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عزيزي المواطن والمقيم
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر 
الصافريـــة أمـــس، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إذ قدم 
لجاللته ســـمية مير، بمناسبة صدور األمر 
الملكي الســـامي بتعيينها أميًنا عاًما لمركز 

الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
وهنـــأ جاللـــة الملـــك ميـــر متمنًيـــا لهـــا كل 
المهمـــة  أداء  فـــي  والســـداد،  التوفيـــق 
اعتـــزازه  عـــن  ومعرًبـــا  النبيلـــة،  الوطنيـــة 
علـــى  وقدرتهـــا  البحرينيـــة  بالكفـــاءات 
تحقيق النجـــاح والتميز في كل المجاالت 
الوطـــن  نهضـــة  فـــي  بفعاليـــة  واإلســـهام 

وتطوره ونمائه.
المحوريـــة  باإلنجـــازات  جاللتـــه  وأشـــاد 
والمبادرات الطيبة التـــي يواصل تقديمها 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 

منذ تأسيسه.

الكفاءات البحرينية قادرة على تحقيق التميز
العاهل: إنجازات محورية لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

جاللة الملك مستقبال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واألمين العام للمركز

المنامة - بنا
رفـــع عـــدد مـــن المواطنيـــن أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفان إلـــى المقام 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
المرســـوم  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
الملكـــي الســـامي الـــذي تفضـــل بـــه 
جاللته بالعفو عـــن بعض المحكوم 
عليهـــم لـــدواع إنســـانية وفـــي ظل 
الظـــروف الراهنة وتنفيذ العقوبات 
البديلـــة بحق 1486 من نزالء مركز 

اإلصالح والتأهيل.
وأكـــد خطيـــب جامـــع عالـــي ميثم 
األوقـــاف  ورئيـــس  الدغـــاس، 
الجعفرية السابق محسن العصفور، 
وعضـــو المجلس التنســـيقي ممثل 
األهالـــي فـــي المحافظـــة الشـــمالية 
يوســـف المحميد، وعضو المجلس 
فـــي  األهالـــي  ممثـــل  التنســـيقي 
المحافظة الشـــمالية أحمد يوسف، 
وعضـــو المجلس التنســـيقي ممثل 

األهالـــي فـــي المحافظـــة الشـــمالية 
أحمـــد جواهـــري، وغنية الـــدرازي، 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب 
مجموعـــة الحداد ديمـــا الحداد، أن 
هـــذا العفـــو الملكـــي الســـامي دليل 
علـــى حكمة وحنكـــة جاللـــة الملك 
البحرينيـــة  األســـر  شـــمل  لـــم  فـــي 
األمـــر الـــذي يعكـــس نهـــج الرحمـــة 
والتسامح لدى جاللته تجاه جميع 

أبناء الشعب.
وأعربـــوا عـــن أســـمى آيات الشـــكر 
والتقديـــر والعرفـــان لجاللـــة الملك 
علـــى هذا العطاء اإلنســـاني الكريم 
من لدن جاللته الذي شمل به أبناء 
يعـــزز  القـــرار  أن  منوهيـــن  شـــعبه، 
الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية لـــكل مـــا 
فيه خير ومصلحة مملكة البحرين 
العزيـــزة، ويدفع أبناءهـــا لمواصلة 
التـــي  التنميـــة واالزدهـــار  مســـيرة 

يقودها جاللته.

مواطنون: العفو الملكي دليل على حكمة 
جاللة الملك في لم شمل األسر

المنامة - بنا
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تقليــص الرحــات القادمــة للبحرين وال تأشــيرات عنــد المنافذ

في الحملة الوطنية لمكافحة “كورونا” خالل ساعات

المنامة - بنا

أعلـــن الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( عن 
تقـــدم 12 ألفا و700 مواطن بطلبات للتطوع في الحملة الوطنية 

لمكافحة فيروس كورونا في أولى ساعات فتح باب التسجيل.
وكان الفريـــق قـــد أعلـــن فتح بـــاب التطـــوع في الحملـــة الوطنية 
لمكافحـــة الفيـــروس، مـــن مبـــدأ المســـؤولية المجتمعيـــة وتعزيًزا 
للتكافـــل والتعـــاون بين أفـــراد المجتمع في مملكـــة البحرين، عبر 
موقع المنصة الوطنية للتطوع )volunteer.gov.bh(.وتم تحديد 
مجـــاالت التطوع التي يمكن المســـاهمة فيهـــا، كالخدمات الطبية 
واإلداريـــة والدعـــم اللوجســـتي وغيرهـــا مـــن المجـــاالت. ويمكن 
للراغبيـــن فـــي التطـــوع تقديـــم الطلـــب، إذ ســـيتم التواصـــل مـــع 

أصحاب الطلبات حسب االحتياجات المطلوبة.
إلى ذلك، أعلنت شؤون الطيران المدني عن تقليص عدد الرحالت 
القادمـــة إلـــى مملكـــة البحرين، في إطـــار اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة اإلضافيـــة التي تـــم اتخاذها الحتـــواء ومنع 
انتشـــار الفيـــروس. كمـــا أفـــادت شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة بوزارة الداخليـــة بإيقاف إصدار التأشـــيرة عند المنافذ 
واقتصـــار العمـــل بالتأشـــيرات اإللكترونيـــة والتأشـــيرات األخرى 
ســـارية المفعول الصادرة من شؤون الجنســـية واإلقامة، على أن 
يســـتمر العمـــل بإصدار التأشـــيرات عند المنافذ لحملـــة الجوازات 

الدبلوماسية فقط.

دبي ـ العربية نت

باشـــرت هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة 
الفســـاد فـــي الســـعودية عـــددا مـــن 
والجنائيـــة  التأديبيـــة  القضايـــا 
التـــي تدخـــل ضمـــن اختصاصاتها، 
حيث باشـــرت بإجراءات التحقيق 
نتيجـــة  موظفـــا   219 مـــع  اإلداري 
اإلخالل بواجبات الوظيفة العامة.

كمـــا باشـــرت إجـــراءات التحقيـــق 
 674 أقـــوال  وســـماع  الجنائـــي 
شـــخصا تـــم إيقـــاف 298 شـــخصا 
اإلجـــراءات  لنظـــام  وفقـــا  منهـــم، 
الجزائيـــة، لتوجيه االتهـــام بحقهم 
فـــي قضايـــا فســـاد مالـــي وإداري 
الرشـــوة،  جرائـــم  فـــي  تمثلـــت 
واختـــالس وتبديـــد المـــال العـــام، 
واستغالل النفوذ الوظيفي، وسوء 
االســـتعمال اإلداري، وبلـــغ إجمالي 

التـــي أقـــّر بهـــا المتهمـــون  المبالـــغ 
تحقيقيا 379 مليون ريال، وجاري 
العمـــل على إحالتهـــم إلى المحكمة 

المختصة.
وبحســـب وكالة األنباء الســـعودية 
“واس”، أظهـــرت نتائج التحقيقات 
ألبرز القضايا استغالل 16 شخصا، 
برتبـــة  أحدهـــم  ضبـــاط   8 منهـــم 
لـــواء، وضبـــاط متقاعـــدون للعقود 
الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من 
)1426هـ حتى 1436هـ(، وتورطهم 
بجرائـــم الرشـــوة وغســـل األموال، 
وكذلـــك جرائم فســـاد مالي وإداري 
متمثلة باســـتغالل عقود بالمديرية 
العامة للشـــؤون الصحية بالمنطقة 
الشـــرقية من جانب21 شخصا، من 

بينهم امرأتان و3 مقيمين.

