
أعلنت إدارة التفتيش القضائي  «
في تعميم على القضاة أنها 

قررت قبول حضورهم مجددا 
أمام المحاكم المذكورة؛ حال 

كان المحامي منابا عن المحامي 
األصيل، عمال بنص المادة 12 من 

قانون المحاماة.

شهد سعر غرام الذهب “عيار  «
21” في السوق المحلية 

تراجًعا إلى 17.05 دينار أمس 
بمقدار 150 فلًسا، أي ما 

نسبته 0.9 %، مقارنة بنحو 
16.9 دينار أمس األول.

تستعد اليونان أمس الجمعة  «
لتسليم امرأة ألول مرة في 

تاريخها زمام الحكم في 
البالد.  وستتولى إيكاتيريني 

ساكيالروبولو القاضية السابقة 
البالغة 63 عاما، رئاسة البالد 

لوالية من 5 سنوات.

نعت هيئة البحرين للثقافة واآلثار  «
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 

)رحمه الله(، الذي ترك بصمته 
في القصيدة الشعرية واألغنية 

البحرينية، كما عمل على االرتقاء 
بالحركة الرياضّية بمختلف 

جوانبها.

أسفرت نتائج منافسات الجولة  «
الحادية عشر لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز عن فوز الرفاع على الحالة 

بنتيجة )2-3(، الحد على األهلي )1-0(، 
النجمة على البسيتين )0-2(، المحرق 

على الشباب )0-1(، وتعادل المنامة 
مع الرفاع الشرقي )0-0(.
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البنتاغون يحذر إيران.. والعراق يحتج على القصف
عواصم ـ وكاالت

وجه البنتاغون تحذيرا إليران من اتخاذ 
أي إجـــراءات للرد على غـــارات التحالف 
الدولـــي علـــى مواقـــع كتائـــب حزب هللا 
العراقـــي، مشـــددا علـــى أن الخطـــر الذي 

تشكله إيران، “ال يزال كبيرا جدا”. 
وقـــال قائـــد القيادة المركزيـــة األميركية 

الجنـــرال كينيـــث ماكنـــزي، إن الضربات 
األميركية ســـتردع الهجمات المستقبلية 
مثـــل الهجـــوم الصاروخي على معســـكر 
التاجـــي. وأضـــاف أنـــه تم ضـــرب موقع 
قـــرب مطـــار كربالء، مشـــيرا إلـــى وجود 
أهـــداف أخرى تخص “كتائب حزب هللا” 

لم تقصف تحليا بضبط النفس.

وأضـــاف ماكنـــزي أن واشـــنطن تحركت 
دفاعـــا عن النفـــس. الى ذلك، اســـتدعت 
وزارة الخارجية العراقية أمس ســـفيري 
الواليات المتحـــدة وبريطانيا لدى بغداد 
بعـــد الغـــارات التـــي اســـتهدفت مواقـــع 
للحشـــد الشـــعبي وللجيـــش العراقي في 

محافظة بابل مساء الخميس.

قام عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة أمس بزيارة إلى مجلس 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفـــة )رحمه 
هللا(، حيـــث قدم جاللته التعازي والمواســـاة 
إلى أشـــقاء وأبناء الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
ال خليفـــة رحمـــه هللا.  وأشـــاد جاللـــة الملك 
بمناقب الفقيـــد وجهوده وإســـهاماته الطيبة 
في خدمة وطنه، ســـائال المولى العلي القدير 
أن يتغمده بواســـع رحمته ورضوانه ويسكنه 
فســـيح جناته.  وأعرب أشـــقاء وأبناء الفقيد 
عن عميق الشـــكر والتقديـــر لصاحب الجاللة 
على مشـــاعر جاللتـــه الطيبة النبيلـــة بتقديم 

التعازي بوفاة فقيدهم )رحمه هللا(.

العاهل يعزي أشقاء وأبناء عيسى بن راشد
جاللته يشــيد بمناقب الفقيد وجهوده الطيبة في خدمة وطنه

جاللة الملك في زيارة لمجلس الشيخ عيسى بن راشد )رحمه الله(

المنامة - بنا

 13 فـــي   1 الفورمـــوال  إدارة  أعلنـــت 
حلبـــة  مـــع  بالتشـــاور   2020 مـــارس 
البحرين الدوليـــة واالتحاد البحريني 
للســـيارات، عـــن تأجيل ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورموال 1 2020، الذي سينطلق في 
الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.
وتعليًقـــا علـــى التأجيل، أكـــد الرئيس 
الدوليـــة  البحريـــن  لحلبـــة  التنفيـــذي 
الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفة 

مـــع  مســـتمرة  مناقشـــات  فـــي  “كنـــا 
إدارة الفورمـــوال 1 واالتحـــاد الدولـــي 
األخيـــرة،  األســـابيع  فـــي  للســـيارات 
وذلـــك لتطـــور الوضـــع فيمـــا يتعلـــق 
بفيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19 عالمًيا، 
هذا القـــرار تم االتفـــاق عليه من قبل 
الطرفيـــن بتأجيل الســـباق وهو الذي 
يجـــب عملـــه بالنظـــر إلـــى التطورات 
جميـــع  صحـــة  لحمايـــة  األخيـــرة 

المعنيين”.

تأجيل “الفورموال 1” في البحرين

المنامة - بنا

الحد يواصل صدارته في دوري ناصر بن حمد الممتاز“الثقافة” تنعى عيسى بن راشدامرأة تتسلم رئاسة اليونانانخفاض غرام الذهب إلى 17 ديناراالسماح للمتدربين بحضور المحاكم

إجراءات للوقاية من فايروس كورونا في والية سياتل )أسوشييتد برس(

من فعاليات الفورموال 1 )أرشيفية(

أعلـــن الرئيـــس األميركـــي دونالـــد 
ترمـــب، الجمعـــة، عـــن خطـــة حالة 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  الطـــوارئ 

فيروس كورونا .
وأضـــاف ترمـــب فـــي كلمـــة أعلـــن 
خاللهـــا عـــن خطة حالـــة الطاورئ، 
مـــن  اعتبـــارا  ســـتوقف  بـــالده  أن 
األربعـــاء دخـــول األوروبيين لـ 30 
يومـــا .M وأكـــد ترمـــب أنـــه يتـــم 

العمـــل بصورة جادة فـــي مواجهة 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيرا إلـــى أن 
الحـــدود  بإغـــالق  قامـــت  أميـــركا 
تجنبا النتشار الفيروس . ويواجه 
مـــا بيـــن 70 و150 مليون شـــخص 
خطـــر اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
المســـتجد في الواليـــات المتحدة، 
حســـب مـــا توقـــع تقدير ُنقـــل إلى 

مجلس الشيوخ األميركي.

ترامب يعلن حالة الطوارئ
المنامة - البحرين الوطني

المنامة - بنا

أكـــد بنـــك البحريـــن الوطنـــي االلتـــزام 
باالهتمام بسالمة الموظفين والعمالء، 
ســـواء مـــن األفـــراد أو مـــن الشـــركات، 
والمجتمـــع كأولى أولوياتـــه في البنك. 
وأضاف أنه سيؤجل استقطاع أقساط 
القروض الشـــخصية والعقارية للعمالء 

المتأثرين بالوضع.

نفى ديوان الخدمة المدنية ما يتم تداوله 
فـــي بعـــض الحســـابات المجهولـــة علـــى 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي عن طلب 
ممرضات فـــي الرعاية الحرجة. وأوضح 
أن التقديـــم علـــى إعالنـــات التوظيـــف ال 
يتـــم بالحضـــور الى مبنى الديـــوان وانما 
فقط عبر البريد االلكتروني المشـــار إليه 
في اإلعالن المنشـــور الخميس بصحيفة 

“جلف ديلي نيوز”.

“البحرين الوطني”: تأجيل 
أقساط المتأثرين بالوضع

“الخدمة” ينفي طلب 
ممرضات في الرعاية الحرجة

20 صفحة - 210 فلوس

متابعة الترتيبات بشأن المواطنين في إيران وخطط اإلجالء

اجتماعات يومية لمنع انتشار “كورونا”

المنامة - بنا

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
المجلـــس  عبـــدهللا آل خليفـــة، أن 
احتـــواء  فـــي  جهـــوده  يواصـــل 
عبـــر  انتشـــاره  ومنـــع  الفيـــروس 
االجتماعـــات التنســـيقية اليوميـــة 
الوطنـــي  للفريـــق  والمتواصلـــة 

واإلجراءات الصحية المتخذة.
وقـــال إن المجلـــس األعلى للصحة 
يتابع مع جميع الجهات ذات العالقة 
تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الـــوزراء، 
اتخـــاذ  مواصلـــة  فـــي  والمتمثلـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصارمـــة 
الحتـــواء  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الفيـــروس ومنـــع انتشـــاره باتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة ضد كل من 
يعرض اآلخرين للعدوى باالمتناع 
عـــن تنفيـــذ أي إجـــراء صـــدر لمنـــع 
انتشـــار الفيروس، وكذلـــك متابعة 
المتخذة  واإلجـــراءات  الترتيبـــات 

لتنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملـــك، 
بشـــأن المواطنيـــن البحرينيين في 
الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة، 
والخطط التنفيذية إلجالئهم وفق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 

الوقائية من أجل سالمتهم.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وقـــام   
للصحـــة، رئيـــس الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

)كوفيـــد 19(، بزيـــارة تفقديـــة إلـــى 
المستشـــفى الميدانـــي المخصـــص 
لرعاية القادمين من مختلف الدول 
المتفشـــي فيهـــا الفيـــروس، حيـــث 
مـــن المقرر أن يتـــم فيه إخضاعهم 
الفحـــص  إجـــراءات  الســـتكمال 
الطبـــي للتأكد من ســـالمتهم، وفًقا 
لإلرشادات وللمعايير المعتمدة من 

قبل منظمة الصحة العالمية.
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أكـــدت وزارة الصحـــة خلـــو كل العمال 
للحالـــة  العمـــال  بســـكن  المخالطيـــن 
القائمة فيروس كورونا وتقرر وضعهم 
بالحجـــر االحترازي أســـبوعين حســـب 

اإلجراءات الوقائية المتبعة.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنه تقـــرر وضع 

كل المخالطين في ســـكن العمال تحت 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لمـــدة 14 
يوًمـــا، ومتابعـــة حالتهم باســـتمرار من 

الفرق الطبية المختصة.
تكفـــل  الشـــركة  صاحـــب  أن  ونوهـــت 
الخـــاص  العمـــال  ســـكن  بتخصيـــص 

الصحـــي  للحجـــر  كمـــكان  بالشـــركة 
الطواقـــم  بوجـــود  للعمـــال  االحتـــرازي 
مـــع  لمتابعتهـــم،  الطبيـــة والتمريضيـــة 
تأكيده علـــى أن رواتب العاملين الذين 
تقـــرر وضعهـــم تحـــت الحجـــر الصحي 

االحترازي لن تتأثر.

حجر المخالطين بسكن العمال واستمرار صرف الرواتب

)03(
)12(

)09(

دبي - العربية نت

)12(

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

)04(-)05( فعاليات: العفو عن 1486 يمنح الفرص الجديدة للمحكومين المفرج عنهم



جاللة الملك يتلقى تعزية سمو رئيس الوزراء

السبت 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 - العدد 4169

المنامة - بنا

العاهل يتلقى تعازي خادم 
الحرمين وأمير الكويت

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ملك  مــن  ومــواســاة  تعزية  برقيتي 
خــادم  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة 
الكويت صاحب السمو الشيخ صباح 
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، فــي وفــاة 
خليفة  آل  راشــد  بن  عيسى  الشيخ 

)رحمه هللا(.

يتقدم

 أعضاء مجلس ا�دارة و ا�دارة التنفيذية

و جميع منتسبي شركة البحرين ل�تصاالت السلكية 

و الالسلكية (بتلكو)

بخالص العزاء و عظيم المواساه

إلى سعادة الشيخ عبدا� بن خليفة آل خليفة

رئيس مجلس ا�دارة

لوفاة المغفور له بإذن ا� تعالى

خاله

معالي الشيخ عيسى بن راشد بن عبدا� آل خليفة

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهمنا جميعا الصبر و السلوان

المنامة - بنا

قـــام عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أمس بزيارة إلى 
مجلس الشـــيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
رحمـــه هللا، حيـــث قـــدم جاللتـــه التعـــازي 
الشـــيخ  وأبنـــاء  أشـــقاء  إلـــى  والمواســـاة 

عيسى بن راشد ال خليفة رحمه هللا. 
الفقيـــد  بمناقـــب  الملـــك  جاللـــة  وأشـــاد 
وجهـــوده وإســـهاماته الطيبـــة فـــي خدمة 
وطنـــه، ســـائال المولـــى العلـــي القديـــر أن 
يتغمده بواســـع رحمته ورضوانه ويسكنه 

فسيح جناته. 
وقد أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن عميق 
الشـــكر والتقديـــر لصاحـــب الجاللـــة علـــى 
مشـــاعر جاللتـــه الطيبـــة النبيلـــة بتقديـــم 
التعازي بوفـــاة فقيدهم رحمه هللا، داعين 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يحفـــظ جاللتـــه 
ويمتعـــه بوافر الصحة والســـعادة ويديمه 
عزا وذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها 
العزيـــز، وأن يحقـــق للمملكـــة كل الرفعـــة 

والتقدم.

جاللته يشيد بمناقب الفقيد وجهوده الطيبة في خدمة وطنه

جاللة الملك يقدم التعازي ألشقاء وأبناء عيسى بن راشد

البـــالد صاحـــب الجاللـــة  تلقـــى ملـــك 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن رئيـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، في وفاة 
المغفور له الشـــيخ عيسى بن راشد آل 

خليفة.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي عـــن 
لجاللـــة  والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
الملـــك في وفـــاة المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
المولـــى  ســـائالً  هللا(،  )رحمـــه  خليفـــة 
عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع 
رحمته ورضوانه وأن يســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وأن يلهم جاللة الملك وعموم 
أفـــراد العائلـــة الكريمـــة جميـــل الصبر 

والسلوان.
فيمـــا بعـــث ملـــك البـــالد برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة إلـــى ســـمو رئيـــس الـــوزراء، 
ضمنهـــا جاللتـــه بالـــغ شـــكره وتقديره 
علـــى تعزية ســـموه فـــي وفاة الشـــيخ 

عيســـى بـــن راشـــد آل خليفـــة )رحمـــه 
هللا(. داعيـــًا جاللتـــه هللا العلـــي القدير 
أن يتغمد الفقيد العزيز بواســـع رحمته 
جناتـــه،  فســـيح  ويســـكنه  ورضوانـــه 
وأن يلهم عموم أفـــراد العائلة الكريمة 
الصبر والســـلوان، وأن يديم على سمو 
رئيس الـــوزراء موفور الصحة وطول 
العمـــر وأن يحفظـــه ويرعـــاه مـــن كل 

مكروه.

سمو رئيس الوزراء
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تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تعزية 
اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  مـــن  ومواســـاة 
العربية المتحدة صاحب الســـمو الشـــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة )رحمه هللا(.

تعزيـــة  برقيتيـــن  جاللتـــه  تلقـــى  كمـــا 
ومواساة مماثلتين من نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 

الـــوزراء حاكم دبي ســـمو الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم، وولي عهد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ســـمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تعزية 
ومواســـاة إلى عضو المجلس األعلى 
حاكم إمارة الشـــارقة صاحب الســـمو 

الشـــيخ ســـلطان بن محمد القاسمي، 
معربين لســـموه عن خالـــص تعازيهم 
وصادق مواســـاتهم في وفاة الشـــيخ 
أحمـــد بن خالـــد بن محمد القاســـمي، 
يتغمـــد  أن  القديـــر  المولـــى  ســـائلين 
الفقيد بواســـع رحمتـــه ورضوانه وأن 
يلهم ســـموه وأسرة القاسمي الكريمة 

جميل الصبر والسلوان.
الملكـــي  الســـمو  بعـــث صاحـــب  كمـــا 
الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
برقيـــات تعزية ومواســـاة مماثلة إلى 
كل مـــن نائـــب حاكـــم الشـــارقة ســـمو 
الشـــيخ أحمد بن ســـلطان القاســـمي، 
وولي عهد ونائب حاكم الشارقة سمو 
الشيخ ســـلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي، ونائب حاكم الشارقة سمو 
الشـــيخ عبدهللا بن ســـالم بن سلطان 
القاســـمي، ضمنهـــا ســـموهما خالـــص 
تعازيهمـــا ومواســـاتهما بوفـــاة الفقيد 

الراحل.  

جاللة الملك يتلقى تعازي القيادة اإلماراتية

ــة ــارق ــش ــن تـــعـــزي حـــاكـــم ال ــري ــح ــب ال

المنامة - جمعية الصحفيين

ثمّنــت جمعيــة الصحفيين شــكر وزير شــؤون اإلعالم لكل الجهــود التي تبذلها 
كافــة وســائل اإلعالم فــي مملكة البحرين مــن إذاعة وتلفزيــون ووكالة أنباء 
وصحف، على ما تقوم به من أدوار مهمة في ســبيل حفظ األمن واالســتقرار 
في المجتمع من خالل العمل اليومي الذي تؤديه مع كافة المؤسسات المعنية 

المنوط بها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في البالد.

وفي هـــذا الســـياق، أشـــادت الجمعية 
بالقيـــادة الحكيمـــة لولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
لمكافحـــة  الوطنـــي  للفريـــق  خليفـــة 
)كوفيـــد19-(، ومـــا  فيـــروس كورونـــا 
األمـــر  نجاحـــات؛  مـــن  تحقيقـــه  تـــم 
الـــذي جلـــب للمملكة اإلشـــادة الدولية 
الهتمام مملكة البحرين واستعدادتها 
المبكرة وخططها المدروســـة للتصدي 

لهذا الفيروس وإيقاف انتشاره داخل 
البـــالد، وهـــو مـــا يعتبـــر مـــكان فخـــر 
واعتـــزاز لنا جميعا لما يقوم به الفريق 
الوطنـــي لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد19-(.
وأشارت الجمعية إلى أن “وزير شوؤن 
اإلعـــالم علـــي الرميحـــي ومـــن خالل 
قيادتـــه الماكينة اإلعالمية في مملكة 
البحريـــن يقـــف دائما مع المؤسســـات 
الصحفية واإلعالمية مشـــجعا ودافعا 
لهـــا لتقديـــم المزيـــد؛ مـــن أجـــل حفظ 

مملكتنـــا  حققتهـــا  التـــي  المكاســـب 
العزيزة بقيادة صاحب الجاللة الملك، 
وهي تســـعى بخطى حثيثـــة لتحقيق 
كل األهداف التي من شـــأنه أن تكون 

على مصاف الدول المتقدمة”.
جهـــود  الصحفييـــن  جمعيـــة  ـــت  وحيَّ
كل مـــن قـــوة دفـــاع البحريـــن وزارة 
الداخليـــة  ووزارة  اإلعـــالم  شـــؤون 
المواصـــالت  ووزارة الصحـــة ووزارة 
األوقـــاف،  وإدارتـــي  واالتصـــاالت 
وكافـــة  التشـــريعية  والســـلطة 
المؤسســـات اإلعالميـــة فـــي المملكة، 
علـــى كل الجهود المقـــدرة التي بذلت 
في الفترة الماضية ومازالت تبذل من 
أجل سالمة الوطن والمواطنين، األمر 
الذي ُيعّبر عن مدى الكفاءات الوطنية 

التي تتحلى بها مملكتنا الغالية.

“الصحفيين”: الظروف الراهنة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني
قيادة سمو ولي العهد فريق مكافحة “كورونا” جلبت إشادة العالم
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في إطـــار الجهود التي تقـــوم بها وزارة 
الصحة القتفاء أثـــر المخالطين إلحدى 
الحاالت القائمة التي أكدت الفحوصات 
تمكنـــت  إيجابيـــة،  أنهـــا  المختبريـــة 
الجهـــات ذات  مـــع  الـــوزارة وبالتعـــاون 
العاقـــة من خـــال عملية اقتفـــاء األثر 
للتوصـــل إلى مخالطيـــن للحالة القائمة، 
ســـكن  أحـــد  فـــي  يقطنـــون  وجميعهـــم 
العمـــال إلحدى الشـــركات، وقامت على 
الفـــور باتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة 
صاحـــب  مـــع  والتنســـيق  والوقائيـــة 
الشـــركة إلجراء الفحوصات المختبرية 
لكافـــة المخالطيـــن لهـــذه الحالـــة، الـــذي 
أبـــدى تعاوًنا كبيـــًرا. وبينت الفحوصات 
لكافـــة العمال المخالطين للحالة القائمة 
سامتهم وخلوهم من الفيروس وتقرر 
لمـــدة  االحتـــرازي  بالحجـــر  وضعهـــم 
أســـبوعين حســـب اإلجـــراءات الوقائية 
المتبعة. Mوأشارت الوزارة إلى أنه تقرر 
وضع كافة المخالطين في سكن العمال 
تحـــت الحجر الصحي االحتـــرازي لمدة 

14 يوًما، ومتابعة حالتهم باستمرار من 
قبل الفرق الطبية المختصة، منوهًة أن 
صاحب الشـــركة قـــد تكفـــل بتخصيص 
ســـكن العمال الخـــاص بالشـــركة كمكان 
للعمـــال  االحتـــرازي  الصحـــي  للحجـــر 
بوجـــود الطواقـــم الطبيـــة والتمريضية 
لمتابعتهـــم، مـــع تأكيده علـــى أن رواتب 
العامليـــن الذيـــن تقـــرر وضعهـــم تحـــت 

الحجر الصحي االحترازي لن تتأثر.
وقدمت وزارة الصحة الشـــكر والتقدير 
لصاحـــب الشـــركة علـــى تعاونـــه الكبيـــر 
مـــع الـــوزارة وما أبداه مـــن حس وطني 
مســـؤول، عبر التعاون مع كافة الجهود 
التي تقـــوم بها الـــوزارة الحتـــواء ومنع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19(.

وضع المخالطين لمصاب بالفيروس تحت الحجر الصحي

local@albiladpress.com
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 9 تعافـــي  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
حـــاالت إضافيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
مواطنـــات  و6  لمواطـــن   )19 )كوفيـــد 
ومصريـــة وأخرى تايلنديـــة، وإخراجهم 
مـــن مركـــز العـــزل والعاج، بعـــد تلقيهم 
العـــاج والرعاية الازمة تحت إشـــراف 
الطاقـــم الطبـــي المتخصـــص فـــي أحـــد 
المراكـــز الخاصة بالعـــزل والعاج، وفق 
المعاييـــر الدوليـــة بحســـب مـــا  أفضـــل 
أوصـــت بـــه منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
ليصـــل بذلك العـــدد اإلجمالـــي للحاالت 
فـــي  اآلن  حتـــى  حالـــة   44 المتعافيـــة 
المملكـــة. وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تقرر 
إخـــراج الحاالت بعد إجراء الفحوصات 
المختبريـــة والتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن 
ســـتواصل  أنهـــا  مؤكـــدًة  الفيـــروس، 
متابعة الحاالت المتعافية طبًيا بحسب 

اإلجـــراءات المتخـــذة بهـــذا الخصوص، 
بما يحفظ صحة وسامة الجميع. 

وجـــددت الـــوزارة دعوتهـــا للمواطنيـــن 
إيطاليـــا  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
وكوريـــا الجنوبية ومصـــر ولبنان خال 
األســـبوعين الماضييـــن االتصـــال علـــى 
الرقـــم )444(، أو التســـجيل اإللكتروني 
 )www.moh.gov.bh/444(  عبر الرابط
واتبـــاع  الفحـــص،  موعـــد  لجدولـــة 
التعليمـــات التي ســـتعطى لهـــم من قبل 
تجنـــب  ضـــرورة  مـــع  الطبـــي،  الفريـــق 

االختاط باآلخرين.

تعافي 9 حاالت إضافية من الفيروس

محمد بن عبداهلل: اجتماعات يومية الحتواء ومنع انتشار “كورونا”
إخضاع القادمين من الدول الموبوءة في المستشفى الميداني الستكمال إجراءات الفحص

أكد رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
لفيروس كورونا )كوفيد ١٩( الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة، أن المجلس يواصل جهوده 
في احتواء الفيروس ومنع انتشاره 
وذلك عبـــر االجتماعات التنســـيقية 
للفريـــق  والمتواصلـــة  اليوميـــة 
الصحيـــة  واإلجـــراءات  الوطنـــي 
كمـــا  الخصـــوص،  بهـــذا  المتخـــذة 
يعمـــل الفريق علـــى متابعة الحاالت 
القائمة ووضع وتحديث السياسات 
للتعامل معها ومع الحاالت المشتبه 
فيها وتنســـيق التعـــاون مع الجهات 
ذات العاقـــة والتأكـــد من شـــفافية 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  المعلومـــات 

والمقيمين في مملكة البحرين.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وثمـــن 
للصحـــة الدعـــم المتواصـــل من لدن 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، على ما 
تفضل به جالته من إشـــادة بجهود 
الفريق الوطني من مختلف الجهات 
الســـديدة  جالتـــه  وتوجيهـــات 
صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  المســـتمرة 
وســـامة المواطنين والمقيمين في 
مملكـــة البحريـــن، كمـــا رفـــع الشـــكر 
إلى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، علـــى متابعته 
الحثيثـــة لكافـــة الجهـــود المبذولـــة 
بروح فريق البحرين الواحد لتعزيز 

صحة وسامة الجميع.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
األعلـــى  المجلـــس  إن  خليفـــة  آل 
للصحـــة يتابـــع مـــع جميـــع الجهـــات 
قـــرارات  تنفيـــذ  العاقـــة  ذات 
مجلس الـــوزراء الموقـــر، والمتمثلة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  مواصلـــة  فـــي 
والتدابيـــر  الصارمـــة  االحترازيـــة 
الوقائيـــة الحتواء فيـــروس كورونا 

)كوفيـــد 19( ومنـــع انتشـــاره باتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة ضـــد كل من 
يعـــرض اآلخرين للعـــدوى باالمتناع 
عـــن تنفيـــذ أي إجـــراء صـــدر لمنـــع 
انتشـــار الفيـــروس، وكذلـــك متابعة 
المتخـــذة  واإلجـــراءات  الترتيبـــات 
الملـــك  جالـــة  توجيهـــات  لتنفيـــذ 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بشـــأن 
فـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
اإليرانيـــة،  اإلســـامية  الجمهوريـــة 
والخطـــط التنفيذية إلجائهم وفق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 

الوقائية من أجل سامتهم.
ويواصل الفريق الوطني اجتماعاته 
بحضـــور  يعقدهـــا  التـــي  اليوميـــة 
ممثلـــي مختلف الجهات الحكومية، 
بمركـــز ولـــي العهد للبحـــوث الطبية 
والتدريـــب الكائـــن بمستشـــفى قوة 
دفـــاع البحرين، وتقييـــم المبادرات 
واإلجراءات العديدة التي قامت بها 
المملكـــة على كافة الصعـــد، وجاري 
العمل على رفع القدرة االســـتيعابية 
لمراكـــز الفحـــص والحجـــر والعـــزل 

والعاج.

وأوضح الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
الوطنـــي  الفريـــق  أن  خليفـــة  آل 
مســـتمر  بشـــكل  يعمـــل  الطبـــي 
علـــى التأكـــد مـــن ضمـــان جاهزيـــة 
الحجـــر  ومســـتوى وجـــودة مراكـــز 
الصحي االحترازي، ويقوم بزيارات 
ميدانية لها، كمـــا يعمل على متابعة 
المتخـــذة  واإلجـــراءات  الخطـــط 
للمنافـــذ لضمـــان اســـتدامة تطبيـــق 
اإلجراءات على المســـتوى الوطني، 
طبقًا للخطط الموضوعة وبحســـب 
توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية.  
رئيـــس  قـــام  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، رئيـــس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، بزيارة 
تفقديـــة إلـــى المستشـــفى الميداني 
القادميـــن مـــن  المخصـــص لرعايـــة 
فيهـــا  المتفشـــي  الـــدول  مختلـــف 
الفيروس، حيث مـــن المقرر أن يتم 
فيه إخضاعهم الستكمال إجراءات 
الفحص الطبي للتأكد من سامتهم، 
وفًقا لإلرشادات وللمعايير المعتمدة 

من قبل منظمة الصحة العالمية.

 وثمـــن الجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
المقدمـــة مـــن قبل الطواقـــم الطبية 
والصحيـــة، منوها معاليه بمســـتوى 
التعاون والتنسيق المشترك والجهد 
الجهـــات  مختلـــف  بيـــن  المبـــذول 
المعنية بمملكة البحرين وتوصيات 
بهـــدف  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
تنفيـــذ وتطبيق مجمـــل اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
انتشـــار  ومنـــع  احتـــواء  لضمـــان 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
العـــام  المديـــر  بإشـــادة  نـــوه  كمـــا   
لمنظمة الصحـــة العالمية، تيدروس 
مملكـــة  بإجـــراءات  جيبريســـوس، 
البحريـــن في حفظ صحة وســـامة 
المجتمع، وكذلك الخبير البروفسور 
جـــون أشـــتون، خبيـــر واستشـــاري 
بجهـــود  أشـــادا  حيـــث  الصحـــة، 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وإجـــراءات 
التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 
19(، والعمـــل علـــى احتوائـــه ومنـــع 
انتشـــاره مـــن خال اتخاذهـــا لكافة 
التدابيـــر الوقائيـــة، واالســـتعدادات 
المبكرة وتطبيق اإلجراءات الازمة 
الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع  المتوائمـــة 
وتوصيات منظمة الصحة العالمية، 
مثنيًا على اإلجراءات التي اتخذتها 

المملكة مقارنة بالدول األخرى.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ويتولـــى 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
١٩(، القيام بمراجعة وتطبيق النظم 
واإلجـــراءات لمنع وصول الفيروس 
الخطـــط  ووضـــع  البحريـــن،  إلـــى 
وتوفير اإلمكانيـــات للتعامل مع أي 
حالـــه مشـــتبه بإصابتهـــا بالفيروس 
والتعامـــل معهـــا، فضـــا عـــن وضـــع 
خطـــة التعامـــل مـــع مـــن كان علـــى 
اتصـــال مع أي حالـــة قائمة ومتابعة 
عالمًيـــا  الفيـــروس  انتشـــار  تطـــور 

ا بالتواصل مع المنظمات. واقليميًّ

المنامة - بنا

رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية 
 وجميع منتسبي بنك البحرين الوطني

 

 

 
 

 

 

متابعة الترتيبات بشأن المواطنين في إيران 
وخطط إجالئهم وفق اإلجراءات االحترازية

لمواطن و6 
مواطنات ومصرية 

وأخرى تايلندية

جميعهم يقطنون 
في سكن عمال 
إلحدى الشركات



عبـــر عـــدد من أعضـــاء مجلـــس النواب عـــن عميق 
شـــكرهم وتقديرهم لعاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة وعن إشـــادتهم 
باللفتـــة األبوية بالعفو عـــن 1486 من المحكومين 
فـــي مختلـــف القضايـــا، وكذلـــك تطبيـــق العقوبات 

البديلة.
وفـــي حديثهـــم لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( أكـــد 
البـــالد هـــي  النـــواب أن “توجيهـــات جاللـــة ملـــك 
توجيهات حكيمة تشـــيع مزيد من الفرح والعزيمة 
والتـــي تعكـــس حكمة جاللتـــه وانســـانيته وروحه 
هـــذا  علـــى  الحـــرص  كل  الحريصـــة  المتســـامحة 

الشعب الكريم.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــاد النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس النـــواب النائـــب عبدالنبي ســـلمان باللفتة 
الملكية التي تسهم في إعطاء التالحم االجتماعي 
زخـــم جديد وإن توجيهات جاللـــة ملك البالد هي 
توجيهات حكيمة مدروسة تشيع مزيدا من الفرح 

والعزيمة.
فيما أشـــاد عضو مجلس النـــواب عبدهللا الذوادي 
بالمرســـوم الســـامي و بالبـــادرة اإلنســـانية الكريمة 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه 
إلصـــداره مرســـوما ملكيـــا ســـاميا بالعفـــو عن عدد 
)1486( من المحكوم عليهم وذلك لدواع إنســـانية 
وفـــي ظل الظـــروف الراهنة، مؤكـــدا “أن هذا ليس 
باألمـــر الغريـــب مـــن جاللتـــه وحكمتـــه التـــي تضع 
مصلحة الوطن و أبناءه نصب عينيها” وانســـانيته 
وروحـــه المتســـامحة الحريصـــة كل الحـــرص على 

هذا الشعب الكريم.
وأضاف الذوادي “أن مملكة البحرين بقيادة جاللة 
الملـــك الحكيمـــة لطالمـــا كانت متقدمـــة في مجال 

حقوق اإلنســـان وتضرب مثال للتسامح والتعايش 
مـــردود  ذو  ســـيكون  العفـــو  أن  مؤكـــدا  الســـلمي، 
إيجابي علـــى المحكومين وذويهم وعلى المجتمع 

البحريني أجمعه”.
وثمـــن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي األمر 
الملكـــي لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بالعفو عـــن عدد )1486( مـــن المحكوم 
عليهـــم فـــي قضايـــا مختلفة، مؤكـــدا بأنهـــا مبادرة 
تعـــزز التســـامح بيـــن المجتمـــع، والشـــراكة، ومنح 

الفرص الجديدة للمحكومين المفرج عنهم.
وأوضح النفيعي أن عاهل البالد هو األب الحاضن 
للجميـــع، وصمـــام األمـــن واألمـــان، مبينا بـــأن نهج 
جاللتـــه الكريـــم والســـوي يقوم دائمـــا على تقريب 
القلوب، وعلى دمج فئـــات المجتمع البحريني في 
نســـيج وطني متالحم، ينظر دوما للمصلحة العليا 
للبلد، وللمواطن نفســـه، بعيدا عـــن أي تجاذبات أو 

فرقة أو خالفات.
ليســـت  هـــي  التـــي  الســـامية  المكرمـــة  أن  وبيـــن 
عوائـــل  قلـــوب  فـــي  الفرحـــة  ادخـــل  بالجديـــدة، 
المحكوميـــن المفـــرج عنهـــم، والمجتمـــع البحريني 
ككل، معتبرا إياه درس مســـتفاد في الوطنية وفي 
محبـــة البحريـــن، وفي صـــون المقدرات الشـــعبية، 
والدفـــاع عن الوطن والمواطنين، تحت راية العلم 

الخفـــاق عاليـــا، والذي يمثـــل الجميـــع ويعبر عنهم 
وعن مواقفهم وانتماءاتهم.

