســـيدعمه فـــي معركة إدلب ولم يعد قادرًا علـــى التنّصل من الوعد بالرغم 

مما أدى إليه من خطورة وقوع تصادم عسكري بين روسيا وتركيا.
بوتيـــن بدوره لـــم يحصل على ما ســـعى وراءه من أردوغـــان، أي االلتزام 

بعمليات ضد من تعتبرهم روســـيا مجموعات إرهابية، فالرئيس الروســـي 
أوضـــح أن ال حلـــول واردة وال شـــيء ســـَيجّد علـــى العالقـــة بيـــن البلدين 
إلصالحهـــا جوهريـــًا مـــا لـــم يتعهـــد الرئيـــس التركـــي، “بضمانـــات جّديـــة، 
بمحاربة تلك المجموعات اإلرهابية” حسب مصدر روسي، “وأردوغان لم 

يلبِّ طلب الضمانات”.
اتفـــاق وقـــف النار بـــدون ضمانـــات يعني، من وجهـــة النظر الروســـية، أنه 
قابـــل للتنفيـــذ طبقًا لتعهـــدات الدولتين “إنمـــا ليس من ِقبـــل المجموعات 
اإلرهابيـــة”. وهـــذا يجعله هّشـــًا. ثم إن الرئيس التركـــي كان واضحًا تمامًا 
أثناء المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الروسي أن في حال استمر 
الرئيـــس الســـوري بعملياتـــه العســـكرية ضد القـــوات التركية، فـــإن الردود 

العسكرية عليه ستكون أقسى مما كانت عليه وأعنف.

لذلك، إن اتفاق وقف النار يكاد يكون عبارة عن ِشراء هدنة عابرة، حتى  «
الممر اآلمن قيد البحث بين وزيري الدفاع الروسي والتركي ال معنى عميق 
له سوى إبقاء الحديث مفتوحًا بين المؤسستين العسكريتين، فلقد كانت 

قمة موسكو انتصاراً لمنطق وزارة الخارجية التي شّجعت بوتين على 
مسلك الديبلوماسية فيما أرادت وزارة الدفاع تلقين أردوغان درسًا غاليًا 

في سوريا. “إيالف”.

من قال إن الحرب السورية انتهت )2(

د. راغدة درغام

قامـــت شـــركة أميركية ببنـــاء منصـــة متطورة للـــذكاء االصطناعـــي تقوم 
العالـــم.  الســـفر الجويـــة فـــي  البيانـــات، مثـــل شـــبكة  بمعالجـــة مليـــارات 
 )ML( وتعلـــم اآللـــة )NLP( ويســـتخدمون حالًيـــا معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة
لمعالجـــة كميـــات هائلة من البيانات النصية غيـــر المهيكلة بـ 65 لغة، وذلك 
لتتبع تفشي أكثر من 100 مرض مختلف، كل 15 دقيقة على مدار الساعة، 
ولكن لو كان األمر يعمل يدوًيا، فربما يحتاجون إلى أكثر من مئة شـــخص 
للقيام بذلك بشكل جيد، وتمكن تحليالت البيانات هذه خبراء الصحة من 
تركيز وقتهم وطاقتهم على كيفية االســـتجابة لمخاطر األمراض المعدية، 

بدالً من قضاء وقتهم وطاقتهم في جمع وتنظيم المعلومات.
يمكن للذكاء االصطناعي أن يتنبأ بعدد الحاالت الجديدة المحتملة حسب 
المنطقـــة وأي نـــوع من أنواع الســـكان هـــم المعرضون للخطر بشـــكل أكبر، 
يمكـــن اســـتخدام هذا النـــوع مـــن التكنولوجيـــا لتحذير المســـافرين حتى 
يتمكن السكان المعرضون للخطر من ارتداء األقنعة الطبية المناسبة أثناء 

السفر.
كمـــا يمكـــن أن يســـاعد الـــذكاء االصطناعـــي فـــي تعزيـــز اســـتراتيجيات 

التحســـين، علـــى ســـبيل المثال يوجد بحث حـــول اســـتخدام التعلم اآللي 
لتقييـــم وتحســـين االســـتراتيجيات للتباعـــد االجتماعي بيـــن المجتمعات 

والمدن والبلدان للتحكم في انتشار األوبئة.
على سبيل المثال، عندما تحدث حاالت تفشي المرض، فمن األهمية  «

الحصول على المعلومات السريرية ذات الصلة من المرضى وغيرهم من 
المعنيين مثل الحاالت الفسيولوجية قبل وبعد، والمعلومات اللوجستية 

المتعلقة بمواقع التعرض، وغيرها من المعلومات المهمة. يعد نشر البشر 
في هذه الحاالت أمًرا مكلًفا وصعًبا، خصوصا إذا كانت هناك العديد من 

حاالت تفشي المرض أو كانت حاالت التفشي موجودة في بلدان تفتقر إلى 
الموارد الكافية، ستكون الحوسبة التحادثية التي تعمل كامتداد للبشر الذين 

يحاولون الحصول على المعلومات ذات الصلة إضافة مرحبا بها. الحوسبة 
التحادثية ثنائية االتجاه - يمكنها التعامل مع المريض وجمع المعلومات، 
ويمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي في التعامل مع فيروس كورونا بعدة 
طرق، فيمكن للذكاء االصطناعي أن يتنبأ بالنقاط المهمة في جميع أنحاء 

العالم حيث يمكن للفيروس االنتقال من الحيوانات إلى البشر )يسمى أيًضا 
فيروس حيواني المنشأ(، يحدث هذا عادة في أسواق المواد الغذائية الغريبة 

دون قوانين الصحة المعمول بها.

 

د. جاسم حاجي

استخدام الذكاء االصطناعي للتعامل مع فيروس كورونا

إسقاط نظام الفاشية الدينية صار شأنا عالميا
تســـليط األضـــواء على كارثة تفشـــي مرض كورونا في إيـــران بالصورة 
الحاليـــة المروعـــة من جانب وســـائل اإلعالم العالميـــة وازدياد الحديث 
عـــن قصـــور وضعف وعجز نظام الماللي عن التصدي للمرض والحد من 
تأثيره بعد أن كان السبب في جلبه إلى إيران والمساعدة على انتشاره 
بهذه الصورة بالغة الســـلبية، أمر يدفع من جديد للحديث عن الضرورة 
الملحة ألن يكون هناك دور وجهد دولي أكبر في العمل على التغيير في 
إيـــران والـــذي ال يمكن أن يتـــم إال من خالل دعم وتأييد نضال الشـــعب 

اإليراني والمقاومة اإليرانية من أجل إسقاط نظام الماللي.
صحيفة واشـــنطن بوســـت التي كتبت يوم 5 مارس بشأن تفشي فيروس 
كورونـــا فـــي إيران تقـــول: فيـــروس كورونا وجـــه ضربات جســـيمة لقادة 
النظام اإليراني، فقد توفي ما يقارب من 80 شـــخصا في 10 مستشـــفيات 
في طهران خالل األيام الســـتة الماضية، وأضافت الصحيفة وهي تشـــير 
إلى تفشـــي المرض بصورة غيـــر اعتيادية، قائلة: انتشـــار فيروس كورونا 
في جميع أنحاء إيران كان بمثابة ضربة مروعة للتسلســـل الهرمي للنظام 
اإليراني، حيث أصاب حوالي 25 من أعضاء مجلس شـــورى للماللي و15 
مصابا على األقل من مسؤولي النظام الحالي أو السابق بفيروس كورونا.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فإنها تفضح دور مسؤولي النظام في العمل  «
من أجل نشر المرض على أوسع نطاق عندما كتبت الصحيفة في 3 مارس 

2020، تصريحات مساعدة الطبيب في مستشفيات طهران وكتبت: 
ظهرت أول حاالت مشبوهة في 10 فبراير في خدمة األمراض المعدية 

التي أعمل فيها، وبالطبع كنت أتابع عن كثب ما كان يحدث في الصين، 
لذلك بدأت أرتدي كماما للصحة، لكن مديري أمرني بإزالته ألنه قال إنه 

يجب أال نزرع الخوف لدى اآلخرين، ونقلت الصحيفة تصريحات لمواطنين 
إيرانيين تكشف مدى تورط النظام بصورة مباشرة في التستر على المرض 

من أجل إجراء مسرحية االنتخابات للنظام وكتبت الصحيفة: “وأوضحت 
الطالبة للسنة األخيرة في فرع الطب كيف اقتربت الذكرى السنوية 

للثورة واالنتخابات النيابية، ما زاد من التوتر في مكان عملها ألنه كان عدد 
الحاالت المشتبه فيها يزداد، وكان الضغط يمارس من المستويات العليا 

على جميع مستويات الخدمة: “كان هذا مسلسل والرسالة واضحة: “ال 
ننشرهذا الخبر قبل االنتخابات”. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي



أسقط فريق النجمة نظيره باربار “حامل اللقب” بنتيجة )22/25( في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن الجولة 
األولــى لسداســي دوري أنديــة الدرجــة األولــى لكــرة اليــد. وكان الشــوط األول قد انتهــى بالتعادل )11/11(، وبذلك كســب 
النجمــة الخطــوة األولــى فــي صــراع المنافســة علــى لقب الــدوري ويصبح رصيــده 3 نقاط، فيمــا باربار صــار رصيده نقطة 

واحدة.

الشوط األول

قويـــة  كانـــت  البدايـــة  ان  رغـــم 
وســـريعة من العبـــي باربـــار والذي 
تقـــدم بالنتيجـــة )0/3( عبـــر جزائية 
جعفـــر عبدالقـــادر وفاســـت محمـــد 
المقابـــي وصاروخيـــة جعفـــر أيضًا، 
إال أن النجمـــة تمكـــن مـــن تصحيح 
أوراقـــه وتحقيق عـــودة قوية بدءًا 
مـــن الحارس عبدالحســـين بتصدي 
الكـــرات وقـــوة حســـين بابـــور فـــي 
الهجـــوم لينجـــح بمعادلـــة النتيجـــة 

)4/4( عند الدقيقة 11 وسط معاناة 
هجوميـــة في باربار. النجمة واصل 
تفوقـــه الميدانـــي وأخـــذ األفضلية 
بـــاألداء والنتيجة بفضـــل تحركات 
وحســـن  حبيـــب  محمـــد  وأهـــداف 
شـــهاب وبابـــور ومهدي ســـعد حتى 
الدقيقـــة 21 والنتيجة حينها )5/9(، 
وســـط صيـــام تهديفـــي فـــي باربار 
علـــى العبيـــه  مدربـــه  عـــول  الـــذي 
الشـــبان مقابـــل جلـــوس األخويـــن 
أبناء عبدالقادر جعفر ومحمود على 
دكة البدالء. باربار بشـــكل تدريجي 

اســـتغل تراخـــي النجمـــة وإضاعته 
لكرات ســـهلة أمـــام المرمـــى، وأخذ 
يحـــرز األهـــداف عبـــر علـــي عباس 
وســـيد ماجـــد حيـــدر وقاســـم قمبر 
ومن خلفهم الحارس عيســـى خلف 
بتصدياته ليعـــود بالنتيجة ويتقدم 
أيضـــًا إال أن النجمـــة خرج بالتعادل 

.)11/11(

الشوط الثاني

حبيـــب  محمـــد  بهدفـــّي  النجمـــة 

وســـعود أخذ فـــارق الهدفيـــن فيما 
باربار اســـتطاع أن يعـــادل النتيجة 
وجعفـــر  المقابـــي  محمـــد  بهدفـــّي 
النجمـــة  أخـــذ  وبعدهـــا   ،)13/13(
أفضليـــة نســـبية بالدفـــاع والهجوم 
فـــي بابـــور وســـعود ومهـــدي ســـعد 
وشهاب في تحقيق فارق ٣ أهداف 
وفارق الهدفين، وسط أداء متقلب 
بينهما وأخطـــاء كثرة في الجوانب 
الهجوميـــة، وحمل جعفر عبدالقادر 
األهـــداف  تســـجيل  فـــي  العـــبء 

لفريقه رغم مشـــاركة محمد حبيب 
يقـــدم  لـــم  أنـــه  إال  صفوفـــه  فـــي 
اإلضافـــة المنتظرة )16/17( للنجمة 

في الدقيقة 15.
باربار دخل في موجة من األخطاء 
والتصويـــب العشـــوائي الهجومـــي 
النجمـــة  حـــارس  بتألـــق  وأيضـــًا 
األخيـــر  ليتمكـــن  عبدالحســـين، 

بســـواعد بابـــور تحديـــدًا مـــن صنع 
فارق 5 أهداف )18/23( مع الدقيقة 
25. ســـعى باربـــار بتقليـــص الفارق 
وتمكن في تســـجيل األهداف لكنه 
اصطـــدم بأهداف النجمـــة من جهة 
وضيـــق الوقـــت مـــن جهـــة أخـــرى 
ليخـــرج خاســـرًا بفـــارق ٣ أهـــداف 