تورُّط قضاة وضباط
في قضايا فساد بالسعودية

المنامة - البحرين للتنمية

أعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
البحريـــن للتنمية خالـــد الرميحي 
لتأجيـــل  البنـــك  اســـتعداد  “عـــن 
أقســـاط القـــروض لمـــدة 4 أشـــهر 
بـــدون أي رســـوم أو زيـــادة فـــي 
األربـــاح، وأيضـــا تســـهيل إجـــراء 
المعامالت وإنجازها وفق أســـرع 

السبل وأكثرها مرونة.

“التنمية”: تأجيل 
أقساط القروض   

4 أشهر

)٠٨(

عاقبت المحكمة الكبرى  «
الجنائية األولى موظفة في 

وزارة الصحة دانتها باختالس 
نحو 15 ألف دينار من أموال 

الوزارة التي كانت تحت حيازتها 
بسجنها 3 سنوات فقط مراعاة 

لظروفها.

تزايدت في الفترة األخيرة حاالت  «
الغش التجاري، خصوصا في 

المواد الغذائية، التي تعتبر من 
األمن الصحي والغذائي للمملكة، 

وسط دعوات لتبني مبدأ 
“التشهير” كأداة رادعة لممارسي 

هذه المخالفات.

قررت دائرة األوقاف اإلسالمية  «
إغالق المصليات المسقوفة 

داخل المسجد األقصى المبارك 
كإجراء وقائي من منع انتشار 
فيروس “كورونا”. وإن جميع 
الصلوات ستقام في ساحات 

المسجد األقصى.

يشارك الفنان السعودي عبدالله  «
السدحان في الدراما الكويتية 

الرمضانية “كسرة ظهر”، التي 
ستعرض في رمضان 2020 

ويخرجها المخرج البحريني الكبير 
أحمد المقلة، ويشارك في بطولتها 

نخبة من نجوم الدراما الخليجية.

أكدت وزارة شؤون الشباب  «
والرياضة على حسابها 

الرسمي عبر “اإلنستغرام” 
أن القرار يشمل األندية 
الصحية وأندية اللياقة 

البدنية )GYM( سواء 
الخاصة أو الحكومية.

0609121916

إيقاف األنشطة يشمل األندية الصحية “GYM”عودة السدحان في “كسرة ظهر”إغالق المسجد األقصىردع ممارسي الغش التجاريسجن موظفة “الصحة” 3 سنوات
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

أول  للبنـــات،  الملكيـــة  الجامعـــة  أعلنـــت 
جامعـــة خاصـــة معتمدة مـــن قبل مجلس 
التعليـــم العالي في البحرين، عن خطوتها 
المتخـــذة بشـــأن تقديـــم جميـــع الـــدروس 
والمناهـــج الدراســـية للمرحلـــة الجامعيـــة 
ومرحلـــة الدراســـات العليا عبـــر اإلنترنت 
فيـــروس  تفشـــي  مـــن  مخـــاوف  وســـط 

كوفيد19-، والتي حققت نجاًحا كبيًرا.
وبهـــذا القـــرار، تنضـــم الجامعـــة الملكيـــة 
للبنـــات إلى العديد من مؤسســـات التعليم 
العالي في جميع أنحاء العالم التي قامت 
بهـــذه الخطـــوة االســـتباقية، مثـــل جامعة 
هارفـــارد وجامعة واليـــة أوهايو وجامعة 
فرجينيا وجامعة ميشيغان، في قرار نقل 
الفصول الدراســـية عبـــر اإلنترنت، والذي 
يعد تحوالً غير مسبوق في تاريخ التعليم 

العالي.

وتعليًقـــا علـــى هـــذه الخطوة، قـــال القائم 
بأعمـــال رئيـــس الجامعة الملكيـــة للبنات، 
ديفيـــد ســـتيوارت: “بينمـــا نقـــوم بتكييف 
أساليب التدريس والتعلم الخاصة بنا، بما 
يتماشـــى مـــع توجيهات القيـــادة الحكيمة 
التعامـــل  طريقـــة  بشـــأن  المملكـــة  فـــي 

تكمـــن  كوفيـــد19-،   فيـــروس  الحتـــواء 
األهميـــة القصـــوى فـــي الجامعـــة الملكية 
للبنـــات فـــي توفير أفضـــل دعـــم لطالباتنا 
وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعة، 
والحفـــاظ علـــى نهج الجامعـــة المخصص 

لسير العملية التعليمية بكل سالسة”.

ديفيد ستيوارت

ـــي ـــم العال ـــخ التعلي ـــي تاري ـــبوق ف ـــر مس ـــوالً غي ـــد تح يع
“الملكية للبنات” ُتعزز الفصول االفتراضية

 )BJBFS( أقامت جمعية األعمال والصداقة البحرينية اليابانية
بالتعــاون مــع ســفارة اليابــان محاضــرة أقامهــا ســفير البحريــن 
الســابق فــي اليابــان، خليــل حســن، قدمه رئيــس الجمعيــة ناصر 
العريــض، وذلــك فــي يــوم الثالثــاء الماضــي الموافــق 10 مارس 

.2020

وشـــملت المحاضرة نشأة خليل 
حســـن وتجربتـــه فـــي البحريـــن 
العلمـــي  والتطـــور  واليابـــان 
الطبـــي  وبالخصـــوص  الواضـــح 
في اليابان. وقـــد حضر الفعالية 
وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 

بـــن  عبـــد هللا  الشـــيخ  الدوليـــة، 
خليفـــة،  آل  هللا  عبـــد  أحمـــد 
الســـفير اليابانـــي هيديكي إيتو، 
مسئولون حكوميون، كبار رجال 
األعمـــال وأعضـــاء الجمعية في 

مطعم أكايا بيسترو، العدلية.

“البحرينية اليابانية” تستعرض 
تجربة السفير خليل حسن
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كجــزء من اســتراتيجيتها طويلة المدى للشــراكة المجتمعية

“كريدي مكس” تدعم “المحفزين لذوي اإلعاقة”

دعمهـــا  مكـــس  كريـــدي  قدمـــت 
البحرينيـــة  المحفزيـــن  لجمعيـــة 
لـــذوي اإلعاقة بشـــراء بـــاص مزود 
بمصعـــد خـــاص، حيـــث يأتـــي هذا 
اســـتراتيجية  مـــن  كجـــزء  الدعـــم 
المـــدى  طويلـــة  مكـــس  كريـــدي 

للشراكة المجتمعية. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لشـــركة كريـــدي مكـــس، 
يوســـف ميرزا “لطالما أولت شركة 
كريدي مكس أهمية كبيرة لدورها 
فـــي المجتمع المحلي لذلك ســـعت 
دائًمـــا إلى دعـــم هذه المؤسســـات. 
ويســـرنا جـــدا بأن نتمكـــن من دعم 

الجمعية والتي من شـــأنها أن تؤثر 
بشكل إيجابي على المجتمع”.

وقـــدم رئيس مجلس إدارة جمعية 
لـــذوي  البحرينيـــة  المحفزيـــن 
اإلعاقـــة، ريـــاض المـــرزوق الشـــكر 
واالمتنان، يوســـف ميـــزرا الرئيس 
التنفيـــذي وشـــركة كريـــدي مكـــس 
والـــذي  المتواصـــل  الدعـــم  علـــى 
يعطي دافًعا لذوي اإلعاقة وأهالي 
وأصدقاء ذوي اإلعاقة ومجتمعهم 
التي يحيطون به وباألخص الدعم 
األخيـــر بتوفير بـــاص مجهز لذوي 
اإلعاقـــة وهـــذا يـــدل علـــى الحس 

اإلنساني التي تتمتع به.