وأشـــادت عضو مجلس النواب نائـــب رئيس لجنة 
الخدمـــات عضـــو لجنـــة حقـــوق اإلنســـان النائـــب 
سوســـن كمال بالمرسوم الملكي السامي البحريني 
بالعفـــو عـــن بعـــض المحكـــوم عليهم وذلـــك لدواع 
إنســـانية وفـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة، حيـــث بلغ 
عدد المشـــمولين بالعفو الســـامي )1486( وتعتبرها 
خطوة حقوقية هامة سجلتها مملكة البحرين، من 
بعد إجراء الدراســـة الوافية ألوضاعهم وظروفهم 
اإلنســـانية ومـــدى انطبـــاق الشـــروط الموضوعيـــة 

والقانونية عليهم.
وقالـــت “إن العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة امتاز 
بالتقـــدم المســـتمر فـــي تعزيـــز الحريـــات وحمايـــة 
حقـــوق اإلنســـان، التـــي بدأت مـــع انطـــالق ميثاق 
العمل الوطني على يديه الكريمتين، وليســـت هذه 
المكرمات واللفتات اإلنسانية بغريبة على صاحب 
الجاللـــة، وهـــي ســـمة من ســـمات عهـــده الميمون، 
داعيـــة أن يحفظ هللا البحرين وقيادتها الرشـــيدة، 

ويديم علينا األمن واألمان”.
وأعربـــت النائب كلثم الحايكي عن عميق شـــكرها 
لجاللـــة الملك حفظه هللا ورعاه على لفتته األبوية 

مؤكـــدة أن هذه المبادرات الحكيمـــة لجاللة الملك 
المفدى موضع تقدير كبير من قبل المواطنين وهذا 
مـــا لمســـناه فـــي مختلـــف المواقـــف والتصريحات 
وعبر تواصـــل االهالي معنا والذين أعربوا عن بالغ 
شـــكرهم معربين عـــن تحياتهم ومحبتهـــم لجاللة 

الملك على هذه اللفتات والمكرمات”.
وقـــال النائـــب احمـــد العامـــر “أن هـــذه المبـــادرات 
االنســـانية عودنـــا عليهـــا حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك المفدى بتوجيهاته الســـامية في اســـتبدال 
العقوبات وإعادة التأهيل والتدريب الدماجهم في 
المجتمع مـــع األخذ باالعتبار ظروفهم الشـــخصية 
واالجتماعية واإلنســـانية ولم شمل العائلة، هذا ما 
تعودنـــا عليه من ملك االنســـانية الذي نقدر ونثمن 
مرســـوم العفـــو عـــن 1486 نزيـــل مـــن المحكومين 
فـــي قضايـــا مختلفـــة، ونحـــن كســـلطة تشـــريعية 
ندعـــم رؤيـــة جاللـــة الملك فـــي تحديـــث القوانين 

والتشريعات التي تهدف إلى اإلصالح”.
لحقـــوق  الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
اإلنســـان النائـــب خالـــد بوعنـــق إن العفـــو الملكـــي 
والعتبارات إنســـانية عن عدد من المحكومين يعد 
تأكيدا للرعاية الســـامية لحقوق اإلنســـان، ورسالة 
حضاريـــة للجميع بأن مملكـــة البحرين تواصل في 
نهجهـــا اإلصالحـــي ومســـيرتها الديمقراطية وفقا 

لمقومـــات دولـــة المؤسســـات والقانـــون، والرؤيـــة 
الثاقبة واإلنسانية في التعامل مع الخارجين على 
القانـــون، ومنحهم الفرصة للعـــودة لجادة الصواب 
والمســـاهمة فـــي عملية البنـــاء والتنمية مـــع أبناء 

الوطن، مع االلتزام بالقانون والنظام العام.
وأكـــد بوعنـــق ترحيـــب أعضـــاء اللجنـــة النوعيـــة 
كافـــة  مـــع  بالتعـــاون  االنســـان  لحقـــوق  الدائمـــة 
مؤسســـات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية 
لتعزيـــز وتنميـــة وحمايـــة حقوق اإلنســـان، والعمل 
علـــى ترســـيخ قيمهـــا ونشـــر الوعـــي بهـــا. وتعزيـــز 
الشـــراكة فـــي صنـــع القـــرار، والتعـــاون مـــع اللجنة 
النوعيـــة الدائمة لحقوق اإلنســـان بمجلس النواب، 
من خالل التواصل واالجتماعات المشتركة لبحث 
العالقـــة  ذات  الوطنيـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 

بحقوق اإلنسان.
وقـــال النائب علـــي النعيمي “إن عاهل البالد جاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة اقـــام عهـــده 
علـــى التســـامح والوحـــدة الوطنية، وهـــو صاحب 
المشـــروع العظيـــم ال يســـتغرب منـــه مطلقـــا هـــذا 
التســـامح فـــي جميـــع المحطـــات التـــي مـــرت بهـــا 
البحرين في الســـراء، ولذلك ال نستغرب ان يصدر 
جاللـــة الملك المفدى أمرا ملكيا ســـاميا بالعفو عن 
1486 فـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة التـــي تحتـــاج 

الـــى التضامن و تعزيز الوحـــدة الوطنية، فهو ملك 
القلـــوب الذي بنى عهده على هـــذه الروح الكريمة، 
حفـــظ هللا جاللتـــه الكريـــم ذخـــرا وعـــزا للبحريـــن 

وشعبها الوفي”.
وثمنـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم المرســـوم 
الملكـــي الســـامي الصـــادر مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بالعفـــو عـــن بعـــض المحكـــوم عليهم وذلـــك لدواع 
محكومـــا   1486 عددهـــم  بلـــغ  والذيـــن  انســـانية، 
مؤكـــدة أن جاللـــة الملـــك المفدى هـــو أب الجميع، 
المواطنيـــن  احتياجـــات  يتلمـــس  جاللتـــه  وان 

ويسعى للتخفيف عنهم.
وقالـــت إن الظروف الحالية تســـتدعي من الجميع 
الوقـــوف صفا واحـــدا خلف قيادة جاللتـــه واتباع 
كافـــة التعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنية في 
ظـــل االجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة فيـــروس 
كورونا،و أن المرســـوم الملكي الســـامي بالعفو عن 
المحكومين فرصة حقيقية لهم للعودة الى أسرهم 
وبنـــاء حيـــاة كريمـــة والتـــي يحرص جاللتـــه على 
دراســـة كافة الظـــروف ومراعـــاة المواطنين الذين 
يجـــب عليهم التأكيد علـــى المبادئ والقيم والوالء 
للوطـــن والمشـــاركة الحقيقية في نهضتـــه للتغلب 

على كافة الصعاب التي تواجهه.

المنامة - بنا

العفو عن 1486 يمنح الفرص الجديدة للمحكومين المفرج عنهم
متالحم وطني  نسيج  في  المجتمع  فئات  ويدمج  القلوب  يقرب  الملك  جاللة  نهج  نواب: 
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فعاليات شبابية ورياضية تشيد بالعفو الملكي عن بعض المحكوم عليهم
أشـــاد عدد مـــن الفعاليـــات الشـــبابية والرياضية 
بالمرســـوم الملكي السامي لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بالعفو 
الملكي عن بعض المحكوم عليهم من الســـجناء 
لدواع إنســـانية، مؤكدين ما يمثله هذا العفو من 
لفتة إنسانية من لدن جاللة الملك المفدى، يأتي 
فـــي إطار خطـــوات جاللة الملـــك ورغبة جاللته 
الصادقـــة فـــي إدمـــاج كل فئـــات المجتمـــع فـــي 

عملية التنمية والبناء.
وقال رئيس مركز تمكين شباب الشاخورة علي 
ســـبت: “ إن المرســـوم الملكـــي الســـامي بالعفـــو 
عـــن المحكومين يأتي فـــي إطار خطوات جاللة 
الملـــك ورغبة جاللته الصادقة فـــي إدماج كافة 
فئـــات المجتمـــع فـــي عمليـــة التنميـــة والبنـــاء، 
وإعـــادة تهيئتهـــم باالندماج من جديـــد ليكونوا 
ســـواعد بناء باإلضافة إلى منح الفرصة الكاملة 
للمحكومين للعودة إلـــى الطريق الصحيح الذي 
ســـار علية اآلباء واألجداد والمســـاهمة في بناء 
المجتمـــع العصري الذي يحكمه القانون والعودة 
إلـــى حضـــن الوطـــن الـــذي يتســـع لجميـــع فئات 

المجتمع ضمن المشروع اإلصالحي لجاللته”.
وتابـــع ســـبت إن التوجيهـــات الملكيـــة أثلجـــت 
عمـــت  وأســـرهم  عليهـــم  المحكـــوم  صـــدور 
الفرحـــة جميع أرجاء الوطن وأشـــاد المواطنين 
والمقيميـــن بمبـــادرات جاللتـــه واعتبروها جزء 
كبيـــر من مبـــادرات جاللته حفظه هللا وتلمســـه 
الحتياجات المحكوم عليهم اإلنسانية وأسرهم.
شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  إدارة  نحـــن   “ وأضـــاف: 
الداخليـــة  وزيـــر  باهتمـــام  نشـــيد  الشـــاخورة 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة 
وتوجيهاته بإجراء الدراســـة الالزمة والشـــاملة 
ألوضـــاع وظـــروف نـــزالء اإلصـــالح والتأهيـــل 
الشـــروط  عليـــه  تنطبـــق  مـــن  تحديـــد  بغـــرض 
لإلفـــراج عنهم األمر الذي يؤكـــد الجهود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا وزارة الداخليـــة في االســـراع في 
تنفيـــذ األمـــر الملكي الســـامي باإلفـــراج عن من 
تنطبق عليهم شـــروط اإلفراج مراعاة لظروفهم 
اإلنســـانية والعائلية.” وأشاد رئيس مركز شباب 
الهملة محمد خليل بالمبادرة اإلنســـانية لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه والتـــي تمثلـــت فـــي 
إصـــدار جاللتـــه لمرســـوم ملكـــي يقضـــي بالعفو 
عـــن النزالء، في مبادرة رائـــدة تتوافق مع رؤية 
جاللتـــه المتعلقة بحقوق اإلنســـان حيث جاءت 
مبادرة جاللته وفق هذه الظروف التي تعيشـــها 
دول العالم وانشـــغالها باألوضاع الصحية، إال أن 
صاحب الجاللة بقلبه الكبير لم يغفل عن متابعة 
أبنائـــه بما فيهم النزالء والذين يقضون عقوبات 
داخـــل الســـجن، فقـــد أثبـــت وبما ال يـــدع مجاال 
للشـــك أن أبنـــاء البحريـــن جميعًا دون اســـتثناء 
هـــم محط اهتمام جاللته حفظه هللا ورعاه فهو 

ملك القلوب واإلنسانية.
كما وجه شـــكره لوزير الداخلية بســـرعة دراسة 
أوضـــاع النـــزالء ومراعـــاة ظروفهـــم االنســـانية 
خصوصـــا وهـــو جانـــب انســـاني وعلـــى ســـرعة 

اســـتجابته وتنفيـــذه لألوامر الملكيـــة والذي لم 
يألـــوا جهـــدًا في تحقيـــق تطلعات جاللـــة الملك 
بضـــرورة  معاليـــه  وتوجيهـــات  أبنائـــه  برعايـــة 
تنفيذ هذه التوجيهات الملكية الســـامية مراعاة 
للظروف اإلنســـانية، حيث طالمـــا أكد معاليه أن 
وزارة الداخلية وبجميع منتســـبيها ال تألو جهدًا 
فـــي حفظ أمن هـــذا البلـــد واســـتقراره ومراعاة 
الجانب اإلنساني واالجتماعي في كل تعامالت 
مـــع  ومنتســـبيها  الداخليـــة  وزارة  موظفـــي 
المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة.

وقال رئيس مركز شـــباب عـــراد عبدهللا العرادي 
إن المبـــادرة ليســـت بغريبـــة علـــى جاللـــة الملك 
الـــذي عودنـــا دائمـــًا علـــى مثل هـــذه المبـــادرات 
اإلنســـانية التـــي تهـــدف الـــى إدمـــاج كل أبنـــاء 
المجتمـــع ومنـــح الفرصـــة الكاملـــة للمحكوميـــن 
مـــن أجل المشـــاركة فـــي تنميـــة المجتمـــع الفتا 
إلـــى أن مثـــل هـــذه المبـــادرات تســـاهم فـــي بث 
المزيد من األمل والفرحة في نفوس المواطنين 
داعيـــًا المحكوميـــن المفرج عنهم إلـــى التعاطي 
اإليجابـــي معهـــا واعتبارهـــا بدايـــة جديـــدة من 
أجل المســـاهمة فـــي حماية النســـيج المجتمعي 
والتطلـــع إلى المســـاهمة في بناء مســـتقبل اكثر 

أمنا للوطن.
واشـــاد العـــرادي بجهـــود وزيـــر الداخليـــة الـــذي 
يقـــود جهود الوزارة نحـــو تحقيق األمن للجميع 
وتطبيـــق قانون العقوبـــات البديلة علـــى المزيد 
من المحكومين من أجل إشاعة أجواء السكينة 
والطمأنينة بين الجميع، باإلضافة إلى الدراســـة 
نـــزالء  وظـــروف  ألوضـــاع  والشـــاملة  الالزمـــة 

اإلصالح والتأهيل.
وثمـــن رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي توبلي مكي 
أمـــان بالمرســـوم الملكي، مشـــيدا بحكمة جاللة 
الملك. وقال إن المكرمة ليســـت مســـتغربة على 
جاللـــة الملـــك، منوهـــا إلـــى أن جاللتـــه هو األب 

الحاني على أوالده والقائد الحكيم والكريم.
وأكد أمـــان أن مكرمة صاحب الجاللة ســـيكون 
لها وقع طيب على عوائل المحكومين المعفيين 
عنهـــم، مضيفـــا: “لطالمـــا كان حضـــرة صاحـــب 

الجاللة حريصا على إسعاد أبنائه المواطنين”.
وشـــدد علـــى أن مـــا تنعم بـــه المملكة مـــن تطور 
ورخـــاء وأمن وأمان نتاج المشـــروع اإلصالحي 
لحضرة صاحب الجاللة، مؤكدا على أن المملكة 
مقبلـــة علـــى المزيد مـــن اإلنجـــازات علـــى كافة 

المستويات بفضل جاللته.
وأشـــاد أمان باهتمام وزير الداخلية وتوجيهاته 
بإجـــراء الدراســـة الالزمـــة والشـــاملة ألوضـــاع 
بغـــرض  والتأهيـــل  اإلصـــالح  نـــزالء  وظـــروف 
تحديد من تنطبق عليه الشـــروط لإلفراج عنهم 
األمـــر الذي يؤكـــد الجهـــود الكبيرة التـــي تبذلها 
الرعايـــة  فـــي ســـبيل تحقيـــق  الداخليـــة  وزارة 
الكاملـــة للنـــزالء ومراعـــاة ظروفهـــم اإلنســـانية 
باإلضافـــة إلـــى حرصـــه الموصول علـــى تطبيق 

العقوبات البديلة.
 وثمـــن رئيـــس نـــادي أم الحصـــم هشـــام آل بـــن 
علي بالمرســـوم الملكي السامي لحضرة صاحب 

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

وقـــال إن هـــذه المبـــادرات ليســـت بغريبـــة على 
ملـــك القلـــوب حفظـــه هللا ورعـــاه، وقـــد تعودنا 
منـــه الكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي تأتـــي لفائدة 
المواطنيـــن وخيرهـــم، وال شـــك فإن هـــذا العفو 
الكبيـــر يمثـــل فرصـــة حقيقيـــة لمن أفـــرج عنهم 
ليعـــودوا إلـــى جادة الصـــواب ويعملـــوا من أجل 
وطنهـــم ونهضتـــه بعيـــدا عـــن مـــن يحـــاول أن 
باللحمـــة  تضـــر  مشـــبوهة  ألهـــداف  يســـتغلهم 

الوطنية.
وأضاف آل بن علي أن جميع أعضاء ومنتســـبي 
نادي أم الحصم يعبرون عن فخرهم واعتزازهم 
بالقيـــادة الحكيمـــة التـــي تكـــون دائمـــا ســـباقة 
لمـــا فيه خير الوطـــن والمواطن كما أشـــاد بدور 
الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل 
خليفـــة وزير الداخلية واهتمامه بدراســـة نزالء 
مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل وتطبيـــق العقوبـــات 
علـــى  اإليجابـــي  األثـــر  لهـــا  كان  التـــي  البديلـــة 

المحكومين.
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  ادارة  وأشـــاد مجلـــس 
بتفضـــل جاللـــة الملـــك، بإصـــدار مرســـوم ملكي 
بالعفـــو عـــن المحكـــوم عليهـــم، لدواع إنســـانية، 
وفـــي ظل الظروف الراهنة، هذا المرســـوم الذي 
يعكـــس رؤيـــة جاللـــة الملـــك المفـــدى ونظرتـــه 

الثاقبة في تحقيق كل الخير لبالدنا العزيزة.
ورفـــع رئيـــس نـــادي البحريـــن للتنـــس خميـــس 
المقلة باســـمه وبالنيابة عـــن كل أعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء ومنتســـبي النادي أســـمى آيات 
الشـــكر والتقدير الى جاللة الملـــك المفدى، على 
اللفتـــة اإلنســـانية التـــي تعكـــس حـــرص جاللته 
على تحقيق كل الخير لمملكة البحرين وشـــعبها 
الوفـــي، مبتهال إلى هللا عز وجـــل بأن ينعم على 
جاللة الملك بطول العمر وأن يديم عليه موفور 
الصحة والسعادة، وأن يحفظه لمواصلة مسيرة 
الخيـــر والنماء واإلصـــالح، وأن يحفظ البحرين 

قيادة وحكومة وشعبا من كل سوء.
كما أشـــاد رئيس نادي البحريـــن للتنس باهتمام 
وزيـــر الداخليـــة وتوجيهاتـــه بإجـــراء الدراســـة 
نـــزالء  وظـــروف  ألوضـــاع  والشـــاملة  الالزمـــة 
تطبيـــق  الـــى  باإلضافـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
العقوبـــات البديلـــة التـــي ســـاهمت فـــي ادمـــاج 
المحكوميـــن وتدريبهـــم وجعلهـــم فاعليـــن فـــي 

المجتمع.
وأشـــاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ســـار 
الثقافـــي والرياضي بالمرســـوم الملكي الســـامي 
لحضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد األعلى 
حفظـــه هللا ورعـــاه بالعفـــو عن بعـــض المحكوم 
عليهـــم وذلك لـــدواع إنســـانية والذيـــن بلغ عدد 

المشمولين بالعفو السامي )1486(.
 وقـــال رئيس مجلس اإلدارة عباس عبدالوهاب 
عـــن  بالعفـــو  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  إن 
المحكوميـــن يأتـــي فـــي إطـــار خطـــوات جاللـــة 
الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه ورغبة جاللته 

الصادقـــة في إدمـــاج كافة فئـــات المجتمع لبناء 
الوطـــن، وإعـــادة تهيئـــة المحكوميـــن باالندماج 
من جديـــد باإلضافة الـــى منح الفرصـــة الكاملة 
للمحكومين للعودة إلى رشدهم والمساهمة في 
بنـــاء المجتمـــع والعودة إلى حضـــن الوطن الذي 
يتســـع للجميـــع وبالخصوص فئة الشـــباب منهم 
حيـــث علـــى المجتمـــع االهتمـــام بهـــم ودمجهم 
ليكـــون فئـــة واعيـــة صالحـــة لخدمـــة وطنهـــم 

ومجتمعهم.
وتابع عبدالوهاب إن التوجيهات الملكية أثلجت 
صـــدور المحكـــوم عليهـــم وأســـرهم واعتبروهـــا 
جزء من مبـــادرات جاللة الملـــك المفدى حفظه 
الحتياجـــات  وتلمســـه  اإلنســـانية  ورعـــاه  هللا 
المحكـــوم عليهـــم اإلنســـانية وإن يكونـــوا أبنـــاء 
على قدر من المسؤولية حيث تحسسناها منهم 

من خالل فرحتهم بمبادرة جاللته السامية.
وأضاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سار 
الذي أشـــاد باهتمام وزير الداخليـــة وتوجيهاته 
بإجـــراء الدراســـة الالزمـــة والشـــاملة ألوضـــاع 
بغـــرض  والتأهيـــل  اإلصـــالح  نـــزالء  وظـــروف 
تحديد من تنطبق عليه الشـــروط لإلفراج عنهم 
األمـــر الذي يؤكـــد الجهـــود الكبيرة التـــي تبذلها 
الرعايـــة  فـــي ســـبيل تحقيـــق  الداخليـــة  وزارة 
الكاملـــة للنـــزالء ومراعـــاة ظروفهم اإلنســـانية.” 
كما أشـــادوا بجهـــود وزارة الداخلية في تطبيق 
أحـــكام قانـــون العقوبات البديلة والتـــي كان لها 
األثر الكبير في تهيئة المحكوم عليهم بإلحاقهم 
ســـينعكس  ممـــا  وتدريبيـــة  تأهيليـــة  ببرامـــج 
ذلـــك علـــى حياتهـــم الخاصة والعامـــة ونأمل ان 
يســـتفيد كل من شـــمله عفو جاللتـــه حفظه هللا 
ورعاه من هذه العفو الســـامي الســـتعادة حياته 

الطبيعية واالندماج في الحياة العامة.
الثقافـــي  بـــوري  نـــادي  إدارة  مجلـــس  وأشـــاد 
أصـــدره  الـــذي  الملكـــي  بالمرســـوم  والرياضـــي 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 
بالعفو عن محكوميـــن، وثمن المجلس خطوات 
جاللته التي تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج 
كافـــة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة 
المحكوميـــن باالندماج من جديـــد في المجتمع 
ويكـــون كل فـــرد فاعـــالً ومســـاهًما فـــي نهضـــة 
البـــالد التـــي يقودها جاللتـــه منذ توليـــه مقاليد 
الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤالء 
المحكوميـــن فـــي خطوة تضاف إلـــى توجيهاته 
الســـامية فـــي تفعيـــل قانـــون العقوبـــات البديلة 
ممـــا يعـــزز مكانـــة البحريـــن الحقوقيـــة وتطوير 
المنظومـــة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء 
الوطنـــي  العمـــل  إلـــى  الجميـــع  تدفـــع  إيجابيـــة 

المشترك.
كمـــا أشـــاد رئيـــس نـــادي بـــوري باهتمـــام وزيـــر 
الداخليـــة وتوجيهاتـــه بإجراء الدراســـة الالزمة 
والشـــاملة ألوضـــاع وظـــروف نـــزالء اإلصـــالح 
والتأهيل باإلضافة الى تطبيق العقوبات البديلة 
التي ســـاهمت في ادماج المحكومين وتدريبهم 

وجعلهم فاعلين في المجتمع.

وأشـــاد رئيـــس مجلس إدارة نـــادي قاللي جمعة 
شريدة بالمبادرة الملكية من جاللة الملك بالعفو 
عن بعض المحكومين واستبدال عقوبة البعض 
اآلخـــر بعقوبات بديلـــة لدواع إنســـانية في ظل 

الظروف الراهنة.
الرؤيـــة  إطـــار  فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  ان  وأكـــد 
الحضاريـــة لجاللـــة الملـــك فـــي تعزيـــز حقـــوق 
اإلنســـان وحمايـــة كيـــان المجتمـــع ويضمـــن في 
الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي 
الملكيـــة  المبـــادرة  هـــذه  ان  شـــك  وال  متقـــدم، 
الســـامية وهذا النهج الملكي الـــذي تعودنا عليه 
مـــن جاللتـــه حفظـــه هللا فـــي كافـــة المناســـبات 
مـــن  أخـــرى  أعـــداد  يشـــمل  أن  نأمـــل  والـــذي 
المحكوميـــن بـــإذن هللا تعالى وبحكمـــة وحنكة 
جاللـــة الملـــك المفـــدى ســـوف يكـــون لـــه األثـــر 
الطيـــب والوقع الحســـن في نفوس المشـــمولين 
بالعفـــو وعوائلهـــم وذويهـــم كما ســـيثلج صدور 
الكثير من المواطنين المخلصين الذين اشـــادوا 
وعبـــروا فـــي العديد من المناســـبات عـــن الرغبة 
الملكيـــة الصادقـــة لجاللة الملـــك وحكومته في 
إدماج وتهيئة كل أفراد المجتمع في المســـاهمة 

في بناء الوطن.
كمـــا أشـــاد رئيـــس نـــادي قاللـــي باهتمـــام وزيـــر 
الداخلية ومتابعته المســـتمرة ألوضاع وظروف 
نزالء اإلصالح والتأهيل وحرصه المســـتمر على 
خلق بيئة مثالية أمام النزالء ومن بينها الحرص 
علـــى تطبيق العقوبات البديلة التي ســـيكون لها 
األثر اإليجابي على المحكوم نفسه وعلى خدمة 

المجتمع وادماجهم بصورة عصرية ومثالية.
وأشـــاد مجلـــس إدارة نـــادي االتحـــاد الثقافـــي 
عـــن  بالعفـــو  الملكيـــة  بالتوجيهـــات  والرياضـــي 
1486 مـــن المحكوم عليهم لدواع إنســـانية، في 

ظل الظروف الراهنة.
وقـــال رئيـــس مجلس اإلدارة الســـيد شـــرف إن 
خطـــوات جاللتـــه تعبر عن الرغبـــة الصادقة في 
إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة 
تهيئـــة المحكوميـــن باالندمـــاج مـــن جديـــد في 
المجتمـــع ويكـــون كل فـــرد فاعالً ومســـاهًما في 
نهضـــة البـــالد التـــي يقودهـــا جاللته منـــذ توليه 
مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة 
لهـــؤالء المحكوميـــن فـــي خطـــوة تضـــاف إلـــى 
توجيهاته الســـامية فـــي تفعيل قانون العقوبات 
البديلـــة ممـــا يعـــزز مكانـــة البحريـــن الحقوقيـــة 
وتطويـــر المنظومـــة القضائيـــة بمـــا يتوافـــق مع 
خلـــق أجـــواء إيجابيـــة تدفع الجميع إلـــى العمل 
الوطني المشـــترك. وأكد أن التوجيهات الملكية 
وأســـرهم  عليهـــم  المحكـــوم  صـــدور  أثلجـــت 
واعتبروها تلمسا مباشرا الحتياجاتهم ومراعاة 
مـــن ملـــك القلـــوب لهـــم الندماجهـــم مـــرة أخرى 
فـــي المجتمع وتقديـــم كافة ما بوســـعهم لتبيان 
القيـــادة  خلـــف  المخلصـــة  الوطنيـــة  مواقفهـــم 

الحكيمة لعاهل البالد المفدى.
كمـــا أكد أن قانون العقوبـــات البديلة يعتبر نقلة 
نوعية بالمنظومة التشريعية والذي حقق خالل 
فترة وجيزة العديد مـــن المعاني الكبيرة والتي 

أشـــادت بهـــا العديـــد مـــن المنظمـــات الحقوقية 
العالمية.

كما ثمـــن رئيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة النادي 
بالدور الوطني الكبير لوزير الداخلية مشـــيدين 
بحـــرص واهتمـــام معاليـــه علـــى تأميـــن األمـــن 

واألمان للوطن والمواطنين.
وبيـــن أن جهـــود المبذولة في تحقيق الشـــراكة 
ومختلـــف  الداخليـــة  وزارة  بيـــن  المجتمعيـــة 
مؤسســـات الدولـــة وجهـــات المجتمـــع المدنـــي 
تؤكد اهتمام معاليه بطـــرح البرامج المجتمعية 
والتوعويـــة جنبًا إلى جنب مـــع البرامج األمنية 
وتســـير علـــى مبـــدأ حمايـــة الشـــباب وتثقيفهـــم 
وتوعيتهـــم بشـــأن مختلـــف األنظمـــة والقوانين 

المعمول بها في مملكة البحرين.
 وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الحد الرياضي 
وجميـــع  المجلـــس  وأعضـــاء  المســـلم  أحمـــد 
منتســـبيه بمبادرة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى 
بإصـــداره  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  األعلـــى  القائـــد 
المرســـوم الملكـــي الســـامي بالعفـــو عـــن بعـــض 
المحكوم عليهم وذلك لدواع إنســـانية وفي ظل 
الظـــروف الراهنـــة، حيـــث بلـــغ عدد المشـــمولين 
بالعفو السامي )901(، وأكد مجلس اإلدارة على 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تلعبـــه وزارة الداخليـــة في 
تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة برئاسة وزير 

الداخلية.
كما أثنى رئيس مجلس إدارة نادي عالي حسين 
العالـــي علـــى مبـــادرة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بالعفـــو عن 
مجموعة كبيرة من المحكومين بالعفو الســـامي 

من جاللته.
وقـــال العالـــي إن عاهـــل البالد المفـــدى حريص 
علـــى مصلحـــة أبنائه من خالل مبـــادرات تحقق 
أحضـــان  إلـــى  المحكوميـــن  وتعيـــد  الســـعادة 

والديهم عن طريق تطبيق مبدأ الرأفة.
وأضاف أن تطبيق قانون العقوبات البديلة التي 
تطبقـــه وزارة الداخليـــة يعتبـــر فرصـــة مواتيـــة 
للمحكوميـــن الســـتئناف حياتهـــم بعـــد الفرصـــة 
التـــي ُمنحـــت لهـــم من قبـــل جاللته، منوهـــًا إلى 
أن توجيهـــات عاهل البالد المفدى بالتوســـع في 
تطبيق قانون العقوبـــات البديلة ينم عن حرص 
شـــديد من جاللتـــه على مســـتقبل أبنائه مراعاة 

لظروفهم اإلنسانية.
وبّيـــن أن الحكمـــة التـــي يتمتع بهـــا جاللة الملك 
والرأفـــة تجاه أبنائه أفضت إلى دراســـة شـــاملة 
تنطبـــق  مـــن  وتحديـــد  المحكوميـــن  لظـــروف 
عليهم الشـــروط وبالتالي فإن العدد الكبير منهم 
ســـيقضي بقية المدة حرًا وســـيعود إلى أحضان 
عائلته بفضل المرســـوم الذي أقرته قيادة جاللة 

الملك المفدى.
واعتبـــر أن المعايير في قانون العقوبات البديلة 
قـــد راعـــت الجوانـــب اإلنســـانية لمـــن يقضـــون 
األحـــكام في مركـــز اإلصالح والتأهيـــل اعتبرها 
بابـــًا يفتـــح األمـــل مـــن جديـــد تســـتحق وزارة 

الداخلية عليها الشكر والثناء.

المنامة - بنا

معصومة عبدالرحيمإبراهيم النفيعي عبدالنبي سلمانكلثم الحايكي عبدالله الذوادي سوسن كمال أحمد العامرخالد بوعنق علي النعيمي



local@albiladpress.com

السبت 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 - العدد 4169
05

1486 محكوًما يغادرون مراكز اإلصالح على دفعات

العاهل ملك اإلنسانية وصاحب القلب الكبير

الــوطــنــي واالعـــتـــزاز  للفخر  ــدر  ــص م الــمــلــكــيــة  الــمــكــرمــة  ــن:  ــس ــح ال

اإلنسان حقوق  صــون  مجال  في  الــرائــدة  ــدول  ال من  البحرين  الصالح: 

رفــع رئيــس األمن العام الفريق طارق الحســن أســمى آيات الشــكر واالمتنان 
إلى صاحب الجاللة الملك؛ بمناســبة إصدار جاللته المرســوم الملكي السامي 
بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، 

منوًها إلى أن هذه المكرمة ليست بالغريبة واعتدناها طوال عهد جاللته.

ــن الـــعـــام في  ــيــس األمــ ــح رئ ــ وأوضـ
مقابلة هاتفية مع تلفزيون البحرين 
أنه تنفيذا للمرسوم الملكي السامي 
البديلة،  العقوبات  وتنفيذ  بالعفو 
ســيــغــادرون  مــحــكــوًمــا   1486 ــإن  فـ
مراكز اإلصالح والتأهيل في مكرمة 
ملكية إنسانية تشكل مصدًرا للفخر 
واالعتزاز الوطني، مثمنا توجيهات 
الدقيقة  ومتابعته  الداخلية  وزيــر 

في هذا الشأن.
ــمــكــرمــة هو  ال هــــدف  أن  وأضــــــاف 
إعطاء فرصة لمن أخطأ بحق نفسه 

والرجوع  الخطأ  لتصحيح  ووطنه 
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــى االنـ ــلـ ــمــــل عـ ــعــ ــ ــه، وال ــ ــن عــ
بالمجتمع والعودة للطريق الصحيح 

لما فيه مصلحة الوطن.
تمتد  المكرمة  هــذه  أن  إلــى  وأشـــار 
ــانـــون الــعــقــوبــات  كـــذلـــك لــتــنــفــيــذ قـ
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة، والـــذي ينطلق 
وتوجيهات  الملك  جــاللــة  فكر  مــن 
بهدف  األمــر؛  بهذا  بالتوسع  جاللته 
لم شمل األسرة وإصالح الفرد وهو 
وزارة  أن  ــى  إل منوها  أســرتــه،  بين 
الداخلية قامت بدراسة ورفع حالة 

585 نزيال ممن تنطبق عليهم المدة 
القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.

وردا على ســؤال بشأن اإلجــراءات 
السامي،  الملكي  للمرسوم  التالية 
ــعــام إن هناك  ال قـــال رئــيــس األمـــن 
التي  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ بعض 

الجهود  ظــل  فــي  استكمالها  يجب 
فيروس  انتشار  من  للحد  الوطنية؛ 
كورونا، وضمان سالمة من شملهم 
الــعــفــو وأســـرهـــم والــمــجــتــمــع، الفتا 
ــه تـــم الــتــنــســيــق مـــع وزارة  ــ ــــى أن إل
 - مشكورة   - قامت  والتي  الصحة، 
بتخصيص فرق من األطباء لتنفيذ 
ــا عــلــى جــمــيــع من  ــ ــورون فــحــص كــ
تقسيمهم  تــم  حيث  العفو،  شملهم 
ــالق ســـراح  ــى دفـــعـــات؛ لــيــتــم إطــ إلـ
كل منها بعد االنتهاء من إجراءات 

الفحص.
إدارة  أن  الــعــام  األمــن  رئيس  وبين 
تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية هي 
ومراقبة  بالتنسيق  األول  المعني 
تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــعــقــوبــات الــبــديــلــة 

بالتعاون مع المديريات األمنية.

أشــاد رئيــس مجلس الشــورى علــي الصالح بالمرســوم الملكي الســامي، الذي 
أصــدره جاللــة الملــك بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنســانية 
وفــي ظــل الظــروف الراهنة، الذين بلغ عددهــم )901(، مؤكًدا أن هذا التوجه 
ليــس بغريــب علــى جاللــة الملــك فهــو ملــك اإلنســانية وصاحــب قلــب كبيــر، 
والحامي األول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في ترسيخ دعائم الحق 

والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره. 

ــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أن  وأكــــد رئ
الملك  الــذي أصــدره جاللة  المرسوم 
من  الــبــحــريــن  مملكة  أن  تــأكــيــد  هــو 
ــدة فـــي مــجــال صــون  ــ ــرائ ــ الـــــدول ال
الصحيح  بمفهومها  اإلنسان  حقوق 
ــع األمـــــن  والـــــشـــــامـــــل، الــــــــذي يــــضــ
كافة  فــوق  عليه  والحفاظ  الوطني 
ذلــك يعد جوهر  إن  إذ  االعــتــبــارات، 
اآلمنة  الحياة  فــي  اإلنــســانــي  الــحــق 
المستقرة، الفًتا إلى أن هذا المرسوم 

مثال ناصع على استمرار الخطوات 
المتتالية المتصلة بنهج جاللته رعاه 
الوطن  مصلحة  على  الحريص  هللا 

والمواطن. 
إلى  الــشــورى  مجلس  رئيس  وأشـــار 
كبير  قلب  صاحب  الملك  جاللة  أن 
احتياجات  يتلمس  الجميع،  ووالـــد 
إلى  الفًتا  باستمرار،  وظــروف شعبه 
بكونه  يعرف  بــات  الملك  جاللة  أن 
لشعبه  الــســالم  يحمل  حكيًما  ملًكا 

أن  ذاته  السياق  وللعالم، مؤكًدا في 
نشر  على  شعبه  عــّود  الملك  جاللة 
والــمــحــبــة والخير  الــتــســامــح  ثــقــافــة 
المواطن  وأن  جميًعا،  الوطن  ألبناء 
بــاعــتــبــاره  هــو شــغــل جــاللــتــه األول 
لعملية  والــمــحــرك  األســـاس  العنصر 

التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة 
البحرين منذ توليه مقاليد الحكم.

ــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أن  وأكــــد رئ
ــة الـــمـــلـــك فــــي ظــل  ــاللـ إنـــســـانـــيـــة جـ
يحمله  مــا  تجسد  الراهنة  الــظــروف 
الــقــائــد مــن محبة وتــســامــح ألبــنــاء 
ألحكام  احترامه  إلى  إضافة  وطنه، 
الدولية  االتفاقيات  ومبادئ  القانون 
الــنــزالء  ــســان، ومــراعــاة  اإلن لحقوق 
والمرضى  السن  وصغار  والنزيالت 
فـــي مـــراكـــز اإلصــــــالح والــتــأهــيــل، 
الذين يحتاجون مزيًدا من االهتمام 
عّز  المولى  الخاصة، سائالً  والرعاية 
الخير  جاللته  على  يديم  أن  وجــل 
والصحة والسعادة ليواصل بحكمته 
مملكة  فــي  والنماء  التقدم  مسيرة 

البحرين.

رئيس األمن العام

رئيس مجلس الشورى

المنامة - وزارة الداخلية

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا

للمواكب  العامة  الهيئة  عبرت 
منتسبيها  وجميع  الحسينية 
عــن جــزيــل شــكــرهــم وأســمــى 
ــى الــمــقــام  ــ ــات الـــعـــرفـــان إل ــ آيـ
صاحب  البالد  لعاهل  السامي 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ــمــرســوم  ال عــلــى  آل خــلــيــفــة، 
الــمــلــكــي الــســامــي بــالــعــفــو عن 
عليهم  المحكومين  1486 من 
لــــــدواع إنــســانــيــة وفــــي ظل 

الظروف الراهنة.
وأكدت المواكب الحسينية أن 
جاللة  لــدن  من  الملكي  العفو 

لحكمة  ــعــكــاس  ان هـــو  الــمــلــك 
دومــًا في  التي تصب  جاللته 
صالح البالد والعباد، مشيدين 
وحنكته  جاللته  صــدر  بسعة 
الحكيمة  رؤيته  تمثل  والتي 
الـــمـــنـــطـــلـــقـــة مـــــن مـــشـــروعـــه 
لمد  ــة  ــادفـ ــهـ والـ اإلصــــالحــــي، 
ــتــرابــط  جــســور الــتــســامــح وال
بــيــن أبـــنـــاء الــمــمــلــكــة، داعــيــن 
المولى العلي القدير أن يحفظ 
عمره  في  يطيل  وأن  جاللته 
الخير  درب  على  يــســدد  وأن 

خطاه.

“المواكب”: العفو انعكاس لحكمة جاللة الملك

المنامة - بنا

نـــادي  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  أكــــد 
آل  علي  بن  أحمد  الشيخ  المحرق 
خليفة، أن صدور المرسوم الملكي 
السامي بالعفو عن بعض المحكوم 
إنسانية وفي  لــدواع  عليهم وذلــك 
ــة، عــكــس  ــ ــن ــراهــ ــ ــل الــــظــــروف ال ظــ
الجانب اإلنساني الكبير لدى عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
القلب  ذو  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
الكبير، الذي يتسع لجميع أبناء هذا 
لفتة ملكية  الــعــزيــز، وهــي  الــوطــن 
أبــويــة حــانــيــة تــقــف عــلــى مسافة 

واحدة مع جميع أبناء الوطن.
الملكي  ــمــرســوم  ال ــذا  هـ إن  ــال  وقــ
الــمــحــكــوم عليهم  ــرح  أفــ الــســامــي 
وأسرهم، وهو بمثابة فرصة أخرى 
الــوطــن  ــاء  ــن أب مــع  للمساهمة  لــهــم 
وتعاضد  الــبــنــاء  نــحــو  المخلصين 
رايــة  ظــل  فــي  البحريني  المجتمع 

العز والفخر، التي يحملها ويقودنا 
تحتها بحكمة واسعة جاللة الملك 
منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه 
ــهــؤالء  بــإعــطــاء فـــرصـــة جـــديـــدة ل
المحكومين في خطوة تضاف إلى 

توجيهاته اإلنسانية السامية.
ــوه الــشــيــخ أحــمــد بــن عــلــي إلــى  ونـ
هذه  البحرين وفي ظل  مملكة  أن 
فيها  ينعكس  الــمــهــمــة  الــمــمــارســة 
الــتــنــفــيــذ األمـــثـــل لــحــكــم الــتــشــريــع 
الخطوات  هذه  وتضاف  والقانون، 
الــتــي يــقــودهــا جــاللــتــه إلـــى سجل 
البحرين الناصع في إنفاذ المعايير 
الدولية في حقوق اإلنسان، وان ما 
صدر عن جاللة الملك في المرسوم 
يوليه  ما  على  شاهد  خير  الملكي 
جاللته مــن رعــايــة واهــتــمــام، نحو 
من  ويــزيــد  المجتمع  يبني  مــا  كــل 

تماسكه في مختلف الظروف.

أحمد بن علي: المرسوم أفرح المحكومين وأسرهم

المنامة - بنا المنامة - بنا المنامة - األمانة العامة للتظلمات

ثمنــت إدارة األوقــاف الجعفريــة المكرمة الملكية الســامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن بالعفو السامي عن بعض المحكوم 
عليهم لدواع إنســانية وفي ظل الظروف الراهنة، إذ بلغ عدد المشــمولين بالعفو 
الســامي واألمــر الملكي بتنفيــذ العقوبات البديلة عــن 1486 محكوًما في مكرمة 
ملكيــة إنســانية كبيــرة، تشــكل صفحــة مشــرقة مــن صفحــات الوطــن ومصــدًرا 

للبهجة والسعادة سيكون لها أبلغ األثر في قلوب الجميع.

يوسف  الجعفرية  األوقـــاف  رئيس  وقــال 
الملكية  المكرمة  “إن  بــيــان   فــي  الصالح 
الــتــي شملت عــــدًدا كــبــيــًرا من  الــســامــيــة 
الــروح  تعكس  والتأهيل  اإلصـــالح  نــزالء 
الحميدة  والــصــفــات  الكريمة  اإلنــســانــيــة 
بالعفو والتسامح”. وأكد أن العفو السامي 
يمثل رؤية جاللته الحكيمة التي انطلقت 
مــع الــمــشــروع اإلصـــالحـــي، الـــذي وضعه 
الزاهر، مؤكًدا  الملك إيذاًنا بعهده  جاللته 
يوليه  ما  على  تدل  السامية  المكرمة  أن 
جاللة الملك من حرص كبير على مصلحة 
شعبه ورعاية شؤونهم وتفتح التوجيهات 

للبحرين  الخير  آفاق  من  مزيًدا  السديدة 
وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق، في 

ظل قيادة جاللته.
آيــات  نــرفــع أســمــى  انــنــا جميًعا  ــاف  وأضــ
إلى  السامي  المقام  إلى  واالمتنان  الشكر 
جاللة الملك على اللفتة الكريمة، مثمنين 
جــاللــتــه،  فــي  الــمــتــوثــبــة  اإلصــــالح  إرادة 
وفي الحقيقة إن هذه التوجيهات ليست 
والنهضة  المجد  رســم  قائد  على  بغريبة 
ــم، مـــن خــــالل مــشــروعــه  ــريـ ــكـ لــشــعــبــه الـ
الجميع في  اســتــوعــب  الـــذي  اإلصــالحــي 

تجربة إصالحية فريدة من نوعها.

ــاف  ــ ــاد رئـــيـــس مــجــلــس األوقـ ــ أشـ
بالمرسوم  الهاجري  راشــد  السنية 
البالد  عاهل  أصــدره  الذي  الملكي 
بن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــالــعــفــو عن  آل خــلــيــفــة  عــيــســى 
ــك  ــمــحــكــوم عــلــيــهــم وذلـ ــعــض ال ب
لدواع إنسانية وفي ظل الظروف 
ــذا األمـــر  ــنـــة، مـــؤكـــدا أن هــ الـــراهـ
الــســامــي لــيــس بــغــريــب مـــن لــدن 
صاحب الجاللة، بل هو من شيمه 
شعب  أطياف  كافة  تجاه  وكرمه 
البحرين في كثير من المناسبات؛ 
التي  اإلنسانية  للنواحي  مــراعــاة 
ــيــهــا جــاللــتــه كـــل اهــتــمــامــه،  يــول
ــالت  ــزيــ ــ ــن ــ ــات ال ــ ــئ ــ ــف ــ ــا ل ــوصــ ــصــ خــ
وصــغــار الــســن والــمــرضــى وذوي 

االحتياجات الخاصة.
الملكية  بــالــتــوجــيــهــات  أشـــاد  كــمــا 
الجهات  لسائر  والصادرة  السامية 

في  بــالــتــوســع  بالمملكة  المعنية 
العقوبات  قــانــون  أحــكــام  تطبيق 
البديلة؛ مراعاة لظروف المحكوم 
ــة  ــ ــري ــشــخــصــيــة واألســ ــيــهــم ال عــل
ــمــبــررة  والــــدواعــــي اإلنــســانــيــة ال
ــهــا بــالــعــقــوبــة الــســالــبــة  ــدال الســتــب
صالح  مــن  ــك  ذل فــي  لما  للحرية، 
الشريعة  مــع  وتوافقها  المجتمع 
ــراء فـــي تــقــويــة  ــغــ ــ ــة ال ــيـ اإلســـالمـ
ــري الـــذي مــن شأنه  الــتــرابــط األسـ
بث روح التماسك والطمأنينة في 

المجتمع.
الجاللة  صــاحــب  رؤيـــة  أن  وأكـــد 
ــأتــي دائـــمـــا فـــي ســيــاق  الــثــاقــبــة ت
تكريس المشروع اإلصالحي الذي 
أطــلــقــه جــاللــتــه مــنــذ تــولــيــه ســدة 
شعبه  أبــنــاء  يولي  والـــذي  الحكم 
على  وحــرصــه  اهتماماته  أقصى 

مصالحهم ومكتسباتهم.

الســجناء  حقــوق  مفوضيــة  ورئيــس  للتظلمــات  العــام  األميــن  أكــد 
والمحتجزيــن نــواف المعــاودة، أن مملكــة البحريــن تثبت يومــا بعد يوم 
ريادتهــا على المســتوى العربي واإلقليمي، بــل وحتى الدولي فيما يتعلق 
بتعزيز احترام حقوق اإلنســان وأخذ المبادرات الســباقة التي تدل على 
مدى االهتمام بحماية هذه الحقوق وصونها بمختلف الصور واألشكال.

الــمــعــاودة، إلــى أن الخطوة  وأشـــار 
ــدة وغــيــر مسبوقة  هــي خــطــوة رائـ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي، بل 
كما  الــعــالــم،  دول  مــن  كثير  وحتى 
أنها لم تأت من فراغ بل جاءت في 
حقوق  احترام  لفلسفة  عام  سياق 
اإلنسان على األصعدة كافة، ومنها 
المجاالت المتعلقة بمراكز اإلصالح 
والتأهيل، بشكل فاق حتى ما ورد 
واألممية  الدولية  االتفاقيات  في 
التي تنظم التعامل مع فئات النزالء 
والمحبوسين، خصوصا في أوقات 

الظروف االستثنائية.

ونوه إلى تصريحات وزير الداخلية 
قائالً إنها تشير إلى الجهود الكبيرة 
مع  بالتعاون  ــــوزارة  ال تبذلها  التي 
عدد من الوزارات األخرى المعنية، 
الذي  اإلنساني  التعامل  سياق  في 
خالل  مــن  ــنــزالء  ال مصلحة  يغلب 
حياتهم  تحفظ  وقائية  إجـــراءات 
وسالمتهم، مثلهم مثل باقي أفراد 
ــارج مــراكــز  الــمــجــتــمــع اآلخـــريـــن خــ
اإلصـــــالح والــتــأهــيــل، مــضــيــًفــا أن 
جهود وزارة الداخلية في االهتمام 
والمحبوسين  النزالء  فئات  برعاية 

ليس وليدة اللحظة.

“الجعفرية”: المكرمة أشاعت البهجة في قلوب الجميع الهاجري: األمر السامي يحمل شيم الكرام المعاودة: خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم

المنامة - وزارة الداخلية

ــيـــة عــلــي  ــالـ ــمـ ــظ الـــشـ ــافـ ــحـ ــن مـ ــمـ ثـ
العصفور، المكرمة الملكية السامية 
التي تفضل بها عاهل البالد صاحب 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
وتنفيذ  الــســامــي  بــالــعــفــو  خــلــيــفــة، 
من   1486 بحق  البديلة  العقوبات 
ــزالء مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل،  ــ ن
وبالنيابة  نفسه  عن  باألصالة  معبًرا 
عـــن أهـــالـــي الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
واالمتنان  الشكر  آيــات  أسمى  عــن 
على هذه  السامي  للمقام  والعرفان 
التي  الــســامــيــة،  الملكية  الــمــكــرمــة 
اإلنسانية  الصفات  من  نابعًة  تأتي 
مبيًنا  الــمــلــك،  لــجــاللــة  والــحــمــيــدة 
المواقف  مختلف  في  استشعارها 
الوطني  للصف  تعزيًزا  والــظــروف، 
الواحد. وأوضح أن هذا األمر ليس 
بغريب على ملك اإلنسانية، مؤكًدا 
مقاليد  توليه  منذ  جاللته  مبادرات 

الحكم في البالد.
وقال المحافظ، إن أهالي المحافظة 
الملك  لــجــاللــة  يــديــنــون  الــشــمــالــيــة 
بالمحبة والوالء، ويعبرون عن بالغ 

الفرح والسرور فور تلقيهم نبأ العفو 
المشمولين  ذويـــهـــم  عـــن  الــســامــي 
األمــر  السامية،  الملكية  بالمكرمة 
الذي يعكس نهج الرحمة والتسامح 
الــشــمــل، انــطــالًقــا مــن الرعاية  ولــم 
الملكية األبوية السامية للمواطنين.
الشمالية  الــمــحــافــظــة  أن  ــاف  وأضــ
النهج  تــعــزيــز  بــثــبــات فـــي  تــمــضــي 
الملك  الــجــاللــة  لصاحب  اإلنــســانــي 
مــن خـــالل تنفيذ تــوجــيــهــات وزيــر 
برامج  من  عــدد  وتنفيذ  الداخلية، 
التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 
والتدابير  العقوبات  قانون  بموجب 

البديلة.

العصفور: ليس غريبا على ملك اإلنسانية

علي العصفور

زينل: العفو الملكي يؤكد النهج اإلنساني المتقدم للبحرين
إتــــاحــــة الــــفــــرص بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة إلصــــــاح األفــــــراد

أكدت رئيســة مجلس النواب فوزية زينل أن صدور المرســوم الملكي السامي من 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة بالعفــو عن بعض 
المحكــوم عليهــم وذلك لدواع إنســانية وفــي ظل الظروف الراهنــة، يؤكد حرص 
مملكة البحرين على تعزيز المناهج اإلنســانية المتقدمة، وإتاحة الفرص بصورة 

مستمرة إلصالح األفراد، وجعلهم عوامل بناء وتطوير لمجتمعهم ووطنهم.

وأشارت إلى أن صدور المرسوم الملكي 
من لدن جاللة الملك ، بجانب المنهجية 
عبر  والحضارية  المتقدمة  الحقوقية 
الـــمـــبـــادرات والــمــشــاريــع والــمــؤســســات 
وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، يعكس 
مملكة  تتبوأها  التي  المتقدمة  المكانة 
اإلنــســان،  حــقــوق  مــجــال  فــي  البحرين 
كعقيدة  اإلصـــالح  نهج  على  والتأكيد 
ــة الــمــؤســســات  ــدولـ ــتــة وراســـخـــة لـ ثــاب

والقانون.
وذكـــــرت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 
ــي مــمــلــكــة  الــمــنــظــومــة الــحــقــوقــيــة فــ
بصورة  مــطــرًدا،  تقدًما  تشهد  البحرين 
ــتــقــدم فـــي الــمــنــظــومــة  تــتــنــاســب مـــع ال
تشكل  حيث  والتشريعية،  القانونية 
الــرؤيــة اإلصــالحــيــة الــتــي ارتــكــز عليها 
الملك  لــجــاللــة  اإلصـــالحـــي  الــمــشــروع 
ــتـــوازن بــيــن تــعــزيــز مــجــاالت حقوق  الـ

أمن  لحماية  القوانين  وتنفيذ  اإلنسان، 
الوطن واستقراره.

لترجمة  الــنــواب  دعــم مجلس  وأكـــدت 
السامية،  الملكية  والتوجيهات  ــرؤى  ال

التنفيذية،  السلطة  مع  التعاون  وتعزيز 
بــمــا يــحــقــق الــمــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن، 
ــن الـــثـــوابـــت الــحــضــاريــة  انـــطـــالًقـــا مــ

واإلنسانية.
الـــنـــواب عن  رئــيــســة مجلس  وأعـــربـــت 
فعال  تطبيق  مــن  تحقق  بما  إشــادتــهــا 
ومواصلة  البديلة،  العقوبات  ملف  في 
التي تتناسب  التأهيلية  البرامج  توفير 
ــروف الــشــخــصــيــة لــلــمــحــكــوم  ــظــ ــ مـــع ال
من  إصالحهم  يتوخى  والذين  عليهم، 
محيطهم  مع  اإليجابي  تفاعلهم  خالل 
المحكوم  لظروف  ومراعاة  المجتمعي، 
عليهم الشخصية واألسرية، والدواعي 
بعقوبات  الستبدالها  المبررة  اإلنسانية 

الحبس.

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب
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“قط تريقت تكة وكباب؟”.. خوش ريوق وعشاقه كثيرون
بعضهـــم يتـــوق لتنـــاول المشـــويات بعـــد انتهـــاء نوبـــة عملهـــم فـــي الليـــل

يبدي محمد رحماني، صاحب مطعم مشــويات، اســتغرابه حينما 
ســألناه: “هــل هنــاك مــن “يتريــق” تكة وكبــاب؟”، فيجيب: “تســوي 
روحــك مــا تعرف.. وايد نــاس.. كل يوم من الصبــح يتريقون تكة 
وكبــاب وريــش وقلــوب بعد”، ولــم يكن األمر فــي حاجة إلى كالم 
طويــل أو أدلــة، فالعديــد مــن الطاوالت كان يجلس عليها عشــاق 
“ريــوق المشــويات”، وهــم يتناولــون إفطارهــم الشــهي والدســم 

بتلذذ.

ســـبت  أو  جمعـــة  يـــوم  “تعـــال 
الصبـــح..  مـــن  إجـــازة  يـــوم  أو 
شـــوف شـــلون”، في إشـــارة من 
رحمانـــي لأليام التي يزداد فيها 
اإلقبـــال، وخـــاف المعتـــاد مـــن 
اإلفطار فـــي المجتمع البحريني 
والخليجـــي، من وجبـــات تتعدد 
والبيـــض  والجبـــن  الخبـــز  بيـــن 
المتنوعـــة،  واأللبـــان  والعســـل 
والكبـــدة  والفـــول  العـــدس  أو 
والبقوليات فـــي بعض المطاعم 
الشـــعبية بـــل تتصـــدر “الباجـــة” 

المشـــهد في كثير مـــن األحيان، 
والكبـــاب”  التكـــة  “ريـــوق  فـــإن 
أصبـــح شـــائًعا، ولـــك أن تتجول 
بمطاعـــم  الباكـــر  الصبـــاح  فـــي 
المشـــويات الشـــهيرة في ســـوق 
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  المنامـــة 
الشـــواء  رائحـــة دخـــان  لتدلـــك 
علـــى وجود من ينتظـــر إفطاره، 
ولكن، أليســـت هذه وجبة ثقيلة 
علـــى المعـــدة صباًحا؟ فحســـب 
موقـــع “عـــرب دايـــت”، فـــإن 85 
غراًمـــا مـــن التكة يحتـــوي على 

ونفـــس  حراريـــة،  ســـعرة   133
الـــوزن من الكبـــاب يحتوي على 
226 ســـعرة حراريـــة، والريـــش 
182 ســـعرة حرارية، والجاوي 
“الكلى” تحتوي على 122 سعرة 

حرارية.
أول األمر، رفض الشاب “جاسم” 
الحديث عن إفطاره بالقول: “يا 
خوك في قضايا واجد مهمة في 
البلد الزم الصحافة تركز عليها.. 
جاي تتكلـــم عن تكة وكباب من 
الصبح”، ويبدو أنه اقتنع سريًعا 
تتنـــاول  الصحافـــة  أن  بالقـــول 
موضوعـــات مختلفـــة بالتأكيـــد، 
لكـــن اللون الخفيف من التقارير 
والمادة الصحفية مهمة للترفيه 
عن القـــارئ على األقل..يبتســـم 
فيقـــول: “يللـــه مـــا عليـــه.. بـــس 
بـــدون تصوير..أنـــا أحـــب التكة 
والكباب.. والزم على األقل مرة 
فـــي الشـــهر.. مـــو واجد..يكـــون 

تـــدري  وكبـــاب..  تكـــة  ريوقـــي 
ســـاعات أرجع من نوبة آخر ليل 

وراسي مفتر على التكة”.
على طاولة أخرى، كان مجموعة 
حـــول  يتحلقـــون  الشـــباب  مـــن 
طاولـــة اإلفطـــار التـــي تنوعـــت 
“باجـــة..  أطبـــاق:  ثاثـــة  بيـــن 
بيـــض وطماط..وصحون التكة 
والعافيـــة  وبالهنـــاء  والكبـــاب”، 
جميًعـــا،  ولكـــم  لهـــم  والصحـــة 
“محمـــود”  الشـــاب  يســـتضيفنا 
جـــرب  حيـــاك  “حيـــاك  بالقـــول: 
صيـــخ كبـــاب مـــع شـــوية بصـــل 
وبقـــل وشـــوف شـــلون شـــعورك 
الشـــاي  أكـــواب  ومـــع  يصيـــر”، 
األحمـــر وشـــاي الكـــرك، يقضـــي 
عشـــاق التكة والكبـــاب لحظات 
“المعشـــوق”، وخاصـــة  اإلفطـــار 
المنـــادي: “جيـــب  ينـــادي  حيـــن 
الحـــار  الخبـــز  فيأتـــي  خبـــز”.. 

وعليكم بالعافية.

حتى رائحة الشواء في الصباح لها ميزة ريوق دسم الريوق على النار شوي ويجهز

تجليات الحكمة والتنوير للضمير 
في العلم اإلنساني في فكر األمير

Û  من مشاهد تجليات الحكمة وحقيقة نبض الوجود اإلمكاني اإلنساني والتنموي
في مسيرة حياة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، هو استمرار التدفق الوالئي واالعتمادي على الفكر التنويري لسموه 
حفظــه هللا ورعــاه، مــن اســتدامة حضــور الرمــوز والقيــادات البحرينيــة لمقــر 
إقامته في ألمانيا االتحادية، وتمثل الزيارة األخيرة لنائب رئيس الوزراء سمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة عنــوان التجلــي الرفيــع لســموه الكريم في 

“الِعمادة في ريادة التنوير للضمير والقيادة”.
Û  والفكر التنويري في مسيرة حياة سموه الكريم، هو فكر نوراني إسامي نابض

بالحيــاة والحكمــة والذكاء.. فكر يجمــع بين العلم واإليمان وبين العقل والدين، 
ِر للتنويــر، والمحــرك للعــدل  ــا للضميــر الُمَســيِّ ــًدا روحيًّ ويمثــل فــي مقتضــاه توقُّ

وحسن التقدير بحكمة الضمير.
Û  ِفكــٌر لــم يغفــل صغيــرة وال كبيرة، وال شــاردة وال واردة تعبر في ســماء الحقوق

اإلنســانية بيوم من أيامها العالمية المعلنة في األمم المتحدة، كالطفل واألســرة 
والمــرأة التــي احُتِفــل مؤخرا بيومها في الثامن )8( من مارس، وقلبه الكبير باق 
ر الكون بهواها.. وحدد لها مســارها بما تســتحق  ينبــض يزفهــا تمشــي دالال ُتَعطِّ
واحتضنها واحتواها.. واحتطب لها منزال وأسكنها فيه ورعاها.. وَمدَّ لها ينبوع 
ه  الحياة وســقاها.. وذلل لها الصعاب مما أصابها وابتاها.. وأركس شــدتها وردَّ

على من عاداها.. 
Û  ِفكــُر أميــٍر حكيــٍم متجــذٍر وجدانيا بعروقــه الممتدة في أعماق التاريخ مرســخا

البنــاء.. وُمحلقــا روحيــا بأغصانــه المثمــرة للحاضــر والمســتقبل معانقــا عنــان 
الســماء.. طموحــا إنســانيا لــم يتوقــف عبر الزمن بعــدد ذرات الهــواء.. محتضنا 
الحكمــة فــي فــؤاده وملبيــا دعــوة الداعــي بالصــاة والرجــاء.. ورافعــا يديــه 
ــٍن ومحــٍب ومؤمــٍن بالدعــاء.. طالبــا مــن هللا عــز وجــل العفــو  بإخــاِص متيقِّ

والعافية والخيرات النامية ألمته ولإلنسانية جمعاء..
Û  قــال تعالــى ﴿ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشــاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمــَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا

ْلَباِب﴾ سورة البقرة )269(.  ُر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَ كَّ َوَما َيذَّ
Û  فطوبــى لمــن يــرى بريق اإلشــعاع الروحي للضميــر في فكر ســمو األمير حفظه

هللا ورعــاه ويســتمد منــه أمــا وتفــاؤال وطموحــا، ويســتلهم منــه رفعــة وقــدرا 
وســموا، ألن اإلشــعاع يشــكل مرحلة إنســانية متقدمة ومتفردة عالميا ومؤثرة 
ِقدة  فــي مســيرة النجــاح فــي حيــاة ســموه ومــن حولــه الكثير مــن محبيــه، وُمتَّ
نــورا وحكمــة وحنكــة وذكاء فــي حياته السياســية والعملية.. مســتقرة حكمته 
بــا منــازع فــي عين الضميــر.. وأصبحــت نافذة بــا منافس في قلــب الضمير.. 

وامتدت عمقا في وجدان الضمير.. 
Û  وقــراءة الحيــاة السياســية لفلســفة فكــر ســمو األميــر حفظــه هللا تشــكل مثــاال

ا للــرواد المبدعيــن في فن  ــا ثريــاًّ ُمِهمَّ ــا ُيحتــذى بــه، وُتعــد منطلقــا علميًّ نموذجيًّ
الدبلوماســية والسياســة الحكيمة، فحياته إنســانية عادلة ومعتدلة مبنية على 
الضمير في تكوينها وحركتها، وُحبلى بمعانى ثمرة الوجود اإلمكاني وتجلياته 
اإلنسانية، ومختلفة اختافا جذريا عن النطاق العالمي وما يحمله من مفارقات 
وتناقضــات سياســية فــي القدرة علــى التعاطي العــادل والمعتدل بيــن القضايا 

اإلنسانية المتشعبة والشائكة.
Û  وتبقــى فلســفة ســموه حفظــه هللا حاضــرة فــي المواقــف اإلنســانية، وســتدوم

وتقــوى مــع بزوغ فجــر اليوم العالمــي للضمير، وســيكون لديها القــدرة والتأثير 
الستحثاث العالم المتحضر، بضرورة الخروج بحلول ابتكارية ذكية من المآزق 
التــي تخلفهــا تلــك السياســات المترهلــة فكريــا وتطويريا، في إشــارة توجيهية 
ترشد معارضي التغيير والتطوير للطريق الصحيح وقد تثير حفيظتهم، كونهم 
يؤمنون بأبجديات العمل السياسي التقليدية، في عدم الدخول والمجازفة في 
نهج كسر القواعد والمساس بها ألجل النجاح المزعوم المحفوف بالمخاطر كما 
يدعــون، لغلبــة الطابع األرســتقراطي والبروتوكولي في ســير العمليات اإلدارية 

والسياسية لديهم.
Û  فِمــن وجهــة نظــر فكرية تتحــدى معارضي ومحاربي التغيير في كســر القواعد 

الذابلة، وتتركز في فتح مدخل أساس تحليلي علمي لتفكيك القواعد الساكنة 
نحــو النجــاح التفاعلــي الــذي يؤمــن بــه ســموه حفظــه هللا، من خال التشــجيع 
والتوجيــه المقنــن المدروس والمهيكل بخطط علمية مرجعية لكســر أي قاعدة 
دنيويــة متغيــرة أو متســلقة علــى الحقيقــة، والتــي تؤكــد الدراســات نجاح هذا 
النهج في خلق التغيير المتفاوت نســبيا وفقا لمســتوى اســتيعاب وتنفيذ أسس 
الذكاء االســتراتيجي الممنهج علميا، أي بمعنى دراســة وضع خطوات تفكيكية 
مرحلية وتقييمية ألي قاعدة مقصودة للتفكيك ســواء أكانت ضعيفة أم قوية 
أو متأرجحــة، ليتســنى اختبــار مــدى تماســكها مــن تشــتيتها إن كانــت ضعيفــة 
فلــن تقــاوم والعكــس صحيح، أو إعــادة ترتيبها وهندســتها بما يخــدم القاعدة، 
لتصحيــح ورفــع مســتوى مخرجاتهــا إن كانــت كفــة النجــاح أعلــى مــن الفشــل، 
فسيتاشــى رويــدا رويــدا ويضمحــل الفشــل، نتيجــة هيمنــة وســيطرة النجــاح 

تدريجيا على الضعف والفشل..
Û  ،وقد يكون تطبيق دراســة علم اإلنســان المســمى بمنهج أو علم األنثروبولوجيا

دور عملــي مهــم في تســريع تقبل التغييــر اإلجتماعي، وتبريــرا ممنهجا ومعززا 
لكســر القواعــد الســاكنة وتغييرها لقواعد ديناميكية تفاعليــة ناجحة، كونه من 
العلــوم اإلنســانية والمناهــج القديمــة الحديثــة المســتحدثة والمســتخدمة فــي 
دراســة األفكار المســتحدثة، وإحدى أدواته هي الماحظة بالمعايشــة، ومؤلف 
كتــاب “األفــكار المســتحدثة” “أفريــت روجــرز” يذكر بعض التحليات البســيطة 
والمفيــدة للتعجيــل فــي تبنــي األفــكار المســتحدثة داخــل المجتمعــات الصعبة 
وفقا للنهج األنثروبولوجي ويلخصها في؛ ضرورة وجود معلومات وفيرة حول 
الفكــرة الحديثــة للمســاعدة فــي فهمهــا وتصديقهــا وتبنيهــا، وأن تكــون الفكــرة 
بســيطة وســهلة فــي مجــال التطبيــق، بحيــث تكــون مرتبطــة باألفكار الســابقة 
لزيــادة اإلنجــذاب اليهــا واإلرتبــاط بهــا، مشــيرا الى أن الســابقين األوائــل لتبني 

األفكار الحديثة يحتاجون لوقت أقل في تبني المزيد منها. 
Û  فمــن الضــروري التركيــز علــى الســابقين األوائــل أصحــاب الفكــر والبصيــرة في

التبنــي لألفــكار نحــو التغييــر اإلجتماعي والتفكيــك للقواعد الســاكنة، والتوجه 
لهم أوال لرفع نسبة القبول واالستيعاب واإلستدالل بتجاربهم، ويشير “روجرز” 
ضمنيــا الحتضــان الســابقين لقواعــد إنجــاح التغيير، مدلــا علــى أن الفترة بين 
التجربــة والتبنــي، ومرحلــة  اإلدراك والماحظــة والتجربــة أطــول مــن فتــرة 
التجربة والتبني تكون أطول بالنسبة للمتبنين األوائل مقابل األواخر، ومرحلة 
اإلدراك والتجربة لدى األوائل أقصر منها لدى األواخر، والمتبنون األوائل تكون 

فترة تجربتهم لألفكار المستحدثة أضيق نطاقا من المتبنين األواخر.
Û  فالنجاح بقواعده المتعددة التي يدرســها ويضعها كثير من العلماء والفاســفة

والباحثين، هو الطريق الممهد الممتد للتنوير الفكري الذي يســلكه ســمو األمير 
حفظــه هللا، وينيــره بشــعاع َأمــارة الضمير التي ارتكســت قلبــا وقالبا في روحه 
وحياتــه، وتوهجــت بشــحنات اإليجــاب والمحبــة والدعــاء والقبــول، وأصبــح 
النجاح بصابة قواعده توأما متازما للضمير، ويطلب تأدبا لنفسه يوما عالميا 
منفــردا ُيحتفــى بــه، ويرقــب بعينيــه أن يحظــى بعطــف أميــر الضميــر، ويدفعه 
تشــجيعا لــه بالظهــور بيــن يديــه فــي احتفاليــة األمــم المتحــدة لليــوم العالمــي 

للضمير.

عادل المرزوق

سعيد محمد

إلغاء قرار منع المتدربين من حضور المحاكم
أعلنت إدارة التفتيش القضائي في تعميم للسادة القضاة أنه وعطفا على التعميم الصادر منها مسبقا برقم 4 لسنة 2020، 
والمتعلــق بحضــور المحاميــن تحت التمرين بشــخصهم أمام المحاكم الكبرى ومحاكم االســتئناف العليــا، أنها قررت قبول 
حضورهم مجددا أمام المحاكم المذكورة؛ حال كان المحامي منابا عن المحامي األصيل، وذلك عمال بنص المادة 12 من 

قانون المحاماة.

بنـــاء  المذكـــور  التعميـــم  وجـــاء 
علـــى بيان صـــدر يوم أمـــس األول 
مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
المحامية البحرينية حسن بديوي، 
طالب فيه المجلس األعلى للقضاء 
تصحيـــح  علـــى  المحاكـــم  بحـــث 

لـــدى  الوضـــع المعمـــول بـــه حاليـــا 
بعض المحاكم بأسرع وقت ممكن 
تفاديـــا لوقـــوع مزيد من المشـــاكل 
التـــي تصيـــب شـــريحة كبيـــرة من 

المحامين.
وأضـــاف بديـــوي أن الجمعية ُتبين 

 )12( المـــادة  لنـــص  أنـــه واســـتنادا 
من قانون المحاماة رقم 26 لســـنة 
1980 بأنـــه يجـــوز للمحامي تحت 
التمريـــن الحضور باإلنابة والترافع 
أمام المحاكم الكبرى واالستئنافية 

دون محكمة التمييز.