.)22/25(

النجمة ُيسقط “حامل اللقب”

لقاء النجمة وباربار 

Sports@albiladpress.com ١4
الجمعة 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 - العدد 4168

 الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحت رعاية عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ينظم نادي راشــد للفروســية وسباق 
الخيل في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة  مهرجان سباق الخيل الكبير الذي يقام على كأس 

جاللة الملك وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وتنطلـــق األثـــارة مـــن الشـــوط األول الذي ســـيقام 
علـــى كأس الملك لخيل البحريـــن العربية األصيلة 
المسجلة في “الواهو” مسافة 1600 متر والجائزة 
7000 دينـــار وبمشـــاركة 6 جيـــاد مـــن أقـــوى جياد 
ســـباقات الخيل العربية، والتـــي حققت انتصارات 
في السباقات الكبيرة وستخوض منافسة متجددة 
بينهـــا فـــي ســـباقات الخيـــل العربيـــة الكبيـــرة منذ 
الموسم الماضي وتواصلت هذا الموسم في كأس 
ســـمو ولي العهـــد، والذي كســـبه الحصان “كحيالن 
عافـــص 1708” بقيـــادة الفـــارس البحريني المتألق 
عبـــدهللا فيصل والذي يســـعى لتأكيد تفوقه اليوم 
علـــى نفس الجيـــاد القوية من خـــالل الخطة التي 
سيضعها المدرب يوسف طاهر في الشوط بجانب 
الحصـــان اآلخـــر لنفس اإلســـطبل “الجالبي 1544” 
بقيادة لي نيومان والســـاعي الســـتعادة انتصاراته 

بالـــكأس الغالية في الموســـمين قبل الماضي، فيما 
ســـتكون المنافسة صعبة من جانب الجياد الثالثة 
التي ســـيخوض بها المضمر عبدهللا كويتي صراع 
الشـــوط وأبرزها “كحيـــالن عافـــص 1695” بقيادة 
بريـــت دويـــل والـــذي يســـعى لـــرد االعتبـــار بالفوز 
بكأس الملك لتعويض خســـارته لـــكأس ولي العهد 
خصوصا إنه يتمتع بمقومات الفوز، والتي أظهرها 
فـــي مشـــاركتيه األوليتيـــن هـــذا الموســـم بتفوقـــه 
علـــى الحصانيـــن المنافســـين المرشـــحين، بجانب 
“الصقـــالوي  اإلســـطبل  لنفـــس  اآلخـــر  الحصانيـــن 
1564” بقيادة الفارس المتمرن إبراهيم نادر والذي 
حقـــق المركزيـــن األول والثالـــث فـــي مشـــاركتيه 
اآلخيرتيـــن، وكذلـــك الحصـــان “كحيـــالن عافـــص 
1675” بقيـــادة أندرو أيليـــوت، والذي حقق المركز 

الثالث ثالث مرات متتالية.

صراع الفرسان

ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس شـــركة تترســـل 
ســـبرنت لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” مســـافة 
1000 متر مستقيم والجائزة 5000 دينار وبمشاركة 
8 جيـــاد، حيـــث ســـتكون المنافســـة مفتوحة لكون 
الشـــوط مخصص للفرســـان البحرينيين المتمرنين 
والذيـــن ســـتكون الفرصـــة متاحـــة أمامهـــم للفـــوز 
فـــي يوم الســـباق الكبير؛ لـــذا فإن كفـــاءة وقدرات 
الفرســـان ســـتلعب دورا مؤثرا في حســـم المنافسة 
في الشوط، إضافة إلى تقارب مستويات مجموعة 

من الجياد المرشحة للمنافسة.

صراع مثير على كأس الميثاق

الشوط الثالث يقام على كأس الميثاق للفئة الثانية 
من جياد الدرجة األولى “مســـتورد” مســـافة 1600 
متـــر والجائـــزة 8000 دينـــار وبمشـــاركة 9 جيـــاد، 
وينتظر أن يشـــهد صراعـــا مثيرا بين مجموعة من 
الجياد القوية، والتي ســـبق لهـــا تحقيق انتصارات 
ومراكـــز متقدمـــة وتتمتع بإمكانـــات عالية وتجيد 
المسافات المتوسطة وأبرزها الحصان البطل “ثور 
كهيل ســـتا” وســـيواجه منافســـة قوية مـــن جانب 

الحصان “بالسترا” كما يبرز الحصان “غوماتي”.

من يدخل التاريخ الذهبي؟

ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس الملـــك لجيـــاد 
الدرجـــة األولـــى “نتـــاج محلي” مســـافة 2400 متر 
والجائـــزة 20000 دينـــار، وبمشـــاركة 6 من الجياد 
البـــارزة فـــي ســـباقات النتـــاج هـــذا الموســـم فـــي 
المضمار البحريني، والتي تســـعى لتسجيل إسمها 
للمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ ســـجل الجيـــاد الفائـــزة 

بالـــكأس الغاليـــة، حيـــث ســـيدخل إســـطبل نـــاس 
الشوط بثالثة جياد برزت بصورة قوية خالل هذا 
الموسم، وأبرزها الحصان “الطارق” وكذلك الفرس 

“فالنتاين” والفرس “ميمونة”.  
وســـتتجه األنظار صوب الشوط الخامس واألخير 
الـــذي ســـيقام علـــى كأس الملـــك للفئـــة األولى من 
متـــر   2400 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى  الدرجـــة 
والجائـــزة 20000 ديـــار وبمشـــاركة 10 من الجياد 
المستوردة القوية التي تمتلك سجال باالنتصارات 
حيـــث  والخارجيـــة،  البحرينيـــة  الســـباقات  فـــي 
ســـيكون الحصـــان “راســـتنغ” مرشـــحا بـــارزا فـــي 
حال تأكد مشـــاركته في الشـــوط وجاهزيته وذلك 
للدفـــاع عـــن لقبـــه الـــذي حققـــه الموســـم الماضي، 
فيمـــا ســـيخوض إســـطبل فيكتوريـــوس الســـباق 
بقوة وبكتيبة تضم 5 من الجياد والفرســـان ســـعيا 
ألنتـــزاع الـــكأس الغاليـــة وأبـــرز المرشـــحين منهـــا 

الحصان “جزيل”.

ــؤوس ــك ــلــفــوز بــأغــلــى ال ــاج ل ــتـ ــة.. وتـــحـــدي اإلنـ ــي ــم ــال ــادة ع ــي ــق ــال ب ــطـ ــراع األبـ ــ ص

جاللة الملك يرعى اليوم سباق الخيل الكبير

كسب الخطوة 
األولى بسداسي 

الكبار

”ثور كهيل ستار” 
مرشحا لالحتفاظ 

بالميثاق... ومنافسة 
قوية بين الجياد العربية

سبورت

علي مجيد

منافسات قوية يشهدها السباق الكبير اليوم

مفاجأة مدوية.. يد الشباب تهزم األهلي
ــاد ــح واالت االتــفــاق  بــلــقــاء  ــى  ــ األول الــجــولــة  تختتم  ــوم  ــي ال

حقق فريق الشباب مفاجأة مدوية بالتغلب على نظيره األهلي بنتيجة )25/27( في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة األولى من سداسي دوري 
أندية الدرجة األولى لكرة اليد. وكان الشــوط األول قد انتهى بتقدم األهلي بفارق هدفين )9/11(، وبذلك حقق الشــباب انطالقة جيدة نحو المنافســة على 

اللقب فيما األهلي أصبح رصيده نقطة واحدة من هذه الخسارة. 

لتألـــق  الفـــوز  بهـــذا  الشـــباب  ويديـــن 
القيـــدوم  حســـين  حارســـه  وتعملـــق 
ونجاعة هجومـــه عموًما و”الفاســـت” 
للجناح السريع أحمد جالل خصوصًا، 
مقابل أداء فني متواضع لألهلي الذي 
تـــرك عالمة اســـتفهام حول مـــا قدمه 
فـــي المبـــاراة عمومًا والشـــوط الثاني 
تحديدًا رغم ما يمتلكه من نجوم في 

دكة البدالء!
عودة للمباراة، لم يظهر الشوط األول 
بالمســـتوى المطلـــوب والمنتظـــر فنيًا 
من كالهمـــا، وعلى رغم أن األهلي قد 

أنهـــى الشـــوط األول لصالحـــه إال أنـــه 
عانـــى كثيـــرًا فـــي ذلـــك فـــي النواحي 
الهجومية في فترات متعددة، واألمر 
نفســـه في الجانب الدفاعي الذي كان 
بطيء العـــودة للتغطية. وقد برز منه 
حارســـه صـــالح عبدالجليـــل بتصديه 
الكثير مـــن الكرات وصـــادق علي في 

تسجيل األهداف.
وفـــي الجانـــب اآلخر، لم تكـــن البداية 
جيدة لالعبي الشـــباب إال أنهم تمكنوا 
بشـــكل تدريجـــي مـــن تحقيـــق عودة 
قويـــة ومجاراة األهلي بتألق حارســـه 

علـــى  واالعتمـــاد  القيـــدوم  حســـين 
“الفاســـت” بصورة كبيرة ألحمد جالل 
الســـريعة  بانطالقاتـــه  تعملـــق  الـــذي 
وإحـــراز األهـــداف وبجانبـــه مجتبـــى 

وعبدهللا ياسين وحسين رضي.
وفـــي الشـــوط الثاني، ضرب الشـــباب 
بقـــوة كبيـــرة منتهجـــًا نفـــس المنـــوال 
جـــالل  أحمـــد  وأهـــداف  بانطالقـــات 
وأحمد حمزة وعبدهللا ياسين والعب 
خلفهـــم  ومـــن  ســـامي  نـــادر  الدائـــرة 
مقابـــل  القيـــدوم  حســـين  الحـــارس 
أداء باهـــت وعشـــوائي خالل الدقائق 

العشرين األولى في الجانب األهالوي 
الـــذي عانـــى علـــى جميـــع األصعـــدة، 
المطلقـــة  األفضليـــة  الشـــباب  ليأخـــذ 

وأخذ فارق 7 أهداف )17/24(. 
دخلـــت المباراة فـــي دقائقهـــا األخيرة 
ونجح األهلي فـــي تقليص الفارق إلى 
4 أهداف )20/24( بعد صحوة حارسه 
صـــالح عبدالجليـــل وأهـــداف صـــادق 
علـــي الـــذي كان المميـــز بيـــن زمالئـــه. 
استمر السجال بينهما وفارق األهداف 
حاضرًا بتقدم الشباب من جهة وسعي 
األهلي بتقليص الفارق من جهة أخرى 

ونجـــح فـــي ذلـــك إال أن ضيـــق الوقت 
حسم األمور لصالح الماروني.

مباراة اليوم

منافســـات  )الجمعـــة(  اليـــوم  تختتـــم 
الجولـــة بلقـــاء وحيـــد يجمـــع االتفاق 
واالتحـــاد في تمام الســـاعة 7 مســـاًء 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ومن المنتظر أن تتسم المباراة بالقوة 
الفريقيـــن  كـــون  والنديـــة  واإلثـــارة 
أمـــور كثيـــرة، منهـــا  فـــي  متشـــابهين 
العناصـــر الشـــابة الحيويـــة الممزوجة 
صفوفهمـــا  فـــي  خبـــرة  ذو  بأخـــرى 
والقيـــادة التدريبيـــة الوطنية المميزة 
لكالهمـــا فـــي عـــادل الســـباع لالتفـــاق 

ويسري جواد في االتحاد.

لفاء األهلي والشباب
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عيسى بن راشد... رمز رياضي عصي على النسيان

ودعــت مملكــة البحريــن الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفــة النائــب الثانــي 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخــري للجنة األولمبية 
البحرينيــة الملقــب بـ “هرم الرياضة البحرينيــة” وأحد رموز الحركة الرياضية 

والشبابية والشاعر واألديب واإلعالمي بعد صراع مرير مع المرض.