بـــدأت مجموعـــة الحواج برعايـــة كريدي 
مكس، فعاليات االحتفال بعيد األم تحت 
شـــعار “أحبـــك يا أمي” من يـــوم الخميس 
12 مارس بجميع فروع الحواج وبرعاية 
كريدي مكس للعام السادس على التوالي، 
حيـــث يشـــارك الحـــواج وكريـــدي ماكس 
عمالءهـــم فرحتهـــم واســـتعدادهم لعيـــد 
األم بتقديـــم 10 هدايـــا غاية فـــي الروعة 
ألفضل من سيقوم بالتعبير عن حبه ألمه 
الغاليـــة، حيـــث يحصل كل مشـــتر من أي 
مـــن محالت الحـــواج على بطاقـــة إهداء 
ليقـــوم بكتابة أفضـــل ما يـــود أن يعبر به 
عـــن حبه ألمـــه وســـتقوم لجنـــه التحكيم 
المكونـــة مـــن عدد مـــن نجـــوم المجتمع و 
الشـــخصيات العامـــة التـــي ســـتنعقد فـــي 
وقـــت الحـــق لتقييم كل الرســـائل لتختار 
أفضلها وســـتحصل الرســـائل الفائزة على 

جوائـــز نقديـــة مقدمة من كريـــدي مكس 
حيـــث يحصـــل الفائـــز األول علـــى 1500 
دوالر والفائز الثاني 1000 دوالر و الثالث 
500 دوالر إضافـــة إلي جوائز مقدمة من 
مجموعة الحواج وهي ســـاعة سويسرية 
باإلضافـــة إلـــى “شـــجرة العطـــور الكبرى” 
ويحصـــل كل مـــن الفائـــز الرابـــع وحتـــى 
وســـاعات  عطـــور  باقـــات  علـــى  العاشـــر 

تشارلز جوردن. 
وســـيتمكن العمـــالء مـــن اختيـــار هدايـــا 
عيـــد األم مـــن بيـــن مجموعـــة كبيـــرة من 
العطور، الساعات، مستحضرات التجميل 
والعناية بالبشرة مع االستمتاع بالعروض 
يقدمهـــا  التـــي  المميـــزة  والخصومـــات 
الحـــواج لعمالئه احتفاالً بهذه المناســـبة. 
وتبـــدأ محالت الحـــواج بتوزيـــع بطاقات 
اإلهـــداء علـــى المشـــترين بدايـــة من يوم 

الخميـــس 12 مـــارس وحتـــى الســـبت 21 
مارس على أن تعلن أســـماء الفائزين بعد 

انتهاء لجنة التحكيم من التقييم.

ـــس ـــدي َمك ـــة كري ـــي” وبرعاي ـــا أم ـــك ي ـــعار “أحب ـــت ش تح
هـدايــا عيــد األم بجميــع فـروع الحــواج

 )NBB( أعلـــن بنك البحريـــن الوطني
مؤخـــًرا عـــن إطالق عـــروض خاصة 
التـــي  الشـــخصية،  القـــروض  علـــى 
تتوفـــر للعمـــالء بمعـــدالت تنافســـية 

لفترة محدودة.
 تقـــدم الحملـــة الترويجيـــة فرصـــة 
خدمـــة  علـــى  للحصـــول  مميـــزة 
القروض الشخصية من البنك بمعدل 
ســـنوي يبدأ من %4.2، واالســـتفادة 
أيًضا من ميزة ســـرعة الموافقة على 

طلـــب القـــرض وفترة ســـماح لمدة 4 
أشـــهر. ويشـــكل العرض خياًرا مثالًيا 
علـــى  بالحصـــول  الراغبيـــن  لجميـــع 
التمويـــل لتلبية مختلـــف متطلباتهم 
الشخصية، كتجديد المنزل أو شراء 
لتســـديد  أو  أثـــاث  أو قطـــع  ســـيارة 

الرسوم الدراسية.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
لألفـــراد فـــي البنـــك، صبـــاح  الزياني 

“نحـــرص في بنك البحريـــن الوطني 
متكاملـــة  تشـــكيلة  تقديـــم  علـــى 
مـــن أفضـــل المنتجـــات والخدمـــات 
المصرفية المصممة لتواكب تطلعات 
عمالئنـــا الكـــرام. وعلـــى هـــذا النهج، 
يسعدنا منحهم عروًضا مميزة لفترة 
محدودة على القروض الشـــخصية، 
التي نهدف عبرهـــا لدعم متطلباتهم 
الماليـــة ولنكون أيًضا خيارهم األول 

لجميع احتياجاتهم المصرفية”.

ــة لـــفـــتـــرة مــــحــــدودة ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ ــدالت تـ ــ ــع ــ ــم ــ ــاء ب ــمـ ــعـ ــلـ لـ
“الوطني”: عروض خاصة للقروض الشخصية

صباح الزياني

قدم الرئيس التنفيذي للخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات لبنك البحرين الوطني حسين 
الحســـيني، شـــيك الدعم ألمين الســـر بجمعية نهضة فتاة البحرين عائشـــة المرزوقي، ضمن 
برنامـــج البنـــك للهبـــات والتبرعات، وعلى هامش زيارة عضوات مركز عائشـــة يتيم لإلرشـــاد 
األســـري للبنك. وأعربت العضوات عن امتنانهن للدعم المســـتمر من البنك على مدى األعوام 
الماضية. ويهتم المركز بالعمل على توفير بيئة آمنة ومســـتقرة للنســـاء وأسرهن، عبر تقديم 
المشـــورة األسرية والنفســـية والقانونية لهن، وتســـعى عضوات الجمعية أيًضا لحماية األسر 

من التأثير السلبي الذي تواجهه من المحيط القريب.

“الوطني” يدعم نهضة فتاة البحرين

قـــال بنك اإلثمـــار إنه يحـــث عمالئه 
علـــى إنجـــاز معامالتهـــم المصرفيـــة 
عبـــر اإلنترنـــت مـــن أجل المســـاعدة 
كورونـــا  فايـــروس  احتـــواء  فـــي 
البنـــك  ويلتـــزم  )كوفيـــد19-(. 
ألداء  الصحـــة  وزارة  بتوجيهـــات 
دوره فـــي المســـاعدة علـــى احتـــواء 
الفيـــروس، كجزء من حملة التوعية 
التـــي يقوم بهـــا.  كمـــا أن البنك يتبع 
توجيهات مصرف البحرين المركزي 
 ،2020 مـــارس   5 بتاريـــخ  الصـــادرة 
والتي تحث جميع البنوك والشركات 
المالية ومؤسسات التمويل متناهي 
الصغر في البحرين بمنح تســـهيالت 
التفشـــي  مـــن  المتضرريـــن  للعمـــالء 

العالمي لفيروس كوفيد19-. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد 
عبدالرحيـــم “ كبنك تجزئة إســـالمي 
رائد، يـــدرك بنك اإلثمار أهمية الدور 
الذي يجب أن يؤديه تجاه المجتمع. 