كاميرات المراقبة توقع بتاجر “هيروين”
ــد ــ ــوم واحـ ــ ــي ــ ــرا ب ــ ــأخ ــ ــت ــ ــه ألنــــــه طـــعـــن م ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ خـــســـر اسـ

قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى بعدم قبول اســتئناف وافد 
مــدان باإلتجــار في مــادة الهيروين المخدرة وتعاطيها؛ وذلــك للتقرير به بعد 
الميعاد القانوني بيوم واحد فقط، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات 
وبتغريمه مبلغ 5000 دينار وأمرت بإبعاده نهائيا من البالد بعد تنفيذ العقوبة 

وبمصادرة المضبوطات.

قـــد وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمســـتأنف تهمـــة أنـــه بتاريـــخ 6 مايو 

2019، ارتكب اآلتي:
أوال: حـــاز وأحرز بقصـــد اإلتجار مادة 
الهيرويـــن المخدرة فـــي غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة 
الهيرويـــن المخدرة فـــي غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
أن  القضيـــة  تفاصيـــل  فـــي  وجـــاء 
المســـتأنف حاز وأحرز مادة الهيروين 
وباعهـــا  التعاطـــي  بقصـــد  المخـــدرة 
البريـــد  طريـــق  عـــن  اإلتجـــار  بقصـــد 
الميت لحساب شخص آخر مقيم في 

بـــاده مقابل تكفل األخيـــر بمصاريف 
ســـكنه وحصولـــه منه علـــى مبلغ 600 
دينـــار شـــهريا، إذ اعتـــاد تســـلم تلـــك 
المـــادة من أحد تابعي ذلك الشـــخص 

لبيعها لحسابه.
 6 بتاريـــخ  المســـتأنف  أن  وأضافـــت 
مايـــو 2019 قـــام بوضـــع كيس يحوي 
مســـحوق تلـــك المـــادة بجـــوار خـــزان 
المـــاء الخـــاص بأحد المنـــازل بمنطقة 
عـــراد، والمملوك لســـيدة، وقام المدان 
بتصويـــر المـــكان وإرســـاله عن طريق 
تطبيـــق “وتـــس آب” لذلـــك الشـــخص 
المقيـــم فـــي بـــاده؛ ليوجه المشـــتري 

لذلك المكان الستام الماد المخدرة.

إال أن صاحبـــة ذلـــك المنزل اكتشـــفت 
أمـــر المســـتأنف، إذ صـــورت كاميرات 
بمنزلهـــا  الخاصـــة  األمنيـــة  المراقبـــة 
الواقعـــة، وأبلغـــت عنها لـــدى الجهات 
المختصـــة، إذ تـــم ضبـــط الكيس آنف 

الذكر والذي يحوي تلك المادة.
البشـــرية  الخايـــا  آثـــار  وبرفـــع 
الموجودة عليه بمعرفة المختصين، 
تبيـــن أنها خاصة بالمســـتأنف، الذي 
تـــم القبـــض عليـــه الحقـــا بتاريخ 2 
يونيو 2019 على ذمة جناية أخرى 

بتهمـــة اإلتجار في المـــواد المخدرة 
بالتحقيقـــات  واعتـــرف  أيضـــا، 
بارتكابـــه لهذه الواقعـــة وأنه يتعاط 
المواد المخدرة وأنه ذاته الشـــخص 
الفيديـــو  تصويـــر  فـــي  الموجـــود 
المصـــور للواقعـــة، كما ثبـــت معمليا 
المضبـــوط  المســـحوق  احتـــواء 
على مـــادة الهيرويـــن المخدرة وأن 
المســـتأنف هـــو أحد مصـــادر خليط 
الخايا البشـــرية المرفوعة من على 

الكيس الحاوي له.

ضرب شرطي حاول فك مشاجرة بين نزيلين
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة، بســجن نزيل فــي إدارة اإلصالح 
والتأهيــل “ســجن جــو” لمــدة 3 ســنوات؛ إلدانتــه بضــرب شــرطي حــاول فــك 

الشجار بين المتهم ونزيل آخر.

ووجهـــت النيابـــة العامـــة للمتهـــم أنـــه 
بتاريـــخ 18 مايـــو 2019، اعتدى على 
ســـامة جســـم أحـــد منتســـبي األمـــن 

العـــام وهـــو النائـــب عريـــف المجنـــي 
عليه، أثناء وبســـبب تأديته لوظيفته 
ولم يفضي فعـــل االعتداء إلى عجزه 

أو مرضه عن أعماله الشـــخصية لمدة 
تزيد عن 20 يوما.

وتتمثـــل التفاصيـــل فيمـــا أبلغ وشـــهد 
بـــه النائـــب عريـــف المجنـــي بمحضـــر 
جمع االســـتدالالت وتحقيقات النيابة 
العامـــة، مـــن أنه وأثنـــاء مـــا كان على 
اإلصـــاح  إدارة  فـــي  عملـــه  واجـــب 

والتأهيل، حدثت مشاجرة بين اثنين 
مـــن النـــزالء، فقـــام المتهـــم باالعتداء 
عليه بالضرب أثناءها، إذ قام بمســـكه 
مـــن رقبته وأحـــدث به جروحـــا فيها. 
الخـــاص  الطبـــي  بالتقريـــر  وثبـــت 
بالمجنـــي عليـــه، معاناتـــه من خدوش 

في الرقبة وآالم متفرقة في جسمه.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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صدر حديثا عن دار ســعاد الصباح للنشــر كتاب: “ســعاد الصباح…دراسات فارسية مقارنة”، جمعه وترجمه وقدم له الدكتور أحمد 
حسين البكر

توزعت مادة الكتاب على جزأين، اشـــتمال على مجموعة من الدراســـات 
األدبيـــة النقديـــة المقارنة بين شـــعر الدكتورة ســـعاد الصبـــاح وعدد من 

الشعراء اإليرانيين والعرب، قديًما وحديًثا
باح  وفـــي مقدمـــة الجـــزء األول كتب جامـــع الكتـــاب: “ُتَعدُّ ســـعاد الصَّ
ات المعاصرات حضوًرا على الساحة  واحدة ِمن أكثر الشاعرات العربيَّ
ون عليهـــا وتابعوا  ف اإليرانيُّ ـــة، فقـــد تعـــرَّ ـــة اإليرانيَّ ـــة والثقافيَّ األدبيَّ
إبداعهـــا األدبـــي منـــذ أن َســـَطع نجمهـــا في ســـماء الشـــعر، واعتبروا 
أشـــعارها نموذًجا لإِلبداع العربي المعاصر، ورأوا فيها نموذًجا لِلمرأة 
ا  ة عمَّ ة المســـتنيرة التي تســـعى جاهدة ِمن أجل التعبير بحريَّ العربيَّ
ين لهـــا عن طريق  تؤمـــن بـــه ِمن معتقـــدات، وكانت معرفـــة اإليرانيِّ
ـــة والمقاالت  روافـــد عديـــدة، منها الترجمـــة والدراســـات األكاديميَّ

ة. ة والكتب األدبيَّ الثقافيَّ
وأكد أن المجموعات الشعريَّة للدكتورة الصباح حظيت بنصيب  «

كبير ِمن الترجمات التي َصَدرت في إيران ألعمال الشعراء العرب 
المعاصرين، حيث ترجم الكثير ِمن أعمالها إلى اللغة الفارسيَّة، 
وحظيت بعض دواوينها بأكثر ِمن ترجمة، وُتعدُّ أكثر الشاعرات 

العربيَّات المعاصرات الالتي ترجمت أعمالهن إلى هذه اللغة.

ــقــديــة ــن ــة ال ــ ــي ــ ــات األدب ــ ــدراسـ ــ ــة مـــن الـ ــوع ــم ــج م
رحلة فارسية في أدب سعاد الصباح
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قـــارئ هذا الكتاب ســـيّطلع على 
ســـيرة أدبيـــة حقيقيـــة للروائي 
فيـــودور  الشـــهير  الروســـي 
هـــذه  ففـــي  دستويفســـكي، 
سيكتشـــف  الجديـــدة  الســـيرة 
القـــارئ العربـــي كـــم المعلومات 
فـــي  كونهـــا  التـــي  المغلوطـــة 
األدب  عمـــالق  عـــن  الســـابق 
الروســـي، ومنها مثال أن إدمانه 
فســـاد  عـــن  ناجمـــا  كان  القمـــار 
القـــارئ  سيكتشـــف  أخالقـــه، 
تحوالت حيـــاة دستويفســـكي، 
وكيـــف كان نبيال شـــريفا، محبا 
للخيـــر، ولإلنســـانية، وللفقـــراء، 

منحـــازا للفالحين الـــروس، غير 
متعـــاٍل علـــى أبنـــاء وطنـــه مـــن 
الطبقـــات الفقيـــرة، بـــل تســـبب 
نبلـــه هذا في أن يخضع لالبتزاز 
المادي من أقرب أقاربه، ومنهم 
أبناء أشقائه، وربيبه من زوجته 

األولى

الكتاب الصادرعن الدار المصرية  «
اللبنانية في القاهرة تحت 

عنوان “حياة دستويفسكي” 
بترجمة أنور إبراهيم، هو 

ترجمة عربية للكتاب الصادر 
بالفرنسية البنة الكاتب الروسي 

األشهر لوبوف فيودوروفنا 
دستويفسكايا.

“أبي فيودور”.. أسرار دستويفسكي بقلم ابنه

العربـــي  اإلنمائـــي  المجلـــس  أعلـــن 
للمـــرأة واألعمـــال وجمعيـــة الفجيرة 
االجتماعيـــة الثقافيـــة، عـــن فـــوز 17 
امرأة إماراتية وعربية بجائزة “بصمة 
قائدة” في دورتها الثانية للعام 2020 
والتـــي أطلقهـــا “المجلـــس اإلنمائـــي” 
وقائـــدات  العمـــل  رائـــدات  لتكريـــم 
المســـيرة النهضويـــة بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمرأة، ومن بيـــن المكرمات 
اإلعالمية البحرينية ورئيسة جميعة 

الصحفيين البحرينية عهدية أحمد.
الظنحانـــي  خالـــد  ســـعادة  وأشـــاد 
بمبـــادرات المجلـــس اإلنمائي العربي 
وتعزيـــز  العربيـــة  المـــرأة  دعـــم  فـــي 
مكانتها وريادتها فـــي العالم العربي؛ 
كونهـــا تلعـــب دورا مهمـــا فـــي بنـــاء 

األسرة والمجتمع. 
من جهتها، أوضحت إيمان غصين أن 
جائزة بصمة قائدة تهدف إلى تكريم 

رائدات بارزات ونســـاء قياديات في 
الوطـــن العربي؛ لإلشـــادة بإنجازاتهن 
مســـيرتهن،  ودعـــم  وتضحياتهـــن 
الســـيما اللواتي تركن بصمة مشرفة 

ومميزة في مجال عملهن.
وكشـــفت غصين أن “حفل الفجيرة” 

سيشـــهد تكريم نســـاء مـــن اإلمارات 
والمغـــرب،  العربـــي  الخليـــج  ودول 
والالتي تميزن في مختلف المجاالت 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
والتربوية واإلنســـانية، وهن: ســـعاد 
المـــال  محمـــد  ومريـــم  الشامســـي 
وعائشة الجاســـم واإلعالمية ميثاء 
إبراهيـــم وكلثـــم عبيـــد المطروشـــي 
وهـــدى الدهماني وســـلمى الحفيتي 
وفاخـــرة بـــن داغـــر ومريـــم الزيودي 
اإلمـــارات،  مـــن  اليماحـــي  ومـــوزة 
عبدالرحيـــم  حســـن  ومعصومـــة 
وعهدية أحمد الســـيد مـــن البحرين، 
الســـعودية،  مـــن  الغامـــدي  وهـــدى 
الكويـــت،  مـــن  الخضـــر  وعواطـــف 
وفايزة الكالبانية من ســـلطنة عمان، 
وســـارة احشـــوش واإلعالميـــة هند 

بومشمر من المغرب.

عهدية أحمد

ــة أحــمــد ــدي ــه ــم  اإلعـــامـــيـــة الــبــحــريــنــيــة ع ــري ــك ت
الفجيرة تحتضن حفل جائزة بصمة قائدة للمرأة العربية

الحـــدث األدبي اللبنانـــي والعربي األبرز، 
بـــركات  هـــدى  اللبنانيـــة  الروائيـــة  فـــوز 
بجائزة “بوكر” عـــن روايتها “بريد الليل”، 
وجبـــور الدويهي انضم إلى قائمة “بوكر” 
في الـــدورة الحالية عن روايته الجديدة 

“ملك الهند”.
لورنـــس  اللبنانـــي  الفنـــان  نـــال  بـــدوره 
أبـــو حمـــدان جائـــزة “تيرنـــر” البريطانية 
آخريـــن،  فنانيـــن  ثالثـــة  مـــع  مناصفـــة 
جائـــزة  الســـمندل”  “جمعيـــة  وحصـــدت 

“الشرائط البديلة المصورة” في فرنسا. 
كمـــا فاز الفيلم اللبنانـــي “منارة” بالجائزة 
الفضيـــة لمهرجـــان اإلســـكندرية لألفالم 
القصيرة، وذلك في المســـابقة الرســـمية 
ضمـــن فئـــة أفضـــل فيلـــم روائـــي قصير 
والفيلم للمخرج زين الكسندر، وهو واحد 
من 11 فيلما لبنانيا شـــارك في المهرجان 
هذه السنة، سواء في المسابقة الرسمية 
أو خارجهـــا، وقـــد حـــازت أغلبهـــا علـــى 

إعجاب الجمهور والحضور.

صــدر كتــاب جديــد عــن الهيئــة العربية للمســرح بعنــوان “المســرح في 
اإلمــارات.. تجربــة واثــق الســامرائي فــي الســتينات والســبعينات مــن 
القــرن العشــرين” إعــداد وتحريــر ظافــر جلــود، نصــوص وصــور نهــاد 

السامرائي.

الكتـــاب يوثـــق ســـيرة الســـامرائي 
التـــي كانـــت مـــن مالمح تأســـيس 
مســـرح إماراتـــي حديـــث منـــذ أن 
رســـا بوم خشـــبي على خـــور دبي 
قادًمـــا مـــن البصـــرة، وتحديدًا في 
22 مـــن إبريـــل عـــام 1963م الذي 
ـــا يحمل معه  كان يقل شـــابًّا عراقيًّ
طموًحا إلضاءة خشبات المسارح 
لـــم  حيـــث  اإلمـــارات،  دولـــة  فـــي 
يطـــل به األمر طويالً فقد اشـــتبك 
مـــع الرغبـــة الجامحـــة لجيـــل مـــن 
الفنانيـــن الشـــباب اإلماراتيين من 
أجـــل االرتقـــاء بالمســـرح والتطلع 
نحو نهضة شـــاملة بالفـــن واألدب 

المسرحي المحلي.

كتـــاب “المســـير األطـــول فـــي التاريخ” 
للبريطانـــي جورج ميغـــان، كتاب ممتع 
يقع ضمن أدب الرحالت، ليست المسألة 
فـــي الرحلة، بل في الجنون الذي يمكن 
أن يتلبـــس اإلنســـان لطموحـــه، ويكون 
سجينا له، رغم المخاطر التي يمكن أن 
يواجههـــا في عدد من البلدان، إن لجهة 
الناس أو الطبيعة أو الكائنات الخطرة.

ميغـــان فـــي الكتـــاب الذي ترجمـــه زياد 

هـــدى  لـــه  وقدمـــت  وراجعتـــه  طـــارق 
القضـــاة لم ُيقر الســـفر بناقلـــة أو راحلة 
كما فعل الرّحالون العرب، أو في مركب 
كما فعل وقطـــع العالم في 80 يوما كما 
فـــي رواية جـــون فيرن، بل قرر الســـفر 
مشيا على األقدام بشكل متواصل دون 
توقف مـــن أقصى القـــارة الجنوبية من 
جزيـــرة تييـــرا دايل فويغو في تشـــيلي 

مرورا باألرجنتين والبيرو وكولومبيا.

الحــدث اللبنــانــي األبـــرز

المســرح فــي اإلمــارات

المسيــر األطــول فــي التـاريــخ

كل أنــواع اإلبــداع موهبــة ولكنها ال تســتغني عــن التدريب

محترفات الكتابة: التدريب والموهبة

تلقى المحترفات األدبية “أو ورش الكتابة كما تسمى” اعتراضات من قبل البعض، وفي الوقت نفسه تشهد إقباال من الذين يتوسمون فيها عونا 
لهــم علــى شــق الطريــق نحــو الكتابة، يــرى المعترضون بأن الكتابة هي باألصل موهبة فطرية، إما أن تملكها أو أنك ال تســتطيع تعلمها، وأن ورش 
الكتابــة هــي فقــط ظاهــرة تجاريــة ال تعنــى بالقيمة األدبية للمنتج الثقافي، كمــا وتفرز أنماطا “معلبة” من األدباء يكونون فقط نســخة مكررة من 

مدربهم، أي أنها ال تصنع لنا موهبة. 

ومـــع ذلـــك، فقـــد فرضـــت هـــذه 
الســـاحة  علـــى  نفســـها  الـــورش 
اإلبداعية بفضل المقبلين عليها، 
وبفضل فريق آخر من المؤمنين 

بأن اإلبداع “يمكن تعلمه”.
ربما نتفق بـــأن تلك المحترفات 
هـــي بالفعـــل غيـــر قـــادرة علـــى 
مـــا  ولكـــن  الموهبـــة،  صناعـــة 
شـــيء  هـــي  أصـــال؟  الموهبـــة 
غامض، وال أحد يستطيع الحكم 
علـــى موهبة أحـــد إال على مدار 
عدة محاوالت وبعض زمن، كما 
أن الموهوبيـــن “فطريا” الذين ال 
يتدربون بالشكل الكافي يبقون 
فـــي أماكنهم، ال يتطورون، ومع 
مـــرور األيـــام تبـــدأ حتـــى تلـــك 
الموهبـــة الفطريـــة بالتراجع في 

داخلهم.
إن كل أنـــواع اإلبـــداع هـــي في 
أساســـها موهبة فطريـــة، ولكنها 
التدريـــب  عـــن  تســـتغني  ال 
لتنمـــو: الرســـم، التمثيـــل، عزف 
فقـــط  االلقـــاء....  الموســـيقى، 
بالكتابـــة  األمـــر  يتعلـــق  حيـــن 
نالحظ النفور من الفكرة، ونردد 
بأن اإلنســـان إما يولد كاتبا وإما 

لن ينجح في الكتابة.  
الكتابـــة  أن  ربمـــا،  صحيـــح، 
بالـــذات، مـــن بيـــن جميـــع تلـــك 
أن  يمكنهـــا  األخـــرى،  المواهـــب 
طويـــل  لوقـــت  معنـــا  تســـتمر 
باالعتمـــاد فقـــط علـــى الموهبـــة 
الفطريـــة، ولكن مـــاذا بعد ذلك؟ 
إن تقنيـــات الكتابـــة عديدة، وال 
يمكـــن لنـــا جميعـــا أن نكتشـــفها 

بالفطرة.
كمـــا أن هنالـــك موهوبيـــن قد ال 

يعرفـــون بعـــد كيـــف يتعاملـــون 
مـــع موهبتهـــم، وكيـــف ينمونها، 
وهنالـــك موهوبـــون خجولـــون، 
يحتاجون للتشجيع كي ُيظهروا 
وهنالـــك  كتبـــوه،  مـــا  للنـــاس 
موهوبون ال يستطيعون تقييم 
ما يكتبونـــه ويحتاجون لتأكيد 
إلـــى  ليطمئنـــوا  عليـــه،  غيرهـــم 

امتالكهم الموهبة بالفعل. 
باإللهـــام  يؤمـــن  مـــن  هنالـــك 
وينتظـــره، وهنالـــك مـــن يعتمد 
مـــن  وهنالـــك  مزاجيتـــه،  علـــى 
التشـــتت  مقاومـــة  يســـتطيع  ال 
علـــى  يجبـــره  لمـــن  ويحتـــاج 
بـــأن  يشـــعره  لمـــن  أو  التركيـــز، 
الكتابـــة )واجـــب( عليـــه القيـــام 
بـــه، لمثل هـــؤالء إذن، قد تكون 
فرصـــة  التدريبيـــة  الـــورش 
ثمينة تزيدهم إيمانا بأنفســـهم، 

فـــي  العمـــل  أهميـــة  وتعلمهـــم 
إطـــار ممنهـــج ومنظـــم، وأهمية 

تخصيص وقت للكتابة. 
وحتـــى الكاتـــب ذو الخبرة ، قد 
يحتـــاج بعـــد بعـــض الوقت ألن 
يجدد جلده، أو يشـــحذ أدواته، 
أو يغيـــر أســـلوبه، فيســـعى مـــن 

الستكشـــاف  الورشـــة  خـــالل 
مزيـــد من األدوات يختبرها في 

تجاربه القادمة. 
كل راغـــب بالبقـــاء فـــي مجـــال 
الكتابـــة، يحتـــاج تقييـــم نفســـه 
باســـتمرار، وبعد ذلك يســـتطيع 
أن يقـــر بمـــا يمكن للورشـــات أن 
تمثلـــه مـــن أهميـــة بالنســـبة لـــه 
في هـــذه المرحلـــة، أو تلك، من 

مراحل حياته اإلبداعية. 
وتبقـــى الهواجـــس األخـــرى من 
قبيـــل استنســـاخ نمـــط المدرب 
أن  للمتـــدرب  يمكـــن  أمـــورا 
يتجاوزهـــا الحقا، حين يســـعى 
إليجـــاد صوته األدبـــي الخاص، 

والتأكيد عليه.

بقلم: فتحية ناصر

ورش الكتابة

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

فتحية ناصر
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بيروت - رويترز

البنـــك  عـــن  صـــادر  بيـــان  قـــال 
إن  الجمعـــة  أمـــس  المركـــزي 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان المركـــزي 
طالـــب البنـــوك التجاريـــة بمنـــح 
أولوية لتحويالت النقد األجنبي 
إمـــدادات  لشـــراء  المخصصـــة 
طبية مطلوبة لمكافحة فيروس 

كورونا.
ويكابـــد لبنـــان نقًصـــا حـــاًدا فـــي 
العملـــة الصعبـــة أدى ألن تفـــرض 
البنوك التجارية ضوابط صارمة 
على تحويل الدوالر إلى الخارج، 

وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات 
عرضـــة  المستشـــفيات  وتركـــت 

لعجز متزايد.
قالـــت  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
جمعيـــة المصـــارف اللبنانيـــة في 
بيان أمس إن بنوك البالد سُتغلق 
اتخـــاذ  بهـــدف  الســـبت  اليـــوم 
خطـــوات لتطهيـــر األفـــرع ومنع 

انتشار فيروس كورونا.
وسجل لبنان حتى اآلن 77 حالة 
إصابـــة بفيـــروس كورونا وثالث 
حاالت وفاة وفقا لوزارة الصحة.

مصرف لبنان المركزي: أولوية لتحويالت النقد إلمدادات “كورونا”

حمد: استمرار تقديم الخدمات في البنوك والمؤسسات المالية
ـــة ـــم الصحيح ـــرق التعقي ـــوك بط ـــى البن ـــل عل ـــادي متكام ـــل إرش ـــع دلي توزي

أكــد المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفيــة بمصرف البحريــن المركزي 
البنــوك  فــروع  كافــة  فــي  الخدمــات  تقديــم  اســتمرار  حمــد  خالــد 
والمؤسسات المالية بما يضمن مواصلة العمل في القطاع المصرفي 

في البحرين.

وأوضـــح أنـــه تـــم اتخاذ عـــدد من 
اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة لحفـــظ صحة وســـالمة 
حســـب  والمتعامليـــن  العامليـــن 
توصيات منظمة الصحة العالمية، 
حيـــث تـــم توزيـــع وتعميـــم دليـــل 
البنـــوك  علـــى  متكامـــل  إرشـــادي 
والمؤسســـات المالية في المملكة 
بهدف زيادة الوعي بطرق التعقيم 
الصحيحـــة، وذلـــك بالتنســـيق مع 
وزارة الصحـــة فـــي إطـــار جهـــود 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
أهميـــة  إلـــى  المصـــرف  وأشـــار 
التـــزام كافة العاملين فـــي البنوك 
والمؤسســـات الماليـــة بإجـــراءات 
التعقيـــم المعتمدة وفًقـــا للمعايير 
الدوليـــة بمـــا يســـهم فـــي احتواء 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع 
بكافـــة  مشـــيًدا   ،)19 )كوفيـــد 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة مـــن 
أجـــل تحقيق األهداف المنشـــودة 
في ظل تصاعد انتشـــار الفيروس 

عالمًيا.

المنامة - مصرف البحرين المركزي

دبي - بنا

أعلنــت حكومــة دبــي حزمــة حوافــز اقتصاديــة بقيمــة 1.5 مليــار 
درهــم )408 مالييــن دوالر( تتضمــن 15 مبــادرة تخــدم قطاعــات 
التجزئــة والتجــارة والســياحة والطاقة في اإلمارة، وتســهم في 
تخفيــض التكلفــة علــى قطــاع األعمــال وســكان اإلمــارة لألشــهر 

الثالثة المقبلة.

التحفيـــز  حزمـــة  وتشـــمل 
 تجميد رسم األســـواق البالغ 
مـــن   %  20 ورد   ،%   2.5
التعرفة الجمركية المدفوعة 
للبضائع المســـتوردة المباعة 
ضمـــان  وإلغـــاء  ـــا،  محليًّ
التخليـــص  نشـــاط  مزاولـــة 
الجمركـــي، مـــع رد الضمانات 
المقدمة لشـــركات التخليص 
الجمركي القائمة، وتخفيض 
90 % علـــى رســـوم تقديـــم 

المستندات الجمركية. 
الحكومـــة  خفـــض  وأعلنـــت 

 50 بنســـبة  البلديـــة  رســـم 
الفنـــادق  مبيعـــات  علـــى   %
وإعفاء الشـــركات من رسوم 
التأجيل واإللغـــاء للفعاليات 
للعام  والرياضية  الســـياحية 
2020، إلـــى جانـــب تجميـــد 
التصنيـــف  رســـوم  تطبيـــق 
وتجميـــد  الفنـــادق  علـــى 
التذاكـــر  رســـوم  تطبيـــق 
وإصدار التصاريح والرسوم 
الحكوميـــة علـــى الفعاليـــات 
وفعاليـــات  الترفيهيـــة 

األعمال.

دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية بـ 408 ماليين دوالر

ــوع ــبـ ــو ديــــنــــار فــــي أسـ ــحـ الـــمـــعـــدن يـــتـــراجـــع نـ

انخفاض غرام الذهب إلى 17 دينارا

شــهد ســعر غــرام الذهب “عيار 21” في الســوق المحليــة تراجًعا إلى 
17.05 دينــار أمــس بمقــدار 150 فلًســا قياًســا، أي مــا نســبته 0.9 %، 

نحو 16.9 دينار يوم أمس األول.

كما شـــهد ســـعر غرام الذهب يوم 
أمس انخفاًضا بمقدار 950 فلًسا، 
أي مـــا نســـبته 5.3 %، نحـــو 18 

دينار يوم السبت الماضي.
وقفـــز ســـعر غـــرام الذهـــب “عيار 
21” فـــي الســـوق المحليـــة يـــوم 
 18 إلـــى نحـــو  الماضـــي  الســـبت 
دينـــاًرا بزيـــادة 5 دنانيـــر، قياًســـا 
بنحو 13 دينـــاًرا في الفترة ذاتها 
مـــن العام الماضي؛ بمناســـبة يوم 
األم الـــذي يصادف 21 مارس من 
كل عـــام، وفقا لمـــا أكده أصحاب 
لــــ  ومجوهـــرات  ذهـــب  متاجـــر 

”البالد” مؤخًرا.

التواصـــل  وســـائل  وتشـــهد 
االجتماعـــي ومنها “االنســـتغرام” 
والـ “ســـناب شـــات” إعالن العديد 
من متاجـــر الذهب والمجوهرات 
في البحرين عـــن عروض مميزة 
لشـــراء هدايا لألم بمناســـبة “يوم 
األم” تنوعـــت بيـــن خواتم وحلق 
وعقود وسالســـل وأطقم صغيرة 

وأخرى كبيرة.
كما يشهد سوق الذهب منذ بداية 
وتراجـــع  ركـــوًدا  الجـــاري  العـــام 
تصـــل  كبيـــرة  بنســـب  المبيعـــات 
إلـــى 95 %، وتنوعـــت األســـباب 
معظمهـــا  أن  إال  ذكروهـــا،  التـــي 

يتمثل فـــي ارتفاع ســـعر المعدن 
األصفر واحتساب الضريبة عليه 
منـــذ مطلع العام 2020، وانتشـــار 
فيروس كورونا، إذ يعتبر الذهب 
مـــالذا آمنـــا للمســـتثمرين عالمًيـــا 
ويحظى بإقبال كبير من العمالء.

يذكر أن سعر الغرام بلغ في شهر 
فبراير الماضي 16.2 ديناًرا.

وفًقـــا  البحريـــن  واســـتوردت 
لبيانـــات أوليـــة مصدرها شـــؤون 
ومجوهـــرات  حليـــا  الجمـــارك 
بلغـــت  ذهـــب  مـــن  وأجزاءهـــا 
11.304 مليـــون دينـــار، في حين 
تم تصدير سبائك الذهب وإعادة 
 18.9 تتجـــاوز  بقيمـــة  تصديـــره 

مليون دينار.

اسطنبول - رويترز

7.9 % ارتفاع اإلنتاج 
الصناعي التركي

اإلنـــتـــاج  أمـــــس أن  ــات  ــانـ ــيـ بـ ــرت  ــهــ أظــ
الصناعي التركي قفز 7.9 % على أساس 
ســنــوي فــي يــنــايــر، ليسجل ارتــفــاًعــا هو 
الذي  الوقت  في  التوالي  على  الخامس 
ركــود،  من  التعافي  وتيرة  فيه  تتسارع 
لكن االرتفاع يقل عن متوسط توقعات 

استطالع لنمو 8.5 %.
إنــه على  التركي  وقــال معهد اإلحــصــاء 
الصناعي  اإلنتاج  تراجع  أساس شهري، 
التعديل  أســاس  على  يناير  في   %  0.2

في ضوء التقويم وعوامل موسمية.

عواصم - رويترز

ارتفــع الذهــب قليــال أمــس، إذ يقّيــم المســتثمرون الضــرر االقتصــادي 
الناجــم عــن تفشــي فيــروس كورونــا فــي الوقــت الــذي اســتقرت فيــه 
األسواق المالية قليال بعد اضطراب، لكن المعدن األصفر ما زال يتجه 

صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات.

كمـــا صعـــد البالديـــوم المســـتخدم 
فـــي الحفـــز الذاتـــي بما يصـــل إلى 
8 % بعـــد أن تراجـــع نحـــو 28 % 
يـــوم الخميـــس فـــي ظـــل موجـــة 
بيـــع عالميـــة. لكنـــه يتجـــه صـــوب 
تســـجيل أكبـــر انخفاض أســـبوعي 
لـــه على اإلطـــالق. وارتفـــع الذهب 
 %  0.8 الفوريـــة  المعامـــالت  فـــي 

لألوقيـــة  دوالر   1588.83 إلـــى 
بأكثـــر  هبـــط  أن  بعـــد  )األونصـــة(، 
مـــن و1 % في وقت ســـابق. وفي 
األسبوع، انخفض المعدن النفيس 
5.1 % وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر 
2016، بمـــا في ذلـــك انخفاض يوم 

الخميس بنسبة 4.5 %.
وتراجعت العقود األميركية اآلجلة 

 1589.20 إلـــى   %  0.1 للذهـــب 
دوالر.

وقـــال محلـــل الســـلع األوليـــة لدى 
والسمســـرة  لألســـهم  راثـــي  أنانـــد 
تريفيـــدي  جيجـــار  مومبـــاي،  فـــي 
”التعافـــي بعد البيـــع المذعور الذي 
شـــهدته كافـــة فئات األصـــول دعم 
المعادن النفيســـة أيضا“ مضيفا أن 
المخاوف بشـــأن االنتشـــار األوسع 
للفيـــروس قدمـــت الدعـــم للمعدن 

األصفر.
النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
األخـــرى، ارتفـــع البالديـــوم 7.2% 

لألوقيـــة،  دوالر   1962.97 إلـــى 
بعـــد انخفـــاض كبيـــر في الجلســـة 
السابقة، لكنه يتجه صوب تسجيل 

تراجع أسبوعي بنحو 24%.
وربح البالتين %4.1 إلى 794.28 
دوالر، لكنه منخفض بنحو 11.5% 
لألســـبوع وهـــو أكبـــر هبـــوط منـــذ 

.2010
وكانت الفضة االستثناء الوحيد إذ 
تراجعت %1.1 إلـــى 15.65 دوالر 
فـــي  انخفضـــت  أن  بعـــد  لألوقيـــة 

وقت سابق بما يصل إلى 3.3%.

%  0.8 يــــــرتــــــفــــــع  األصـــــــــفـــــــــر  الـــــــمـــــــعـــــــدن 
الذهـــــــب والبالديـــــوم يتعافيــــان

السعودية... الدفع اإللكتروني إلزامي مطلع أبريل 2020
أكدت مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 
“ساما”، على البنوك والمصارف ومزودي 
المملكـــة  فـــي  العاملـــة  الدفـــع  خدمـــات 
اســـتكمال جاهزيتهـــا اســـتعداًدا لتلقـــي 
طلبات توفير وســـائل الدفع اإللكتروني 
ألنشطة الخدمات الشخصية، تزامًنا مع 
إلزام التجار العاملين في تلك األنشـــطة 
بتوفير وسائل الدفع اإللكتروني ابتداًء 

من مطلع أبريل 2020.
هـــذه  أن  النقـــد  مؤسســـة  وأوضحـــت 
الخطوة تأتي انطالًقا من استراتيجيتها 
تطويـــر  وبرنامـــج  المدفوعـــات  لنظـــم 
الدفـــع  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة  القطـــاع 
اإللكترونـــي وتقليـــل التعامـــل النقـــدي، 
واســـتكماالً لجهـــود المؤسســـة الداعمـــة 
لتفعيل اســـتخدام القنـــوات اإللكترونية 
من خـــالل تنفيـــذ برنامج اســـتراتيجية 

المدفوعـــات الرقميـــة المتكاملـــة للرقي 
بمستوى الخدمات اإللكترونية المقدمة، 
إضافـــًة إلـــى جهـــود البرنامـــج الوطنـــي 
باإللـــزام  التجـــاري  التســـتر  لمكافحـــة 
بتوفيـــر  التجزئـــة  لقطـــاع  التدريجـــي 

وسائل الدفع اإللكتروني.
وبينـــت “ســـاما” فـــي تعميم موجـــه إلى 
البنـــوك والمصـــارف ومـــزودي خدمـــات 
الدفـــع، أن البرنامـــج الوطنـــي لمكافحـــة 
التســـتر التجاري بالتعاون مع المؤسسة 
والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  ووزارتـــي 
أنشـــطة  جميـــع  ألـــزم  قـــد  والتجـــارة، 
الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير 
وســـائل الدفـــع اإللكترونـــي ابتـــداء من 
تاريـــخ 1 ابريـــل المقبل، وبهـــدف إنجاح 
الجهـــود الخاصـــة لتفعيـــل هـــذا القـــرار، 
وضمان االســـتعداد التام لمواكبة حجم 

الطلبات المتوّقع.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يتعّيـــن علـــى البنوك 
والمصـــارف ومـــزودي خدمـــات الدفـــع؛ 

طلبـــات  لتلقـــي  بالجاهزيـــة  االلتـــزام 
والمحافـــظ  البنكيـــة  الحســـابات  فتـــح 
فـــي  العامليـــن  للتجـــار  اإللكترونيـــة 

كذلـــك  الشـــخصية،  الخدمـــات  أنشـــطة 
الجاهزيـــة لتلقي طلبات توفير وســـائل 
مـــن  المصرحـــة  اإللكترونـــي  الدفـــع 

المؤسســـة )أجهـــزة نقـــاط البيـــع، أو رمز 
والتجـــاوب   )”QR“ الســـريع  االســـتجابة 
معهـــا عبر القنـــوات المختلفة كافة مثل: 
والرقـــم  الرســـمي،  والموقـــع  الفـــروع، 
الموحـــد، لتيســـير هـــذا المتطلـــب علـــى 
التجـــار العامليـــن في أنشـــطة الخدمات 
بالقواعـــد  وااللتـــزام  الشـــخصية، 

التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
والمصـــارف  البنـــوك  علـــى  أكـــدت  كمـــا 
ومـــزودي خدمـــات الدفـــع االلتـــزام عند 
توفير وســـيلة الدفع باســـتخدام الرموز 
 Merchant( الخاصـــة بتصنيـــف التجـــار
لهـــذا  المخصصـــة   )Category Codes
ـــا  داخليًّ التعميـــم  يتـــم  وأن  القطـــاع، 
لضمـــان  القـــرار  بهـــذا  منســـوبيها  علـــى 
فهمهـــم الكافـــي لـــه؛ عند تلقـــي الطلبات 

واالستفسارات في هذا الشأن.