 وبرحيل الشـــيخ عيســـى بن راشد آل 
خليفـــة )مواليـــد 1939( فـــإن البحرين 
الكبـــار  رجاالتهـــا  أبـــرز  أحـــد  فقـــدت 
والرياضـــي  السياســـي  المجـــال  فـــي 
واإلعالمـــي والفنـــي، لكنـــه يعتبـــر من 
الرياضـــي  للقطـــاع  األول  الرعيـــل 
وبانـــي نهضـــة البحريـــن الرياضية، إذ 
إنـــه تقلـــد منصـــب رئيـــس المؤسســـة 
بدرجـــة  والرياضـــة  للشـــباب  العامـــة 
وزيـــر عـــام 1988 ويعتبـــر أول رئيس 
منـــذ  البحرينيـــة  األولمبيـــة  للجنـــة 
تأسيســـها بالعـــام 1979 ولغاية 2008 
وكان رئيســـا لنـــادي البحرين، كما تبوأ 

مناصـــب رياضية خارجيـــة عدة مثل 
منصب النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  ونائـــب  اآلســـيوي،  األولمبـــي 
االتحـــاد العربـــي لكرة القـــدم والعديد 
األخـــرى  الرياضيـــة  المناصـــب  مـــن 

داخليا وخارجيا.
كمـــا يعتبـــر الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
لـــدورات  الروحـــي  األب  خليفـــة  آل 
الخليـــج، إذ عاصـــر جميـــع الـــدورات، 
منـــذ االنطالقـــة األولـــى فـــي البحرين 
فـــي العـــام 1970، وحتى آخر نســـخة 
“خليجـــي 24” التي توج بهـــا منتخبنا 
منتخـــب  علـــى  فـــوزه  بعـــد  الوطنـــي 

الســـعودية بهـــدف نظيـــف، وقد شـــاء 
هللا أن يفـــرح هرم الرياضة البحرينية 
بـــأول لقـــب خليجي وهـــو الحلم الذي 

طال انتظار من قبل “بوعبدهللا”.
 ويعـــد الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
جميـــع  فـــي  البهجـــة  صانـــع  خليفـــة 
دورات الخليج ورجل عرف ببساطته 

وعفويته بما يملك من معلومات قيمة 
وحـــس للدعابة والفكاهة في التعامل 
مع أحـــداث وتحديات الدورة وهو ما 
جعلـــه يخطف األضواء اإلعالمية في 

كل محفل يذون موجودا به.
ويتمتع الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة بكاريزما وحـــب كبير من قبل 
ويتمتـــع  الخليجيـــة،  الجماهيـــر  كل 
بأســـلوب خاص في الحـــوار من واقع 
خلفيته كشـــاعر متمكن له العديد من 

اإلصدارات الشعرية. 
 وخلـــف الراحـــل وراءه إرثـــا رياضيـــا 
كبيرا من العطاء والعديد من األوسمة 
والجوائز والعديد من اإلنجازات التي 
ســـتجعله رمـــزا رياضيـــا عصيـــا علـــى 
النســـيان في تاريخ الحركة الرياضية 

عيسى بن راشد حاماًل كأس الخليجالبحرينية.

عيسى بن راشد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الـــــــمـــــــوت يــــغــــيــــب صــــــانــــــع الــــبــــهــــجــــة بــــــــــــــــدورات الـــخـــلـــيـــج
حسن علي

اللجنة اإلعالمية

نعى ممثـــل جاللة الملـــك لالعمال 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
االمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 
األعلى األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفـــة النائـــب الثانـــي لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
“هرم الرياضة” بعد مشـــوار وطني 
حافـــل قـــدم مـــن خاللـــه خدمـــات 

مختلـــف  فـــي  للمملكـــة  جليلـــة 
المواقع. 

واســـتذكر ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة مناقـــب الفقيـــد 
الغالـــي الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفـــة التـــي جســـدها خـــالل 
مشـــوار حياتـــه الحافلـــة بالعطـــاء 
فـــي  الفاعلـــة  وإســـهاماته  الوافـــر 
فيهـــا  بمـــا  المجـــاالت  مختلـــف 
الجانب الشبابي والرياضي والذي 
تمكـــن رحمه هللا من وضع اللبنات 

األساســـية لهذيـــن القطاعيـــن في 
كان  “إذا  ســـموه:  وقـــال  المملكـــة 
المغفور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة رحمه 
هللا قد غادرنا بجســـده فإن روحه 
الطاهرة وسجاياه الكريمة ستبقى 
حية وشـــاهدة على مسيرة حافلة 
للمغفـــور له بإذن هللا تعالى، والتي 
عكـــس فيهـــا صـــورة مشـــرفة عن 
اإلنســـان البحرينـــي المنتمـــي إلى 
وطنه والحريص على إعالء شأنه 

في مختلف المجاالت الرياضية”.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة “لقد كان للشـــيخ عيسى 
اســـهامات  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
الحركـــة  تطويـــر  فـــي  واضحـــة 
البحرينيـــة  والشـــبابية  الرياضيـــة 
حيـــن تقلـــد العديد مـــن المناصب 
العامـــة  المؤسســـة  فـــي  القياديـــة 
واللجنـــة  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبيـــة البحرينيـــة االمـــر الـــذي 
ســـاهم في تحقيـــق االرتقاء لهين 

القطاعيـــن عـــالوة علـــى المناصب 
اإلقليميـــة والقاريـــة والتي ســـاهم 
مـــن خاللهـــا فـــي تحقيـــق نهضـــة 
شـــاملة للرياضية على المستويين 

القاري واإلقليمي”.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن عزائه ومواساته في 
رحيـــل المغفور له بإذن هللا تعالى، 
القديـــر أن يرحمـــه  العلـــي  ســـائالً 
ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.

ناصر بن حمد ينعى عيسى بن راشد



أقام فريق الحريق أحد الفرق التابعة لالتحاد البحريني للسيارات والمنظمة لسباقات 
الســيارات تدريبــا خاصــا بحلبــة البحرين الدولية موطن رياضة الســيارات في الشــرق 
األوســط بمشــاركة عدد من أعضــاء فريق الريكفري وفريق مــرآب الصيانة وذلك يوم 

أمس األول.

وحـــول هـــذه التدريبـــات أوضـــح منســـق 
فريق الطوارئ أيوب الســـلمان قائال “تأتي 
اســـتعداداتنا  ضمـــن  االســـتعدادات  هـــذه 
المكثفة الســـتقبال جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليج لســـباق الفورمـــوال واحد، 
والذي ســـيقام على مضمار الحلبة الدولية 
األســـبوع المقبل، حيث تم التنســـيق على 
إقامـــة هـــذا التدريـــب كـــي يكـــون بمثابـــة 
التجهيـــز قبيل انطالق الســـباق وفعالياته، 
حيـــث نجـــد أنه مـــن األهميـــة الكبـــرى بأن 
يكـــون أعضـــاء هذه الفـــرق علـــى جاهزية 
تامـــة للتعامل مع مختلـــف حاالت الحريق 

فـــي مثـــل هـــذه المواقـــع بالنســـبة لفريـــق 
الريكفـــري عندمـــا يتـــم إخـــالء الســـيارات 
ونقلها خارج المضمـــار، وهذه أمور واردة؛ 
لـــذا البـــد من أن يكـــون الجميع علـــى أهبة 
االستعداد، ولم نشهد في سباقاتنا أي نوع 
مـــن أنـــواع الحريق، ولكن ورغـــم ذلك البد 
أن نقوم بتجهيز فرقنا وأعضائها ومواكبة 
كل ما هو جديد في عالم األمن والســـالمة 
وما يتماشـــى مع توجهات االتحاد الدولي 
للســـيارات، ونحن ننظر إلـــى أبعد من ذلك 
فكل هؤالء الذين يتم تدريبهم على أعلى 
المســـتويات وعلـــى أيـــدي المتخصصيـــن 

فـــي كيفيـــة  تامـــة  يجعلهـــم علـــى درايـــة 
التعامـــل مـــع أي حريق يقع فـــي أي موقع، 
أن  أي شـــخص  مـــن  البـــد  مهـــارات  فهـــي 
يكـــون ملمـــا بها حتى لحياتـــه اليومية في 
كيفية اســـتخدام طفاية الحريق بالشـــكل 
الصحيح، فاليوم طفاية الحريق أصبحت 
البـــد مـــن وجودهـــا فـــي البيت والســـياراة 
ومـــكان العمـــل، وحرصنـــا على أن تشـــمل 

الدورة جانب نظري وآخر عملي”.
الـــدورة  هـــذه  فـــي  المشـــاركون  وأعـــرب 
التدريبيـــة عـــن جزيل شـــكرهم وامتنانهم 

لالتحـــاد البحريني للســـيارات على حرصه 
والـــورش  الـــدورات  هـــذه  مثـــل  بإقامـــة 
التدريبيـــة المهمـــة التي تجعـــل المنظمين 
فـــي مســـتوى جاهزيـــة عـــاٍل، كمـــا وجهوا 
الشـــكر واالمتنان لحلبة البحريـــن الدولية 
الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة  موطـــن 
األوسط على توفيرهم جميع االحتياجات 

القامة هذه الدورة التدريبية.
ضمـــن  التدريبيـــة  الـــدورة  هـــذه  وتأتـــي 
استعدادات الفرق المنظمة التابعة لالتحاد 
البحريني للسيارات لتنظيم جائزة طيران 
الخليـــج الكبـــرى لســـباق الفورمـــوال واحد، 
والـــذي يقـــام على مضمـــار حلبـــة البجرين 
فـــي  الســـيارات  الدوليـــة موطـــن رياضـــة 

الشـــرق األوســـط في الفترة من 19 وحتى 
22 مـــن شـــهر مـــارس الجـــاري؛ مـــن أجـــل 
اخراجـــه بأفضل صورة تنظيمية وتحقيق 
الســـباقات  ألكبـــر  النجـــاح  عوامـــل  كافـــة 
العالميـــة التي أدخلتها مملكة البحرين في 

منطقة الشرق األوسط منذ العام 2004.
وتواصـــل جميـــع الفرق المنظمـــة بمختلف 
مهامها استعداداتها بتوجيهات من الشيخ 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا 
مجلس إدارة االتحاد البحريني للسيارات، 
حيـــث تحرص الفرق المنظمة في مختلف 
تخصصاتهـــا على التجهيـــز في وقت مبكر 
ووضـــع كافـــة االحتياجـــات وتلبيتهـــا في 
الوقت المناسب الستحضار جميع عوامل 
النجـــاح التـــي يســـعى لهـــا الجميـــع، والتي 
تعكـــس مدى تطـــور الرياضـــة الميكانيكية 
في مملكة البحرين ســـواء على المســـتوى 

المحلي أو الخارجي.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

دورة تدريبية مكثفة لفرق الحريق والريكفري ومرآب الصيانة

 لقطات متنوعة لتدريبات فريق الحريق والريكفري ومرآب الصيانة

أحمد مهدي
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استمرارا لجهودها في المحافظة على سالمة الرياضيين وبما ينسجم مع اإلجراءات والتدابير االحترازية والوقائية التي 
تتبعهــا المملكــة؛ للحد من انتشــار فايــروس كورونا )كوفيد 19-(، بدأت اللجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع مستشــفى 

الملك حمد الجامعي فحص كافة الفرق الرياضية المشاركة في مسابقات األلعاب الجماعية داخل الصاالت. 

لمستشـــفى  التابـــع  الطبـــي  الفريـــق 
بإجـــراء  قـــام  الجامعـــي  الملـــك حمـــد 
لالعبيـــن  الحـــراري  الفحـــص  عمليـــة 
والمدربيـــن واإلدارييـــن والحـــكام يوم 
األربعـــاء الماضـــي فـــي نـــادي الشـــباب 
منافســـات  احتضـــن  الـــذي  الرياضـــي 
الصـــاالت،  داخـــل  القـــدم  كـــرة  دوري 
وصالـــة اتحـــاد كـــرة اليـــد بمنطقـــة أم 
الحصم التي احتضنت مســـابقة كأس 
االتحـــاد، وصالـــة اتحاد الكـــرة الطائرة 
التـــي أقيمـــت عليهـــا منافســـات دوري 

الدرجـــة الثانيـــة، وذلك بوجـــود طاقم 
إداري وإعالمـــي تابع للجنـــة األولمبية 
اتحـــاد  كل  عـــن  وممثـــل  البحرينيـــة 
لإلشـــراف والمتابعـــة الميدانيـــة علـــى 

عملية الفحص الطبي.
وقـــد قامت اللجنـــة األولمبيـــة بتعقيم 
جميع الصاالت قبل نحو ســـاعتين من 

انطالق المنافسات.
وســـارت عمليـــة الفحـــص الطبـــي بكل 
كبيـــر  تعـــاون  وســـط  ويســـر  سالســـة 
مـــن قبـــل الالعبيـــن والكـــوادر الفنيـــة 

عمليـــة  تـــم حصـــر  حيـــث  واإلداريـــة، 
الدخـــول مـــن بوابة واحـــدة في جميع 
الصاالت الرياضية لتنظيم اإلجراءات 
والتأكـــد مـــن فحـــص جميـــع مرتـــادي 
الصالة، وشمل الفحص قياس درجات 
الحـــرارة وتدويـــن بعـــض البيانات عن 
المبـــادرة  تلـــك  وقوبلـــت  المشـــاركين، 
بارتيـــاح كبير من قبـــل ممثلي األندية 
ومدربيـــن  العبيـــن  مـــن  واالتحـــادات 
وحـــكام وإدارييـــن وإعالمييـــن؛ ألنهـــا 

تهدف للمحافظة على سالمتهم.