أنهـــا مســـئولية نأخذها علـــى محمل 
الجـــد ونحن نلتـــزم دائمًا بـــأداء دور 

فعال وحقيقي في المجتمع”. 
وأضـــاف عبدالرحيـــم “ إن البحريـــن 
حصلـــت مؤخـــرًا على إشـــادة دولية 
مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة على 
فيـــروس  احتـــواء  فـــي  جهودهـــا 
كوفيـــد19- ونحـــن نشـــعر أنـــه مـــن 
واجبنـــا ومســـئوليتنا المســـاهمة في 

هذه الجهود”.

“اإلثمار” يشجع المعامالت عبر اإلنترنت

أحمد عبدالرحيم

“بيتك” يطلق برنامجًا تدريبيًا ائتمانيًا
ــة مــــــع “مــــــوديــــــز” ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــي الــــبــــنــــك بـ ــ ــف ــ ــوظ ــ ــم ــ ل

أطلـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن “ بيتـــك” ، 
برنامجـــًا تدريبيـــًا متخصصًا في مجـــال إدارة المخاطر 
“موديـــز”  مـــع  بالشـــراكة  البنـــك  لموظفـــي  االئتمانيـــة 
للتحليـــالت االقتصاديـــة، وذلـــك بهـــدف زيـــادة فاعلية 
إطـــار عمل البنك إلدارة مخاطـــر االئتمان وتعزيز ثقافة 
ائتمانيـــة متكاملة ومتســـقة في كافـــة اإلدارات المعنية 

على مستوى البنك”. 
ويتكـــون البرنامج التدريبي الـــذي تم تطويره خصيصًا 
ليتناســـب مـــع احتياجـــات البنك مـــن ثالثة مســـتويات 
مختلفـــة تقـــدم علـــى عـــدة مراحـــل، ويشـــارك فـــي كل 
مســـتوى عـــدة مجموعـــات تدريبيـــة، حيـــث شـــارك في 
األول  المســـتوى  مـــن  األولـــى  التدريبيـــة  المجموعـــة 
عشـــرون موظفًا من مختلف إدارات البنك، بما في ذلك 
إدارة مراجعـــة االئتمـــان وإدارة المخاطـــر والخدمـــات 
المصرفيـــة للشـــركات وإدارة الثـــروات وإعـــادة هيكلـــة 

التمويل والتحصيل”.

ويعتمـــد البرنامـــج علـــى نظام تسلســـلي شـــامل يهدف 
الى تعزيز القدرات االئتمانية للمشـــاركين حيث يشتمل 
المســـتوى األول من البرنامج على مفاهيم إطار تحليل 
مخاطـــر الشـــركات وتحليـــل القوائم الماليـــة، ويتضمن 

المســـتوى الثانـــي من البرنامج أســـس تقليـــص مخاطر 
الشركات وإعادة هيكلة التمويل، باإلضافة إلى المحور 
الثالـــث، والـــذي يحـــوي معاييـــر إدارة التمويـــالت ذات 

الطبيعة الصعبة وطرق إدارة الطلبات االئتمانية”.

“كريدي مكس” 
تدعم “المحفزين 

لذوي اإلعاقة”

عروض خاصة 
للقروض الشخصية 

من “الوطني”

خالد الرميحي

ألـــف متطـــوع
12.7

أعلنـــت إدارة األوقاف الســـنية في بيان أمس أنه يحرم شـــرعا 
علـــى كل مـــن أصيب بفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( أو يشـــتبه 
طبيا بإصابته به الحضور إلى المساجد ألداء صالة الجماعة أو 
الجمعـــة أو العيدين أو غيرها من األنشـــطة الدينية، أو الذهاب 
إلى المحافل واألماكن العامة، ويجب عليه شرعا األخذ بجميع 

االحتياطات الالزمة  بدخول الحجر الصحي.
ووجهـــت إدارة األوقـــاف الســـنية الخطبـــاء وأئمـــة المســـاجد 
والمؤذنيـــن وكل مرتادي الجوامع والمســـاجد لعدم اإلطالة في 
الصلـــوات المفروضة وتخفيفها، اقتـــداء بالنبي صلى هللا عليه 

وسلم، على أن ال تتجاوز 10 دقائق.

“السنية”: يحرم على كل مصاب بـ “كورونا” الصالة بالمساجد

)٠٤(

)٠٤(



المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن أخيـــه 
هیثـــم  الســـلطان  الجاللـــة  صاحـــب 

بـــن طـــارق آل ســـعید ســـلطان عمان 
الشـــقیقة، وذلـــك فـــي وفـــاة الشـــیخ 
عیســـی بن راشـــد آل خلیفـــة )رحمه 

هللا(.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 

برقيتي تعزية ومواســـاة من أخيهما 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الشـــقيقة  عمـــان  بســـلطنة  الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو فهد بـــن محمود آل 
ســـعيد، بوفـــاة الشـــيخ عيســـى بـــن 

راشد آل خليفة.

جاللة الملك يتلقى برقية تعزية من سلطان عمان

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان تعزية فهد بن محمود

المنامة - بنا

زخــرت الصحافــة الوطنيــة علــى مــدى ثالثة أيام منذ صدور المرســوم الملكي الســامي بالعفــو عن )1486( مــن المحكوم عليهم 
لدواع إنسانية في ظل الظروف الراهنة بردود الفعل الشعبية الكبيرة التي عبرت عن الفرحة الغامرة بالعفو السامي الذي هو 
من شيم ملك اإلنسانية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي طبع البسمة على وجوه العائالت 

وذويهم وجميع أبناء الشعب البحريني المترابط المتآلف.

ونشـــرت الصحافة البحرينية ردود فعل 
نوابـــا وحقوقييـــن ومؤسســـات  ضمـــت 
وطنيـــة  وفعاليـــات  المدنـــي  المجتمـــع 
أكـــدت  وعدليـــة  دينيـــة  ومؤسســـات 
جميعهـــا أن جاللـــة الملـــك ضـــرب أرقى 
األمثلة على الموقف اإلنساني من خالل 
وليـــس  وهـــذا  الســـامي،  األبـــوي  العفـــو 
الموقـــف  فهـــذا  علـــى جاللتـــه،  بغريـــب 
النبيـــل والســـامي يتجـــدد، ليبعث األمل 
في الحاضر والمســـتقبل، ويثبت مجددا 
أن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك هو 
رمـــز الوحدة الوطنية، وهـــو أب الجميع 

في هذا الوطن.

حامي الدستور

 ونقلـــت الصحافة تأكيـــد المواطنين أن 
العفـــو الملكـــي الكريـــم جـــاء مـــن جاللة 
تضمنـــه  لمـــا  األول  الحامـــي  الملـــك، 
الدســـتور من مبادئ تصب في ترســـيخ 
دعائـــم الحق والعدالة التـــي تحفظ أمن 
الملـــك  فجاللـــة  واســـتقراره،  المجتمـــع 
صاحـــب القلـــب الكبيـــر ووالـــد الجميـــع، 
شـــعبه  وظـــروف  احتياجـــات  يتلمـــس 
باستمرار، وأن إنسانية جاللة الملك في 
ظل الظـــروف الراهنة تجســـد ما يحمله 

القائد من محبة وتسامح ألبناء وطنه.
وأكـــدت ردود الفعـــل أن العفـــو الســـامي 
يمثـــل رؤيـــة جاللته الحكيمـــة، وأن هذا 
األمـــر الســـامي هـــو مـــن صلب مشـــروع 
جاللتـــه اإلصالحي الضامـــن لبث الروح 
اإليجابية وخلق جسور التسامح، وفتح 
المســـتقبل  وأبـــواب  األمـــل  قنـــوات  كل 