الرياض - واس

المحرر االقتصادي
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لندن - رويترز

إن  أمـــس  أميـــركا  أوف  بنـــك  قـــال 
الســـندات  مـــن  تخارجـــوا  المســـتثمرين 
واألســـهم وجميـــع بقيـــة فئـــات األصـــول 
الكبـــرى وضخـــوا أمواال فـــي أدوات النقد 
في أسبوع مضطرب لألسواق شهد محو 
تريليونـــات الـــدوالرات فـــي ظـــل تصاعد 
وبـــاء  تفشـــي  بســـبب  الركـــود  مخـــاوف 

فيروس كورونا.
 وقـــال محللـــون لـــدى بنـــك أوف أميـــركا 
ميريـــل لينـــش، الذيـــن يحللـــون بيانـــات 
أســـبوعية من إي.بـــي.إف.آر المتخصصة 
فـــي تتبـــع التدفقـــات، إن أســـواق النقـــد 
ســـجلت دخـــول تدفقـــات بقيمـــة 136.9 
مليـــار دوالر هـــي األكبـــر علـــى اإلطـــاق. 
وســـحب المســـتثمرون تدفقات قياســـية 
مـــن صناديـــق  25.9 مليـــار دوالر  بلغـــت 
يـــوم  المنتهـــي  األســـبوع  فـــي  الســـندات 

األربعاء.

واتجهـــت األســـهم العالميـــة أمس صوب 
أســـوأ أداء أســـبوعي منـــذ األزمـــة المالية 
في العـــام 2008 بعد أن انخفضت 10 % 

يوم الخميس.
”االنهيـــار“  إن  أميـــركا  أوف  بنـــك  وقـــال 
فـــي األســـواق يشـــير إلى مخـــاوف ركود 
عـــن ســـداد  اقتصـــادي وحـــاالت تخلـــف 
الديـــون، مما يـــؤدي إلى عمليات تســـييل 

إجبارية في وول ستريت وانعدام كفاءة 
السياسات.

الفائـــدة  ألســـعار  تخفيضـــات  تكـــن  ولـــم 
مـــن جانـــب العديد مـــن البنـــوك المركزية 
وإجـــراءات تحفيـــز اتخذتهـــا حكومـــات 
كافية لتهدئة مخاوف المستثمرين إذ إن 
الضـــرر االقتصادي الناجم عـــن الفيروس 

ما زال من الصعب تقييمه.

ــم ــه ــدات واألس ــن ــس ــن ال ــوا م ــارج ــخ الــمــســتــثــمــرون ت
بنك أوف أميركا: ضخ 137 مليار دوالر في أسواق النقد

أكد بنك البحرين الوطني “في ضوء الظروف االســتثنائية التي تشــهدها المملكة، نود تأكيد 
التزامنــا باالهتمــام بســالمة موظفينــا وعمالئنــا الكــرام، ســواء مــن األفــراد أو من الشــركات، 

والمجتمع كأولى أولوياته في بنك البحرين الوطني.

لقـــد عمـــل مديـــرو العاقـــات لدينـــا بشـــكل 
اســـتباقي مـــع عمائنا من القطـــاع التجاري 
والتجزئة لفهم التحديـــات التي يواجهونها 
حالًيا، مع تقديم المشـــورة ومناقشـــة حلول 
اإلغاثـــة لدعمهـــم في هـــذه الفتـــرة الصعبة، 
حيث يمثل عماؤنا صميم اســـتراتيجيتنا؛ 
وعليـــه، فإننا نتعهد بدعمهـــم والوقوف إلى 

جانبهم في هذه األوقات الحرجة.
وتماشـــًيا مـــع توصيـــات مصـــرف البحريـــن 

المركزي، ســـنقوم بتأجيل استقطاع أقساط 
للعمـــاء  والعقاريـــة  الشـــخصية  القـــروض 
المتأثرين بالوضـــع. للحصول على تفاصيل 
أكثـــر حول هذا الشـــأن، يرجى مـــن العماء 
التواصـــل مـــع مركـــز اتصـــال بنـــك البحرين 

الوطني على الرقم 17214433.
ونـــود أن نطمئـــن جميـــع الشـــركاء باتخـــاذ 
اإلجـــراءات االحتياطيـــة الازمـــة للحمايـــة 
مـــن التعرض لفيـــروس كورونا والمســـاهمة 

لخفض تأثيره على عملنا.
الجهـــات  توجيهـــات  اتبـــاع  علـــى  نحـــرص 
الحكوميـــة المعنيـــة بـــكل ما يتعلـــق بأعمال 
البنـــك، وقد قمنـــا بتنفيذ التدابيـــر الصحية 
الازمـــة لمنـــع انتشـــار الفيروس فـــي فروع 
البنك والحفاظ على صحة وسامة عمائنا 

وموظفينا مًعا.
وتقـــوم لجـــان األزمـــات فـــي البنـــك بالعمل 
األخـــرى  األقســـام  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا 
لمتابعـــة الوضع عن قـــرب، مع الحرص على 
اتخاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة والتصحيحية 
الازمة لضمان ســـير عملياتنا اليومية دون 
انقطاع، بمـــا يضمن تقديم أفضل الخدمات 
المصرفيـــة والدعـــم للعمـــاء الكـــرام طيلـــة 

هذه الفترة.
إننا على ثقـــة كبيرة بالجهود المتميزة التي 
تبذلهـــا حكومـــة مملكـــة البحريـــن الحتواء 
الوضـــع، وقـــد أشـــادت بـــه منظمـــة الصحـــة 
العالمية وحّثت به الدول األخرى لاستفادة 
الفيـــروس  مـــع  البحرينيـــة  التجربـــة  مـــن 
كنموذج يحتذى به. وسنتمكن بإذن هللا من 
التعافي بســـرعة واســـتئناف أعمالنا بصورة 
طبيعيـــة، اعتمـــاًدا علـــى مواهـــب وكفاءات 

فريق عملنا في البنك.
وينصـــب تركيزنا حالًيا حـــول ضمان صحة 
والعمـــاء،  الموظفيـــن  جميـــع  وســـامة 
واستمرارية منحهم تجربة مصرفية مميزة 
ودعم متطلباتهم المالية طيلة هذه الفترة.

المنامة - بنك البحرين الوطني

بنك البحرين الوطني يقدم حلوال تهدف لحماية مصالح العمالء
ــع ــوضـ ــالـ ــن بـ ــ ــري ــ ــأث ــ ــت ــ ــم ــ ــاع أقـــــســـــاط قــــــــروض ال ــ ــط ــ ــق ــ ــت ــ ــل اس ــ ــي ــ ــأج ــ ت
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هبطــت األســهم اليابانيــة للجلســة الثالثــة علــى التوالــي، ليغلق المؤشــر الرئيس في تعامــالت أمس عند أدنى مســتوى له 
خــالل ثــالث ســنوات ونصــف متأثــًرا بعمليــات بيــع حادة فــي )وول ســتريت( وتفاقــم التداعيــات المتعلقة بأزمة انتشــار 

فيروس )كورونا المستجد - كوفيد 19(.

وفقـــد مؤشـــر نيكي القياســـي في 
بورصـــة طوكيـــو لـــألوراق الماليـــة 
يعـــادل  مـــا  أي  نقطـــة   1128.58
6.08 % مقارنـــة بتعامـــات أمـــس 
األول ليصل إلى 17143.05 نقطة 

وهو أدنى مســـتوى إغاق منذ 11 
نوفمبر 2016.

وخـــال إحدى مراحـــل التعامات 
الصباحيـــة انخفض المؤشـــر بأكثر 
مـــن 1800 نقطة في أكبر خســـارة 

خال ما يقرب من 30 عاًما.
كمـــا هبط مؤشـــر توبكس األوســـع 
نطاًقـــا 66.18 نقطـــة أي مـــا يعادل 
 1261.70 إلـــى  ليصـــل   %  4.98

نقطة.

“نيكي” يغلق عند أدنى مستوى خالل 3.5 سنوات
طوكيو - واس
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عـــاودت أســـواق األســـهم األوروبيـــة 
االرتفاع أمس من أســـوأ يوم لها على 
اإلطاق، إذ ســـاعدت إشارات بحزمة 
تحفيـــز أميركية في تهدئة المخاوف 
بشـــأن صدمة اقتصادية بسبب وباء 

فيروس كورونا.
 600 ســـتوكس  المؤشـــر  وصعـــد 
األوروبـــي 4 % عقب أن هوى 12 % 
يوم الخميس بفعل تصاعد المخاوف 
بشأن أزمة ســـيولة بعد أن قرر البنك 
المركزي األوروبي اإلبقاء على أسعار 

الفائدة دون تغيير.
ومحـــا االنهيار ما يزيد عـــن تريليون 
دوالر مـــن قيمة الشـــركات األوروبية 
إم.إس.ســـي.آي  بالمؤشـــر  ونـــزل 
العالمـــي بقوة إلى ســـوق هابطة، لكن 
الجمعـــة  يـــوم  اســـتقرت  المعنويـــات 
بعد مؤشـــرات علـــى أن الجمهوريين 

الواليـــات  فـــي  والديمقراطييـــن 
المتحدة ســـرعان ما ســـيتفقون على 

حزمة تحفيز.
السويســـرية  روشـــيه  ســـهم  وقفـــز 
لصناعـــة أنظمـــة التشـــخيص 4.7 % 
بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء 
األميركيـــة ترخيصـــا طارئـــا الختبـــار 
أســـرع لتشـــخيص اإلصابة بفيروس 

كورونا توصلت إليه الشركة.
األلمانيـــة  وايـــركارد  ســـهم  وارتفـــع 
للمدفوعـــات 17.3 % ليتصـــدر قائمة 
المؤشـــر  علـــى  الصاعـــدة  األســـهم 
ســـتوكس 600 بعـــد أن قـــال إن كيه.
بي.إم.جي للتدقيق خلصت إلى عدم 
وجـــود تاعب فـــي البيانـــات المالية 

للشركة.

ــد انــــهــــيــــار مـــــدفـــــوع بــــــ “كــــــورونــــــا” ــ ــع ــ ب
أسواق األسهم األوروبية تنتعش

توقعات ببقاء سعر برميل النفط حول 30 دوالًرا
خلــص مســح لرويتــرز أمس إلــى أن أســعار النفط تتجــه ألن تقبع قرب 
المســتويات المنخفضــة الحاليــة خــالل األشــهر المقبلــة، إذ أن انهيــار 
اتفــاق بيــن كبــار المنتجيــن للحد مــن اإلنتاج يضر بســوق مترنحة أصال 

بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.

وخفـــض محللـــون فـــي اســـتطاع 
الـــرأي الســـريع توقعاتهـــم ألســـعار 
خـــام برنت إلـــى 42 دوالرا للبرميل 
فـــي المتوســـط هـــذا العـــام مقابـــل 
فـــي  المتوســـط  فـــي  60.63 دوالر 

استفتاء فبراير الشهري.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر 
خـــام القياس العالمـــي نحو 34.87 
و39.05  الثانـــي  الربـــع  فـــي  دوالر 
الثالـــث قبـــل أن  الربـــع  فـــي  دوالر 
يســـترد بعـــض القـــوة ويصـــل إلـــى 
44.08 دوالر فـــي الربـــع األخير من 
العام. ويتوقع المســـح الذي شـــمل 
21 محلا بلوغ متوسط سعر الخام 
األميركي 30.37 دوالر للبرميل في 
الربـــع الثاني ونحو 37 دوالرا للعام 

بأكمله.
وقـــال إدوارد مويـــا كبيـــر محللـــي 
للسمســـرة  أوانـــدا  لـــدى  األســـواق 
كثيـــرا  أوبـــك+  نهايـــة  ”تأخـــرت 

وانخفاض األســـعار هنا في طريقه 
لاســـتمرار لربعـــي الســـنة المقبلين 
كل  ســـيحتاج  تقديـــر.  أقـــل  علـــى 
مـــن برنـــت وخـــام غـــرب تكســـاس 
الوســـيط االعتياد على أسعار نفط 

تحت الثاثين دوالرا“.
للخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  هبطـــت 
أكثـــر مـــن 30 % في وقـــت ما يوم 
االثنيـــن، وهـــو أكبـــر هبـــوط خال 
الخليـــج  حـــرب  منـــذ  واحـــد  يـــوم 
عـــام 1991، وذلك بعـــد أن أخفقت 
منظمـــة البلدان المصـــدرة للبترول 
)أوبـــك( وحلفاؤهـــا، فـــي إطـــار مـــا 
ُيعـــرف باســـم أوبك+، فـــي االتفاق 
على مد أجل تخفيضات إنتاجهم.

فـــي الوقـــت نفســـه، هـــرع منتجـــو 
إلـــى  األميركـــي  الصخـــري  النفـــط 
تعميق تخفيضات اإلنفاق وتقليص 

اإلنتاج المستقبلي.
ُيضـــاف انهيـــار اتفـــاق أوبـــك+ إلى 

الطلـــب لضغـــط  تعـــرض  مخـــاوف 
الفائـــق  العالمـــي  االنتشـــار  بســـبب 
كورونـــا  فيـــروس  لوبـــاء  الســـرعة 
الذي أصاب ساسل اإلمداد بالشلل 

وأثار نزوال في األسواق المالية.
الطلـــب  يمـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
العالمـــي علـــى النفـــط بـــأول تراجع 
فصلـــي له ألول مـــرة منذ 2009، إذ 

يتنبأ أغلب المحللين بانخفاض في 
إجمالـــي الطلـــب العالمـــي بيـــن 0.8 
مليـــون برميـــل يوميـــا و4 ماييـــن 
برميـــل يوميـــا فـــي النصـــف األول 

مـــن 2020. وبالنســـبة للعام بأكمله، 
ُيتوقـــع نمـــو طفيف للطلـــب عند ما 
بين 0.1 مليون و0.5 مليون برميل 

يوميا.
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جان كريستوف دوراند 
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 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 
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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 2020-43052 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة آر جي للمقاوالت ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 135945

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: رملة عيسى حسن حسين

االسم التجاري الحالي:  رملة لبيع األسماك الطازجة
االســـــم التجـــاري الجديد:  رملة للتجارة العامة

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة و آر جــي للمقــاوالت ذ.م.م  المســجلة بموجــب القيد 
رقــم 101745،بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / عباس عبدالمحســن أحمد رضي 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
abbas@awael.bh
قيد رقم: 69084-7 973-39459814+
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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلبعرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464-

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

38344464

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
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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 2020-43052 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة آر جي للمقاوالت ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 135945

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: رملة عيسى حسن حسين

االسم التجاري الحالي:  رملة لبيع األسماك الطازجة
االســـــم التجـــاري الجديد:  رملة للتجارة العامة

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة و آر جــي للمقــاوالت ذ.م.م  المســجلة بموجــب القيد 
رقــم 101745،بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / عباس عبدالمحســن أحمد رضي 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
abbas@awael.bh
قيد رقم: 69084-7 973-39459814+
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بغداد تســتدعي ســفير أميركا بعد ضربــات انتقامية على مواقع للجيش والحشــد

البنتاغون يحذر إيران .. والعراق يرفض التحول لـ“ساحة حرب”

وجه البنتاغون تحذيرا إليران من اتخاذ 
للرد على غارات التحالف  أي إجــراءات 
مــواقــع كتائب حــزب هللا  الــدولــي على 
الذي  الخطر  أن  على  مشددا  العراقي، 

تشكله إيران، “ال يزال كبيرا جدا”. 
األميركية  المركزية  القيادة  قائد  وقــال 
الضربات  إن  ماكنزي،  كينيث  الجنرال 
المستقبلية  الهجمات  األميركية ستردع 
معسكر  على  الصاروخي  الهجوم  مثل 

التاجي.
وأضاف أنه تم ضرب موقع قرب مطار 
كربالء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى 
تــخــص “كــتــائــب حـــزب هللا” لــم تقصف 

تحليا بضبط النفس.
تحركت  واشنطن  أن  ماكنزي  وأضــاف 
دفــاعــا عــن الــنــفــس، قــائــال إن “غــاراتــنــا 
ــارة مــفــادهــا أنــنــا لن  األخــيــرة تــرســل إشـ

نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا”.
تبعث  العراق  في  الضربات  أن  أكد  كما 
المتحدة  الــواليــات  بــأن  واضحة  رسالة 
المباشرة  غير  الهجمات  مع  تتهاون  لن 

بأسلحة توفرها طهران.
بـــأن واشــنــطــن أرســـلـــت حاليا  وصــــرح 
وأنــه  الــعــراق،  إلــى  باتريوت  منظومات 
للعمل بشكل  أيام عن تجهيزها  تفصلها 
طائرات  حاملتي  أن  إلى  مشيرا  كامل، 

ستواصالن العمل في المنطقة.
وأكـــد أن واشــنــطــن شـــاورت بــغــداد في 
أعقاب الهجوم، و”كانوا يعلمون أن الرد 

آت”، في إشارة إلى السلطات العراقية.
الخارجية  وزارة  اســتــدعــت  ذلـــك،  الــى 
العراقية أمس الجمعة سفيري الواليات 
ــدى بــغــداد بعد  الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لـ
للحشد  مواقع  استهدفت  التي  الغارات 
الشعبي وللجيش العراقي في محافظة 

بابل مساء الخميس.
الــعــراقــي  الــرئــيــس  استنكر  جــهــتــه،  مــن 
“الــقــصــف األجنبي”  بــرهــم صــالــح أمــس 
ــذي استهدف مــواقــع داخــل األراضــي  ال
ُيشكِّل  األمــر  هــذا  أن  معتبرا  العراقية، 

انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية.

وشـــــدد عــلــى أن “مــعــالــجــة األوضـــــاع 
الحكومة  دعــم  خــالل  من  تأتي  األمنية 
ــعــراقــيــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا وتــعــزيــز  ال
قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية 
الــســيــادة، ومــنــع تــحــول أراضــيــهــا إلــى 

ساحة حرب بالوكالة”.
المستمرة  “االنتهاكات  أن  واعتبر صالح 
إضعاف  هــي  الــدولــة  لها  تتعرض  الــتــي 
ــر لـــقـــدراتـــهـــا وهــيــبــتــهــا  مــمــنــهــج وخــطــي
العراق  بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها 
ــر مــســبــوقــة،  ــيـ تـــحـــديـــات جــســيــمــة وغـ
ــا، أمــنــيــا  ــيـ ــالـ ســيــاســيــا، اقـــتـــصـــاديـــا ومـ

وصحيا”.
وحّذر أن هذه المخاطر، إذا ما استمرت، 
قــد تـــؤدي إلـــى “االنـــــزالق بــالــعــراق إلــى 
حــالــة الــال دولـــة والــفــوضــى، السيما إذا 
األمــنــي، مــع توفر  التصعيد  تــواصــل  مــا 
المؤشرات حول محاولة عناصر داعش 
تهديد  على  قدرتهم  استعادة  اإلرهابي 

أمن الوطن والمواطن”.
العراق  “دعــم  الدولي  بالمجتمع  وأهــاب 
ــرام ســيــادتــه وقــــــراره الــوطــنــي  ــ ــت واحــ
المستقل”. كما شدد صالح على ضرورة 

ــعــراق إلــى ســاحــة حرب  “مــنــع تــحــول ال
ــز عــلــى اســتــكــمــال  ــركــي ــت لـــآخـــريـــن، وال

وحماية النصر على اإلرهاب”.
ــعــراقــي أمــس  ال الــجــيــش  ــدوره، أدان  ــ بـ
الضربات الجوية األميركية التي وقعت 
خالل الليل، وقال إنها أسفرت عن مقتل 
إياها  12، واصــفــا  7 أشــخــاص وإصــابــة 

بأنها “اعتداء سافر” و”انتهاك للسيادة”.
وقال الجيش العراقي إن هذه الضربات 
أدت إلى مقتل أربعة من جنوده وإصابة 
أربعة آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة، 
فضال عن مقتل اثنين من عناصر طوارئ 

شرطة بابل وجرح اثنين آخرين.
عامل  مقتل  أدى  القصف  أن  وأضـــاف 
مدني في مطار قيد اإلنشاء في كربالء 
وســـقـــوط 5 جـــرحـــى مـــن مــيــلــيــشــيــات 

الحشد الشعبي.
وقــــال الــجــيــش الــعــراقــي إن الـــغـــارات 
األميركية أدت إلى تدمير البنى التحتية 
بالكامل والمعدات واألسلحة في جميع 

المقار المستهدفة.
الـــمـــشـــتـــركـــة “إن  الـــعـــمـــلـــيـــات  ــت  ــ ــال ــ وق
الـــذي استهدف  الــغــادر  هـــذا االعـــتـــداء 

ينتهك  العراقية  العسكرية  المؤسسة 
القوات  بين  والتحالف  الــشــراكــة  مبدأ 

االمنية العراقية”.
واعتبرت بأن التذرع بأن “الهجوم جاء 
كرد على العمل العدواني الذي استهدف 
معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود 
للسيطرة  حــال  تقدم  وال  التصعيد  إلــى 

على االوضاع بل يقود الى التصعيد”.
األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــــت  ــان وكــ
)الــبــنــتــاغــون( قــد أعــلــنــت أن الــضــربــات 
لألسلحة  مــخــازن  خــمــســة  اســتــهــدفــت 
تابعة لفصائل مسلحة موالية إليران بما 
أسلحة  على  تحتوي  منشآت  ذلــك  في 
السابقة  الهجمات  في  استخدامها  تم 
على قوات التحالف الدولي ضد داعش 

التي تقودها واشنطن.
ــر وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــب ــن جــهــتــه، اعــت مـ
أمـــس  راب  دومـــيـــنـــيـــك  الـــبـــريـــطـــانـــي 
كانت  األميركية  الضربات  أن  الجمعة 
أميركيين  مقتل  عــلــى  “مــتــكــافــئــًا”  ردًا 
على  صاروخي  هجوم  في  وبريطانية 

قاعدة التاجي الجوية األربعاء.

عواصم ـ وكاالت

صور وزعها الجيش العراقي آلثار القصف األميركي

األمم المتحدة - أ ب

حـــذر مــبــعــوث األمـــم الــمــتــحــدة الــخــاص 
إلى اليمن، أمس الجمعة، من أن الوضع 
“مــروعــا على  بــات  الــبــالد  العسكري فــي 
مقلق  تصعيد  إلى  مشيرا  متزايد”،  نحو 
ببعض المناطق شمالي البالد، والذي أدى 

إلى نزوح آالف األسر.
األمــن  مــجــلــس  غريفيثس  مــارتــن  أبــلــغ 
حرج”،  “بمنعطف  يمر  اليمن  بأن  الدولي 
ــا سيمضي  إمــ ــبــلــد  ال ــذا  هــ إن  ــال  قــ كــمــا 
واستئناف  التصعيد  خفض  “تجاه  قدما 
أخــشــى،  حسبما  أو،  الــســيــاســة  العملية 
تجاه عنف ومعاناة أكبر ما من شأنه أن 
يجعل المسار نحو طاولة التفاوض أكثر 

وعورة”.
وأضاف غريفيثس أن التصعيد العسكري 
دائــرة غير مسؤولة  إلى  اليمن  يجر  “قد 
إلى  الذي قد يفضي  العنف”  جديدة من 

“تداعيات إنسانية وسياسية مدمرة”.
في  القتال  إلــى  أيضا  غريفيثس  ولفت 
الحديدة،  وفي  الغربية،  مأرب  محافظة 
للبالد  الــرئــيــس  الــمــيــنــاء  يتعامل  حــيــث 
التجارية  ــواردات  الـ من   % 70 نحو  مع 
ــهــم، الــتــي  ــيــة لــلــيــمــن - وفـــي ن واإلنــســان
عن  بالسيارة  ساعة  نصف  مسافة  تبعد 
العاصمة صنعاء، وكذلك في محافظات 

الضالع وشبوة وتعز وصعدة.

غريفيثس: اليمن يمر بمنعطف حرج

جنيف ـ وكاالت

أدهانــوم  تيــدروس  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  أكــد 
غيبريســوس، على أن أكثر من 5 آالف شــخص توفوا بســبب اإلصابة 

بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء. 

المؤتمر  فــي  غيبريسوس  وقـــال 
تــجــارب  “إن  لــلــمــنــظــمــة  الــيــومــي 
أثبتت  الجنوبية  وكــوريــا  الصين 
ينقذ  أن  يمكن  الصحي  العزل  أن 
مشدد  الــنــاس”،  من  الكثير  أرواح 
على أن “على المؤسسات الصحية 
مستعدة  تــكــون  أن  ــم  ــعــال ال فـــي 

من  كبيرة  ــداد  أعـ الستقبال 
المرضى”.

وأضـــاف “يــجــب أن 
تــكــون الــتــدابــيــر 
الـــــــمـــــــتـــــــخـــــــذة 
مــــــــــن إلـــــــغـــــــاء 
الــــمــــنــــاســــبــــات 

الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة 

والـــتـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة وحــجــر 
ــمــخــالــطــيــن  ــزل ال ــ ــ الـــمـــرضـــى وعـ
وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل 

من خطر الوباء”.
ــكـــون هــذه  تـ “يـــجـــب أن  وتـــابـــع 
الــظــروف  عــلــى  مبنية  الــتــدابــيــر 
المحلية لكل بلد، وان لم نستطيع 
األقل  فعلى  االنتشار  إيقاف 
فهو  حــدتــه،  مــن  نقلل  أن 
فــيــروس جديد ووضــع 
ــا  ــد، وجــمــيــعــن ــ ــديـ ــ جـ
عن  ونبحث  نتعلم 
وســــائــــل أخــــرى 
ــايــــة مــن  ــــوقــ ــل ــ ل

العدوى”.

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء

واشنطن ـ وكاالت

الجمعة،  ترمب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
فيروس  لمواجهة  الوطنية  الــطــوارئ  حــال  عــن 

كورونا.
“بهدف  األبيض  البيت  حديقة  من  ترمب  وقــال 
ــكــامــلــة لـــلـــمـــوارد الــحــكــومــيــة  ــالق الـــقـــدرة ال ــ إطـ

االتحادية، أعلن رسميًا حال الطوارئ الوطنية”.
وأضاف الرئيس األميركي أن حال الطوارئ تتيح 
أن بالده  إلى  50 مليار دوالر، الفتا  بـ  مساعدات 
األوروبيين  دخول  األربعاء  من  اعتبارا  ستوقف 

لـ 30 يوما.
بــصــورة جـــادة في  العمل  أنــه يتم  تــرمــب  وأكـــد 
أميركا  أن  إلى  مشيرا  كورونا،  فيروس  مواجهة 

قامت بإغالق الحدود تجنبا النتشار الفيروس 
خطر  شخص  مليون  و150   70 بين  ما  ويواجه 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في الواليات 
المتحدة، حسب ما توقع تقدير ُنقل إلى مجلس 
الديمقراطية  النائبة  وكانت  األميركي.  الشيوخ 
جلسة  فــي  الخميس،  تــتــحــدث،  طليب  رشــيــدة 

ــخــاصــة وخــصــصــت  اســتــمــاع ألعـــضـــاء الـــقـــوة ال
أن  وأعــلــنــت  الـــبـــالد،  فــي  كــوفــيــد19-  لمكافحة 
بــالــكــونــغــرس قـــال لمجلس  الــمــلــحــق  “الــطــبــيــب 
الشيوخ إنه يتوقع إصابة ما بين 70 و150 مليون 
شخص بالفيروس في الواليات المتحدة”، مؤكدة 
أميركية.  إعـــالم  وســائــل  تناقلتها  تقارير  بــذلــك 
الطبيب  أن  اكسيوس عن مصدرين  ونقل موقع 
براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في 

مجلس  في  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 
الشيوخ الثالثاء، طالبًا منهم االستعداد لألسوأ.

وتــشــيــر الــفــرضــيــة األكــثــر تــشــاؤمــًا إلـــى احتمال 
46 % من  نــســبــتــه  مـــا  ــفــيــروس  ــال ب يــصــيــب  أن 
نسمة.  مليون   327 تعدادهم  البالغ  األميركيين 
أنجيال  األلمانية  المستشارة  كانت  وبالمقارنة، 
ميركل حّذرت من أن 70 % من سكان ألمانيا قد 

يصابون بالفيروس.

إجراءات للوقاية من فايروس كورونا في والية سياتل )أسوشييتد برس(

الواليــات المتحــدة تتوقــع إصابة بيــن 70 و150 مليون شــخص
ترامب يعلن حالة طوارئ بسبب “كورونا”

عواصم ـ وكاالت

)إرنــا( أمس الجمعة أن قوات األمن  ذكرت وكالة إيران لألنباء 
محاولة  في  ساعة   24 خالل  المدن  شــوارع  ستخلي  اإليرانية 

للتصدي النتشار فيروس كورونا.
الموبوءة بالفيروس بعد الصين، حيث  وإيران من أكثر الدول 
تسبب في وفاة 514 شخصا وفي 11364 إصابة مؤكدة حتى 

يوم أمس.
بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  اتهم  فيما  ذلك  يأتي 
حماية  في  باإلخفاق  خامنئي،  علي  هللا  آيــة  اإليــرانــي  الزعيم 

إيران من فيروس كورونا.
الشعب  أن يحمي  “كان على خامنئي  إنه  بومبيو، أمس،  وقال 

اإليراني بدال من ترك الرحالت مفتوحة مع الصين”.
وأكد بومبيو أن “خامنئي يكذب على الشعب اإليراني ويسجن 

كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا”.
وجاء ذلك ردا على قول خامنئي إن فيروس كورونا يمكن أن 

يكون سالحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران.
وكتب بومبيو في تغريدة على “تويتر”: “كما يعلم خامنئي، كان 
أفضل دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب اإليراني بالحقيقة عن 

فيروس ووهان عندما انتشر إلى إيران من الصين”.

وأضاف: “بدالً من ذلك، فإنه )خامنئي( أبقى على رحالت “ماهان 
أولئك  وسجن  الصين،  في  البؤرة  مركز  إلــى  وإيابا  ذهابا  إيــر” 

الذين تحدثوا عن ذلك بصراحة”.
إيران، وتمدد  بكورونا في  والوفيات  اإلصابات  ارتفاع  ووسط 
أعلنت  والـــوزراء،  والنواب  المسؤولين  صفوف  بين  الفيروس 
كبير  واليتي  أكبر  علي  أن  الخميس،  لألنباء،  “تسنيم”  وكالة 

مستشاري المرشد علي خامنئي أصيب.

تطهير الشوارع في العاصمة طهران في محاولة لوقف انتشار الفيروس )أ ف ب(

“كورونا” يفتك باإليرانيين وقوات األمن تخلي شوارع المدن
بومبيو: خامنئي أخفق في حماية الشعب اإليراني

أنقرة ـ رويترز

قــال مســؤول أمنــي تركــي أمــس الجمعــة إن مراكــز المراقبــة التركيــة في منطقــة إدلب 
الســورية باقيــة فــي مواقعهــا وتؤدي مهامهــا على الرغم مــن تطويق القــوات الحكومية 
الســورية لهــا وذلــك بعــد أســبوع من اتفــاق بين أنقرة وموســكو علــى وقف إطــاق النار 

هناك. 

تدعمان  الــلــتــان  ــا،  وروســي تركيا  واتــفــقــت 
السورية،  الحرب  في  متصارعين  طرفين 
في الخامس من مارس على وقف القتال 
بعد  إدلب بشمال غرب سوريا  في منطقة 
نحو  ــزوح  ــ ن ــى  إلـ الــعــنــف  تــصــاعــد  أدى  أن 
مليون شخص واقتراب الجانبين من شفا 

المواجهة. 
وأقامت تركيا 12 مركزا للمراقبة 

العسكرية في منطقة إدلب 
ــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق مــع  ــ ب
 ،2018 ــام  ــعـ الـ ــا  ــيـ روسـ
لــكــن الــكــثــيــر مـــن هــذه 

الــمــواقــع أصــبــحــت اآلن 
عليها  تسيطر  مناطق  فــي 

الحكومة السورية. وكانت أنقرة قد حذرت 
السورية  القوات  أنها ستطرد  قبل من  من 
من المنطقة إذا لم تنسحب، لكنها لم تفعل 
القوات  ستقوم  االتــفــاق،  وبموجب  بــعــد.  
التركية والروسية بدوريات مشتركة على 
طول الطريق السريع إم4 الذي يربط بين 
شرق سوريا وغربها وإنشاء ممر أمني 

على جانبيه. 
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــ ــرئ ــ قــــــال ال
أردوغان إن تركيا لن تتواني 
عسكري  بعمل  القيام  عن 
ــب في  ــ ــي إدلـ ــوى فـ ــ أقـ
حـــــــــال خـــــــــرق وقـــــف 

إطالق النار.

المواقع التركية باقية في إدلب بعد اتفاق الهدنة
أثينا ـ أ ف ب

تســتعد اليونان أمس الجمعة لتســليم امرأة ألول مرة في تاريخها زمام 
الحكم في الباد. 