وســـتواصل اللجنة األولمبية بالتعاون 
مـــع مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
إلجـــراء المزيـــد مـــن الفحوصـــات فـــي 
تزويـــد  تـــم  حيـــث  المقبلـــة،  الفتـــرة 
المستشفى بقائمة المسابقات الرياضية 
داخل الصاالت، والتي ستقام حتى 17 
إبريل المقبل مع المكان والزمان لكافة 

المباريات الرســـمية لـــدوري الكبار في 
كـــرة القـــدم داخل الصاالت وكـــرة اليد 
والكرة الطائرة وكرة الســـلة مع مراعاة 
تحديـــث تلـــك القائمة في حـــال تغيير 
مواعيد وأماكن المســـابقات بالتنسيق 
مـــع االتحـــادات الرياضيـــة وبالتواصل 

مع مستشفى الملك حمد الجامعي.

ويشـــار إلـــى أنـــه فـــي حـــال االشـــتباه 
أيـــة  أو  الحـــرارة  درجـــات  بارتفـــاع 
اإلصابـــة  علـــى  أخـــرى  مؤشـــرات 
تطبيـــق  ســـيتم  كورونـــا  بفايـــروس 
اإلجـــراءات المعتمـــدة من قبـــل وزارة 
الصحـــة وذلـــك بعـــزل الشـــخص ونقله 

للمستشفى المختص مباشرة.

بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي

“األولمبية” تبدأ بفحص الرياضيين في الصاالت

مباشرة التعقيم داخل الصاالت جانب من الفحوصات الطبية على الالعبين
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أصــدر األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينية محمد حســن النصــف قرارا 
بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق اإلجراءات الوقائية داخل الصاالت والمالعب 
التابعة لالتحادات الرياضية البحرينية؛ للتأكد من توافر اشتراطات الصحة 
والســالمة؛ للوقايــة مــن فايروس كورونا )كوفيــد - 19( وذلك بما يتوافق مع 
اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية التي تتبعها المملكة؛ لمنع انتشــار 
هــذا الفايــروس، وحفاظــا علــى ســالمة منتســبي االتحــادات الرياضيــة مــن 

الالعبين والمدربين واالداريين والحكام وغيرهم.

وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يتـــم تشـــكيل 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  لمراقبـــة  لجنـــة 
ضد انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 
19-( بالصـــاالت والمالعـــب الرياضية 
التابعة لإلتحادات الرياضية برئاســـة 
الشـــيخ وعضويـــة  خالـــد عبدالعزيـــز 
كل من الوناس مادن، هشـــام عبدهللا 

البلوشي، حسين حسن الحداد.
وســـتقوم اللجنة باالنتقـــال والمعاينة 
والمالعـــب  للصـــاالت  الميدانيـــة 
التـــي تقـــام عليهـــا أنشـــطة وفعاليات 
مـــن  للتأكـــد  الرياضيـــة؛  االتحـــادات 
تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات والتدابيـــر 

الوقائيـــة واإلرشـــادات التـــي أعلنـــت 
مـــن  وغيرهـــا  الصحـــة  وزارة  عنهـــا 
الجهـــات المختصة بالمملكة لمكافحة 
انتشار فايروس كورونا )كوفيد 19-(، 
والتأكد مـــن القيام بعمليـــات التعقيم 
واتبـــاع  الـــالزم،  الطبـــي  والفحـــص 
اآلليات واإلجراءات المناسبة لحماية 
منتســـبيها مـــن العبين وكـــوادر فنية 
وإداريـــة وتحكيمية وغيرها، وتوفير 
والنصائـــح  اإلرشـــادات  مـــن  المزيـــد 
الصـــاالت  تلـــك  لمرتـــادي  العامـــة 
والمالعـــب؛ لحمايتهـــم مـــن اإلصابـــة 

بهذا الفيروس.

لجنة لمراقبة تطبيق اإلجراءات الوقائية بالصاالت

دوري  منافســـات  شـــهدت 
لكـــرة  الثانيـــة  الدرجـــة 
القدم مشـــاركة واسعة 
من قبل الالعبين تحت 
21 عامـــا فـــي مختلف 
األندية التســـعة، وذلك 

حتى الجولة 15.
وأظهرت إحصائية عدد 

الدقائـــق المعتمدة من قبل 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 

عـــن تفوق نـــادي االتفاق عبر مشـــاركة 
7 العبيـــن بواقـــع 3502 دقيقـــة، يليـــه 
التضامـــن الـــذي أشـــرك 11 العبـــا فـــي 
3387 دقيقـــة، ثم المالكية الذي أشـــرك 
10 العبيـــن فـــي 2166 دقيقـــة، ســـترة 
5 العبيـــن لمـــدة 2158 دقيقـــة، االتحاد 

4 العبيـــن لمـــدة 1712 دقيقـــة، مدينـــة 
 1670 لمـــدة  العبيـــن   3 عيســـى 
دقيقـــة، قاللـــي 3 العبيـــن 
دقيقـــة،   927 لمدنـــة 
البحريـــن 5 العبين لمدة 
وأخيـــرا  دقيقـــة،   815
 5 أشـــرك  الـــذي  البديـــع 

العبين في 767 دقيقة.
واســـتوفت جميع األندية 
المحـــدد  المشـــاركة  معيـــار 
البحرينـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن 
لكـــرة القدم عـــدا نادي البديـــع. ومعيار 
المشـــاركة يبلـــغ 810 دقائـــق ألي عـــدد 
مـــن الالعبين بحريني الجنســـية تحت 
21 عامـــا. وتبلـــغ قيمـــة الغرامـــة للنادي 
الذي ال يســـتوفي المعيار 5 آالف دينار، 

إضافة إلى خصم 3 نقاط.

مشاركة واسعة للشباب في دوري الثانية
سلمان بن محمد يفتتح نادي مارشل آرتس
ــي ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــج الـ ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ فـــــــي مــــــركــــــز ســـــتـــــرونـــــغ ف

افتتح رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد 
آل خليفة نادي مارشــل آرتس في مركز ســترونغ فيليج الرياضي لتدريب رياضة 

المواي تاي والواقع بمنطقة الجسرة.

وقـــد حضـــر االفتتـــاح رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للكيك بوكســـينغ أحمد خالد 
الوزان ورئيس نادي مارشـــل آرتس في 
مركز ســـترونغ فيليج الرياضي لتدريب 
رياضـــة المواي تاي عمـــران عبدالرحمن 

وعدد من المدعوين.
وقام ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة بقص الشـــريط إيذانـــا باالفتتاح 
الرسمي للنادي، بعدها قام سموه بجولة 
فـــي أرجـــاء النـــادي اطلـــع خاللهـــا على 
الخدمـــات التي يقدمها النادي. بعد ذلك 
شـــهد ســـموه عرضا لرياضة المواي تاي 

قدمه العبو النادي.
الشـــيخ  ســـمو  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة: “ُســـعدنا 
نـــادي  افتتـــاح  فـــي  بالمشـــاركة  كثيـــرا 
مارشـــل آرتس، ونبارك لرئيس وأعضاء 
نـــادي  بافتتـــاح  الخطـــوة  هـــذه  النـــادي 
متخصـــص فـــي تدريب رياضـــة المواي 
إدارة  اهتمـــام  تعكـــس  والتـــي  تـــاي، 
النـــادي فـــي المســـاهمة لتعزيـــز ثقافـــة 
هـــذه الرياضـــة فـــي الشـــارع الرياضـــي 
النجـــاح  لهـــم  متطلعيـــن  البحرينـــي، 
والتوفيـــق فـــي تحقيـــق األهـــداف التي 

تنعكس على تطوير هذه الرياضة”.
وتابع ســـموه: “نحـــرص على دعم جميع 

تحقـــق  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي  الجهـــود 
باأللعـــاب  النهـــوض  فـــي  التطلعـــات 
لجميـــع  دعمنـــا  وســـنواصل  القتاليـــة، 
المشـــاريع والخطوات، التي تساهم في 
رفـــع مســـتوى هـــذه األلعـــاب وجاهزيـــة 
يخـــدم  الـــذي  الشـــكل  علـــى  الالعبيـــن 
أهـــداف المجلـــس فـــي تشـــكيل الفـــرق 
الوطنيـــة القـــادرة على تمثيـــل الرياضة 
البحرينيـــة بالصـــورة المشـــرفة وتحقق 
مختلـــف  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد 

المشاركات”.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس نـــادي نـــادي 
مارشل آرتس في مركز سترونغ فيليج 
الرياضـــي لتدريـــب رياضة المـــواي تاي 
عمـــران عبدالرحمن عن شـــكره وعظيم 
امتنانـــه إلى رئيس المجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن محمد آل خليفة على تفضل ســـموه 
بافتتاح النادي، مؤكدا أن رعاية ســـموه 
فـــي افتتاح النـــادي تعكس مدى حرص 
ســـموه على دعـــم جهود جميـــع األندية 
ومراكز تدريب األلعـــاب القتالية؛ للعمل 
فـــي مســـار واحـــد مـــن أجـــل االرتقـــاء 

بمستوى هذه األلعاب.
  وقـــال: “باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة 
عـــن زمالئـــي أعضـــاء ومنتســـبي نـــادي 

مارشل آرتس في مركز سترونغ فيليج 
الرياضي، نتقدم بجزيل الشـــكر وعظيم 
العرفـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة علـــى تفضـــل ســـموه 
برعايـــة حفل االفتتاح الرســـمي للنادي، 
وهـــذا مـــا يؤكـــد اهتمـــام ســـموه علـــى 
تشـــجيع جميـــع الخطـــوات التـــي تقوم 
بهـــا األنديـــة ومراكـــز التدريـــب، والتـــي 
تســـاهم في العمل بصـــورة توافقية مع 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة 
واالتحـــادات الوطنيـــة المنضوية تحت 
مظلـــة المجلس؛ من أجل دعـــم األلعاب 
القتالية والوصول بها إلى أعلى درجات 
النجاح”، معتبرا أن رعاية ســـموه لحفل 
افتتـــاح النـــادي هـــو دافـــع معنـــوي كبير 
لمضاعفـــة الجهـــود التي تخـــدم تطوير 

رياضة المواي تاي في مملكة البحرين.
نـــادي  تأســـيس  فكـــرة  “أن  وأضـــاف:   
مارشـــل آرتس لم تكن وليـــدة  اللحظة، 
بل جـــاءت بعد جهـــود متواصلة وعمل 
دءوب مـــن أجـــل تحقيقهـــا علـــى أرض 
الواقـــع. وقـــد نجحـــت اإلدارة بتكاتـــف 
الجميـــع في تأســـيس هذا النـــادي الذي 
ُيعنى بتدريب رياضـــة المواي تاي على 
الطريقـــة التقليديـــة خـــارج الصالـــة، مع 
التأكيـــد علـــى مـــزج الجانـــب التدريبـــي 
بالمحيط الطبيعـــي في النادي. ويهدف 
قاعـــدة  لتعزيـــز  النـــادي  هـــذا  إنشـــاء 
رياضـــة المواي تاي فـــي المملكة، والتي 
تخـــدم تشـــكيل الفرق الوطنيـــة وتدعم 
البطـــوالت  فـــي  للمشـــاركة  المنتخبـــات 

القادمة”.

من االفتتاح 
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يتصادف تفشي فيروس كورونا الجديد، 
الذي أودى بحياة أكثر من 3 آالف شخص 
وأصـــاب ما يزيـــد على 100 ألـــف آخرين، 
مع موســـم تفشي اإلنفلونزا العادية، التي 
تصيب عشـــرات الماليين وتقتل عشرات 

اآلالف كل موسم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي منح اســـم رســـمي 
للفيـــروس كورونـــا الجديد هو “ســـارس-
كـــوفSARS-CoV-2( ”-2(، بينما أطلقت 
علـــى المرض الذي يســـببه ذلك الفيروس 

.)COVID-19( ”-19اسم “كوفيد
والغريب فـــي األمر، أن هنـــاك العديد من 
أوجه التشـــابه بين المرضين، على الرغم 
مـــن أن العالم يعرف الكثير عن اإلنفلونزا 
وال يعـــرف إال القليل عن فيروس كورونا 

الجديد.
والمالحظ أن الفيروسين يتسببان بظهور 
والســـعال  كالحمـــى  متشـــابهة،  أعـــراض 

وآالم الرأس والعضالت واإلرهاق.
وعنـــد إصابة شـــخص بأي مـــن المرضين، 
يعانـــي المريض مـــن الحمـــى أو الحرارة، 
وتكـــون نادرة في اإلنفلونزا العادية لكنها 
كورونـــا  مريـــض  عنـــد  وقويـــة  أساســـية 

الجديد، وتترافق بالتقيؤ واإلسهال.
التعـــب  علـــى  ينطبـــق  نفســـه  واألمـــر 
واإلرهـــاق، إذ يكونان خفيفين إلى حد ما 
عند مريض اإلنفلونزا، لكنه يكون أساسيا 

وحادا وقويا لدى مريض “كوفيد19-”.