المشرق.
 وأشـــادت الفعاليـــات الوطنيـــة بتطبيق 
العقوبـــات البديلـــة على نحـــو 585 نزيال 
من المحكوم عليهـــم الذين قضوا نصف 
مـــدة العقوبة الســـالبة للحريـــة المحكوم 
يعـــد  الملـــك  جاللـــة  أن  مؤكديـــن  بهـــا، 
أنموذجـــا للقائد الحريـــص على مصلحة 
أبنائه المواطنين، والذي يســـخر لهم كل 
اإلمكانـــات والظـــروف التـــي تمكنهم من 
اإلســـهام في تحقيـــق البرامـــج التنموية 

في مملكة البحرين.
 وقـــد زفت الصحافـــة للمواطنين إعالن 
لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر 
عـــن  اإلفـــراج  عمليـــة  بـــدء  والتأهيـــل 
الدفعـــة األولـــى ممن شـــملهم المرســـوم 
الملكي الســـامي، مضيفا أنه تم تقســـيم 
مـــن شـــملهم العفو الملكي الســـامي على 
دفعات متتالية بحيث يتم إطالق سراح 

كل منهـــا بعـــد االنتهـــاء مـــن إجـــراءات 
الفحـــص، الفتـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى 
حرص اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
علـــى توفيـــر كافـــة الخدمـــات والرعاية 
الطبيـــة المتكاملة لكافـــة النزالء، وهكذا 
هـــو تعامل الوطـــن مع أبنائـــه واحترامه 
الثنـــاء  نـــال  نمـــوذج  فـــي  لحقوقهـــم 

والتقدير إقليميا وعالميا.

ملك حكيم

 ونقلـــت الصحافة الوطنية عن فعاليات 
حقوقيـــة قولهـــا إن جاللـــة الملك يعرف 
على مســـتوى العالم بكونـــه ملكا حكيما 
يحمل الســـالم لشعبه وللعالم، وأن العفو 
الملكـــي الســـامي يعـــد رســـالة حضاريـــة 
للجميـــع بـــأن مملكـــة البحريـــن تواصـــل 
ومســـيرتها  اإلصالحـــي  نهجهـــا  فـــي 
دولـــة  لمقومـــات  وفقـــا  الديمقراطيـــة 
المؤسســـات والقانـــون، والرؤيـــة الثاقبة 
واإلنســـانية فـــي التعامل مـــع الخارجين 
على القانـــون، ومنحهـــم الفرصة للعودة 
لجـــادة الصواب والمســـاهمة فـــي عملية 
البنـــاء والتنميـــة مـــع أبنـــاء الوطـــن، مع 

االلتزام بالقانون والنظام العام.
وشددت جموع الشـــعب البحريني على 

أن مملكـــة البحريـــن ترتكـــز في أسســـها 
العريقـــة واألصيلـــة والعميقـــة على بيت 
الحكم الرشـــيد الذي يشـــكل لبنته الكرم 
مـــا حملتـــه  وهـــو  والجـــود،  والتســـامح 
األســـرة الكريمـــة المالكة منذ التأســـيس 
األول للدولـــة، وهـــو مـــا جعلهـــا قويـــة ال 

تتزعزع أبدا.

 لفتة أبوية 

وانبـــرت الصحـــف الوطنيـــة مـــن خـــالل 
رؤســـاء  وردود  ومقـــاالت  افتتاحياتهـــا 
تحريرهـــا وكتـــاب الرأي بها فـــي التأكيد 
على ما يحمله العفو الملكي السامي من 
دالالت، فتحت عنوان “العفو سمة العهد 
اإلصالحي” قالـــت جريدة أخبار الخليج 
فـــي افتتاحيتهـــا أن المرســـوم الملكـــي 
الســـامي لفتة أبوية ملكية سامية تؤكد 
الحقيقـــة الدامغـــة التـــي اعتدنـــا عليهـــا 
طـــوال العهـــد اإلصالحي لجاللتـــه، ذلك 
العهد الذي وضع أسس دولة المؤسسات 
والقانـــون، وعزز قيم اإلنســـانية في كل 
مراحلهـــا، مؤكدة أن جاللة الملك جســـد 
التســـامح  ثقافـــة  الواقـــع  أرض  علـــى 
وعزز صـــروح األلفة والتآلـــف من خالل 
اللفتـــات الملكية المتتالية، ســـواء خالل 
المناسبات الوطنية المختلفة أو غيرها.

سياســـة  أن  االفتتاحيـــة  واســـتطردت 
جاللة الملك فـــي تعزيز التآلف والتآخي 
بيـــن مكونات المجتمع أســـهمت في رفع 
اســـم مملكـــة البحريـــن علـــى المســـتوى 

بيـــن  مثـــاال يحتـــذى  العالمـــي، وجعلهـــا 
األمم والشـــعوب، خصوصـــا فيما يتعلق 

بالجوانب اإلنسانية والحقوقية.
ظـــل  فـــي  أنـــه  االفتتاحيـــة  وأكـــدت   
متابعـــة جاللة الملـــك للجهـــود المبذولة 
مـــن مختلـــف أجهـــزة الدولـــة لمواجهـــة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا »كوفيـــد 19«، 
حـــرص العاهـــل على أن يفتـــح باب أمل 
جديـــد أمـــام المحكوم عليهـــم من خالل 
هـــذا العفو الملكـــي، وإيمانا مـــن جاللته 
القـــرار  فقـــد جـــاء  المؤسســـات،  بدولـــة 
الســـامي بنـــاء علـــى دراســـة وافيـــة من 
وزارة الداخليـــة عـــن أوضـــاع وظـــروف 
نزالء اإلصـــالح والتأهيل الذين يقضون 
العقوبـــات المحكـــوم بهـــا، وفـــي ضـــوء 
االتفاقـــات  ومبـــادئ  القانـــون  أحـــكام 
الدولية لحقوق اإلنسان، فضال عن مدى 
االلتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها 

مؤسسة اإلصالح والتأهيل.
إن  بالقـــول:  االفتتاحيـــة  واختتمـــت   
العاهل بهذه السياســـة وتلـــك المبادرات 
أثبـــت علـــى أرض الواقع أن جاللته على 
مســـافة واحدة مـــن جميـــع أبنائه بغض 
النظـــر عمـــا قـــد يصـــدر عـــن البعـــض من 
أخطـــاء أو ما يرتكبونـــه من جرائم، فإن 
جاللـــة الملك يمتلك قلبا واســـعا وحنونا 
وأن  الجميـــع،  احتضـــان  علـــى  قـــادرا 
سياســـة جاللتـــه سياســـة حكيمـــة تضع 
مصلحـــة المجتمـــع والوطن قبـــل وفوق 

أي اعتبار.

بلد التسامح

 وفي مقال لنبيل العســـومي في جريدة 
أخبار الخليج بعنوان : “المرسوم الملكي 
وإنســـانية حمد بن عيســـى” قال إن هذه 
هـــي البحرين كما عرفناها ونعرفها وكما 
التســـامح  بلـــد  العالـــم ويعرفهـــا  عرفهـــا 
حقـــوق  واحتـــرام  الســـلمي  والتعايـــش 

اإلنسان وصون كرامته.
واكـــد الكاتـــب أن العفو الملكي الســـامي 
الـــذي  الرشـــيد  الحاكـــم  مـــن خصائـــص 
يحترم إنسانية اإلنسان ويصون حقوقه 

ويحافظ على كرامته.