وستتولى إيكاتيريني ساكيالروبولو 
عاما،   63 البالغة  السابقة  القاضية 

رئاسة البالد لوالية من 5 سنوات.
ــمــان،  ــرل ــب ــي ال ــيــمــيــن فـ ــتــــؤدي ال وســ
قبر  على  الــزهــور  مــن  إكليال  وتــضــع 
أهم  يعتبر  ــذي  ال المجهول  الجندي 
ــان، ثم  ــونـ ــيـ ــي الـ نــصــب عــســكــري فـ
ــرئـــاســـي، إذ  ــقــصــر الـ ــى ال ــ تــتــوجــه إل

وتسليم  تسلم  مــراســم  تــجــرى 
ــيـــس الــمــنــتــهــيــة  ــرئـ ــع الـ مــ

واليـــتـــه بــروكــوبــيــس 
ــوس،  ــ ــول ــ ــوب ــ ــل ــ ــاف ــ ب
وفــــــق مــــا أعــلــن 

البرلمان.
وانـــــــتـــــــخـــــــبـــــــت 

في  ساكيالروبولو 

البرلمان في يناير بأصوات 261 نائبا 
من بين 300.

األزمــة  بمعالجة  أولوياتها  وحــددت 
االقتصادية والتغير المناخي وموجة 

الهجرة.
الدولة  رأس  هــو  الرئيس  أن  ورغــم 
والقائد العام للقوات المسلحة، إال أن 
حد  إلــى  فخريا  يعتبر  المنصب  هــذا 

كبير.
ويصادق الرؤساء اليونانيون 
على الحكومات والقوانين 
ولــديــهــم مـــن الــنــاحــيــة 
الفعلية سلطة إعالن 
فقط  لكن  الحرب، 
ــق مــع  ــوافــ ــتــ ــ ــال ــ ب

الحكومة.

ألول مرة في تاريخ اليونان.. امرأة تتسلم زمام الرئاسة

مصر: “التنين” يزهق 
أرواح 20 شخصا

القاهرة ـ أ ش أ

تسبب منخفض “التنين” وسوء الطقس 
نتيجة  قــتــيــا،   20 بــســقــوط  مــصــر  فـــي 
جميع  في  والسيول  الرعدية  العواصف 
أرجاء الباد التي دخلت الجمعة يومها 
ــي، مــمــا أدى إلـــى تــعــطــل الــحــيــاة  ــان ــث ال
بما  ــبــاد،  ال أنــحــاء  معظم  فــي  اليومية 
ــك الــعــاصــمــة الــقــاهــرة. ووقــعــت  فــي ذلـ
معظم الوفيات في المناطق الريفية في 
أطفال،   6 عن  يقل  ال  ما  وتوفي  الباد 
سقوط  أو  بالكهرباء  الصعق  نتيجة  إما 

حطام منازلهم بفعل األمطار الغزيرة.
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احتفل العالم في الثامن من شـــهر مارس الجـــاري بيوم المرأة العالمي، 
حيـــث تنوعـــت أشـــكال االحتفـــال ما بين رســـائل على منصـــات برامج 
التواصـــل االجتماعـــي وهدايـــا رمزيـــة قدمـــت للنســـاء، وذلـــك تعبيـــرًا 
عـــن تقديـــر العالـــم لما تقوم به المـــرأة من دور فاعل ومهـــم على جميع 

األصعدة.
العديـــد مـــن المحطـــات والقنـــوات اإلعالميـــة حرصـــت علـــى االحتفاء 
بهـــذا اليـــوم، واختلفت فيها الزوايا والمنطلقـــات التي دارت من خاللها 
األحاديـــث عـــن المرأة، لكن ما آلمنـــي كثيرًا عندما لمســـت في غالبيتها 
نبـــرة المظلوميـــة أو التحدي األرعن الذي كانت تـــروج له برامج كثيرة 
ومـــن اســـتضافوهن للحديث حـــول المـــرأة بالتحديد مـــن أطلقن على 

أنفسهن لقب “ناشطات نسويات”.
وجـــدت فـــي حديثهن ونصائحهـــن للمرأة ترســـيخا لحتميـــة مظلومية 
النســـاء دائمًا وكيف أن العالم الذكوري يقف ضدها منذ سالف األزمان، 
وأن نضالهـــا النتـــزاع حقوقهـــا طريـــق مدمـــي ملـــيء باألشـــواك، وقـــد 
استرسل بعضهن في كيل التهم للرجال فصورتهم على أنهم أكبر عائق 

وقيد لتقدم المرأة ونيلها حقوقها وحرياتها.
لكن ال أعتقد أن مساعدة المرأة في الخروج من تلك الصعاب والتغلب 
عليهـــا يكـــون بذلك األســـلوب الهجومي والصدامي، ففـــي تقديري أرى 
أن بـــؤرة المشـــكلة تتمثـــل فـــي الجهـــل والتمســـك بعـــادات ومعتقدات 
قديمـــة وخاطئـــة، ذلـــك ما يمكـــن التغلب عليـــه من خالل نشـــر الوعي 
وتثقيف األجيال القادمة خصوصًا الذكور بأهمية دور المرأة في جميع 
مناحي ومجاالت الحياة، ما يساعد على التغلب على الصورة النمطية 
والمغلوطـــة عـــن المـــرأة التـــي ال دور لهـــا ســـوى القيـــام بمهـــام المنزل، 
وبالمناســـبة فـــإن المـــرأة التي اختـــارت أن تقوم بذلك ال تقـــل قدرًا عن 

المرأة العاملة ذات المناصب الوظيفية العليا. 

دائما ما كانت العالقة بين الرجل والمرأة عالقة تشاركية تكاملية ال  «
يستغني فيها طرف عن اآلخر فكما دأبت المرأة دوما على مساندة الرجل 

ال يمكن أن ننكر دعم شريحة كبيرة من الرجال للمرأة في سبيل نيلها 
وحصولها على حقوقها التي حصلت عليها في كثير من األحيان دون أن 

تتكبد عناء الصدام.

ضحايا الـ “كورونا” أم ضحايا “خامنئي”؟!
إكرامـــًا لــــ “خاطـــر” الكورونا أفرجت إيـــران وإن “مؤقتا” عن ســـبعين 
ألفـــًا من الســـجناء، أغلـــب الظن أنهـــم مـــن السياســـيين المعارضين، 
وهـــذا يعنـــي أن هذا البلد تحول إلى ســـجن أو معتقل كبير طالما أن 
المؤكد أن هناك عشرات المعتقالت “المختبئة” في الصحاري والقرى 
البعيـــدة، وأنـــه غيـــر مســـتبعد أال يتـــم اإلفراج عـــن أٍي من ســـجنائها 
كـــي تنهش أجســـادهم هذه الـ “فيروســـات” المتوحشـــة التـــي ُتركت 
منـــذ البدايات لتصـــل أعداد ضحاياهـــا إلى كل هذه األرقـــام الفلكية 

الخيالية.
وهنـــا فأغلـــب الظن، ال بـــل المؤكـــد، أن اإليرانيين، بعـــد اإلفراج وإن 
مؤقتـــًا عـــن كل هـــذه األعـــداد مـــن الســـجناء باتـــوا يدعـــون لهـــذه الـ 
“كورونـــا” بطـــول العمـــر وباتـــوا يناهضـــون من يســـتهدفها ويشـــنون 
عليـــه حروبًا شـــعواء ليس بالرصـــاص والمتفجرات، إنمـــا بالمبيدات 
الــــ “فيروســـية”، مـــا يعنـــي أن اإليرانييـــن باتـــوا يعتبرون أن هـــذه الـ 
“فيروســـات” مخلوقـــات رحمـــة، والعيـــاذ بالله، مقارنة بــــ “إطالعات” 

وباقي التشكيالت واألجهزة المخابراتية. 
ثم فإن ما أفرح اإليرانيين وأسعدهم بالتأكيد هو أن رئيس السلطة 
القضائية إبراهيم رئيســـي أعلن، وهـــو يتفجر غضبًا، عن أن عمليات 
اإلفـــراج عن الســـجناء ستســـتمر مـــادام أن هذا ال يمثـــل خطرًا على 
األمـــن المجتمعـــي، مـــا يعنـــي أن الســـجون فـــي هـــذا البلـــد ال تـــزال 
“محشـــوة” بمئات األلوف من السجناء والمعتقلين الذين من المؤكد 
أن غالبيتهـــم مـــن المعارضين ومن قـــادة وكوادر ومنتســـبي فصائل 

المعارضة. 
وعليه، ومع التقدير واالحترام و”المحبة” لإلمام علّي الرضا فإن ما يثير  «

اآلن أسئلة كثيرة بعدما وصلت أعداد ضحايا الـ “كورونا” المتوحشة في 
إيران “كما قيل رسمياًّ” إلى عشرات األلوف، أنه تم إصدار قرار كـ “فتوى” 

من المرشد األعلى علي خامنئي بذهاب الذين انتفخت أجسادهم 
بسموم هذا الـ “فيروس” المرعب إلى “مشهد” في الشمال حيث 

مرقد اإلمام عليه السالم، وحقيقة إن الرضا )رضي الله عنه( بريء من 
كل هذه األفعال بعدما وصلت ضحايا هذا الفيروس المتوحش في 
إيران إلى كل هذه األرقام الفلكية وحيث اضطر “المرشد األعلى” إلى 

إصدر قرار باإلفراج المؤقت عن 70 ألف سجين ربما تتضاعف أعدادهم 
عشرات المرات إذا بقيت كل هذه المصائب اإليرانية مستمرة وتنتقل 

من سيء إلى أسوأ. “إيالف”.

صالح القالب

مئة يوم من العزلة
“مئـــة عام من العزلة” عنوان رائعة الروائي العالمي الكولومبي 
جابرييل جارسيا ماركيز الحائز على نوبل لآلداب، وهو نفسه 
مؤلف “الُحب في زمن الكوليرا”، وها هي البشـــرية على وشك 
إكمـــال مئة يـــوم من العزلـــة االختيارية أو الموجهـــة منذ أول 

ظهور لڤيروس كورونا في الصين أواسط ديسمبر الماضي. 
ورغـــم األخبـــار المبشـــرة بنهايـــة قريبة لـــه، إال أنـــه ال أحد من 
العلمـــاء قد جـــزم حتى اللحظة بأننا لن نعيـــش مئة يوم ثانية 
مـــن عزلـــة قد تمتد حتى يوليو القـــادم وربما تحرم الناس من 
االصطيـــاف بعد أيام عجاف طويلـــة؛ وإن كان من المؤمل أن 
تكون المئة يوم األخيرة نحو انحســـار ملموس لوحش قريتنا 
الكونيـــة المشـــتركة الـــذي ما كان لـــه أن يقتحمها لـــوال المافيا 
الدوليـــة الرأســـمالية التي فرضت نفســـها عمـــدًة عليها خدمة 
لمصالحهـــا األنانية الضيقة على حســـاب مصالح كل ســـكانها، 
هـــي التـــي تتحمـــل النصيـــب األكبـــر في تلويـــث هـــذه القرية 

الجميلة.
على أن العزلة مهما طالت، ال سمح هللا، ليست شرًا لمن يعرف 
كيفية استغاللها فيما هو نافع، أال هو “خير جليس”، والمتمثل 
تحديـــدًا في الكتاب، الســـيما مـــع توفر األجـــواء الهادئة التي 
تتيحهـــا اإلجـــراءات االحترازيـــة، فهـــذه العزلة فرصـــة ذهبية 
لجيـــل الشـــباب المهـــووس أغلبهـــم بمتابعة وســـائط التواصل 
االجتماعـــي فيمـــا هـــو غيـــر مفيـــد كفائـــدة الكتاب إذا ُاحســـن 
اختيـــار موضوعـــه، على عكـــس المتعـــة التي أحســـب النخبة 
المثقفـــة ُتغبـــط عليهـــا وهي تـــالزم الكتاب خالل هـــذه العزلة 

المديدة.
ولو جاز لي العبث في بيت المتنبي الشهير لقلُت: وخير جليس  «

في زماِن الكورونا كتاُب.

رضي السماك

من هو عدو المرأة؟

مـــا لـــم يحدث في قمة موســـكو هو الحديث عن أية خطـــوات إضافية نحو 
التسوية السياسية في سوريا، وفي غياب هذه المسألة الجوهرية، إن وقف 
النار عابر بالتأكيد، والورطة في سوريا ليست محصورة بتركيا أو روسيا أو 
إيران أو “حزب هللا” أو حتى األسد الذي يتمتع بدعم روسيا وإيران وحزب 

هللا، إنها ورطة مفتوحة األفق لجميع الالعبين الميدانيين في سوريا.
إنها ورطة رجب طيب أردوغان لألسباب التالية: أوالً، انتهاء الشراكة التركية 
- الروســـية يعنـــي خســـارة ورقة مهمـــة للرئيس التركي في إطـــار مفاوضاته 
ومناوراته مع أعضاء حلف شـــمال األطلســـي وبالذات مع الواليات المتحدة. 
ثانيـــًا، إن اإلصـــرار علـــى الســـيطرة على إدلب وعلـــى نفوذ تركيا في ســـوريا 
سيؤدي في نهاية المطاف إلى مواجهة مع روسيا ألن موسكو لن تتراجع عن 
دعم القوات الســـورية التـــي تحارب القوات التركية. ثالثـــًا، في غياب معالم 
للتســـوية السياســـية، ومع إصرار أردوغان على معارضة إجـــراء االنتخابات 
في ســـوريا إلى حين عودة المهّجرين، تبدو الســـاحة السورية مفتوحة على 
المزيـــد من المشـــاكل للرئيس التركي مـــن الناحية الكرديـــة فائقة األهمية له 
ســـوريًا وداخل تركيا، ومن الناحية الشـــخصية ألردوغان الذي يريد توطيد 

سلطاته داخل تركيا والفوز باالنتخابات المصيرية لطموحات القيادة السّنية 
التي يسعى وراءها بالذات من خالل مشروع “اإلخوان المسلمين”.

ورابعًا، ليس سهالً على أي العب، مهما كان ماهرًا، أن يقفز على الحبال كما 
يفعل أردوغان ســـيما أن شـــركاءه هم من المتشـــّددين والمتطّرفين وأحيانًا 
اإلرهابييـــن، فيمـــا معارضـــوه هـــم من مســـتوى روســـيا وأوروبـــا والواليات 
المتحدة أيضًا التي لم ُتقّدم له سوى الدعم اللفظي في سوريا وهي تراقب 
 S-400 مغامراتـــه في ليبيا وال تنســـى لـــه تحدياته عندما أصّر علـــى صفقة

الروسية.
إنها أيضًا ورطة فالديمير بوتين الذي ال يريد المواجهة العسكرية بين روسيا  «

وتركيا لكن مؤسسته العسكرية بدأت تفقد صبرها وهي متحّمسة لقطع 
الطريق على رئيس تركيا واستفزازاته لها، حسب تصّورها. ثانيًا، إن خسارة 

العملية السياسية في سوريا تشّكل ورطًة لألجندة والقيادة الروسية التي كانت 
ظّنت أنها تملك خيوط اللعبة في سوريا وأن النصر كان مضمونًا لها ولحليفها 

في دمشق. ثالثًا، إن الكلفة لروسيا في سوريا عالية بينما وعود االنتهاء من 
الصراع تراجعت ومعها تراجع الدعم الشعبي الروسي لبوتين بسبب اندفاعه 

سوريًا. “إيالف”.

من قال إن الحرب السورية انتهت )3(

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

للتواصل: 17111483

بنت البحرين تستحق اإلشادة بعد أن تبوأت الريادة
“أنا جيل المساواة... اعمال حقوق المرأة”، تحت هذا العنوان احتفل العالم 
بيـــوم المـــرأة العالمـــي، فمنذ عـــام 1975 ميالدي اعتمـــدت األمم المتحدة 
الثامـــن من شـــهر مـــارس من كل عام يوما للمرأة وعلـــى ضوء ذلك قررت 
بعـــض الـــدول اعتبار هـــذا اليوم عطلة رســـمية تكريما وعرفانـــا واعترافا 
وتعبيـــرا عـــن التقديـــر واالحتـــرام واالهتمـــام بحقـــوق المرأة السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية واألســـرية، وإلســـهاماتها ودورهـــا وإنجازاتها 
وتفوقها في مختلف مجاالت الحياة، مع ذلك تعد هذه المناسبة السنوية 
قياسا وتقييما لما قدمته المرأة من أعمال وتفوق وإنجازات طيلة العام.

مملكتنا الحبيبة حفظها هللا – وشعبها - لم تتأخر عن هذا الركب وتساير 
دول العالـــم وذلـــك منـــذ زمن بعيد، فقـــد توافرت للمـــرأة البحرينية البيئة 
الخصبـــة ومنـــاخ العمـــل كـــي تبـــرز ذاتهـــا وتتحمل مســـؤولية المشـــاركة 
الوطنيـــة فـــي بناء الدولـــة الحديثة وتنميتهـــا وازدهارهـــا وتطورها، فقد 
أولـــت قيـــادة البالد حفظهـــا هللا تعالى اهتماما بالغا بصـــون حقوق المرأة 
كاملة وحفظ كرامتها وإعالء مكانتها وأهمية دورها وتمكينها كي تكون 

شريكا فاعال في نهضة المجتمع البحريني وتقدمه.

فـــي هـــذا المقام ال يفوتنا أن نشـــيد بالدور الكبير الـــذي يقوم به المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة حفظهـــا هللا واإلنجـــازات والمكتســـبات التـــي قـــام بهـــا هـــذا 
المجلس الموقر منذ تأسيسه في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية اآلنية 

والمستقبلية.
اليـــوم ال يخفـــى على الجميع أن المرأة البحرينية تبـــوأت المناصب العليا 
فـــي مفاصل الدولـــة المختلفة وفـــي المحافل الدولية وذلـــك انطالقا من 
فكرة المســـاواة فـــي الحقوق وتكافؤ الفرص، وقـــد أثبتت من خالل تلك 
المواقع المتقدمة قدرتها ونجاحاتها ودورها الريادي البارز، واســـتطاعت 
أيضـــا بجهودهـــا وصبرهـــا أن تضـــع بصماتهـــا الواضحـــة علـــى مختلـــف 

األصعدة.
بنت البحرين تستحق اإلشادة بعد أن أثبتت وصولها للريادة وتستحق  «

كذلك الوقوف معها ومؤازرتها، فالمرأة البحرينية نصف المجتمع، وال 
يمكن ألي مجتمع من المجتمعات أن يتطور وينمو إذا كان نصفه اآلخر 

معطال في صوره المختلفة. وعساكم عالقوة.

د. راغدة درغام

بدور عدنان

bedoor.articles
@gmail.com

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



أعلنت إدارة الفورموال 1 في 13 مارس 2020 بالتشــاور مع حلبة البحرين الدولية 
واالتحــاد البحرينــي للســيارات، عــن تأجيل ســباق جائــزة البحرين الكبــرى لطيران 
الخليج للفورموال 1 2020، الذي سينطلق في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.

الرئيـــس  أكـــد  التأجيـــل،  علـــى  وتعليًقـــا 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ 
ســـلمان بن عيســـى آل خليفـــة قائالً “لقد 
كنـــا فـــي مناقشـــات مســـتمرة مـــع إدارة 
الفورموال 1 واالتحاد الدولي للســـيارات 
فـــي األســـابيع األخيـــرة، وذلـــك لتطـــور 
الوضـــع فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس كورونـــا 
كوفيـــد 19 عالمًيا، هذا القرار تم االتفاق 
عليه مـــن قبل الطرفان بتأجيل الســـباق 
إلـــى  بالنظـــر  عملـــه  يجـــب  الـــذي  وهـــو 
التطورات األخيـــرة لحماية صحة جميع 

المعنيين”.
وأضـــاف “ســـنعمل عن كثب مع شـــركائنا 

الدولـــي  واالتحـــاد   1 الفورمـــوال  فـــي 
للســـيارات على مراقبة الوضـــع العالمي، 
ونأمـــل أن نكون قادريـــن على الترحيب 
بعودة سباق الفورموال 1 في وقت الحق 
من هـــذا العـــام، وأخيـــرا نتمنـــى للجميع 

الصحة والسالمة”.

نص البيان

فـــي ضـــوء االنتشـــار العالمـــي المســـتمر 
وبعـــد   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
المناقشـــات الجارية مـــع االتحاد الدولي 
الدوليـــة  البحريـــن  وحلبـــة  للســـيارات 
واالتحاد البحريني للسيارات والحكومة 

الفيتناميـــة، والقائميـــن علـــى اســـتضافة 
الســـباق، تم اتخـــاذ قرار مـــن قبل جميع 
األطـــراف لتأجيـــل كال الســـباقين المقرر 
عقدهمـــا فـــي 19 وحتـــى 22 مـــارس و3 

حتى 5 أبريل على التوالي.
وبعـــد اإلعـــالن عـــن إلغـــاء ســـباق جائزة 
أســـتراليا الكبـــرى هذا األســـبوع؛ بســـبب 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
 1 الفورمـــوال  اتخـــذت  العالـــم،  مســـتوى 
واالتحاد الدولي للســـيارات والمروجون 
هـــذه القـــرارات؛ مـــن أجل ضمـــان صحة 
وســـالمة الموظفيـــن، والمشـــاركين فـــي 

البطولة والجماهير فهم همنا األساس.
وتواصـــل الفورموال 1 واالتحـــاد الدولي 
مـــع  وثيـــق  بشـــكل  العمـــل  للســـيارات 
مروجـــي الســـباق في البحريـــن وفيتنام 
لمراقبـــة  العالميـــة،  الصحـــة  ومنظمـــة 
الوضع واتخاذ الوقت المناســـب لدراسة 

جـــدوى التواريخ البديلـــة المحتملة لكل 
سباق في وقت الحق من العام.

ونتيجـــة لذلك، تتوقع البطولة ان تنطلق 
مجـــددا فـــي أوروبـــا نهايـــة مايـــو، ولكن 
نظـــًرا للزيـــادة الكبيرة لفيـــروس كورونا 
فـــي أوروبا فـــي األيام األخيرة، فســـيتم 

مراجعة ذلك بانتظام.
ومـــن جهتـــه صـــرح رئيـــس الفورموال 1 
“إن  كاري  تشـــيس  التنفيـــذي  والمديـــر 
الوضـــع العالمـــي فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس 
كورونـــا )كوفيد 19( صعـــب للغاية للتنبؤ 
بـــه، ومـــن حقنـــا أن نأخـــذ وقًتـــا لتقييـــم 
الصحيحـــة.  القـــرارات  واتخـــاذ  الوضـــع 
نتخـــذ هـــذا القـــرار مـــع االتحـــاد الدولـــي 
ســـالمة  لضمـــان  ومروجينـــا  للســـيارات 
فـــي  وجماهيـــر  المشـــاركين  جميـــع 
البحريـــن  جائـــزة  ســـباق   ،1 الفورمـــوال 
الكبرى ســـباق مثير فـــي تقويمنا، ونحن 

نتطلـــع إلى العـــودة إلى هنـــاك في أقرب 
وقـــت ممكـــن”. ومـــن جانبـــه أكـــد رئيس 
االتحـــاد الدولـــي للســـيارات جـــون تـــود 
“حماية الناس أوالً، فقد جاء قرار تأجيل 
ســـباقات الفورموال 1 بعد مشاورات بين 
إدارة الفورمـــوال 1 واالتحـــاد البحرينـــي 
للســـيارات والجهة المنظمـــة الفيتنامية، 

فهـــو القـــرار الوحيـــد الممكن النظـــر إليه 
في ظـــل المعلومـــات المتاحة لنـــا حالًيا. 
وما زلنا نعتمد على المشـــورة من منظمة 
الصحـــة العالمية والحكومات، وســـنعمل 
معهـــم طوال هـــذه الفتـــرة للحرص على 
سالمة المشـــجعين والمشاركين وجميع 

مجتمع رياضة السيارات”.

اللجنة اإلعالمية

تأجيل سباق جائزة البحرين للفورموال 1

من فعاليات الفورموال 1
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أنــاب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، رئيــس الحرس 
الوطني الفريق أول الركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، لحضور مهرجان 
كأس جاللــة الملــك لســباق الخيــل، والذي نظمه نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل 

عصر أمس على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

حضـــر الســـباق ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل وممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، ورئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية  ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمد آل خليفـــة،  و  نائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، ونائـــب رئيـــس المجلس 
األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة، كمـــا حضـــر الســـباق عـــدد مـــن 

أصحاب السمو.
وشـــهد الســـباق تفـــوق الجيـــاد المرشـــحة 
بتحقيقهـــا األنتصـــارات بكـــؤوس الســـباق 
حيـــث ســـجلت الجيـــاد “كحيـــالن عافـــص 
1708 - الطارق - وات أ ولكم” اسمها للمرة 
األولـــى في ســـجل الجياد الفائزة بكأســـي 
والجيـــاد  المحلـــي  للنتـــاج  الملـــك  جاللـــة 
المســـتوردة، فيمـــا كانـــت مفاجأة الســـباق 
بـــكأس  فورســـت”  “كـــوال  الحصـــان  فـــوز 
الميثاق بعد تفوقه على الجياد المرشحة.

وكان الشوط األول أقيم على كأس جاللة 
الملـــك لخيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلـــة 
المســـجلة في “ الواهو” مســـافة 1600 متر 
والجائزة 7000 دينار، واســـتطاع الحصان 
المرشـــح “كحيالن عافص 1708” ألسطبل 
فيصـــل  عبـــدهللا  وبقيـــادة  فيكتوريـــوس 

الثنائيـــة  ليحقـــق  بالفـــوز  تأكيـــد جدارتـــه 
الغالية هذا الموســـم بعد فوزه بكأس سمو 
ولي العهد، فيما جاء حامل اللقب الحصان 
اآلخر لنفس األسطبل “الجالبي 1544” في 

المركز الثاني.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي على كأس شـــركة 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  ســـبرنت  تترســـل 
1000 متـــر مســـتقيم  “مســـتورد” مســـافة 
والجائزة 5000 دينار، وأســـتطاع الحصان 
ألســـطبل  درايـــف”  ويـــل  “فـــور  المرشـــح 
جنـــرز ريســـنغ وبقيـــادة الفـــارس المتمـــرن 
عبدالرحيـــم جاســـم تحقيـــق فـــوزه الثاني 
هذا الموســـم بجدارة بعدمـــا فرض تفوقه 
فـــي  بأنطالقتـــه  الشـــوط  علـــى مجريـــات 
المقدمة من البداية حتى النهاية على رغم 
المنافسة التي واجهها في األمتار األخيرة 
مـــن جانب الفرس “ســـمر بلوســـوم” بقيادة 
صالح عيسى والتي ظهرت بصورة جيدة 

وحلت في المركز الثاني.

مفاجأة “كوال”

وأقيم الشـــوط الثالث علـــى كأس الميثاق 
للفئـــة الثانيـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة األولـــى 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 
8000 دينار، وشـــهد مفاجأة الســـباق التي 
كان بطلهـــا الحصـــان “كوال فورســـت” ملك 
محمـــد خالـــد عبدالرحيـــم وبقيـــادة أندرو 
أيليـــوت والـــذي فاجـــأ الجميـــع بمســـتواه 
وظهـــوره القـــوي وتحـــت إشـــراف المضمر 

العائد بعد غيبة ســـنوات طويلة الى مجال 
ســـباق الخيـــل حيـــدر أبراهيـــم الـــذي عمل 
علـــى إعـــداد الحصـــان بصـــورة قويـــة لهذا 
الســـباق وأســـتطاع خاللـــه التفـــوق علـــى 
الجيـــاد المرشـــحة عندما شـــق طريقه في 
المقدمـــة منذ البدايـــة وحافظ على تقدمه 
حتـــى النهاية على رغم محاوالت الحصان 
“ ثور كهيل ســـتار “ ألسطبل العاديات الذي 
جاءت محاوالتـــه متأخرة ليكتفي بالمركز 
الثانـــي ويفقـــد لقـــب كأس الميثـــاق الـــذي 

سيطر عليه في الموسمين الماضيين.

“الطارق” يحلق

وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس جاللـــة 
الملك لجياد الدرجـــة األولى “نتاج محلي” 
مسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار، 
وتمكـــن الحصان المرشـــح “الطـــارق” ملك 
الفـــارس  وبقيـــادة  نـــاس  فـــوزي  عبـــدهللا 
اســـمه  تســـجيل  فريـــس  أدري  الهولنـــدي 
للمـــرة األولـــى في ســـجل الفائزيـــن بكأس 

الملـــك للنتـــاج المحلـــي والـــذي جـــاء عبـــر 
خطـــة موفقـــة مـــن خـــالل وضـــع الفـــرس 
األخرى لنفـــس األســـطبل “فالنتاين” ورقة 
تكتيكيـــة أنطلقـــت فـــي المقدمة لتســـحب 
معهـــا الحصـــان المنافس “دليـــل” فيما ظل 
الحصـــان “الطـــارق” متأهبـــًا لألنطـــالق بعد 
خـــط المســـتقيم ليحلق فـــي المقدمة دون 
منافـــس وينهـــي الشـــوط لصالحـــه بفـــارق 
مريح عن الحصان الثاني “دليل”، ويسجل 
فـــوزه الثانـــي بعد فـــوزه بداربـــي البحرين 

.2020

سيطرة “فيكتوريوس”

وأقيـــم الشـــوط الخامـــس واألخيـــر علـــى 
كأس جاللة الملك للفئة األولى من الدرجة 
متـــر   2400 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى 
والجائـــزة 20000 دينار، وجـــاءت النتائج 
والترشـــيحات  التوقعـــات  مـــع  متماشـــية 
بسيطرة كتيبة جياد أسطبل فيكتوريوس 
على المراكز الثالثة األولى والتي أنطلقت 
نحـــو المقدمـــة بعد خـــط المســـتقيم حيث 
حســـم الحصان “وات أ ولكم” بقيادة بريت 
دويـــل الفوز بالـــكأس الغاليـــة للمرة األولى 

بجـــدارة وتفـــوق متفوقـــًا علـــى الحصـــان 
اآلخر لنفس األسطبل “جزيل” بقيادة أدري 
فريـــس فيما جاء الحصان “فيل دوســـول” 
المركز الثالث، ثم الحصان “برشـــر بوينت” 

ألسطبل المحمدية رابعًا.

تتويج الفائزين

وقـــام نائـــب راعـــي الحفـــل ســـمو الشـــيخ 
بتتويـــج  آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  محمـــد 
الفائزيـــن بكؤوس جاللة الملك، حيث قدم 
ســـموه كأس جاللـــة الملك للجيـــاد العربية 
إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
كمـــا قـــدم كأس جاللة الملك لجيـــاد النتاج 
المحلـــي الى المالـــك الفائز عبـــدهللا فوزي 
نـــاس، ثـــم قدم ســـموه كأس جاللـــة الملك 
للجياد المســـتوردة، إلى سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، كما قدم ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيســـى آل خليفة كأس الميثاق 
إلى المالك الفائـــز محمد خالد عبدالرحيم، 
فيمـــا قـــدم الســـيد جاســـون ســـينغ ممثـــل 
شـــركة تترســـلس كأس تترسلس الى سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.

متابعة لسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ محمد بن عيسى خالل التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ محمد بن عيسى خالل التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ محمد بن عيسى

متابعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن عيسى

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل التتويجسمو الشيخ ناصر بن حمد

ــن ــزي ــائ ــف ــج ال ــوي ــت ــت ــرس الـــوطـــنـــي ل ــحـ ــو رئـــيـــس الـ ــم ــاب س ــ ــك أنـ ــل ــم جـــالـــة ال

“فيكتوريوس” يخطف أغلى الكؤوس ومفاجأة “كوال”



تمكن فريق االتفاق من قلب الموازين على االتحاد وحول تخلفه إلى فوز جدير ومستحق بنتيجة )23/22( في المباراة التي جمعتهما مساء 
الجمعة في ختام الجولة األولى من سداسي دوري الدرجة األولى لكرة اليد. وكان الشوط األول قد انتهى بالتعادل )13/13(، وبذلك خطى 

االتفاق الخطوة األولى نحو المنافسة على لقب الدوري وأصبح رصيده 3 نقاط فيما نقطة هي حصيلة االتحاد من هذه الخسارة.

ويديـــن االتفاق لهذا الفوز إلى حارســـيه 
اللـــذان  عبـــاس  علـــي خميـــس وجعفـــر 
تصديا ألهم كـــرات المباراة في الثواني 
الناشـــئ  وإلـــى  عمرهـــا،  مـــن  األخيـــرة 
محمد حميـــد الذي كان مميزًا بتحركاته 

وتسجيله لألهداف.

الشوط األول

بداية ســـريعة وقويـــة ومندفعة من كال 
العبـــي الفريقيـــن، األمـــر الـــذي أضفـــى 
المتعـــة واإلثـــارة فـــي أحـــداث الشـــوط 
األول الـــذي انتهـــى بالتعـــادل )13/13(. 
التكافئ كان سيد الموقف في المستوى 

الفني للشوط األول مع أفضلية لالتحاد 
بفـــارق  بالنتيجـــة  األســـبقية  أخـــذ  فـــي 
هدفيـــن تارة وهـــدف تارة أخـــرى حتى 
الثوانـــي الـــذي تمكـــن فيـــه االتفـــاق من 

معادلتها.
االتحـــاد ظهـــر بـــأداء جيد فـــي النواحي 
وعـــدم  خطوطـــه  بإحـــكام  الدفاعيـــة 
إفســـاح المجال الختراق حصونه، ولكن 
عابـــه ضعـــف التغطيـــة لالعبـــي خصمـــه 
المندفعين من الخلف وهذا ما أسفر عن 
اهتزاز شـــباكه مرارًا وتكرارًا رغم نجاح 
حارســـه علي الطويل فـــي تصدي بعض 
الكرات. وفي الهجوم كان مميزًا بتنويع 

مصـــادر التســـحيل، بين الخـــط الخلفي 
لعبدهللا علـــي ومهدي علي وفي الدائرة 

لعلي الموالني والجناح صالح عيد.
وفـــي المقابـــل االتفـــاق عانى كثيـــرًا في 
باختـــراق خطوطـــه  الدفاعـــي  الجانـــب 
بشكل مستمر ومن مختلف المراكز، كما 
أن تغطيتـــه لالعبي االتحـــاد المصوبين 
من الخلف لم تكن بذات الفاعلية وغاب 
التوفيـــق عن حارســـه جعفـــر عباس في 
بادئ األمر ليتحسن بعدها بدخول علي 
خميس. وفـــي الجانـــب الهجومي، عمد 
الفريق للتسجيل عبر العمق والتصويب 
البعيـــد والـــذي تميـــز فيه العبه الناشـــئ 

محمـــد حميـــد بشـــكل ملفت ثـــم فيصل 
أكبـــر  علـــى  الرقابـــة  ظـــل  فـــي  محمـــد 
المرزوق، وتمكن مجيد حميد التسجيل 
عبر االختراق والدائرة، وغابت الفعالية 

تمامًا في األجنحة والدائرة.

الشوط الثاني

لـــم يختلـــف الحـــال كثيـــرًا عـــن ســـابقه، 
التقـــدم  فـــي  األســـبقية  أخـــذ  االتحـــاد 

بالنتيجـــة حتـــى فارق 3 أهـــداف بفضل 
تصدي حارسه الطويل وسواعد عبدهللا 
علـــي ومهدي علـــي وعلـــي الموالني، إال 
أن االتفـــاق أعاد الكـــرة بالعودة لتقليص 
بجهـــود  وتعديلهـــا  تدريجيـــًا  النتيجـــة 

فيصل محمد ومحمد مجيد.
الفريقـــان وقعـــا فـــي أخطـــاء هجوميـــة 
كثيـــرة أضاعـــت عليهما فرصـــًا لتحقيق 

المبـــاراة  مجـــرى  وتغييـــر  األهـــداف 
وخصوصـــًا االتحاد الـــذي لعب منقوص 
لُيحســـن  حرجـــة،  أوقـــات  فـــي  العـــدد 
االتفـــاق التعامـــل مـــع الدقائـــق األخيرة 
لصالحـــه  الهدفيـــن  فـــارق  ويخطـــف 
ويتمكن حارســـيه علـــي خميس وجعفر 
الكـــرات  ألهـــم  التصـــدي  مـــن  عبـــاس 

ويخرجان بفريقهما بنتيجة الفوز.