هناك العديد من أوجه التشابه بين المرضين العالم يعرف القليل

الفـرق بيـن أعراض “كورونا” واإلنفلـونـزا
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قـــال البروفيســـور لوثـــر فيلـــر “إنـــه 
تطعيـــم ضـــد  اآلن  يوجـــد حتـــى  ال 
غيـــر  المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس 
أنـــه ينبغـــي تلقي بعـــض التطعيمات 
الوقايـــة،  ســـبيل  علـــى  االحترازيـــة 
خصوصـــا التـــي تحمي مـــن أمراض 
ضـــد  التطعيمـــات  مثـــل  الرئـــة، 
اإلنفلونـــزا العادية والســـعال الديكي 
والمكورات الرئويـــة”. وأضاف مدير 
أن  األلمانـــي،  كـــوخ  روبـــرت  معهـــد 
التطعيمـــات االحترازية تمثل أهمية 
كبـــرى لبعض الفئـــات خصوصا، مثل 
وأصحـــاب  الســـن  وكبـــار  األطفـــال 
بســـبب ضعـــف  المزمنـــة؛  األمـــراض 
جهـــاز المناعـــة لديهـــم. وإلـــى جانب 

ينبغـــي  االحترازيـــة،  التطعيمـــات 
االلتـــزام باالشـــتراطات الصحية، إذ 
ينبغي غســـل اليدين بالصابون لمدة 
ال تقـــل عن 20 ثانية بشـــكل منتظم، 
مـــع مراعـــاة تنظيـــف الفراغـــات بين 

األصابع وظهر اليد أيضًا.
وينبغي تجنب المصافحة باليد قدر 
المستطاع واالبتعاد عن األشخاص، 
الذين يعانون من الســـعال والعطس 

ألن الجراثيم تنتقل عبر الرذاذ.
ويجـــب استشـــارة الطبيب في حال 
بفيـــروس  اإلصابـــة  فـــي  االشـــتباه 
كورونـــا، الـــذي تتمثـــل أعراضـــه في 
التنفـــس  وضيـــق  الجـــاف  الســـعال 

والرشح والحمى واإلعياء الشديد.

تطعيمات مهمة ضد “كورونا”

تمّكن العلماء أخيرا من التعرف على فترة حضانة فيروس 
كورونـــا الجديـــد، لكنهـــم حذروا مـــن أن ما توصلـــوا إليه ال 
يعنـــي بالضـــرورة أن ظهـــور أعـــراض “كوفيد 19” ســـيكون 

واضحا في هذه الفترة.
وأكدت دراسة جديدة أجرتها كلية “جونز هوبكنز بلومبرغ” 
للصحـــة العامـــة، أن التقديرات المبكرة تشـــير إلى أن فترة 
الحضانة المتوســـطة لفيـــروس كورونا الجديد “كوفيد 19” 
هي 5.1 يوم، على غرار السارس، األمر الذي قد يفتح الباب 

على مصراعيه للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.
وفتـــرة الحضانـــة هـــي الفترة بيـــن التعرض األولـــي للكائن 
المســـبب للمرض وظهور األعراض في المضيف، ويمكن أن 
تختلف فترات الحضانة بشـــكل كبير حسب المرض، فعلى 
ســـبيل المثال، تبلغ فترة حضانـــة األنفلونزا ما بين يوم و3 
أيـــام، بينمـــا تحتضـــن الحصبة مـــا بين 9 إلـــى 12 يوما قبل 

ظهور األعراض.
وفي الدراسة األخيرة، تم فحص 181 حالة مؤكدة مصابة 
بفيـــروس كورونا الجديد، وخلصـــت إلى أن فترة الحضانة 

المتوسطة للمرض هي 5.1 يوم.
وبينت أن 97.5 % من المصابين بالفيروس ستظهر لديهم 

أعراض في غضون 11.5 يوما.
غيـــر أنـــه يجـــدر باالهتمـــام أن تتذكـــر أن هـــذه الدراســـة ال 
تعني أن شـــخصا ما ســـتظهر عليه أعراض المرض بوضوح 
تـــام بعـــد 5 أيـــام، لكنها تعنـــي أنه يمكن التحقـــق من صحة 
اإلصابـــة بالمرض أثناء فترة الحجـــر الصحي الحالية التي 
تبلغ مدتها أسبوعين باعتبارها الفترة الزمنية المثلى لعزل 

النفس بعد التعرض للمشتبه فيه.

المصابون ســتظهر لديهم أعراض في غضون 11.5 يوم

العلماء يتوصلون لمتوسط حضانة “كورونا”

يزعـــم نجم موقـــع “يوتيـــوب” جوردان 
ســـاثر، الـــذي لديـــه آالف المتابعين عبر 
منصات مختلفة علـــى مواقع التواصل 
الكلـــور  ثانـــي أكســـيد  االجتماعـــي، أن 
وهو عامل تبييض يســـتخدم في مواد 
التنظيـــف وتبييـــض األقمشـــة والبقـــع، 
يســـاعد علـــى “التخلـــص” مـــن فيروس 

كورونا.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وحـــذرت 

األميركيـــة العـــام الماضي، مـــن مخاطر 
شرب ثاني أكسيد الكلور على الصحة.

وأصدرت السلطات الصحية في بلدان 
أخرى تنبيهات حول هذا الموضوع.

وتقول إدارة الغذاء والدواء األميركية 
إنها “ليســـت على علم بـــأي بحث يثبت 
فعالـــة  أو  آمنـــة  المنتجـــات  هـــذه  أن 
لعـــالج أي مـــرض”. وحذرت من شـــرب 

“منتجات ثاني أكسيد الكلور”.

يبدو أن النساء أقل عرضة للوفاة 
كورونـــا،  بفيـــروس  الرجـــال  مـــن 
لألطفـــال  بالنســـبة  ذاتـــه  واألمـــر 
مقارنة مع الفئات العمرية األخرى.
بالفيـــروس  المصابيـــن  ومعظـــم 
يعانون من أعراض خفيفة تشـــبه 
أعـــراض االنفلونزا المعتـــادة، لكن 
الوضـــع يصبـــح أكثـــر وضوحا في 
حاالت اإلصابة التي تسبب خطرا 

على الحياة.
لدينـــا  التـــي  المعلومـــات  وجميـــع 

مصدرهـــا دراســـة واســـعة النطاق 
أجرتها المراكـــز الصينية لمكافحة 

الوباء.
وبحسب الدراسة التي شملت 44 
ألف شـــخص، بلغت نسبة الوفيات 
مـــن الرجـــال 2.8 %، بينمـــا بلغـــت 
النســـبة 1.7 % لـــدى النســـاء. أمـــا 
عن األطفـــال والمراهقين فلم تزد 
 15 مقابـــل   ،%  0.2 عـــن  النســـبة 
% لـــدى كبـــار الســـن ممـــن تخطوا 

الثمانين عاما.

غســـل اليديـــن بالصابـــون والمـــاء ال 
يزال هو أفضل وســـيلة لمنع انتقال 
الفيـــروس، وفقـــا لمراكـــز الســـيطرة 

على األمراض والوقاية منها.
وُيعتقـــد أن فيروس كورونا الجديد 
ينتشر بشكل أساس من قبل الناس 
وقطـــرات الجهـــاز التنفســـي لديهـــم 

عبر السعال، العطس والبصق. 
وبعبارة أخرى، فإن انتقال الفيروس 

من شخص آلخر هو األكثر شيوعًا.
وقـــال مديـــر وكالـــة حمايـــة البيئـــة 
فـــي أميـــركا أنـــدرو ويلـــر فـــي بيان 
“إن اســـتخدام المطهر الصحيح هو 
جـــزء مهم فـــي الوقاية من انتشـــار 
األمـــراض والحـــد منهـــا، إضافة إلى 

وسائل أخرى مثل غسل اليدين”.
وانـــه من األفضل اتباع اإلرشـــادات 

الموجودة على ملصق المطهر.

شائعات طبية عليك تجاهلها

النساء واألطفال أقل عرضة لإلصابة

غسل اليدين بالصابون والماء

شــفاء اآلالف مــن األشــخاص حــول العالــم مــن الفيــروس

“كورونا”... أخبار إيجابية مشجعة

ُيظهر اإلحصاء اليومي للمصابين أن اآلالف من األشخاص حول العالم تمكنوا 
مــن الشــفاء مــن الفيــروس التاجــي حــول العالــم. وتمتلــك مختبــرات األدويــة 
والتكنولوجيــا الحيويــة التجارية مثل “موديرنا” و”إنوفو” و”ســانوفي” وغيرها 
ومجموعــات أكاديميــة مثل جامعة كوينزالند في أســتراليا، نماذج أولية للقاح 

في مرحلة التطوير، وبعضها سيكون جاهزًا قريبًا لالختبارات البشرية.

وبحلـــول منتصف شـــهر فبرايـــر، كانت 
هنـــاك أكثـــر مـــن 80 تجربـــة ســـريرية 
مضـــادة  لعالجـــات  للوصـــول  جاريـــة 
للفيروسات، وقدتم استخدام معظمها 
بالفعـــل بنجـــاح فـــي عـــالج األمـــراض 
اتبـــاع  لألشـــخاص  ويمكـــن  األخـــرى. 
تدابير وقائية لمنع اإلصابة بالفيروس، 
عبر غسل اليدين المتكرر وأخذ الحذر، 
فـــي حيـــن ان مـــواد مثـــل اإليثانول أو 
بيروكســـيد الهيدروجيـــن تســـاعد في 

تعقيم األسطح.
االتصـــال  تجنـــب  األشـــخاص  وعلـــى 
الجســـدي المباشر بشـــخص مصاب أو 
يعانـــي من الســـعال أو أعراض مرضية 

مرتبطة بالفيروس.
ورغم أن هـــذا الفيروس يمثـــل تحديًا 
واجتماعيـــًا  وسياســـيًا  طبيـــًا  هائـــالً 
واقتصاديـــًا، لكـــن يجـــدر بنـــا أن نتذكر 
أن العالـــم لـــم يكن لديـــه أدوات أفضل 
لمكافحة هكذا أمـــراض من قبل، وفقًا 

لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
ونشـــر أســـتاذ علم األحيـــاء المجهرية 
وعلم الفيروســـات بجامعـــة نافارا في 
إســـبانيا العالم إيجناسيو لوبيز غوني، 
بعض النقـــاط التي قد تثبـــت أن هناك 

بعـــض الحقائـــق المطمئنة فيمـــا يتعلق 
بفيروس كورونا )كوفيد - 19”:

التعرف على الفيروس

أوضح لوبيز غونـــي أن العلماء تمكنوا 
الـــذي  الفيـــروس،  علـــى  التعـــرف  مـــن 
تســـبب فـــي حـــاالت االلتهـــاب الرئوي 
الحـــاد فـــي مدينـــة ووهـــان الصينيـــة، 
بغضـــون 7 أيـــام مـــن اإلعالن الرســـمي 
عنه في 31 ديســـمبر.  وبعد 3 أيام من 

ذلك، كان تسلسل الجينات متاحًا.
ويشـــار إلـــى أن التعرف علـــى فيروس 
اإليـــدز اســـتغرق عاميـــن بعـــد ظهـــوره 

ألول مرة في منتصف العام 1981.