تقدير ملكي 

 مـــن جهته، أكـــد الكاتب أســـامة الماجد 
في مقال في جريدة البالد تحت عنوان 
“هـــذه هي مملكـــة البحرين وقيادتها” أن 
منجـــزات هـــذا الوطن فـــي كل الميادين 
ال تتوقف وأصبحـــت حكاية تزين مرايا 
العالـــم، مشـــيرا إلـــى أن مكرمـــة جاللـــة 
الملـــك تعبر عن الحب الذي يكنه جاللته 
ألبناء شعبه، وأنها ستعطي الفرصة لمن 
أخطأ ألن يندمج في المجتمع من جديد 
ويكـــون عنصـــرا نافعـــا ألهلـــه ووطنـــه، 
وتمتـــد هـــذه المكرمة كذلك كمـــا أعلنت 
وزارة الداخليـــة لتنفيذ قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلة، حيـــث قامت الوزارة 
بدراســـة ورفـــع حالـــة 585 نزيـــال ممـــن 
تنطبـــق عليهـــم المـــدة القانونيـــة لتنفيذ 

العقوبات البديلة.

الوطـــن الملـــك والـــد للجميـــع علـــى أرض  المحليـــة تؤكـــد أن جاللـــة  الصحافـــة 

العفو األبوي السامي ... أرقى األمثلة في تجسيد الوحدة الوطنية

مواطنون: العفو الملكي دليل على حكمة جاللته في لم شمل األسر
رفع عدد من المواطنين أســـمى آيات 
الشـــكر والعرفان إلى المقام الســـامي 
لعاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
المرسوم الملكي السامي الذي تفضل 
بـــه جاللته بالعفو عن بعض المحكوم 
لـــدواع إنســـانية وفـــي ظـــل  عليهـــم 
الظـــروف الراهنـــة وتنفيـــذ العقوبات 
البديلـــة بحـــق 1486 من نـــزالء مركز 

اإلصالح والتأهيل.
ميثـــم  عالـــي  جامـــع  خطيـــب  وأكـــد 
الدغاس، ورئيس األوقاف الجعفرية 
العصفـــور، وعضـــو  الســـابق محســـن 
المجلـــس التنســـيقي ممثـــل األهالـــي 

يوســـف  الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 
المحميد، وعضو المجلس التنســـيقي 
المحافظـــة  فـــي  األهالـــي  ممثـــل 
وعضـــو  يوســـف،  أحمـــد  الشـــمالية 
المجلس التنسيقي ممثل األهالي في 

المحافظة الشـــمالية أحمد جواهري، 
وغنية الدرازي، ونائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الحـــداد ديما الحداد، 
أن هـــذا العفـــو الملكي الســـامي دليل 
على حكمة وحنكـــة جاللة الملك في 

لم شمل األســـر البحرينية األمر الذي 
يعكـــس نهج الرحمة والتســـامح لدى 

جاللته تجاه جميع أبناء الشعب.
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  عـــن  وأعربـــوا 
الملـــك  لجاللـــة  والعرفـــان  والتقديـــر 

علـــى هـــذا العطـــاء اإلنســـاني الكريم 
مـــن لـــدن جاللته الذي شـــمل به أبناء 
شعبه، منوهين أن القرار يعزز الرؤية 
الملكيـــة الســـامية لـــكل مـــا فيـــه خير 
ومصلحـــة مملكـــة البحريـــن العزيزة، 

مســـيرة  لمواصلـــة  أبناءهـــا  ويدفـــع 
يقودهـــا  التـــي  واالزدهـــار  التنميـــة 
جاللته، داعين الجميع إلى االنخراط 
الســـامية  الملكيـــة  المبـــادرات  فـــي 
الداعية للخير والسالم، والناهية عن 

كل ما يهدد األمن واالستقرار.

يعكس نهج الرحمة 
والتسامح لدى 

جاللته تجاه جميع 
أبناء الشعب

المنامة - بنا

بدء تنفيذ “درع الوطن 
2020” اليوم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 
الوطن  درع  التعبوي  التمرين  تنفيذ  عن 
منطقة  فـــي  الــحــيــة  ــذخــيــرة  ــال ب 2020م 
في  البحرين  دفــاع  لقوة  الرماية  ميادين 
وساحلها  الــغــربــيــة  الــجــنــوبــيــة  الــمــنــطــقــة 
الغربي، من جنوب رأس المطلة إلى رأس 
البر ولمسافة ) 5 كيلومتر( داخل البحر من 

ساحل المنطقة المذكورة.
وتهيب القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 
أخذ  والمقيمين،  المواطنين  جميع  مــن 
منطقة  عــن  واالبــتــعــاد  والــحــذر  الحيطة 
الــتــمــريــن حــفــاظــًا عــلــى ســالمــتــهــم، الــيــوم 

اإلثنين الموافق 16 مارس الجاري.

جاللة الملك يؤكد دعمه لمبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

الكفاءات البحرينية قادرة على تحقيق التميز في كل المجاالت

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة في 
قصـــر الصافرية امـــس، رئيس مجلس 
العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز  أمنـــاء 
للتعايـــش الســـلمي الشـــيخ خالـــد بـــن 
قـــدم لجاللتـــه  إذ  خليفـــة آل خليفـــة، 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  ميـــر،  ســـمية 
الملكـــي الســـامي بتعيينهـــا أميًنـــا عاًما 

لمركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش 
السلمي.

وهنـــأ جاللـــة الملـــك ميـــر متمنًيـــا لهـــا 
كل التوفيـــق والســـداد، فـــي أداء هذه 
المهمـــة الوطنية النبيلـــة، ومعرًبا رعاه 
هللا عن اعتـــزازه بالكفاءات البحرينية 
وقدرتها على تحقيـــق النجاح والتميز 
فـــي كل المجـــاالت واإلســـهام بفعاليـــة 

في نهضة الوطن وتطوره ونمائه.

وأشـــاد جاللته باإلنجـــازات المحورية 
يواصـــل  التـــي  الطيبـــة  والمبـــادرات 
تقديمهـــا مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
للتعايش الســـلمي منذ تأسيسه، معرًبا 
عن تقديره لمســـاعي رئيـــس وأعضاء 
المركز وجهودهم الخيرة لنشر رسالته 
اإلنسانية، ومؤكًدا دعمه لكل مبادرات 
المركـــز باعتباره صرًحـــا حضارًيا رائًدا 
يعكـــس مـــا تحظـــى بـــه البحريـــن مـــن 

تاريـــخ عريـــق يزخـــر بقيـــم التســـامح 
والسالم والحرية الدينية.