االتفاق يتغلب على االتحاد بصعوبة

لقاء االتفاق واالتحاد
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أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري ناصر بن حمد الممتاز عن فوز 
الرفاع على الحالة بنتيجة )2-3(، الحد على األهلي )0-1(، النجمة على البســيتين )-2

0(، المحرق على الشباب )0-1(، وتعادل المنامة مع الرفاع الشرقي )0-0(.

جـــاء ذلك في المباريات التي أقيمت يوم 
أمـــس بدون حضور جماهيري بعد تعليقه 

ضمن اإلجراءات االحترازية.
وتقـــام يـــوم الثلثـــاء المقبـــل الموافق 17 
مارس الجاري مبـــاراة مؤجلة من الجولة 
األولـــى وتجمـــع المحـــرق مع الرفـــاع عند 
6.30 مســـاء علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة 

الرياضية.

الحالة والرفاع

تمكن الحالة من التقدم مبكرا في المباراة 
بعدما سدد محمود عبدالرحمن كرة ثابتة 
ارتـــدت مـــن حـــارس الرفـــاع ســـيد شـــبر 
علـــوي، وتابعها أحمد راشـــد فـــي المرمى 
عنـــد الدقيقة )10(. وســـجل الرفاع هدف 
التعادل بعد كرة مرتدة من حارس الحالة 
إبراهيـــم لطـــف هللا وتابعها ســـيد هاشـــم 
عيسى )14(. وشـــهدت الدقيقة )18( طرد 
إداري الحالـــة جمـــال الســـعدون. وســـدد 

علي كرة قوية سكنت مرمى الحالة معلنا 
الهـــدف الثاني للرفاع )28(. وفي الشـــوط 
الثانـــي، ســـجل إبراهيم المشـــخص هدف 
التعـــادل للبرتقالـــي مـــن كرة قويـــة داخل 
الرفـــاع  وخطـــف   .)69( الجـــزاء  منطقـــة 
هـــدف الفز في الدقيقة )5+90( عبر ســـيد 
هاشـــم عيســـى. وشـــهدت المبـــاراة طـــرد 
العـــب الرفـــاع ســـيد هاشـــم عيســـى بعـــد 
تســـجيله هدف فريقه الثالـــث والثاني له 
شخصيا. أدار المباراة الحكم محمد خالد، 
وعاونه صالح جناحي وســـلمان طالسي، 

والحكم الرابع عمار محفوظ.

الحد واألهلي

نجـــح الحـــد في تحقيق فـــوز ثمين ومهم 
علـــى حســـاب األهلي بهـــدف دون مقابل، 
وجـــاء الهـــدف بأقـــدام الالعـــب عبـــدهللا 
جناحي في الدقيقة )4( من زمن المباراة. 
وشـــهد اللقـــاء إضاعـــة ركلـــة جـــزاء مـــن 
قبـــل العب الحـــد محمـــد عبدالوهاب في 
الشوط الثاني. أدار المباراة الحكم محمد 

بونفور، وعاونه ياسر تلفت وأحمد سيف، 
والحكم الرابع وليد محمود.

البسيتين والنجمة

حقق النجمة فوزا مســـتحقا على حســـاب 
البسيتين بهدفين دون رد، وجاء الهدفان 
في الشـــوط األول عبـــر الالعب علي مدن 

في الدقيقتين )23( و )42(.
عبـــدهللا،  عيســـى  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه عبـــدهللا صالـــح وســـيد فيصـــل 

علوي، والحكم الرابع خليل فارس.

الشباب والمحرق

تمكـــن المحـــرق مـــن تحقيـــق فـــوز ثميـــن 
ومهم على حســـاب الشـــباب بهـــدف دون 
رد حمـــل إمضـــاء الالعـــب إيفرتـــون فـــي 

الدقيقة )55( من زمن المباراة.
أدار المبـــاراة الحكـــم علـــي الســـماهيجي، 
وعاونه ســـيد جالل محفوظ وعلي سعد، 

والحكم الرابع .

المنامة والرفاع الشرقي

خـــرج فريقـــا المنامـــة والرفـــاع الشـــرقي 
بالتعـــادل الســـلبي بـــال أهداف؛ ليتقاســـما 

نقاط المباراة.
أدار المبـــاراة الحكـــم إســـماعيل حبيـــب، 
وعاونـــه نواف شـــاهين وعبدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

ــة عـــلـــى الــبــســيــتــيــن ــم ــج ــن ــل ــي ل ــائـ ــنـ ــرق.. وثـ ــ ــح ــ ــم ــ ــاع وال ــرفـ ــلـ ــوز صـــعـــب لـ ــ فـ

الحد يواصل صدارته في دوري ناصر بن حمد الممتاز

 تعادل سلبي بين 
المنامة والرفاع 

الشرقي

أحمد مهدي   |   تصوير رسول الحجيري وخليل إبراهيم

علي مجيد

المباريات أقيمت بدون حضور جماهيريالحد واصل تصدره

من لقاء النجمة والبسيتين

من لقاء المنامة والرفاع الشرقي

المحرق جدد تفوقه على الشباب

فرحة علي مدن بأحد هدفيه

فرحة الرفاع بهدف الفوز

من لقاء الحد واألهلي

من لقاء المحرق والشباب

المباريات أقيمت بدون حضور جماهيري

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

يشــارك العب منتخبنا الوطني للســنوكر حبيب صباح في بطولة دبي الدولية الثانية للســنوكر، والتي انطلقت منافســاتها في 5 
مارس وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

ولعـــب حبيـــب يـــوم الخميـــس أولى 
مبارياتـــه في البطولة عبر الدور 64، 
وتمكـــن من تحقيق فـــوز جدير على 
عيـــاد طـــارق بنتيجـــة )0/4(، ليتأهل 
اليـــوم  ســـيقام  والـــذي   ،32 للـــدور 

السبت.
بمشـــاركة  البطولـــة  هـــذه  وتمتـــاز 

نخبـــة كبيرة مـــن العبي ومتمرســـي 
الســـنوكر، وتشهد منافســـاتها الكثير 
مـــن القوة والندية بين الالعبين؛ من 
أجل تحقيـــق االنتصارات والوصول 
للمراكـــز المتقدمـــة المنافســـة. وبلـــغ 
عـــدد المشـــاركين فـــي البطولة 106 
تـــم  وقـــد  دولـــة،   12 مـــن  العبيـــن 

توزيعهـــم على 22 مجموعة بواقع 4 
و5 العبين في كل مجموعة.

ولـــم يشـــارك العبنـــا حبيـــب صبـــاح 
مـــن  كونـــه  المجموعـــات؛  دور  فـــي 
المصنفيـــن الــــ 16 البطولة الســـابقة، 
 64 للـــدور  ينتقـــل  يجعلـــه  والـــذي 
مباشـــرة. ووضعت اللجنـــة المنظمة 

للبطولة جوائز مالية كبيرة لمختلف 

المراكز المتقدمة، إذا سينال صاحب 

المركز األول 15 ألف درهم، والثاني 

والرابـــع  والثالـــث  درهـــم،   7.500

3.700 درهـــم، ومن الخامس للثامن 
1.800 درهم، ومن التاســـع للسادس 
عشـــر 900 درهـــم، فيمـــا ســـيتحصل 
صاحـــب “أعلـــى بريك” فـــي البطولة 

على جائزة 3 آالف درهم.

صباح يشارك في بطولة دبي الدولية للسنوكر

لقطة لالعب حبيب صباح 

تألق الحارسين 
خميس وعباس 

والناشئ محمد 
حميد

الحــــد

المحرق

الرفاع الشرقي

الرفاع

المنامة

28

25

20

18

15

نقطة من 11 مباراة

نقطة من 10 مباراة

نقطة من 11 مباراة

نقطة من 10 مباراة

نقطة من 11 مباراة

ترتيب الدوري

النجمة

األهلي

البسيتين

الشباب

الحالة

15

11

8

7

5

نقطة من 10 مباراة

نقاط من 11 مباراة

نقطة من 11 مباراة

نقاط من 11 مباراة

نقاط من 11 مباراة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



المؤيد: ذاكرة البحرين ستحتفظ بإسهامات الفقيد

نعــى وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيــد ببالغ الحزن واألســى النائــب الثاني لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي انتقل إلى جوار ربه 
تــاركا وراءه إرثــا رياضيــا وشــبابيا علــى مختلف األصعدة ومســيرة حافلة بالعطــاء في خدمة 

مملكة البحرين. 

وقـــال أيمـــن المؤيـــد “فقـــدت البحرين الشـــيخ 
عيســـى بـــن راشـــد آل خليفـــة هذه الشـــخصية 
العظيمـــة التـــي نالـــت كل االحتـــرام والتقديـــر 
مـــن أبنـــاء البحريـــن، وســـاهمت بدور أساســـي 
فـــي وضع اللبنات األساســـية للحركة الشـــبابية 
والرياضيـــة فـــي مملكـــة البحرين، وســـاهم في 
فـــي  واســـتمر  تطويرهـــا  إســـتراتيجية  رســـم 
العطـــاء الشـــبابي والرياضـــي من خـــال تقلده 
العديـــد مـــن المناصـــب القيادية فـــي الرياضية 

الشبابية”. 
وبيـــن وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة “كانت 
للفقيـــد الراحـــل الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
خليفة إسهامات بارزة على المستوى الخليجي 
والعربـــي واإلقليمـــي والقاري، وســـاهم بصورة 
مباشـــرة فـــي االرتقـــاء بالمؤسســـات الرياضية 
والشـــبابية عبـــر تقلـــده العديـــد مـــن المناصـــب 
القيادية العليا في تلك المؤسســـات، وســـاهم - 
رحمـــه هللا - بتـــرك بصماته الواضحـــة في تلك 

المؤسســـات التي تشـــهد حاليا ازدهارا وتطورا 
فـــي منظومتها اإلداريـــة والفنيـــة بفضل الدور 
األساســـي والمؤثـــر الـــذي لعبـــه فـــي االرتقـــاء 

بعملها”. 
وتابـــع أيمـــن المؤيـــد “نســـتذكر مناقـــب الفقيد 
الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة فـــي إثراء 
الحركـــة الرياضيـــة علـــى المســـتوى الخليجي، 

حيث ارتبط اســـمه بكأس الخليج العربي لكرة 
القـــدم؛ بوصفـــه أحـــد رموزهـــا الذيـــن عاصروا 
منذ انطاقتها وحملوا على عاتقهم مســـؤولية 
االرتقاء بها والحفاظ على منجزاتها والمساهم 

من خالها بالنهوض بكرة القدم الخليجية”. 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأضـــاف 
“ســـيبقى عطاء وإرث الشـــيخ عيسى بن راشد 
فـــي  محفوظـــا  الناصـــع  وتاريخـــه  خليفـــة  آل 
ذاكـــرة البحريـــن والذاكرة الخليجيـــة والعربية 
واإلقليمية، وســـيبقى رزما من رمـــوز رياضتها 
الذيـــن ضحوا وبذلوا الكثير في ســـبيل رفعتها 
ورقيهـــا، داعيـــن هللا أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 

وزير شؤون الشباب والرياضة مع الفقيدرحمته ويسكنه فسيح جناته”.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

بمزيد من الحزن واألسى، تنعى اللجنة األولمبية البحرينية فقيدها النائب الثاني لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، الرئيس الفخــري للجنة األولمبية البحرينية الشــيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد مسيرة حافلة 
بالبــذل والعطــاء فــي خدمة الحركــة الرياضية المحلية والخليجية والعربية واآلســيوية 

ألكثر من خمسين عاما.

وأعرب األمين العام للجنة األولمبية محمد 
النصـــف عـــن خالـــص التعـــازي والمواســـاة 
إلى عموم األســـرة الكريمة المالكة وشـــعب 
البحرين واألســـرة الرياضية بوفاة الشـــيخ 
آل خليفـــة، مســـتذكرا  راشـــد  بـــن  عيســـى 
تشـــييد  فـــي  الفقيـــد  وعطـــاء  إســـهامات 
القواعـــد المتينة للرياضـــة البحرينية وبناء 
بينهـــا  ومـــن  الرياضـــي  العمـــل  مؤسســـات 
تأســـيس اللجنة األولمبية فـــي العام 1979 
ليكـــون أول رئيس لها على امتداد نحو 29 
عاما خدم فيها الحركة األولمبية بكل تفان 

وإخاص.

وأضـــاف النصـــف )برحيـــل الشـــيخ عيســـى 
بن راشـــد آل خليفـــة، فإن مملكـــة البحرين 
خســـرت واحدا مـــن أبرز رجاالتهـــا وفقدت 
والعربيـــة  والخليجيـــة  المحليـــة  الرياضـــة 
واآلســـيوية أحـــد أبـــرز رموزهـــا علـــى مـــر 
التاريخ بعد أن ترك الفقيد بصمات واضحة 
وإنجازات بارزة فـــي مختلف المواقع التي 
شـــغلها ليحظـــى باحتـــرام ومحبـــة وتقدير 

الجميع(.
الرياضيـــة  الحركـــة  أن  النصـــف  وأكـــد 
واألولمبية ستظل تتذكر إسهامات ومناقب 
الراحـــل جيـــا بعد جيـــل، مؤكدا بأن اســـم 

الشـــيخ عيســـى بن راشـــد ســـيظل محفورا 
فـــي ذاكـــرة ووجـــدان كل أبنـــاء البحريـــن 
والخليـــج والوطن العربي؛ كونـــه قائدا فذا 
وملهمـــا ملك قلوب الجميع بأخاقه العالية 

وتواضعه.
وختم النصف تصريحه “ندعو هللا سبحانه 
وتعالـــى أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه 
ويســـكنه فســـيح جناته ويلهـــم أهله الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون..”.

محمد النصف

أكــد أن الرياضة فقدت أحــد أبرز رموزها علــى مر التاريخ
النصف: عيسى بن راشد سيبقى محفوًرا في الذاكرة

اللجنة اإلعالمية

ببالــغ الحــزن واألســى، نعــى رئيــس االتحاد البحرينــي لكرة الســلة طالل كانو 
النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الفقيد الشيخ عيسى 
م من خالله  بــن راشــد آل خليفــة “هرم الرياضة” بعد مشــوار وطني حافل قــدَّ

خدمات جليلة للمملكة في مختلف المواقع. 

وأكـــد كانو أن مملكـــة البحرين فقدت 
برحيـــل الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
اســـتحوذت  فـــذة  شـــخصية  خليفـــة 
علـــى محبـــة واحتـــرام أبنـــاء الوطـــن 
جميعا، ولعبت أدوارا حيوية في بناء 
مؤسســـات العمـــل الرياضـــي وصياغة 
مفردات المنجـــزات الكبيـــرة للرياضة 

البحرينية على مر السنين.
واســـتذكر رئيس اتحاد الســـلة مناقب 
الفقيـــد الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
خليفـــة التـــي جســـدها خال مشـــوار 
الوافـــر  بالعطـــاء  الحافلـــة  حياتـــه 
مختلـــف  فـــي  الفاعلـــة  وإســـهاماته 

المجـــاالت بما فيهـــا الجانب الشـــبابي 
والرياضـــي، والذي تمكـــن - رحمه هللا 
- مـــن وضـــع اللبنات األساســـية لهذين 

القطاعين في المملكة.
وقال كانو إن رحيل الشيخ عيسى بن 
راشـــد ال ُيعـــد خســـارة للبحرين فقط، 
بـــل للرياضـــة الخليجيـــة والعربية؛ لما 
للفقيـــد مـــن إســـهامات عديـــدة علـــى 
الصعيد الخارجي من خال المناصب 
التـــي تبوأها، ومثـــل رحيله غصة لكل 
الرياضييـــن الخليجييـــن والعرب، وما 
علـــى  وأســـف  مـــن حســـرة  شـــاهدناه 
وفاتـــه إنمـــا يـــدل علـــى أنـــه مـــن أكثر 

الشـــخصيات المحبوبـــة رياضيا؛ نظرا 
لعفويتـــه وتصريحاتـــه المليئـــة بـــروح 

الطرافة التي يتمتع بها.
وأعرب كانو عن عزائه ومواساته في 
رحيـــل المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى، 
سائا العلي القدير أن يرحمه ويدخله 
أهلـــه وذويـــه  ويلهـــم  فســـيح جناتـــه 

الصبر والسلوان.

طالل كانو

والعربية الخليجية  وللرياضة  للبحرين  خسارة  رحيله  أن  أكد 
كانو: شخصية فذة استحوذت على محبة أبناء الوطن

استذكر مناقبه 
على الصعيد 

المحلي والخليجي 
والعربي والقاري

سبورت

جمـــوع  ودعـــت  الحـــزن،  ببالـــغ 
الجمعـــة،  أمـــس  صبـــاح  غفيـــرة 
جثمان الشـــيخ عيســـى بن راشد 
الحنينيـــة  بمقبـــرة  خليفـــة  آل 

بالرفاع.
وحضر مراســـم التشييع عدد من 
الشـــخصيات الرســـمية والوزراء 
ورجال األعمـــال وجمع غفير من 

المواطنين.

ببالغ الحزن... عيسى بن راشد يوارى الثرى

Sports@albiladpress.com

السبت 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 - العدد 4169
16

بن هندي يستذكر مناقب الفقيد عيسى بن راشد
والرياضية الشبابية  الــحــركــة  درب  فــي  ورفــيــًقــا  ــًزا  ــزي ع أًخـــا  فقدنا 

أكــد مستشــار جاللــة الملــك لشــؤون الشــباب والرياضة صالح عيســى بن هنــدي المناعي أن مملكــة البحرين فقدت 
برحيل النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة شخصية عظيمة 
وبارزة كان لها األثر اإليجابي في االرتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي على المستوى المحلي والخليجي والعربي 
والقاري، مؤكدا أن رحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة سيترك فراغا كبيرا في الوسط الرياضي؛ بوصفه من 

الشخصيات البارزة والمؤثر، والتي تتكئ على تاريخ ناصع ومشرف في العمل الرياضي على مختلف األصعدة. 

وقـــال بـــن هنـــدي “رحل الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة بعد 
مســـيرة حافلـــة مـــن العطـــاء في 
خدمـــة المملكـــة وخصوصـــا في 
والرياضـــي،  الشـــبابي  القطـــاع 
رحمـــه   - فيـــه  بـــذل  والـــذي 
مـــن  مضاعفـــة؛  جهـــودا   - هللا 
أجـــل وضـــع اللبنـــات األساســـية 
خـــال  مـــن  القطاعيـــن  لهذيـــن 

تقلُّـــده المناصـــب القياديـــة فـــي 
المشـــرفة  المؤسســـات والهيئات 
علـــى تطوير القطاعيـــن المهمين 

في المملكة”. 
 وتابع بن هندي “إسهامات الشيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة كانت 
كبيـــرة على المســـتوى الخليجي 
مـــن  وتبـــرز  والقـــاري،  والعربـــي 
كأس  اإلســـهامات  تلـــك  بيـــن 

الخليج العربي الذي كان - رحمه 
هللا - واحـــدا مـــن أبـــرز رموزهـــا 
وشـــخصياتها التي حرصت على 
االرتقـــاء بهـــا وتطويرهـــا بصورة 
علـــى  والمحافظـــة  مســـتمرة 

إنجازاتها”. 
تصريحـــه  هنـــدي  بـــن  واختتـــم 
بالقول “فقدنـــا أخا عزيزا ورفيقا 
الشـــبابية  الحركـــة  درب  فـــي 

إسهاماته  والرياضية”، مستذكرا 
المتميزة في القطاعين الشـــبابي 

والرياضي.

صالح بن هندي

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نعــى رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفــة )هــرم الرياضــة( بعــد مشــوار وطنــي 

حافل قدم من خالله خدمات جليلة للمملكة في العديد من المناصب. 

واســـتذكر الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفـــة، مناقب الفقيد 
الشيخ عيســـى بن راشد آل خليفة، 
والتي جسدها خال مشوار حياته 
الحافلة بالعطاء الكبير وإســـهاماته 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  المميـــزة 
والرياضيـــة،  الشـــبابية  خصوصـــا 
مشـــيرا إلى أنه كان الرئيس الســـابع 
القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي  لاتحـــاد 
وقدم إسهامات متميزة لكرة القدم 
البحرينية ســـواء خال فترة توليه 

رئاسة االتحاد أو الفترات األخرى.

وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن فقـــدت 
شخصية كبيرة نالت كل االحترام 
والتقديـــر من أبناء البحرين؛ نظير 
دورها في وضع اللبنات األساسية 
للحركـــة الشـــبابية والرياضية في 
مملكـــة البحريـــن، عبـــر المســـاهمة 
في رســـم إســـتراتيجية تطويرها، 
مشـــيرا إلى أنـــه قدم عطـــاء كبيرا 
فـــي المجالين الشـــبابي والرياضي 
مـــن  العديـــد  تقلـــده  خـــال  مـــن 
الرياضيـــة  القياديـــة  المناصـــب 

والشبابية.

رئيس اتحاد الكرة ينعى عيسى بن راشد

ــن ــزي ــع ــم ــن ال ــ ــوع غـــفـــيـــرة م ــمـ ــع جـ ــي ــي ــش ــت حـــضـــر ال
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الخيريـــة  األعمـــال  لجنـــة  دشـــنت 
“متجـــر  أخيـــرا  اإلصـــاح  بجمعيـــة 
 KHAIRIA ـ  اإللكترونـــي  الخيريـــة 
متجـــر  أول  يعـــد  وهـــو   ”STORE
خيـــري إلكترونـــي مـــن نوعـــه علـــى 
مستوى البحرين، وهو منصة تسّوق 
إلكترونيـــة توفـــر منتجـــات تســـّوق 
لفكرة أو قضية إنســـانية يعود ريعها 
للعمـــل الخيـــري، في إطـــار تطويرها 
المســـتمر ألســـاليب تقديـــم خدمات 

العمل الخيري.
للجنـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبيـــن 
األعمـــال الخيريـــة بجمعية اإلصاح 
محمـــد ســـيار، أن المتجر يعد تجربة 
شراء فريدة من نوعها، إذ إن الزبون 
يرغـــب  منتـــج  شـــراء  باســـتطاعته 
فـــي اقتنائـــه أو اســـتخدامه، وفـــي 
نفـــس الوقـــت يقـــدم دعمـــا وتبرعـــا 

للقضيـــة التي يتـــم الترويـــج لها من 
قبـــل المتجـــر، كمـــا يوفـــر منتجـــات 
خصيًصـــا  تصميمهـــا  يتـــم  مبتكـــرة 
للمتجـــر ذات طابع حديث وشـــبابي 
يســـاهم في تنمية الوعي المجتمعي 
تجـــاه مختلـــف القضايـــا اإلنســـانية. 
ونوه ســـيار بـــأن عملية الشـــراء تتم 
إلكترونًيا بســـهولة وسرعة وفاعلية 
إذ يصـــل المنتـــج للزبـــون خال يوم 

أو يومين. 
وأشـــاد ســـيار بتفاعـــل المجتمـــع مع 
فكـــرة المتجر، إذ القـــى تفاعًا كبيًرا 
لكونـــه فكـــرة نوعيـــة ومبتكـــرة فـــي 
العمـــل الخيـــري واإلنســـاني، مؤكـــًدا 
أن هـــذه التجربـــة النوعيـــة ســـتكون 
منطلًقـــا للعديـــد مـــن األفـــكار التـــي 
الخيريـــة  األعمـــال  لجنـــة  تســـعى 

لتنفيذها مستقبًا.

يعـــد األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى البحريـــن

“خيرية اإلصالح” ُتدشن المتجر اإللكتروني
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األنصـــار  مجموعـــة  تأســـف 
جاليـــري  أنصـــار  وفروعهـــا 
و “أيـــه انـــد اتـــش” لتأجيـــل 
حفل الســـحب على السيارة 
فـــورد إكسبيديشـــن وجوائز 
أخرى قيمة، الذي كان مقررا 
إقامته يوم 27 فبراير 2020 
ومـــن ثـــم 12 مـــارس 2020؛ 
الظـــروف  بســـبب  وذلـــك 
بمراعـــاة  الخاصـــة  الحاليـــة 
العامـــة،  الصحـــة  شـــروط 

فيـــه  المشـــاركين  ووعـــدت 
باإلعان عن موعده الجديد 
علـــى  لهـــم  شـــاكرة  قريبـــا، 
ثقتهـــم الدائمة في مجموعة 

أنصار جاليري.

“أنصــــار جاليــــري” تـــؤجـــل 
السـحــــب علـــى الجـــوائـــز

تــــــجــــــربــــــة ســـــهـــــلـــــة لــــــكــــــل الـــــعـــــمـــــاء

“كريدي مكس” تطلق ميزة الدفع عن طريق الهواتف

أعلنت “كريدي مكس” عن أحدث ميزاتها في تطبيقها للهواتف النقالة حيث سيتمكن الزبون األن 
مــن حفــظ تفاصيل بطاقــة الخصم الخاصة به لتســهيل خدمة الدفع اإللكترونيــة وتوفير تجربة 
ســهلة وممتعة لجميع زبائنها. ســيتم حفظ معلومات بطاقة الخصم الخاصة بالزبون بشــكل آمن 
حتى يتمكن من إجراء عملية دفع سريعة، دون الحاجة إلى إضافة تفاصيل البطاقة لكل عملية.

ويوفر التطبيق بوابة إلكترونية آمنة مع تشكيلة 
واســـعة مـــن الخـــواص والمزايـــا، لتمنـــح الزبائن 
تجربـــة سلســـة ومتميـــزة، كمـــا يقـــدم التطبيـــق 
دعًمـــا واســـًعا لمعامـــات البطاقـــات اإلئتمانيـــة 
حيـــث يّمكـــن الزبائن الحصول بطريقة مباشـــرة 
على معلومات حســـاباتهم مثـــل الرصيد الحالي 

والرصيد التراكمي و مدفوعاتهم.
يتضمـــن التطبيـــق أيضـــًا أســـعار صـــرف عمات 
تنافســـية وفوريـــة لعماتها المتاحـــة في أحدث 

الاتامســـية   ”EX “كاردي  بطاقـــة  منتجاتهـــا 
متعددة العمات ومسبقة الدفع. 

كما ســـيتمكن الزبائـــن بواســـطة التطبيق تقديم 
طلبـــات خاصـــة مثـــل زيـــادة الســـقف االئتمانـــي 
لبطاقاتهـــم، وطلبـــات إصـــدار بطاقـــة جديدة أو 
إضافيـــة فضاً عـــن التعرف على آخـــر العروض 
وتحديـــث  مكـــس  كريـــدي  مـــن  الترويجيـــة 
معلوماتهـــم الشـــخصية وإجراء عمليـــات الدفع 

وإيقاف بطاقاتهم.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ــة الــمــلــكــيــة” ــري ــي ــخ ــر “ال ــ ــدة لــمــصــلــحــة أس ــ ــج ع ــرامـ بـ

السيد يشيد بدعم فندق الخليج لأليتام

اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة 
الخيرية الملكية مصطفى السيد، 
المديـــر العـــام اإلقليمـــي لفنـــادق 
فـــارس  البحريـــن  فـــي  الخليـــج 
األعضـــاء  مـــن  وعـــددًا  يقطيـــن، 
واإلدارة التنفيذيـــة بالفندق، في 
مكتبـــه بمقـــر المؤسســـة الخيرية 

الملكية بضاحية السيف.
وتـــم خـــال اللقاء مناقشـــة دعم 
فنـــدق الخليج أليتام المؤسســـة 
الخيريـــة الملكية، إذ تـــم االتفاق 
علـــى برامج عـــدة لمصلحة أســـر 
المؤسسة منها برنامج تخصيص 
دينـــار مـــن قيمـــة اإلفطـــار خال 
رمضان الكريم لمرضى الســـكري 
أطفـــال  لعـــاج  واحـــد  نـــوع 
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  المؤسســـة، 
وجبـــات إفطـــار لعـــدد مـــن أبنـــاء 

فرحـــة  ومشـــاركتهم  المؤسســـة 
الشهر الفضيل، إضافة إلى عرض 
بعض األعمال الفنية في الخيمة 
أبنـــاء  تبـــاع لصالـــح  الرمضانيـــة 

المؤسسة. 
الســـيد  تقـــدم  المناســـبة  وبهـــذه 

إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل 
إدارة فنـــدق الخليج على دعمهم 
الســـخي ألســـر الخيرية الملكية، 
بالشـــراكة  اهتمامهـــم  وعلـــى 
المجتمعية التي تسهم في توفير 
مزيـــد مـــن الخدمـــات والرعايـــة 

وجـــوه  علـــى  البســـمة  وإضفـــاء 
األســـر، متمنيـــًا لهـــم مزيـــدا مـــن 
التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن هذا 
األمر ليـــس بالغريـــب على فندق 
الخليـــج الســـباق دائمًا فـــي فعل 

الخير.

هذه الصفحة برعاية

المجموعة شكرت المشاركين 
على ثقتهم الدائمة

“زيــن” تستعــرض االقتصــاد الدائــري
أطلقت مجموعة زين تقريرها السنوي في 
قيـــادة الفكـــر بعنـــوان “االقتصـــاد الدائري: 
تضمين حلول مستدامة في محاولة إلنقاذ 
الكوكـــب”، الـــذي تســـتعرض فيـــه الكيفيـــة 
التـــي يتناســـب بهـــا االقتصـــاد الدائـــري مع 
بعـــض اآلثـــار المدمـــرة لتغيـــر المنـــاخ، وما 
سيوفره هذا النظام االقتصادي البديل من 
آليـــة إلدارة النفايـــات التي تتحـــد تماما مع 

اإلنتاجية االقتصادية والرفاهية البيئية.
مجـــاالت  فـــي  الرائـــدة  زيـــن  وأوضحـــت 
االبتكار الرقمي في أسواق الشرق األوسط 
وإفريقيـــا أنها تستكشـــف في هـــذا التقرير 
جوانـــب متعددة من االقتصاد الدائري، من 
خـــال تقديم تعريـــف واضح لـــه وجوانبه 
الدائـــري  االقتصـــاد  ومقارنـــة  المختلفـــة، 
بالنمـــوذج الخطـــي؛ وتســـليط الضوء على 

المخاطر التي تأتي مع النموذج الخطي.
وبينـــت المجموعـــة أن هـــذا التقريـــر يقدم 
أمثلـــة ودراســـات حالة عن الشـــركات التي 
تنفذ االقتصاد الدائري، كما يوضح الكيفية 
التـــي يمكـــن بهـــا تنفيـــذ االقتصـــاد الدائري 
بنجـــاح فـــي عالمنا اليـــوم، إذ اكتســـب في 
الســـنوات األخيـــرة أهمية دوليـــة، بتقديمه 
المحصلـــة  يحســـن  أن  يمكنـــه  نموذجـــا 

النهائية. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لزيـــن البحريـــن، 
النظـــم  خضـــم  فـــي   “ هـــوارد  دنـــكان 
اإليكولوجية ســـريعة التغييـــر التي تغذيها 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، وزيـــادة الطلب 
على نظم أكثر للمســـاءلة، فإن الحاجة إلى 
نهج أكثر اســـتجابة إلجراءات تغير المناخ 

تستحوذ على أولويات أعلى”.

وأضـــاف هـــوارد “ُيعتبر استكشـــاف فرص 
الدائـــري  االقتصـــاد  يوفرهـــا  التـــي  النمـــو 
خطوة تقدمية في االتجاه الصحيح، فمن 
خال استكشاف العديد من فرص االبتكار 
المرتبطـــة بتطويـــر التفكير فـــي المنتجات 
والخدمـــات، يمكـــن أن ُتـــزود المجتمعـــات 
باآلليـــات الازمة لمعالجة البصمـــة البيئية 

بشكل أفضل”.
وأوضح “تطبيق نموذج االقتصاد الدائري، 
يتطلـــب االبتعـــاد عن النمـــوذج االقتصادي 
الخطـــي التقليدي، وإعادة هندســـة اإلنتاج 

واالســـتهاك وفقا لهدف محدد وهو تقليل 
النفايـــات غيـــر الضروريـــة، لـــذا، ُيعتبر هذا 
النمـــوذج ذا أهميـــة كبيـــرة كوننـــا نواجـــه 
واحدة مـــن أعظـــم التحديـــات البيئية في 
عصرنـــا، التـــي تضخمـــت أكثـــر فأكثـــر مـــع 

تزايد عدد السكان”.

في تقريرها السنوي 
لقيادة الفكر

دنكان هوارد 

كريدي مكس

احتفلت شـــركة يوسف خليل 
المؤيد وأوالده باليوم العالمي 
مـــن  مـــارس   8 فـــي  للمـــرأة 
خال اســـتضافة ورشـــة عمل 
عـــن الرعايـــة الصحيـــة للمرأة 
بالتعاون مع مستشفى الهال. 
وعبرت المديـــر التنفيذي في 
شـــركة يوســـف خليـــل المؤيد 
عـــن  المؤيـــد،  منـــى  وأوالده، 
امتنانهـــا للمســـاهمة والجهود 

التـــي اســـتثمرتها النســـاء في 
الشـــركة كواحـــدة مـــن أنجح 
الشـــركات فـــي البحريـــن منذ 

80 عامًا.

“يوسف المؤيد” تحتفل باليوم 
العالمي للمرأة

ورشة عمل عن 
الرعاية الصحية



ستحقق عددا من اإلنجازات على مدار يومك.

حافظ على أدائك حتى تصل إلى ما تريد.
 

أنت في حاجة إلى ممارسة رياضة اليوجا.

عليك تحديد أهدافك في العمل أثناء الفترة 
المقبلة.

مزيد من النجاح واالستقرار المالي والوظيفي.

تعاني من مشاكل في العمل، وعليك مواجهتها.

حاول أن تضع لنفسك روتينا غذائيا صحيا.

احرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

أنت ترى األمور اليوم باللون الرمادي.

حاول أن تفكر بعقالنية أكثر من ذلك.

انظر للموضوعات بحيادية ودون تعصب.

تناول الكثير من الماء يسهل عملية الهضم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 مارس

 2014
البيت األبيض يتحدث عن 

معلومات جديدة مفادها أن 
الطائرة الماليزية المفقودة 

استمرت بالتحليق 
لساعات بعد 
اختفائها من 
على شاشات 

الرادار.

يواصــل الفنان جمــال الردهان تصوير دوره في مسلســل 
“آل ديســمبر”، إذ يطل بشــخصية كوميدية يراهن عليها، 
ويطرح العمل مجموعة موضوعات بقالب ســاخر يعتمد 

على كوميديا الموقف في بنائه الدرامي.
ويقول الردهان عن “آل ديسمبر” إن أحداثه تدور في حلقات 

متصلة، منفصلة لعائلتين بدويتين بينهما صلة قرابة تنحدر 
أصولهما من روســيا.  وتحتوي كل حلقة على حدث معين، ويكون في كل واحدة 

ضيف شرف تدور حوله أحداث القصة، ومدة الحلقة ال تتجاوز 30 دقيقة.