وجود اختبار الكتشافه

بحلول 13 يناير، أي بعد 3 أيام من نشر 
تسلســـل الجينات الخاصة بالفيروس، 
ومتـــاح  موثـــوق  اختبـــار  هنـــاك  كان 
طـــوره علمـــاء فـــي قســـم الفيروســـات 
فـــي  الجامعـــي  شـــاريتي  بمستشـــفى 
برليـــن، بمســـاعدة خبراء مـــن روتردام 

ولندن وهونغ كونغ.
الصحـــي  الحجـــر  تدابيـــر  أن  ويبـــدو 
واالحتواء الصارمة في الصين تجدي 

نفعـــًا. ويـــوم الخميس، تـــم اإلبالغ عن 
120 حالة جديدة في ووهان، وهو أقل 
رقم منذ ستة أسابيع ومنذ بدء تفشي 
المرض، ولم يتم تسجيل أي حالة على 
اإلطـــالق في بقية مقاطعة هوبي. ولم 
تشـــهد الكثير من المقاطعات الصينية 
حاالت جديدة لمدة أســـبوعين، وأعيد 
فتـــح المدارس هناك. وفـــي الكثير من 
البلدان، تكـــون اإلصابات متمركزة في 
مراكـــز محددة، ما قد يســـمح باحتواء 

الفيروس بسهولة أكبر.
تدابيـــر  اتبـــاع  لألشـــخاص  ويمكـــن 
وقائيـــة لمنـــع اإلصابة بالفيـــروس، عبر 
غســـل اليديـــن المتكـــرر وأخـــذ الحذر، 
فـــي حيـــن أن مـــواد مثـــل اإليثانول أو 
بيروكســـيد الهيدروجيـــن تســـاعد في 
األشـــخاص  وعلـــى  األســـطح.  تعقيـــم 
المباشـــر  الجســـدي  االتصـــال  تجنـــب 

بشـــخص مصاب أو يعاني من السعال 
أو أعراض مرضية مرتبطة بالفيروس.
ووفقـــًا لدراســـة أجريت علـــى 45 ألف 
إصابـــة مؤكـــدة في الصيـــن، عانت 81 
% مـــن الحـــاالت مـــن أعـــراض مـــرض 
بســـيطة، و14 % من المرضى أظهروا 
“شـــديدة”،  بأنهـــا  توصـــف  أعراضـــا 
الحـــاالت  مـــن  فقـــط   %  5 واعتبـــرت 
“حرجة”. وأصاب الفيروس 3 % فقط 
مـــن األشـــخاص الذيـــن تقـــل أعمارهم 
عـــن 20 عامًا، ويبدو أن األطفال بالكاد 
بالفيـــروس علـــى اإلطـــالق،  يتأثـــرون 
ومعدل الوفيات لمن تقل أعمارهم عن 
40 عامـــًا يبلـــغ 0.2 % تقريبـــًا. ويظهر 
اإلحصـــاء اليومي للمصابين أن اآلالف 
من األشـــخاص حول العالم تمكنوا من 
الشـــفاء مـــن الفيـــروس التاجـــي حول 

العالم.

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479



اليوم مناسب للعمل في شتي القطاعات. 

يرجي منك االنتهاء من كافة األعمال.

لديك فرص للدخول في عمل جديد.

عليك التنسيق بين عملك وممارسة الرياضة.

لديك اليوم دعم في العمل وتحسن أوضاعك. 

يجب عليك الحذر من حالتك الصحية. 

عليك إراحة جسدك من العمل حتى تستعيد 
نشاطك.

يوم مناسب لعقد اتفاق وتوقيع عقود شراكة.

يرجي منك اتباع اإلجراءات والتعليمات 
الصحية.

لديك اليوم الكثير من المسؤوليات في العمل.

تلقي أخبار جيدة على الصعيد المهني اليوم.

لقاءات عمل اليوم وفترة إيجابية وتحسن 
عالقاتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 مارس

 2006
مسؤولون إسرائيليون يفتتحون 

غرفة جديدة للصالة اليهودية في 
ساحة المبكى بحضور رئيس الدولة 

موشيه كتساف ورئيس بلدية القدس 
اإلسرائيلي أوري لوفوليانسكي.

اســتأنف الفنان القدير ســعد الفرج تصوير مــا تبقى له 
من مشــاهد فــي الدراما الرمضانية “محمــد علي رود”، 
بعــد عودته أخيرا من المشــاركة في مهرجــان الفجيرة 
الدولي للفنون، والعمل مــن تأليف محمد أنور، وإخراج 

مناف عبدال، ويجمع الفرج مع محمد المنصور وجاســم 
النبهان وهيفاء عادل وخالد أمين وبثينة الرئيسي وعدد آخر 

من النجوم. ويذهب المسلسل إلى منطقة وفترة زمنية ثريّة باألحداث، حيث 
مرحلة األربعينات من تاريخ الكويت والمنطقة.

يعــود الفنان خالد العقروقة، الشــهير بـ “ولــد الديرة”، إلى 
الشاشــة الفضية مجــددا بفيلــم “مينــون والمنخوليا”، 
الذي يصــور أحداثه حاليا، ومــن المتوقع أن يعرض خالل 
عيد الفطر المقبــل، الفيلم تقع أحداثه في قالب كوميدي 

ســاخر، ويتناول مجموعة مــن الموضوعــات االجتماعية، 
وهو من تأليف عادل الزاهد وإخراج حســن سراب، ومن بطولة 

ولــد الديرة إلى جانب مجموعة نجوم من الفنانين منهم ســمير القالف، مشــاري 
البالم، حسن أشرف، جمال حجازي، محمد أشكناني، لولو عبدالله، وغيرهم.

حلــت الفنانــة نــوال الزغبــي ضيفــة ببرنامــج “كاربول 
كاريوكي”، الذي يقدمه هشــام الهويش، وكشفت خالل 
اللقاء عن موعد اعتزالها، بعد سؤال وجهه لها الهويش، 
وقالت إنها ستعتزل في سن الستين، أي بعد ثالثين أو 

أربعين عاما، وسط ضحكات الثنائي.
من جهة أخرى، أثــار الفنان وائل كفوري جدال بعد التغريدة 

التي كتبها عبر حســابه على “تويتر”، كاشــفا فيها عن هوية حبيبته، واعترف 
بحبه للفنانة نوال الزغبي.

موعد اعتزالهامينون والمنخوليامحمد علي رود

tariq.albahar@albiladpress.com 18
الجمعة 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 - العدد 4168

شيالء سبت
لن تستطيع

إكمال مسلسلها

 624
وقوع غزوة بدر الكبرى، والتي تعتبر أول معركة في اإلسالم.

1781
هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.

 1885
كولومبيا البريطانية تتبنى قانون يمنع الصينيين من االستقرار بها.

1938
ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتاللها.

1948
سويتشيرو هوندا يؤسس الشركة الشهيرة هوندا موتورز.

أفادت العديد من المواقع 
السينمائية والصحف 

العالمية، أن المرشح األول 
لتجسيد شخصية “الجوكر” 
عدو “باتمان” اللدود، ضمن 

هذه الثالثية القادمة 
سيكون جوني ديب.

أصبحت هذه الصور جزًءا من معرض المشــربية للفن المعاصر

فنان يقدم مباني القاهرة بصور نجوم السينما

مبانـــي  جميـــع  لـــك  تبـــدو    قـــد 
العاصمة المصريـــة، القاهرة، عادية 
ومتشـــابهة، ولكنهـــا لـــم تكـــن كذلك 
في عيني الفنان اإليطالي كارمينيه 
كارتوالنـــو، التي كانـــت في مخيلته 
فقط تضج بالحياة والزمن الجميل.

ويتجول عادة في شوارع العاصمة 
المصريـــة، القاهرة، اللتقـــاط الصور 
تصاميـــم  ومراقبـــة  الفوتوغرافيـــة 
المباني الكبيرة، متســـائالً عن سبب 

ترك واجهاتها مسطحة وفارغة.
اتجـــه  الليالـــي،  إحـــدى  وفـــي 
 20 كارتوالنـــو، وهـــو يملـــك خبـــرة 
عامًا في التاريخ المصري، إلى حي 
األزبكيـــة بالقاهـــرة، إذ حصـــل على 
صـــورة ممثل هوليـــودي، من العصر 
الذهبي، من مجلة قديمة اشـــتراها 

في سوق الكتب المستعملة.
وبعد دمجه الصورة مع أحد أبنية 
مصـــر الكبيـــرة، نـــال عمـــل الفنان 
اإليطالـــي إعجـــاب العديـــد مـــن 

متابعيه عبر موقع “فيسبوك”.
وبذلك، قرر أن يزيـــن مباني البالد 
بنجـــوم عالمييـــن، بـــدءًا مـــن فترة 
األربعينـــات حتـــى ســـبعينات القرن 

الماضي.
وبدايـــة، كان يســـتخدم كارتوالنـــو 
صـــور نجـــوم هوليـــوود علـــى أبنية 

مصر.
ولكن، ســـرعان ما تغيـــرت زاوية 
الممثـــل  وفـــاة  بعـــد  الفكـــرة 
المصـــري عـــزت أبـــو عوف، 
الذي تخيل صورته على 

أحد أبنية البالد.
الصـــورة  وكانـــت 
التـــي  المتخيلـــة، 
ُصممـــت باســـتخدام 
“الفوتوشـــوب”،  برنامـــج 
بيـــن  كبيـــرًا  رواجـــًا  القـــت  قـــد 
األشـــخاص، حتـــى قـــرر أخيـــرًا أن 
يضم الممثلين المصريين إلى عمله 
Imagi� “الفني، الـــذي ُيعرف باســـم 

.”nary Graffiti Manifesto
ويميـــل كارتوالنو إلـــى اختيار مبان 
أيقونيـــة، وســـط مدينـــة القاهرة، ال 
يمكن التعـــرف عليها فورًا، إذ تتميز 
بجـــدران جانبيـــة واســـعة وفارغـــة، 
كان جمالها مخبأ تحت غبار كثيف.

الصـــور  هـــذه  أصبحـــت  وبالتالـــي، 
جـــزءًا مـــن معـــرض المشـــربية للفن 

المعاصر، في القاهرة.
 ”CNN“ موقـــع  مـــع  حديثـــه  وفـــي 
اإليطالـــي  الفنـــان  قـــال  بالعربيـــة، 
هـــذه  إحـــدى  تتحقـــق  أن  “أتمنـــى 
الواقـــع  أرض  علـــى  الرســـومات 
وُتجلـــب إلى الحيـــاة، أحب أن هذه 
الممارســـة الفنيـــة يمكـــن أن تنطلق 

في مصر”.
وتعد هـــذه الممارســـة الفنية بمثابة 
تمرين يشجع األشخاص على إعادة 
النظـــر حولهـــم، وإعـــادة إحياء حب 

المدينـــة المنســـي. ولـــم يخـــل عمل 
كارتوالنو من التحديات، أبرزها هو 
العثور على الممثل المناسب للمكان 
المناســـب، إذ قضى الفنان اإليطالي 
ســـاعات طويلـــة للبحث عـــن الوجه 
الـــذي سيســـاعده فـــي نقل رســـالته 

الفنـــان  يســـعى  واليـــوم،  للنـــاس. 
لمشـــروع  االنتقـــال  إلـــى  اإليطالـــي 
جديد يجمع بين شـــغفه في التعليم 
مـــع  ســـيعمل  إذ  والفـــن،  والتطريـــز 
أطفال ونساء من قرية صغيرة، في 

جنوب مصر.

عبرت شيالء ســـبت عن استيائها بسبب 
منعهـــا من الســـفر فجأة ورفـــض دخولها 
العاصمة اللبنانية بيروت، إلكمال تصوير 
)دفعـــة  الجديـــد  الرمضانـــي  مسلســـلها 
حاليـــا.  هنـــاك  يصـــور  الـــذي  بيـــروت(، 

عـــن  البحرينيـــة  النجمـــة  وكشـــفت 
الســـبب عبـــر مقطع فيديـــو تحدثت 

فيـــه لمتابعيهـــا عبر حســـابها على 
“ســـناب شـــات”. وأكملـــت الفنانة 
حاليـــًا  الموجـــودة  البحرينيـــة 
فـــي الكويـــت “حابة أشـــكر كل 

موظفي مطار الكويت، قالوا 
لـــي إنه ما في اســـتثناءات 

الســـالفة، الـــكل متوقف، 
الموضـــوع مـــو واضح 
وال مبين لمتى، ما صار 
إني أســـافر أو أطلع من 

دولـــة الكويـــت إلـــى الدول 
المحظـــورة، انا كنت متحمســـة إني أروح 

أكمـــل تصويـــر باقـــي مشـــاهدي فـــي مسلســـل “دفعة 
بيروت” ولكن ما قدرت”.
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“سالمين” يؤجل عرض فيلمه إلى الصيف المقبل
أجبـــر انتشـــار فيـــروس كورونـــا المخـــرج 
المـــري، علـــى  والكاتـــب اإلماراتـــي عامـــر 
“شـــبح”  الجديـــد  فيلمـــه  عـــرض  تأجيـــل 
إلى موســـم الصيـــف؛ حفاًظا على ســـامة 
مؤتمـــر  أثنـــاء  المـــري  وصـــرح  الجمهـــور، 
صحافي عقده في شـــركته “سينما فيجن 
فيلمـــز”، بحضـــور بعـــض من أبطـــال العمل 
منهـــم: عبـــدهللا الجنيبـــي، خالـــد النعيمي، 

رحاب المهيري وكانو الكندي.
وصممـــت الشـــركة المنتجـــة للفيلـــم، الذي 
كان مقـــرًرا عرضه فـــي 26 مارس الجاري، 
“بوســـتًرا خاًصـــا” يظهر فيه جميـــع أبطال 
الفيلم يرتدون أقنعة للوقاية من فيروس 
كورونا بحسب موقع “الرؤية اإلماراتية”.