لصاحـــب  أن  العـــام  األميـــن  وأكـــدت 
بخيراتهـــا  شـــملت  أفضـــااًل  الجاللـــة 
ومكتســـباتها مملكـــة البحريـــن والمرأة 
البحرينيـــة خصوصـــا، ممهـــدا جاللتـــه 
الطريـــق لنســـاء البحرين لتبـــوء أعلى 
المناصب في مختلف مجاالت القيادة 

والريادة في مجتمعها.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واألمين العام للمركز
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تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر جوابيتين من 
رئیـــس جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة رام نـــاث کوفینـــد، ردًا 
علـــى برقيتـــي جاللته وســـموه المهنئتين له بمناســـبة یوم 

جمهوریة الهند.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقيات تهنئـــة إلی محيي 
الدين ياسين؛ بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا، معربين عن خالص 
التهانـــي والتمنيـــات له بالتوفيق والنجاح، ولشـــعب ماليزيا الشـــقيق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ محيي الدين ياسين لتوليه رئاسة وزراء ماليزياجاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر رئيس الهند

أحمد جواهريغنية الدرازي يوسف المحميدأحمد يوسفديما الحداد
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إعــــالن 
لمساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

ُعمان اإلمارات الكويت البحرين ليبياالعراق مصر  المملكة المتحدة

يتم بموجب هذا اإلعالن إبالغ مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )»البنك األهلي 
العرض  المتحد، ومستند  األهلي  البنك  إدارة  الصادر عن مجلس  التعميم  بأن  المتحد«( 
الصادر عن بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )»بيت التمويل الكويتي«(، واستمارة القبول 
المشروط  الطوعي  بالعرض  المتعلقة  العرض«(  بـ«مستندات  إليها  )الُمشار  والتحويل 
الصادرة  العادية  األسهم  من   %100 على  لإلستحواذ  الكويتي  التمويل  بيت  من  المقّدم 
يمّثل سهًما  تبادل  بمعدل  األسهم  مبادلة  المتحد عن طريق  األهلي  للبنك  والمدفوعة 
واحًدا جديًدا من أسهم بيت التمويل الكويتي لكّل 2.325581 سهم من أسهم البنك األهلي 
اإللكتروني  والموقع  البحرين  لبورصة  اإللكتروني  الموقع  على  نشرها  تّم  قد  المتحد، 

لبورصة الكويت بتاريخ 16مارس 2020 )»تاريخ النشر«(.

يتضّمن التعميم ما يلي:

الرسالة المقّدمة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة؛  .1
رسالة التوصية المقّدمة من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد إلى المساهمين فيه؛   .2

والرأي العادل للمستشار المهني المستقل.  .3

إن المصطلحات غير المعّرفة في هذا اإلعالن قد تّم تعريفها في التعميم. 

بيان إخالء المسؤولية القانونية 
تم إيداع مستندات العرض لدى مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين طبًقا لمتطلبات 
السيطرة  بعمليات  المتعّلق  المركزي  البحرين  مصرف  عن  الصادر  السادس  المجلد 

واالندماج واالستحواذ.

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي و بورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
الواردة في هذا  البيانات والمعلومات  البحرين أي مسؤولية عن دقة وشمولية  بمملكة 
االعتماد  نتيجة  تنشأ  كانت قد  أي خسارة مهما  اإلعالن، وتخلي مسؤوليتها صراحًة عن 

الكّلي أو الجزئي على المحتويات الواردة في هذا اإلعالن.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
منفردين  يتحّملون  اإلعالن،  لهذا  الُمصِدر  المتحد  األهلي  البنك  إدارة  أعضاء مجلس  إن 

ومجتمعين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن. 

الكاملة  العناية  اتخذوا  اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم، والذين  أعضاء مجلس  يقر  كما 
والمعقولة لضمان أن هذا هو الحال، بأن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن تستند إلى 
شروط العرض المقّدم من قبل بيت التمويل الكويتي وال تحتوي أي إغفاالت جوهرية من 

شأنها أن تؤثر على أهمية وشمولية هذا اإلعالن. 

يجب أال يعتمد المساهمون على هذا اإلعالن فقط، بل عليهم الرجوع لمحتويات مستند 
أي جزء من محتوى  لديكم شك في ما يخص  كان  إن  اإلدارة.  العرض وتعميم مجلس 
هذا اإلعالن أو عناصر العرض، عليكم السعي للحصول على المشورة من متداول أوراق 
مالية أو مؤسسة أوراق مالية مرّخصة، أو مدير مصرفي، أو محاٍم، أو محاسب مهني أو 

أي مستشار مهني آخر.

إرسال مستندات العرض إلى المساهمين
األهلي  البنك  مساهمي  جميع  إلى  البريد  عبر  العرض  ومستند  التعميم  إرسال  سيتم 
تاريخ  في  كما  المتحد  األهلي  البنك  أسهم  سجل  في  أسماؤهم  ُأدرجت  الذين  المتحد 
الفصل  بمتطلبات  عماًل  وذلك  األسهم  سجل  في  المسجلة  عناوينهم  على  التسجيل، 
الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر 

عن مصرف البحرين المركزي.

يمكن أيًضا لمساهمي البنك األهلي المتحد الحصول على نسخة من التعميم ومستند 
العرض من مكاتب وكالء االستالم، وبورصة البحرين، وفروع البنك المشاركة في البحرين 
ومجمع  المحرق،  في  السيف  ومجمع  المنامة،  ووسط  السيف،  مقر  في  والواقعة 
المركادو، ومجمع الواحة في الجفير، وفرع الرفاع )ترد التفاصيل الكاملة لهذه المواقع في 

الفقرة 8.2 في الجزء ٤ من التعميم(.

كما يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل: )1( في البحرين من مكاتب 
الكويت،  في  و)2(  البحرين؛  في  المشاركة  والفروع  البحرين،  وبورصة  االستالم،  وكالء 

استمارة القبول والتحويل إلكترونًيا من مكتب وكيل االستالم في الكويت.

المتحد - الـمـوقـع اإللكـترونـي للبنك األهـلـي  الـعرض عـلـى   ستـتـوّفـر كذلك مستندات 
 https://www.ahliunited.com والـــمـــوقـع اإللـكــتـــرونــي لـــبـورصـــــة الـــبـــحـريــــــن –

https://www.bahrainbourse.com، والمـوقع اإللـكـتـرونــي لبـورصــة الـــكـــــويـــت – 
 https://boursakuwait.com.kw/

وكبديل لذلك، يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الراغبين في استالم نسخ الكترونية 
من مستندات العرض، مراسلة أمانة سر مجلس إدارة البنك األهلي المتحد على العنوان 
 ،٤28 السيف  ضاحية   ،2832 طريق   ،2٤95 المبنى  في  المتحد  األهلي  للبنك  المسجل 
 ،corporate.secretary@ahliunited.com اإللكتروني  البريد  على  أو  البحرين،  المنامة، 
وذلك قبل ثالثة )3( أيام على األكثر من تاريخ إقفال العرض النهائي في كال الحالتين. كما 
العادي على  بالبريد  المتحد  البنك األهلي  إلى مساهمي  العرض  إرسال مستندات  ويتم 

مسؤوليتهم الشخصية.

تفاصيل العرض
متلّقي العرض

السجل  والسياحة، بموجب  والتجارة  الصناعة  بوزارة  بنك مسجل  المتحد هو  األهلي  البنك 
بورصتي في  العادية  أسهمها  مدرجة  بحرينية  مساهمة  كشركة   ٤63٤8 رقم   التجاري 

البحرين والكويت. 

إّن البنك األهلي المتحد مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك تقليدي في قطاع 
والزميلة  التابعة  الشركات  شبكة  خالل  من  لعمالئه  ويقّدم  محلًيا  تأسيسه  تّم  التجزئة 
إدارة  خدمات   )3( للشركات؛  مصرفية  خدمات   )2( لألفراد؛  مصرفية  خدمات   )1( له: 
)5( خدمات ومنتجات الصيرفة  الثروات؛  الخاصة وإدارة  الخدمات   )٤( الخزينة واالستثمار؛ 
اإلسالمية، إضافًة إلى منتجات التأمين على الحياة التقليدية وعلى أساس التكافل. ويقوم 
البنك األهلي المتحد بخدمة عمالئه إقليمًيا من خالل الشركات التابعة والزميلة له وفروعه 
المتواجدة في المملكة المتحدة، والكويت، ومصر، واإلمارات العربية المتحدة، والعراق، 

وليبيا، وُعمان.