شــارك الفنان عبدالله بوشــهري الجمهــور مجموعة 
من مشاهد مسلسل “الخطايا العشر”، الذي تصدى 
لبطولتــه قبل عامين، وحمل توقيع الكاتب حســين 

المهدي والمخرج علي العلي.
وقال بوشــهري “إن العمل ســلط الضــوء على جانب 

مهــم من أحداثــه على تفشــي مرض خطير فــي إحدى 
الدول األجنبية، وما ترتب عليه من وفيات كثيرة، ما وضع العلماء في دائرة 

الشك والحيرة حول إمكانية تدارك هذا الوباء وإيجاد عالج له”.

يضع النجم اللبناني عاصي الحالني اللمســات النهائية على 
ألبومه الجديد، المقرر طرحه أواخر مارس الجاري، ويتعاون 
من خالله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، 
ومن الشــعراء ســليمان دميان، وطــارق مجدالنــي، ونزار 

فرنسيس، وغانم جاد شعالن، وطوني سابا، ومعظم األغاني 
مــن ألحانه، ويضــم األلبــوم 10 أغنيــات تتنوع بيــن اللهجات 

المصريــة واللبنانية والخليجية والبدوية. وأحيا الحالنــي أخيرا حفال غنائيا، ضمن 
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه.

ألبوم عاصيكوروناآل ديسمبر
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تستعد الفنانة شيماء قمبر لدخول البروفات التحضيرية لمسرحيتها 
الجديــدة “نــور الظــالم 2”، المقــرر عرضها ضمن مســرحيات موســم 

عيد الفطر المقبل.

وقالت قمبر، إنها سعيدة 
مـــع  التعـــاون  باســـتمرار 
هنـــد  الفنانـــة  صديقتهـــا 
تعـــود  التـــي  البلوشـــي، 
مـــن  المســـرحي  لإلنتـــاج 
 ،”2 الظـــام  “نـــور  خـــال 
بعد توقف 5 سنوات عن 

اإلنتاج المسرحي.
التعـــاون  الـــى  وأشـــارت 
فـــي  بينهمـــا  الناجـــح 
المفلتر”،  مســـرحية “عنتر 
بطولتهـــا  تشـــاركا  التـــي 
النسائية إلى جانب الفنان 
طـــارق العلـــي، ومجموعة 
كبيرة من النجوم، مؤكدة 

أن تفاهمهما على مستوى العمل شجعهما الستمرار التعاون في التجربة 
التـــي تراهـــن عليهـــا البلوشـــي فـــي العـــودة لإلنتاج المســـرحي بحســـب 

“الجريدة” االلكتروني.

وأوضحت أن “نور الظالم 2” تضم أيضا الفنانين أحمد السعدون  «
وفيصل السعد وحال، وهي من تأليف وإخراج هند البلوشي.

شيمــاء قمبــر فــي نــور الظـــالم

1932
إصدار فيلم أوالد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.

 1939
ألمانيا تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

 1958
الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا تحظر حزب المؤتمر اإلفريقي.

 1978
إسرائيل تبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.

1988
أول احتفال بيوم العدد الذي أسسه العالم الفيزيائي الري شو.

أجل فريق الروك األميركي 
  Pearl Jam  ”بيرل جام“

جولته الغنائية التي تحمل 
 ”Gigaton 2020 tour“ اسم

بسبب تفشي فيروس 
كورونا.

ســيعرض في رمضان بمشاركة شيالء سبت ونخبة من النجوم

“رحى األيام”... جذور خليجية تاريخية في قصة تاجر

الســـواد  التراثيـــة  األعمـــال  تشـــكل 
األعظم في دراما رمضان سواء أكانت 
المحليـــة أم الخليجيـــة، فإلـــى جانـــب 
حيـــاة  للفنانـــة  هـــارون”  “أم  مسلســـل 
رود”  علـــي  “محمـــد  ومسلســـل  الفهـــد 
للفنان ســـعد الفـــرج، يدخـــل على خط 
المنافســـة المسلســـل الدرامي التراثي 
“رحى األيـــام” للفنانين جاســـم النبهان 
ومريـــم الغانـــدي مـــن إنتـــاج تلفزيـــون 
المجلـــس بالتعاون مـــع وزارة اإلعام، 
مشـــاري  الكاتـــب  تأليـــف  مـــن  العمـــل 
العميـــري، وهـــو اســـم تعرفـــه الدرامـــا 
الكويتيـــة جيـــدا، وإن كان قـــد ابتعـــد 
عـــن المشـــهد الدرامـــي إال أن عودتـــه 
كمؤلف ومنتج سيشـــعل المنافسة بين 
األعمـــال التراثيـــة، خصوصـــا أن قصة 
“رحـــى األيـــام” تتنـــاول حقبـــة زمنيـــة 
مهمـــة تعود إلى الجذور التاريخية في 
منطقة الخليج من خال تاجر يجســـد 
شـــخصيته الفنان ماجـــد مطرب، تنقل 
والكويـــت،  والعـــراق  الســـعودية  بيـــن 
ويكـــون النـــد له في األحـــداث صديقه 
الكويتـــي، الـــذي يجســـد دوره الفنـــان 
يتصـــدر  فكاهمـــا  الصيرفـــي،  محمـــد 
مشـــهد البطولـــة الجماعية إلـــى جانب 
نخبـــة مـــن نجـــوم الســـاحة الخليجية 
الغامـــدي،  مريـــم  الســـعوديين  أمثـــال 
عبدالرحمن الســـيكرين، ماجد مطرب، 
من اإلمـــارات فاطمة الحوســـني، ومن 
البحريـــن شـــياء ســـبت، إلـــى جانـــب 
الفنانين جاسم النبهان، نور، عبداالمام 

مشـــاري  الصيرفـــي،  محمـــد  عبـــدهللا، 
البام، محمد الحملي، عبدهللا الخضر، 

أحمد عبدهللا وغيرهم.
الجميل في مسلســـل “رحى األيام” أنه 
يعـــود بالمشـــاهد الخليجـــي من خال 
أحداثـــه إلـــى تاريـــخ اآلبـــاء واألجداد، 
الذيـــن حولـــوا هـــذا التاريـــخ إلى صور 
التقديـــر،  تســـتحق  ونمـــاذج  مشـــرقة، 
وتعاماتهـــم  عاقاتهـــم  مـــن  جعلـــوا 
مـــدارس يتتلمـــذ فيهـــا األجيـــال بعـــد 
األجيال، كذلك يشـــهد المسلســـل الذي 
ســـيعرض فـــي رمضـــان المقبـــل عودة 
الدرامـــا  إلـــى  النـــوري  حمـــد  المخـــرج 
إخـــراج  لمهمـــة  وتصديـــه  التراثيـــة 
المسلســـل بمشـــاركة هـــذه النخبـــة من 
أبطال الدرامـــا الخليجية، حيث تمكن 
بالتعـــاون مـــع المؤلف من بســـط رؤية 
إخراجيـــة تتناســـب مع حجـــم ومكانة 
كل ممثل وتوظيفه التوظيف الســـليم 

الشـــخصية  وإمكانـــات  يتناســـب  بمـــا 
المرســـومة فـــي النـــص، حيـــث اعتمـــد 
المؤلـــف فـــي توزيـــع األدوار على حالة 
الممثـــل  بيـــن  واالنســـجام  التناغـــم 
و”الكراكتـــر” المســـند اليـــه وهنـــا يكمن 
التحـــدي بحســـب تصريحـــات المخرج 

للسياسة الكويتية مؤخرا.
التحضير لدراما “رحى األيام ” تم قبل 
بضعـــة أشـــهر من قبـــل الجهـــة المنفذة 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  للمسلســـل، 
باختيـــار موقع لقـــرى وأزقـــة وحواري 
تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة فـــي الســـعودية 
والكويت ال سيما بيوت الطين وأسقف 
الجنـــدل والتجارة، التـــي كانت رائجة 
آنـــذاك، التـــي يقودهـــا بطـــل األحـــداث 
الممثل الســـعودي الشاب ماجد مطرب 
فواز بتجســـيده للشـــخصية الرئيســـية 
“تاجـــر” يواجـــه الكثيـــر مـــن الظـــروف 
واألحـــداث ويصنـــع لنفســـه اســـما في 

عالـــم التجـــارة فتشـــكل المواقف التي 
يواجههـــا مســـاحات كبيرة مـــن القصة 
الرئيســـية، خصوصا في مواجهاته مع 
الكثيرين، منهـــم على وجه الخصوص 
الفنـــان محمـــد الصيرفي الذي يجســـد 

شخصيتين في مرحلتين عمريتين.
الفنانـــة الســـعودية المخضرمـــة مريـــم 
فـــي  رحالهـــا  تحـــط  التـــي  الغامـــدي، 
الدراما الكويتية تشـــغل مساحة مهمة 
فـــي العمل، تقـــول الغامـــدي: “أعجبني 
النص كثيرا، حدوتة بأحداث مشوقة، 
بصراحـــة تلفت انتباهي هـــذه النوعية 
من النصوص، التي تعود بنا إلى حقب 
زمنية افتقدناها، هـــو الحنين للماضي 
بـــكل تفاصيلـــه، وتضيف: “أجســـد في 
المسلســـل دور امـــرأة لديهـــا توأميـــن، 
تواجه أحداثا مختلفة يكون للتوأمين 
دور كبير من األحداث وقد عرفت بأن 
القصة واقعية وليست من وحي خيال 
المؤلـــف”. وختمت الغامدي تصريحها: 
“لفـــت انتباهي حرص الجهـــة المنتجة 
للمسلســـل علـــى اختيار موقـــع تصوير 
يجسد الحقبة الزمنية لألحداث، وهذا 
إن دل إنمـــا يـــدل علـــى وجـــود أمانـــة 
فـــي نقل األحداث بالصـــوت من خال 
المرئيـــة  والصـــورة  اللهجـــات  تدقيـــق 
مـــن خـــال الفرجـــة البصرية، ال ســـيما 
الخليجـــي  والعـــرس  الـــدزة  مشـــاهد 
القديم في مشـــهد زواج الصيرفي من 
شـــياء سبت ومشهد الفنانة نور وهي 

منكبة على ماكينة الخياطة”.

النبهان ونور في ‘رحى األيام’
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“الثقافة” تنعى عيسى بن راشد: ترك بصمته في القصيدة
نعت هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخ عيســى بن راشد آل خليفة )رحمه 
هللا(، النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، الرئيــس 
الفخري للجنة األولمبية البحرينية والذي ترك بصمته في القصيدة الشعرية 
واألغنيــة البحرينيــة، كمــا عمــل علــى االرتقــاء بالحركــة الرياضّيــة بمختلــف 

جوانبها.

وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
آل خليفـــة رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار: “ببالغ الحزن نوّدع 
قامـــة وشـــخصية أثـــرت مختلـــف 
جوانب الحياة في مملكة البحرين 
بمنجزاتهـــا فـــي مجالـــي الرياضـــة 
والثقافة، الشـــيخ عيسى بن راشد 
آل خليفـــة الـــذي كان لـــه دور كبير 
البحرينيـــة  الـــروح  إيصـــال  فـــي 
األصيلـــة عبـــر كلماته وشـــعره إلى 

العالم أجمع”.
وأضافـــت : “شـــاعرنا الراحل كّرس 
ســـنوات عمره في خدمة البحرين 
وأهلها، ما بين جمال شـــعره وحّبه 
هيئـــة  فـــي  لنـــا  وكان  للرياضـــة، 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار شـــرف 

تكريمه في حفل خاص استضافته 
الصالـــة الثقافية منذ ســـنوات، وما 
لنبادلـــه  محاولـــة  إال  لـــه  تكريمنـــا 

الحب الذي منحه للبحرين”.
وامتّدت شـــهرة الشـــيخ عيسى بن 
راشـــد آل خليفة وشـــعبيته كشاعر 
إلى خـــارج حـــدود الوطـــن، فلبس 
العربـــي،  الوطـــن  عبـــاءة  شـــعره 
وتفّرد بأسلوبه الخاص في الكتابة 
والحـــوار والحديث واألغنية، وهو 
إلى جانب ذلك كان مولعًا بالرياضة 
منـــذ نعومة أظافـــره، وامتزج حبه 
للرياضـــة بحبه للمحرق التي كانت 
وتقّلـــد  وطفولتـــه،  والدتـــه  فيهـــا 
عدة مناصـــب رســـمية وأهلية في 

المجالين الرياضي واإلعالمي.

أفادت تقارير إعالمية، بأن النجمة  إليزابيث موس  نفت ما تم تداوله  «
أخيًرا عن زواجها من النجم  توم كروز ، وقالت إنه ال حقيقة لهذا األمر، 

وإنها تلقت اتصاالت ورسائل من أصدقائها يتساءلون: لماذا لم 
أخبرهم بعالقتي به؟ إال أن األمر مجرَّد شائعات ال أكثر، وأنها شاهدت 
صورة نشرت على غالف إحدى المجالت، ساهمت في انتشار الشائعة، 

مؤكدة أن الصورة المرأة أخرى وليست لها.
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التـــي  الكوميديـــة  المسلســـالت  مـــن 
ســـتعرض في شـــهر رمضان مسلسل 
الفنـــان  بطولـــة  مـــن  “درويشـــيات”، 
وبمشـــاركة  درويـــش،  عبدالناصـــر 
الفنانيـــن ميـــس كمـــر، أحمـــد الفـــرج، 
مبـــارك المانـــع، ســـلطان الفـــرج، خالد 
المظفر، بشـــار الجزاف، حصة النبهان 
وإيمـــان جمال، والعديـــد من الفنانين 
الشـــباب، ومن إخراج عيســـى ذياب، 

وتأليف يوسف المانع. 
والعمـــل حلقـــات متصلـــة، منفصلـــة، 
ويطرح مجموعة مـــن المواضيع في 

ع األفكار. قالب كوميدي منوَّ
وسيعرض مسلسل “رتوتلي”، ويدور 
في قالب كوميدي ســـاخر يجمع بين 
الدراما والمنوعات، وتقع أحداثه في 
30 حلقة منفصلة، متصلة، ومدة كل 
حلقة من 15 إلى 20 دقيقة، وهو من 
إنتـــاج مركـــز “فالش” لإلنتـــاج الفني، 

ويطـــرح العمل عدة قضايا اجتماعية 
“السوشـــيال  تأثيـــرات  بينهـــا  مهمـــة، 
ميديـــا”، والنصـــب العقـــاري، وزحمـــة 
الشـــوارع، وغالء األسعار غير المبرر، 
وفيروس كورونا المســـتجد، وغيرها 

من الموضوعات المتنوعة. 
وإخـــراج  تأليـــف  مـــن  والعمـــل 
فيـــه:  ويشـــارك  الســـلمان،  عبـــدهللا 
عبدالرحمـــن العقـــل، أحمـــد العونان، 
الفـــرج،  أحمـــد  العجيـــرب،  خالـــد 

محمد عاشـــور، أنـــوار المنصور، مي 
التميمي، رانيا شهاب وعدد آخر من 

الممثلين.
وفي مسلســـل “مانيكان”، من تأليف 
مريم نصير وإخراج هيا عبدالسالم، 
يطـــرح صناع العمـــل قضية الصراع 
قالـــب  فـــي  والمـــرأة  الرجـــل  بيـــن 
“اليـــت”، والعمـــل بطولـــة  كوميـــدي 
مجموعة مميزة من الفنانين، بينهم 

أسمهان توفيق وهيا عبدالسالم.

يشـــارك كل مـــن الفنانيـــن القديريـــن 
محمـــد ياســـين، وإبراهيم البنكي في 
الجـــزء الثاني من المسلســـل التراثي 
الحـــداد”،  ابـــن  “حكايـــات  الفانتـــازي 
مـــن تأليف المنتـــج أحمـــد الكوهجي 

وإخراج يوسف الكوهجي.
ويجـــري تصويـــره حاليـــا فـــي القرية 

التراثية للمنتج الكوهجي.
مشـــاركة  هـــو  العمـــل  هـــذا  وميـــزة 
مجموعـــة كبيرة من نجـــوم البحرين، 
مـــن مختلـــف األجيـــال، إذ اســـتطاع 
المنتج أحمد الكوهجي أن يجمع كل 
تلك األسماء تحت عمل واحد، وهي 
خاصية انفرد بها عن غيره، فهو يرى 
أن الممثـــل البحريني هو الرقم واحد 
ويجـــب أن يكون حاضرا في خريطة 

الدراما الخليجية والعربية وبقوة.

وتدور قصة المسلسل عن ابن الحداد 
وهو الفنان “حســـن محمد”، وعالقته 
مع ابنـــة الوالي الفنانة “أبرار ســـبت”، 
وســـيقدم البنكي وبابا ياســـين أدوارا 
مليئة بالتفاصيل اإلبداعية والعطاء، 
وبتنغيمـــات جديـــدة رســـمها المخرج 

الشاب يوسف الكوهجي.
يتكـــون  المسلســـل  فريـــق  ان  يذكـــر 
من: فاطمة عبدالرحيم، أبرار ســـبت، 

جمعان الرويعي، نجم مساعد، خليل 
الرميثي، حسن محمد، محمد ياسين، 
ابتسام عبدهللا، ابراهيم البنكي، نورة 
البلوشي، أمير دسمال، احمد عيسى، 
يحي عبد الرســـول، ماجدة ســـلطان، 
احمـــد مجلـــي، مبارك خميـــس، جعفر 
التمار، محمد بوســـعد، احمـــد مبارك، 
ســـبت  وشـــيماء  مجـــرن،  ولطيفـــة 

وبوصابر وفوز جناحي وغيرهم.

عبدالرحمن العقل هيا عبدالسالم  عبدالناصر درويش
إبراهيم البنكيمحمد ياسين

ــة مــنــفــصــلــة ــل ــص ــت ــي حـــلـــقـــات م ــ كـــومـــيـــديـــا ف والــعــطــاء اإلبـــداعـــيـــة  بــالــتــفــاصــيــل  مــلــيــئــة  أدوار 

“درويشيات” و“رتوتلي” في رمضان بابا ياسين والبنكي في “حكايات ابن الحداد 2”

محرر مسافات

“قرة عيني” إلبراهيم خليفة تفوز بجائزة جمهور “البحرين التشكيلي”
أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار عــن الفائــز بجائــزة الجمهــور، ضمن 
معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته السادسة واألربعين، 
التــي حصدهــا الفنــان إبراهيــم خليفــة عــن عمله “قــرة عيني”، إذ تــم تكريم 
الفنان في مســرح البحرين الوطني، بحضور مديرة إدارة الثقافة والفنون 

بهيئة الثقافة فرح مطر وعدد من اإلعالميين وكوادر الهيئة.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الثقافة 
والفنون بهيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
الشـــيخة هـــال بنـــت محمـــد آل خليفـــة 
“نحـــرص دائمـــا علـــى إشـــراك الجمهـــور 
فـــي صناعـــة الحـــراك الثقافـــي والفني، 
وهـــذه المـــرة الثانية علـــى التوالي التي 
يختـــار فيهـــا جمهـــور مملكـــة البحريـــن 
عملهـــم الفنـــي المفضـــل، ضمـــن معرض 
البحريـــن الســـنوي للفنـــون التشـــكيلية، 
وهـــذا يعكس االهتمام المتزايد بالفنون 
التشـــكيلية فـــي مملكة البحريـــن، وهذا 
هيئـــة  فـــي  المتواصـــل  العمـــل  بفضـــل 

الثقافة على إقامـــة فعاليات فنية تلبي 
تطلعـــات المواطنين والمقيمين والزوار 
أهمها معرض البحرين الســـنوي للفنون 

التشكيلية”.
وتأتـــي جائزة الجمهور كبادرة من هيئة 
فـــي  العـــام  الثقافـــة إلشـــراك الجمهـــور 
المملكـــة فـــي عمليـــة تعزيـــز مخرجـــات 
والتصويـــت  والفنـــي،  الثقافـــي  العمـــل 
للعمل المفضل مـــن خالل منصٍة رقمية 
وأعـــرب  المعـــرض،  أركان  أحـــد  فـــي 
الفنـــان إبراهيـــم خليفـــة عـــن ســـعادته 
البالغـــة للفوز بالجائزة، قائاًل: إن اختيار 

الجمهـــور لـــه يعد أكبر دليـــل على نجاح 
أعمالـــه وقدرتهـــا علـــى إيصال رســـالته 
الهادفة، مشيًرا إلى أنه وخالل تواجده 
فـــي المعـــرض لمـــس تفاعـــاًل كبيـــًرا من 

الحاضرين إلى المعرض مع أعماله.
وقال الفنان خليفة: إنه يحرص ســـنوًيا 
علـــى المشـــاركة فـــي معـــرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية الذي يحظى 

مجلـــس  رئيـــس  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، مؤكـــًدا 
أن رعاية ســـموه للمعرض ســـاهمت في 
منحه زخًما مســـتمًرا وارتقت بمســـتواه 
ليصبـــح واحـــًدا مـــن أفضـــل المعـــارض 
الفنية على مستوى البحرين والمنطقة.

ويشـــارك في معرض البحرين الســـنوي 

الـــذي  العـــام،  هـــذا  التشـــكيلية  للفنـــون 
يستمر حتى 15 مارس 2020م، فنانون 
بحرينيون ومقيمون في المملكة وصل 
عددهم إلى 68، ويقدمون أعمااًل تنتمي 
إلـــى كافة المدارس واالتجاهات الفنية، 
وصناعتهـــا  تكوينهـــا  طـــرق  تتعـــدد  إذ 
تصويـــر  نحـــت،  بيـــن  مـــا  وتتنـــوع 
فنـــون جرافيـــك ورســـم  فوتوغرافـــي، 

باســـتخدام مختلـــف الخامـــات والمواد 
واألشـــكال، إضافـــة إلى أعمـــال الفيديو 

والتركيب.
ويشـــارك فـــي المعـــرض عـــدد مـــن رواد 
مـــن  وكل  البحرينيـــة،  الفنيـــة  الحركـــة 
مملكـــة  مـــن  الفنيـــة  الـــرواق  مســـاحة 
 )CAP( البحريـــن، ومنصة الفن المعاصر

من دولة الكويت.

عيسى بن راشد
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إجراءات ضرورية لتجنب تفشي كورونا في أماكن العمل
نشــرت منظمــة الصحــة العالميــة مجموعــة مــن اإلرشــادات 
التــي من الضروري اتباعها في أماكن العمل؛ لتجنب اإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
وفــي مجموعــة مــن التغريــدات علــى حســابها فــي “تويتــر”، 
المواظبــة  علــى ضــرورة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  شــددت 
على مســح األســطح مثل: المكاتب والمناضد والمســتلزمات 

المكتبية، مثل الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر.
وشــجعت المنظمــة علــى تطبيــق “العمــل عــن ُبعــد”، قائلــة: 
“فــي حــال تفشــي فيــروس )كوفيــد19-( فــي مجتمعــك، قــد 
تنصــح الســلطات الصحية الناس بتجنــب المواصالت العامة 
واألماكن المزدحمة، ويساعد العمل عن ُبعد في الحفاظ على 

سير العمل وسالمة الموظفين في آن واحد”.
وأشــارت إلــى ضــرورة امتثــال الموظفيــن ألي قيــود محليــة 

مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.
وتطرقــت المنظمــة أيضــا إلى اإلجراءات التــي يجب اتباعها 
فــي حــال مــرض أحــد الموظفيــن، وقالــت: أخبــر الموظفيــن 
والمتعاقديــن والعمــالء أنــه فــي حــال انتشــار كورونــا فــي 
المجتمع، يجب على أي شــخص يعاني ســعاال ولو بسيطا، أو 

حمى البقاء في المنزل.
وتابعــت: أطلــب مــن الموظفيــن والمتعاقديــن بالرجــوع إلى 

النصائح الوطنية بشأن السفر قبل رحالت العمل.
وكشــفت دراســة حديثة على “كورونــا” أن الفيروس بإمكانه 
أن يبقــى فــي الهــواء لمــدة تصل إلــى 3 ســاعات، وأن يعيش 

على األسطح لنحو 3 أيام.
ووفق ما ذكرت شــبكة “فوكس نيــوز” اإلخبارية، فإن البحث 
الحديــث الــذي نشــر علــى موقــع “medRxiv” العلمــي يســلط 
الضــوء علــى المدة التي يمكن لفيــروس “كورونا” البقاء فيها 

على قيد الحياة واالنتقال إلى األشخاص.

المتحــدة  األمــم  منظمــة  أعلنــت 
للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو( 
تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء إلعــداد 
“مدونة قواعد أخالقية” للممارسات 

في مجال الذكاء االصطناعي.
الفريــق  مهمــات  أولــى  وســتكون 
أنحــاء  مــن  24 خبيــرا  الــذي يضــم 
لمــا  أوليــة  خطــة  إعــداد  العالــم 
وثيقــة  “أول  بـــ  اليونســكو  تصفــه 
الــذكاء  معاييــر”  لتحديــد  عالميــة 

االصطناعي.
لليونســكو  العــام  المديــر  وقالــت 
أن  مســؤوليتنا  “إنهــا  أزوال  أودري 
نقــود نقاشــا عالميــا واعيــا؛ من أجل 
دخــول هــذا العصــر الجديــد بأعيــن 
مفتوحــة دون التضحيــة بمــا لدينــا 
مــن قيــم، ومــن أجــل إقامــة قاعــدة 
عالمية مشتركة من القيم األخالقية 

للذكاء االصطناعي”.

“مدونة قواعد 
أخالقية” للذكاء 

االصطناعي
بمحافظــة  منــزل  ربــة  أقدمــت 
اإلســكندرية فــي مصــر علــى االنتقــام 
مــن زوجها بقطع عضوه الذكري وتركه 
علــى  رســائل  مشــاهدتها  إثــر  ينــزف، 
هاتفــه الخاص تؤكد خيانته لها وتعدد 

عالقاته النسائية. 
وتلقــت قوات األمن المصرية بالغا من 
المستشــفيات، بوصــول مواطــن  أحــد 
الحكوميــة،  الشــركات  بإحــدى  عامــل 

يعانــي مــن نزيــف شــديد؛ بســبب قطع 
عضــوه الذكــري. وتبيــن مــن التحريات 
قيام زوجته 23 سنة بتخديره، وعقب 
قطعــت  الوعــي  فقدانــه  مــن  التأكــد 

عضوه الذكري بسكين المطبخ.
المتهمــة،  علــى  القبــض  وألقــي 
بالجريمــة،  اعترفــت  وبمواجهتهــا 
بقطــع  االنتقــام  قــررت  إنهــا  وقالــت: 

عضوه الذكري.

الكنــدي  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  أعلــن 
متأخــر  وقــت  فــي  تــرودو،  جاســتن 
فيــروس  اختبــار  نتائــج  أن  الخميــس، 
لــه  خضعــت  الــذي  المســتجد  كورونــا 

زوجته جاءت إيجابية.
وقــال مكتــب رئيــس الــوزراء فــي بيان 
خضعــت  تــرودو  غريغــوار  “صوفــي 
جــاء  االختبــار  )كوفيــد19-(،  لفحــص 
إيجابيــا”. وقــال المكتــب فــي بيان على 

بصحــة  الــوزراء  رئيــس  إن  “تويتــر”: 
جيدة ولم تظهر عليه أعراض اإلصابة.

تــرودو  زوجــة  أن  البيــان  وأضــاف 
ستخضع إلى العزل الصحي في الوقت 
الجــاري، بينمــا ســيبقى رئيــس الــوزراء 

في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.
وكان رئيــس الــوزراء الكنــدي وزوجتــه 
قد خضعا للعزل المنزلي بعد أن أصيبت 

صوفي بأعراض تشبه اإلنفلونزا.

مصر.. امرأة تخدر زوجها وتنهي رجولته

ترودو وزوجته.. “الخبر الحزين” يتأكد

مشاركات يروجن الستخدام المطهر اليدوي خالل 
سباقات الخيل في مهرجان شلتنهام في جنوب 

غرب إنجلترا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أهدت وزارة التنمية الدولية البريطانية 
حاســوبا عمالقــا لــدول شــرق إفريقيــا؛ 
لتعزيــز الجهود المبذولة للســيطرة على 
تفشي الجراد، الذي بات يمثل ما تصفه 
منظمــة األغذية والزراعــة التابعة لألمم 
المتحدة “بالتهديد غير المسبوق” لألمن 

الغذائي في المنطقة.
ويســتخدم الكمبيوتــر، بيانــات األقمــار 
الصناعية لتتبع أســراب الجــراد والتنبؤ 

بوجهتها التالية.
وتشــكل المشــاركة الســريعة لمعلومــات 
تحركات الجراد مع الســلطات اإلقليمية 
ضــرورة للســيطرة علــى تفشــي الجراد، 
حتــى ان ســربا صغيــرا مــن الجــراد فــي 
يوم واحد يمكن أن يتحرك لمسافة 100 
ميل تقريبا، ويستهلك كمية المحاصيل 

التي من شأنها إطعام 35000 شخص.

يمثــل جراح متقاعــد للمحاكمة، ليواجه 
اتهامــات باالعتــداء الجنســي علــى مــا 
يصــل إلــى 349 طفاًل صغيــًرا على مدى 
فــي  األول مرضــاه  المقــام  فــي  عقــود، 
غرف مستشفى، في أسوأ حالة من هذا 

القبيل تظهر في فرنسا.
ويتعلــق األمــر بـــ 4 أشــخاص ُيزعــم أن 
الجــراح جويل لو ســكوارنيك، 69 عاًما، 
اســتهدفهم مــن بينهــم اثنــان مــن بنــات 
أخواتــه. ويســتعد المدعــون لمزيــد مــن 

اإلجراءات بعد هذه المحاكمة.
وأثنــاء تفتيــش منــزل لــو ســكوارنيك، 
 300 مــن  أكثــر  عــن  المحققــون  كشــف 
إباحيــة  ومــواد  ألطفــال  صــورة  ألــف 
دفاتــر مالحظــات  إلــى  إضافــة  أخــرى، 
واســعة النطاق، إذ قام الجراح بتفصيل 
اعتداءات جنســية ضــد فتيات وفتيان 
على حد سواء منذ 1989 وإلى 2017.

“كمبيوتر عمالق”.. 
لمكافحة الجراد 

بشرق إفريقيا

فرنسا تحاكم طبيبا 
اعتدى على مئات 

األطفال جنسيا
وفقــا لبرنامــج األمم المتحــدة UNDP في 
أوزبكستان، بدأت حملة جمع األموال عبر 
شبكة اإلنترنت؛ لزرع 100 ألف شجرة في 

قاع بحر آرال الجاف. 
فــي   UNDP برنامــج  ممثليــة  وتشــير 
أوزبكســتان إلــى أن بحــر آرال الواقع على 
وأوزبكســتان  كازاخســتان  بيــن  الحــدود 
كان إلــى العــام 1960 أحد أكبــر األحواض 
المائيــة فــي العالــم. ولكــن أدى االســتهالك 
جيحــون  نهــري  فــي  للميــاه  المفــرط 

إلــى  )ســيرداريا(  وســيحون  )آموداريــا( 
نقــص فــي المــوارد المائيــة فــي المناطــق 
المنخفضــة، ما نجم عنه جفاف بحر آرال. 
وخالل 55 ســنة الماضية تقلصت مساحة 
البحر إلى الثلث، وانخفض مســتوى الماء 
فيه بمقدار 29 مترا، وانخفض حجم الماء 
فيــه بمقــدار 15 مــرة، ما تســبب في زيادة 
ملوحتــه ونفــوق األســماك فيــه. ويســبب 
هبــوب الريــاح ارتفــاع الغبــار الرمليــة إلى 

علو كبير ونقلها إلى مسافات بعيدة.

انطالق مشروع تشجير قاع بحر آرال

ممثلة بوليوود ديشا باتاني خالل حفل إطالق فيلمها الهندي “ماالنج” في 
مومباي )أ ف ب(

قاع بحر آرال حاليا

السياســيون  يدعــو  حيــن  فــي 
األســتراليون إلــى اتخــاذ إجــراءات 
Co- مــع  للتعامــل  المــدى  “بعيــدة 

إغــالق  ذلــك  فــي  بمــا   ،”vid-19
المــدارس وإلغاء التجمعــات العامة، 
أثــار تحذيــر ونصيحــة مــن الســماء 

اهتمام الكثيرين. 
عبــر  مباشــرة  رســالة  وانتشــرت 
السحب في ســيدني يوم الخميس، 

تقول “اغسل يديك”.
الســماء  عبــر  الكتابــة  أن  ويبــدو 
للتواصــل،  شــائعا  أســلوبا  أصبحــت 
وســط تفاقم أزمة فيــروس كورونا، 
إذ دعــا محتــج آخــر الســلطات إلــى 
إيقــاف “F1”، أو بعبارة أخرى، إللغاء 

 Grand ،1 ســباق ملبورن للفورمــوال
Prix. ومــع ذلــك، تواجــه الحكومــة 
األســترالية قــرارات صعبــة تتجــاوز 

التوصية للجمهور بغسل أيديهم.
الــدول  مــن  العديــد  واتخــذت 
فرنســا  ذلــك  فــي  بمــا  األوروبيــة، 
والنقطة الســاخنة لفيروس كورونا، 
األحــداث  بإلغــاء  قــرارا  إيطاليــا، 
الكبــرى ووضــع قطاعــات كبيــرة من 

المجتمع في حالة إغالق.
وفــي غضــون ذلك، أكد المســؤولون 
إصابــة 126 حالــة بفيــروس كورونا 
فــي أســتراليا، بما في ذلــك 64 حالة 
بينهــا  مــن  ويلــز،  ســاوث  نيــو  فــي 

الممثل توم هانكس وزوجته ريتا.

تحذير “عبر السماء” من كورونا الفتاك

أشــاد المجلــس القومــي للمــرأة فــي 
مصر بالســيدة المصريــة التي كانت 
صورتهــا وهي تجلس ببضاعتها من 
الفاكهــة متحديــة الطقــس الســيئ، 
المصرييــن  إعجــاب وتقديــر  محــل 
علــى مواقــع التواصــل أمــس. وقال 
المجلس فــي بيان له أمس الجمعة، 

إنــه يتقــدم بخالص التقدير واالحترام واالمتنان للمــرأة المصرية، التي مازالت تضرب 
أروع األمثلــة فــي الكفــاح والتضحيــة، مهمــا بلغــت قســوة الظــروف والطقس الســيئ. 
وتــداول رواد مواقــع التواصل االجتماعي صورة الســيدة التي كانت تجلس ببضاعتها 
من الفاكهة، لتبيعها وسط الظروف الجوية الصعبة والطقس السيئ وتراكم المياه من 
حولهــا. وتفاعــل المغردون مع الصــورة التي راجت بكثافة، وطالبــوا الحكومة بالبحث 
عنها وتكريمها، فيما نشــطت حملة أخرى للبحث عن الســيدة والوصول لها، أو ملتقط 

الصورة من أجل معرفة هويتها، ومكان تواجدها وتكريمها.

مصر تبحث عن صاحبة هذه الصورة

منظمة الصحة العالمية أطلقت إرشادات للوقاية داخل العمل

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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