وتـــدور أحـــداث فيلـــم الرعـــب والغموض 
 3 بيـــن  عائلـــي  صـــراع  حـــول  اإلماراتـــي 
عائـــات على إرث قديم، إذ تطالب الجدة 
أن يعيـــش جميـــع أفـــراد عائلتهـــا مًعـــا في 
بيـــت العائلـــة الكبيـــر قبـــل أن توافق على 

بيعه.
وتبـــدأ مرحلـــة المغامـــرة في الفيلـــم الذي 
يجمع بين الرعـــب والغموض والكوميديا، 

عندمـــا تنتقـــل العائلـــة مـــن أبوظبـــي إلـــى 
بيـــت العائلة لتواجه العديـــد من األحداث 

الغامضة.
وكشـــف المـــري، أثناء المؤتمـــر الصحافي، 
عـــن تراجـــع كبيـــر فـــي رواد دور العـــرض 
المحليـــة فـــي األســـبوع الماضـــي بنســـبة 

تفاوتت بين 40 و80 %.
وأكد أنه حرًصا على ســـامة الجمهور، تم 
اتخـــاذ قرار تأجيل عرض الفيلم، مبيًنا أنه 

تم تأجيل عرض الفيلم سابًقا، بعد أن كان 
مـــن المخطط طرحه فـــي دور العرض في 
ديســـمبر الماضي، منوًها أنه من المخطط 
إنتـــاج جـــزء ثـــان وسلســـلة للفيلـــم خال 

الفترة المقبلة.
وقـــال المـــري: إن فيلـــم “شـــبح” يســـتكمل 
الفيلـــم  حققهـــا  التـــي  النجـــاح  مســـيرة 
فـــاز  الـــذي  عمـــوري”،  “عاشـــق  اإلماراتـــي 
بالعديـــد من الجوائز وشـــارك في أكثر من 

26 مهرجاًنا سينمائًيا دولًيا.
وأضـــاف أن قصة ومضمون فيلم “شـــبح” 
مختلفـــة تماًما عما قدمته ســـابًقا كمخرج 
وكاتـــب، وكذلك عن طبيعة ونوعية أفام 
المطروحـــة  والغمـــوض  الرعـــب واإلثـــارة 
ســـابًقا، وعلـــى الرغـــم من صعوبـــة صناعة 
تلـــك النوعية من األفـــام، إال أنه تم إنتاج 
وتصويـــر وإخـــراج الفيلم بأعلـــى المعايير 

والمستويات الفنية.

بعـــد ســـاعات من إغاقـــه حســـابه على 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي “تويتـــر”؛ 
ردودا  وتلقيـــه  عليـــه  الهجـــوم  بســـبب 
مســـيئة، واســـتخدامه ألفاظـــا اعتبرهـــا 
فيهـــا  وقـــع  أخاقيـــة،  ســـقطة  البعـــض 
الفنـــان  عـــاد  عـــدة،  ألســـباب  الفنـــان 
دًا  الســـعودي عبدالمجيـــد عبـــدهللا مغـــرِّ
لجمهـــوره،  ليعتـــذر  مـــن جديـــد،  أمـــس 
قائـــا: “أنا مقّدر وقفة مـــن أحّبني وتأّلم 
معي، فصدقا أنتم من تبعثون الســـعادة 
والحـــب والصفـــاء فـــي هذا الكـــون؛ ألن 
الحيـــاة هـــي باالحتـــرام والحـــب، وهذا 
ما لمســـته منكم، فا أقـــول إال دمتم لي 

سعادة وحّبا”.
 وأضـــاف: “أحبابي أنـــا ال أّدعي الكمال 
ولســـت أفضل واحـــد، وإنما أنـــا واحد 
من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح، 
يخطئ، ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني 
كما أنا، وما أجمل ما قاله الشـــاعر: وما 
ندمُت على ما ُكنُت أفعلُه وسوَف ُأكِمُل 

أّيامـــي بـــا ندم، هـــي الحيـــاُة محّطات 
وأعبرهـــا.. كمـــا البقيـــُة في ســـعٍد وفي 
ألِم”. وتابع: “وأخيرا، أعترف.. أخطأت 
فـــي الـــرد وأخطـــأت أكثـــر علـــى من ال 

يستحق الرد، وأستغفر هللا العظيم”. 
وكان الفنـــان عبدالمجيد عبدهللا أعلن 
إغـــاق حســـابه علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعي “تويتر” بعد مشاّدة مع أحد 

متابعيه.

بعد تغريدة مسيئة ومشادة كالمية

عبدالمجيد عبداهلل يعتذر لجمهوره

تسبب فيروس” كورونا” في شلل األنشطة 
الفنية والثقافية في دولة الكويت بعد أن 
قرار مجلس الـــوزراء الكويتي إغاق دور 
العـــرض الســـينمائي والمســـارح، وفي هذا 
الصـــدد أكد الفنـــان عبدالرحمـــن العقل أن 
المســـرح يعاني بشـــدة، إذ تم وقف أعمال 
كان مقرر عرضها خال احتفاالت األعياد 
اإلنتـــاج  حركـــة  توقفـــت  كمـــا  الوطنيـــة، 
لألعمال الجديدة اســـتعدادا لموســـم عيد 
الفطـــر، موضحـــا أنـــه تراجـــع عـــن إنتـــاج 

مســـرحية للعيد كان قد تم االستعداد لها، 
مؤكـــدا أن المســـرح مغامـــرة فـــي الوقـــت 
العـــام  شـــهده  مـــا  عكـــس  علـــى  الحالـــي، 
الماضـــي مـــن زخـــم إنتاجي تجـــاوز الـ 20 

مسرحية.
وقـــال العقـــل إنـــه قبـــل أيـــام بـــدأ تصوير 
مسلســـله الجديد “بيت الذل”، مشـــيرا إلى 
أنـــه تم أخـــذ جميع االحتياطـــات الصحية 
الازمـــة، وهـــي إجـــراءات وقائيـــة يجـــب 
اتباعها في الظـــروف العادية، ولكن فريق 

العمـــل يحرص عليها بشـــكل أكبـــر نتيجة 
المخـــاوف مـــن انتشـــار الفيـــروس، مؤكدا 
أن تلك المخاوف لن تمنعه من الســـفر إلى 

اإلمارات للمشاركة في مسلسل جديد.
مـــن ناحيتـــه، عانى الفنان محمـــد الحملي 
مـــن توقف عـــروض مســـرحيته “ســـبايدر 
للعـــرض  خصوصـــا  أنتجهـــا  التـــي  مـــان” 
بموســـم األعيـــاد الوطنية، كمـــا كان مقررا 
لها الخروج فـــي جولة خليجية، ولكن كل 
هذه الخطط أصيبت بالشلل بعد قرار منع 

التجمعات، مما أســـفر عـــن توقف عروض 
المسرحية وتعليق كل خطط السفر.

وأوضـــح الحملي أن مســـرحيته “موجب” 
كانت تتأهـــب للخروج في جولة خليجية 
إضافـــة  واإلمـــارات،  وقطـــر  بالســـعودية 
إلـــى تلقيهـــا عرضـــا للســـفر إلى لنـــدن، بعد 
عاميـــن مـــن العـــروض المحليـــة الناجحة، 
ولكـــن العـــروض توقفـــت فـــي ظـــل فرض 
حظر الســـفر من وإلى العديـــد من البلدان 

المصابة بالفيروس.

ــة الـــجـــمـــيـــع ــ ــح ــ ــى ص ــ ــل ــ ــا ع ــ ــاظ ــ ــف ــ ــات ح ــ ــي ــ ــرح ــ ــس ــ ــف م ــ ــوقـ ــ تـ

“كورونـا” يشـل الحركـة الفنيـة في الكويت

خضعت عارضة فيكتوريا سيكريت الجميلة البرازيلية  أليساندرا  «
أمبروسيو ، لجلسة تصوير على شاطئ رفييرا مايا في المكسيك. 

وأليساندرا من أهم عارضات األزياء على الساحة، وشاركت في حمالت 
دعائية وعروض أزياء ألهم  دور األزياء  العالمية.
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متحف البحرين يسدل الستار على معرض “في أعماق العصر الجوراسي”
ــر ــي ــاه ــم ــج ــن ال ــ ــة م ــ ــع ــ ــب شـــريـــحـــة واس ــاط ــخ ــي ــرض ل ــعـ ــمـ صـــمـــم الـ

يقترب معرض “في أعماق العصر الجوراسي” الذي ينظمه متحف التاريخ الطبيعي 
– لندن بدعم من المجلس الثقافي البريطاني، ويستضيفه متحف البحرين الوطني 

من إغالق أبوابه، حيث يختتم زيارته للمملكة يوم 15 مارس الجاري.

وكان المعـــرض قـــد فتح أبوابـــه يوم 15 
ديســـمبر مـــن العام الماضـــي، حيث أناب 
ســـمو الشيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة 
الممثل الشـــخصي لجالـــة الملك المفدى 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  هللا  حفظـــه 
للبيئـــة معالـــي الشـــيخة مي بنـــت محمد 
آل خليفة رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار الفتتاحه.
العصـــر  أعمـــاق  “فـــي  معـــرض  ويقـــام 
ا في مملكة  الجوراسي” والمشهور عالميًّ
البحرين للمرة األولى، حيث يأخذ الزّوار 
في رحلة إلى أعماق العصر الجوراســـي، 

قبـــل 200 مليـــون عـــام، لاطـــاع علـــى 
الكائنـــات التـــي عاشـــت في البحـــار قبل 
مايين الســـنين، في الوقـــت الذي كانت 

تتواجد فيه الديناصورات.
ويجمع المعرض مـــا بين عروض مقاطع 
تـــم  والتـــي  األبعـــاد،  ثاثيـــة  الفيديـــو 
وأحافيـــر   ،)CGI( بالحاســـوب  إنشـــاؤها 
مـــن  األصـــل  طبـــق  ونســـخ  حقيقيـــة 
المجموعة الواســـعة والفريـــدة لألحافير 
البحريـــة التـــي يملكهـــا متحـــف التاريخ 
المعـــرض  تصميـــم  وتـــم  الطبيعـــي، 
ليخاطب شـــريحة واســـعة من الجماهير 

فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلك مـــن خال 
مجموعـــة متعـــددة مـــن العناصـــر التـــي 
تتنـــوع ما بين عروض تفاعلية، ومقاطع 
فيديو ثاثية األبعـــاد، وعروض الصوت 
المذهلـــة والكثيـــر مـــن العناصـــر القابلـــة 
للمـــس باليد كالجلود واألحافير وغيرها، 
وذلـــك مـــن أجـــل توفيـــر تجربـــة فريدة 

ومؤثرة للزوار.
تجدر اإلشارة إلى أن معرض “في أعماق 
العصر الجوراســـي” يأتي ضمـــن برنامج 
معارض المملكة المتحدة والخليج، وهو 
برنامـــج مشـــترك أطلقتـــه وزارة الثقافة 
الرقميـــة واإلعـــام والرياضـــة بالمملكـــة 
المتحدة )DCMS( بالتعاون مع المجلس 
الثقافـــي البريطانـــي عـــام 2017م بهدف 

دعـــم المؤسســـات الثقافيـــة والمتحفيـــة 
فـــي المملكة المتحدة في إيجاد شـــركاء 
فـــي دول منطقة الخليـــج العربي إلقامة 
كل  تصاحـــب  وثقافيـــة  فنيـــة  معـــارض 
منهـــا برامج ثقافيـــة عامة، ما من شـــأنه 
تعزيز التبادل في جوانب الثقافة والفن 

والتراث بين بريطانيا ودول المنطقة.
“فـــي  معـــرض  أن  ذكـــره  الجديـــر  ومـــن 
أعمـــاق العصـــر الجوراســـي” حصل على 
الثقافـــي  المجلـــس  مـــن  ســـخي  دعـــم 
الرقميـــة  الثقافـــة  وزارة  البريطانـــي، 
واإلعـــام والرياضـــة بالمملكـــة المتحدة 

)DCMS( و)GREAT( وذلـــك مـــن خـــال 
المتحـــدة  المملكـــة  معـــارض  برنامـــج 
والخليج، وذلك من أجل دعم وتشـــجيع 
بنـــاء شـــراكات وعمل مشـــاريع تعاون ما 
بين المؤسســـات فـــي المملكـــة المتحدة 

والخليج.
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العلماء: دوران األرض يتباطأ من قرن إلى آخر
درس علمــاء الجيولوجيــا البلجيكيــون 
تركيــب الطبقــات الداخليــة للرخويــات 
القديمة وتوصلوا إلى اســتنتاج مفاده، 
أن اليــوم الواحــد فــي عصــر الطبشــور 
الوسيط )منذ 252 – 66 مليون عام( لم 

يكن 24 ساعة. 
وكما هو اآلن بل 23 ساعة و31 دقيقة، 
مــا يعنــي أن العــام الواحــد آنــذاك كان 

مقداره 372 يوما وليس 365 يوما.
داخــل  الطبقــات  عــدد  حســاب  ودل 
الرخويــات وكذلــك تحليلهــا الكيميائي 
الرخويــات  تلــك  أن  علــى  التفصيلــي 

شهدت كل عام تشكل 372 طبقة.
الواحــد  اليــوم  مــدة  أن  ذلــك  ويعنــي 
ازدادت كثيرا منذ ذلك الحين، ما يتفق 

تماما مع نظريات علماء الفلك.
حديثــة  كواكــب  إن  العلمــاء  ويقــول 
تــدور ســريعا حــول نجومهــا،  الــوالدة 
إذ تقــوم بــدورة واحــدة خالل ســاعات 
معــدودة. ثــم يتباطــأ دورانهــا ألســباب 

مختلفة.
ويقــوم العلمــاء منــذ فتــرة برصــد تلــك 
الذريــة  الســاعة  بواســطة  العمليــة 
وغيرهــا مــن األجهــزة الدقيقــة، فضــال 
عــن المعلومــات التــي توردهــا األســفار 

القديمة.
بتقييــم  المعلومــات  تلــك  وتســمح كل 
فــي  األرض  دوران  تباطــؤ  ســرعة 

العصــور القديمــة. وعلى ســبيل المثال 
فــإن العلمــاء البريطانييــن تمكنــوا مــن 
قيــاس مواصفــات التباطــؤ باســتخدام 
القياســات التــي أجراهــا المنجمون في 
العــرب  الفلــك  وعلمــاء  القديمــة  بابــل 

واألوروبيون في القرون الوسطى.
واتضــح أن دوران األرض يتباطــأ لمدة 

1.8 ميلي ثانية خالل القرن الواحد.

حوصــرت أرملــة داخــل منزلهــا لمــدة 
المتوفــى،  زوجهــا  جثــة  مــع  يوميــن 
وســط حملــة الحظــر المفــروض فــي 

إيطاليا جراء فيروس كورونا. 
مــن  تبكــي  وهــي  المــرأة  وشــوهدت 
ســانتو  بورغيتــو  فــي  منزلهــا  شــرفة 
وفــاة  مــن  ســاعات  بعــد  ســبيريتو، 
زوجهــا في الســاعات األولــى من يوم 
بشــكل  المــرأة  واحتجــزت  االثنيــن. 
إجبــاري مــع جثــة زوجهــا، الــذي تبين 
كورونــا  فيــروس  بســبب  توفــي  أنــه 
القاتل، وظلت محاصرة داخل منزلها 
لمــدة 48 ســاعة عقــب وفاتــه. وأكــد 
رئيس بلدية المدينة النبأ الصادم في 
مقابلــة مــع شــبكة “ســي إن إن”، قبــل 

إخراج الجثة في نهاية المطاف.
وقــال رئيــس بلديــة بورغيتــو ســانتو 
ســبيريتو “إن األرملــة ظلت محتجزة 
مــع زوجهــا المتوفــى؛ بســبب قواعــد 
الحجر الصحي الصارمة، ولم يتمكنوا 

من إجالئها حتى صباح األربعاء”.

إيطالية ُتحتجز مع جثة 
زوجها بسبب “كورونا”

حذر باحثون في دراسة نشرتها مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” من أن غابة 
األمــازون اقتربــت مــن نقطة الالعودة بســبب التغير المناخــي، وقد تتحول 

إلى سهول قاحلة في غضون 50 عاما.
ا آخر هو  ــا رئيســيًّ وأشــار الباحثــون فــي الدراســة نفســها إلــى أن نظاًمــا بيئيًّ
الحاجــز المرجانــي فــي البحــر الكاريبي قد يندثر بعد 15 عامــا إذا ما تجاوز 

هو أيضا نقطة الالعودة.
ولفــت العلمــاء إلــى أن هــذه التغيــرات قد يكون لهــا انعكاســات كارثية على 

البشر واألنواع الحية األخرى التي تعتمد على هذه المواطن الطبيعية.
وفــي الحالتيــن، تعــود األســباب فــي هــذه التعديــالت الحاصلــة إلــى التغير 
المناخي الناجم عن النشــاط البشــري واألضرار البيئة وقطع األشجار في ما 
يخص غابة األمازون، والتلوث وارتفاع الحموضة في مياه المحيطات في 

حالة الشعاب المرجانية.

علماء يحذرون من اختفاء “رئة األرض”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الحــظ برينــدان موريس مــن جامعة 
إلينــوي األميركية أثناء متابعته ألف 
حشــرة مــن نــوع الســارقات )الذبــاب 
ذو السنام الظهري(، أن إحدى اإلناث 
Kai� “تختلــف عــن البقيــة، فســماها 
Zoo� مجلــة  بحســب   ،”kaia gaga

taxa العلمية.
وقــال موضحــا “إذا ظهــرت فــي يوم 
ما خنفســاء “ليدي غاغا”، فإنها حتما 
ســتكون مــن نوع الســارقات؛ بســبب 
قرونهــا وإحساســها الغريب باألناقة. 
التــي  تشــبه  وال  مختلفــة  لكونهــا 

شاهدناها سابقا”.
إلــى  الســفر  موريــس  ويعتــزم 
علــى  العثــور  أمــل  علــى  نيكاراغــوا 
فــي  النــوع  هــذا  مــن  ثانيــة  حشــرة 
جلبــت  التــي  االســتوائية،  غاباتهــا 
منهــا الحشــرات التي يدرســها لبحثه 

العلمي الجديد.

طلبــت شــركة “تويتــر” مــن موظفيهــا 
فــي أنحــاء العالم العمل مــن منازلهم، 
في محاولة للحّد من تفشــي فيروس 

كورونا الذي انتشر في العالم.
الوبــاء  حصيلــة  بلغــت  اآلن،  وحتــى 
فــي العالم حوالــي 4600 قتيل وأكثر 
126 ألــف مصــاب، وهــو مــا أدى إلــى 
وضع قيود على السفر. وكانت شركة 
فــي  موظفيهــا  أعلمــت  قــد  “تويتــر” 
هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان 
بوجــوب العمــل من المنــزل في وقت 
ســابق مــن هــذا الشــهر، فيمــا علقــت 
ونشــاطاتها  الضــروري  غيــر  الســفر 
فــي فبرايــر. وقالــت مديــرة المــوارد 
البشــرية في “تويتر” جنيفر كريســتي 
“لقد عّدلنا إجراءاتنا السابقة، وأعلمنا 
العالــم  أنحــاء  كل  فــي  موظفينــا 
بوجــوب العمل مــن المنــزل”. وبادرت 
العديــد مــن شــركات التكنولوجيا في 
العالــم إلــى فــرض سياســات خاصــة 

لحماية موظفيها من العدوى.

إطالق اسم “ليدي 
غاغا” على نوع من 

الحشرات

“تويتر” تطالب موظفيها 
بالعمل من المنزل

لطالمــا ارتبــط مفهــوم الظالم بالخوف لــدى الكثيرين منا، ولكن فــي عالم يعاني 
بشــكل متزايــد مــن خطــر الضوء غيــر الطبيعــي، ُيعد الظــالم مثاليــا للنضال من 

أجله. 
 ،)IDA( ويكمن هذا االعتقاد األساسي في قلب الجمعية الدولية للسماء المظلمة
وهــي منظمــة غير ربحية للحفــاظ على البيئة تتولى حمايــة بيئة الليل المظلمة 

بشكل طبيعي، والدفاع عنها من اضطرابات التلوث الضوئي االصطناعي.
وكجزء من هذه المهمة المستمرة، أعلنت المنظمة للتو أن جزيرة نيوي الصغيرة 
فــي جنــوب المحيــط الهــادئ، هي “أول دولة ُتعتمد رســميا كموقع دولي بســماء 

مظلمة، يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة”.
وتعــد المواقــع الدوليــة ذات الســماء المظلمــة مســاحات معتــرف بهــا لسياســات 

اإلضاءة المسؤولة، التي تحافظ على بيئة الليل مظلمة بشكل طبيعي.

تسمية أول “دولة ذات سماء مظلمة” في العالم
ممثلة بوليوود 

جاكلين فرنانديز 
أثناء مهرجان 

األلوان “هولي” في 
مومباي )أ ف ب(

 هناك أكثر من 130 من هذه المواقع المظلمة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
الحدائق والمحميات والمجتمعات المحلية، ولكن لم يسبق أن ُمنح هذا الشرف لبلد كامل مثل 

ما يحدث اآلن

أعلــن الممثــل األميركــي توم 
هانكــس، يــوم األربعــاء علــى 
صفحته في “إنســتغرام”، أنه 
أصيــب وزوجته الممثلة ريتا 
كورونــا،  بفيــروس  ويلســون 
أثناء ســفرهما إلى أســتراليا.  

وغــرد هانكــس “أنا وزوجتي في أســتراليا حاليا، وخضعنــا الختبارات طبية أظهرت 
إصابتنــا بالفيــروس”. وأضــاف هانكــس “شــعرنا بالتعــب قليــال، كمــا لــو كنــا مصابين 
بنــزالت البــرد وبعــض آالم الجســم، كان لــدى ريتــا بعــض القشــعريرة وبعــض الحمى 
الطفيفــة جــدا، كمــا هــو مطلــوب فــي العالــم اآلن أجرينــا اختبــارا لفيــروس كورونــا، 
ووجدنــا أن )النتيجــة( إيجابيــة”. وينضــم الممثــل األميركــي وزوجته إلــى قائمة من 
المشــاهير الذيــن أصابهــم الفيــروس القاتــل، مــن بينهــم نجــم يوفنتــوس اإليطالــي 
دانييلي روغاني، ورئيس األركان اإليطالي الجنرال ســالفاتوري فارينا، ومالك نادي 

أولومبياكوس اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس وغيرهم.

“فيروس كورونا” يفجع توم هانكس وزوجته الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:30

 11:47 

03:12 

05:46

07:16 
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“األمازون” قد تتحول إلى سهول قاحلة في غضون 50 عاما 

نشــر ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار االمن الوطني 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة، 
صورة على حســاب ســموه الشــخصي عبر تطبيق “انســتغرام” تجمع سموه مع عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، والنائــب األول لرئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

ووضــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة الصــورة ورفقهــا باآليــة الكريمــة 
“َوَلَنْبُلَونَُّكــْم  الرحيــم  الرحمــن  هللا  بســم 
اِبِريَن  ــى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكــْم َوالصَّ َحتَّ

َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم” صدق هللا العظيم.
وقــال ســموه فــي تعليقــه علــى الصــورة: 
“أبشركم في فترة هذا الوباء العالمي، أن 
البحرين دائًما بحكمة قائدها هللا يحفظه 
ويطــول بعمــره بخيــر!! فــي العقــود اللــي 
مضــت واجهنا تحديــات أكبر وأخطر من 
هذا الوباء. وتماســكنا وطلعنا من المحن 
متحديــن وبشــكل أقــوى ممــا كنــا عليــه. 
صحيــح راح تكون عندنا تحديات معينة 
فــي هــذا الوقــت، ولكــن الحكمــة والصبــر 
بجهــد  تعمــل  والدولــة  اليــوم.  مطلوبــان 
ليــل نهار لضمــان تقليل الخســاير المادية 

مــن  والحــد  الوطنــي  االقتصــاد  إلنقــاذ 
انتشــار الفيــروس. كل اللــي أطلبــه منكم 
هــو عدم نشــر اإلشــاعات والتكهنات اللي 
ال لها داعي وال أســاس. القوة هي ثقتكم 
باللــه عــز وجل ثــم بقيادتنــا. والزيــن بعد 
إن راح تكــون عندنــا قصــة رهيبــة نقصها 
علــى أحفادنــا إن شــاء هللا. أبشــروا بالعز 
والخيــر. وكنونــا مــن النــاس اللي ســجلوا 
موقفــا قويــا وداعًمــا لدولتــه فــي الوقــت 
اللي الدولة أحتاجتكم في أشــد األوقات 

وليس العكس”.
مــن  كبيــر  بإقبــال  الصــورة  وحظــت 
المتابعــون  أشــاد  حيــث  التعليقــات، 
بالجهــود البــارزة لصاحــب الجاللــة الملك 
الرعايــة  تقديــم  علــى  جاللتــه  وحــرص 

لجميع المواطنين والمقيمين.

ناصر بن حمد: البحرين بخير 
بحكمة قائدها جاللة الملك
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