األوراق المالية التي تّم تقديم العرض بشأنها 
100% من  التي تشمل  المتحد  األهلي  البنك  أسهم  على  االستحواذ  إلى  العرض  يهدف 
أسهم رأس المال الصادرة والمدفوعة، بما فيها 8,77٤,٤٤٤,281 )ثمانية مليارات وسبعمائة 
من  سهًما  وثمانون(  وواحد  ومئتا  ألًفا  وأربعون  وأربع  وأربعمائة  مليوًنا  وسبعون  وأربع 
الواحد، وأّي  البنك األهلي المتحد بقيمة اسمية تبلغ 0.25 دوالر أمريكي للسهم  أسهم 
أسهم صادرة عن البنك األهلي المتحد بشكل أسهم منحة بعد تاريخ مستند العرض ولكن 

قبل تاريخ النفاذ.

مقّدم العرض
بموجب  الكويت،  دولة  والتجارة في  الصناعة  بوزارة  بنك مسجل  الكويتي هو  التمويل  بيت 
السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة كويتية مدرجة أسهمها العادية في بورصة الكويت. 

إّن بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل بنك الكويت المركزي كبنك إسالمي تّم تأسيسه 
محلًيا ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي 
تشمل القطاع العقاري، والتمويل التجاري، والمحافظ االستثمارية، والخدمات المصرفية 
التجارية، والخدمات التجارية لألفراد والشركات، وتنتشر فروعه في دولة الكويت، ومملكة 

البحرين، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.

التمويل  لبيت  بها  المصرح  المال  رأس  أسهم  بلغت  العرض،  مستند  تاريخ  من  اعتباًرا 
والمدفوعة  الصادرة  المال  رأس  أسهم  وبلغت  كويتًيا  ديناًرا   1,117,6٤8,920.200 الكويتي 
697,6٤8,920.200 ديناًرا كويتًيا مقسوًما على 6,976,٤89,202 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 

0.100 دينار كويتي للسهم الواحد. 

ملكية األسهم في البنك األهلي المتحد والتداول فيها من قبل مقدم العرض
خالل  المتحد  األهلي  البنك  في  أسهم  أي  بيع  أو  بشراء  الكويتي  التمويل  بيت  يقم  لم 
فترة االثني عشر شهًرا السابقة لتاريخ مستند العرض، كما أنه ال يمتلك أي أسهم في 
البنك األهلي المتحد كما في تاريخ مستند العرض. يحمل بعض أعضاء مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي أسهًما في البنك األهلي المتحد كما تّم توضيحه في القسم 10 )الملكية 
المشتركة لألسهم من جانب مقدم العرض وأعضاء مجلس إدارته في األهلي المتحد( من 

مستند العرض كما في تاريخ مستند العرض. 

مقايب العرض
ينّص العرض على إصدار سهم واحد جديد لبيت التمويل الكويتي بمعدل تبادل قدره سهم 
واحد جديد لبيت التمويل الكويتي مقابل كّل 2.325581 سهم للبنك األهلي المتحد، على 
أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل )حسب االقتضاء( 
عنها. ُيرجى الرجوع إلى القسم 5.٤ من مستند العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل.

المساهمون المؤهلون الستالم العرض
المساهمين  أسماؤهم في سجل  المدرجة  المتحد  األهلي  البنك  يكون جميع مساهمي 

بتاريخ التسجيل مؤهلين الستالم العرض.

تعليق التداول 
يتم تعليق التداول بأسهم البنك األهلي المتحد طيلة فترة التعليق التي تبدأ بتاريخ التعليق وتستمر 
 لغاية )1( تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعالنه غير مشروط من ناحية القبول المطلوب؛
أو النواحي؛  كافة  من  مشروط  غير  إعالنه  عن  التعذر  بسبب  العرض  وقف  تاريخ   )2(  أو 

)3( تاريخ النفاذ، أي منها أسبق.

الشروط المسبقة للعرض
الشروط عن  الحـال(  مقتضى  )بحسب  الـتـنـازل  أو  لالسـتـيـفـاء  الـعـرض  تـنـفيـذ   يـخـضــع 

المسبقة التالية: 

استالم القبول المطلوب. أ( 
بعد استالم القبول المطلوب، قيام مساهمي األهلي المتحد بالموافقة على، من  ب( 
أعمال األهلي  أو تنظيمية، تحويل  أخرى، ووفقًا ألية متطلبات قانونية  أمور  ضمن 
المتحد في البحرين ألعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لألهلي المتحد بأغلبية أصوات تمثل ثلثي أسهم 

األهلي المتحد الممثلة في االجتماع.
استالم كافة الموافقات و/أو االستثناءات و/أو االعفاءات التنظيمية والتشريعية فيما  ج( 
يتعلق بالعرض وباالستحواذ على ما ال يقل عن 100 % من األسهم العادية المصدرة 
والمدفوعة لألهلي المتحد، بما في ذلك استالم الموافقات و/أو االستثناءات و/أو 
االعفاءات النهائية من المركزي البحريني والمركزي الكويتي المطلوبة لتنفيذ العرض، 
أية  واستالم  الجديدة،  بيتك  أسهم  إلصدار  المال  أسواق  هيئة  موافقة  واستالم 

موافقة أخرى مطلوبة من أية جهة تنظيمية أو تشريعية كما قد يتم تحديده.
إتمام بيتك لإلدراج المزدوج في بورصة البحرين بنجاح وفقا لقوانين وأنظمة المركزي  د( 

البحريني وبورصة البحرين المطبقة.

فيما يتعلق بالشرط المسبق )ب( أعاله، سيتم نشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير 
العادية لألهلي المتحد بعد االعالن عن إن العرض أصبح غير مشروطًا من ناحية القبول 
المركزي  البحرين  الصادر عن مصرف  السادس  التوجيهات  المطلوب وفقا ألحكام مجلد 

بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ وقانون الشركات التجارية.

العلم  المتحد  األهلي  في  المحتملين  المستثمرين  و/أو  المتحد  األهلي  مساهمي  على 
بأن العرض خاضع الستيفاء الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة )أ( و )د( 
أعاله، التنازل )كما يقتضي الحال( عن الشروط المسبقة، ومشروطًا بأن يصبح العرض أو 
أن يعلن بأنه أصبح غير مشروطًا من كافة النواحي. بناء عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو 
ال يصبح غير مشروطًا. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في األهلي 
المتحد توخي الحذر عند التعامل باألوراق المالية لألهلي المتحد. على األشخاص الذين 
لديهم شك حول االجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين أو المتعاملين 

أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو أي مستشارين مهنيين آخرين.

مّدة العرض وإجراءات قبوله 
سيكون العرض مفتوًحا للقبول من تاريخ 26 مارس 2020 وحتى تاريخ إغالق العرض األولي، 
الذي سيكون في 15 إبريل 2020 )كما في تاريخ هذا اإلعالن وقابل للتمديد( سيتم تعميم 
نتائج العرض، طبًقا للموافقات الالزمة، على مساهمي البنك األهلي المتحد بتاريخ إغالق 
العرض األولي بإمكان قابل العرض سحب قبوله بعد مرور 1٤ يومًا من تاريخ إقفال العرض 

األولي في حال كان لم يصبح العرض غير مشروط حسب الموافقات الالزمة بتاريخه. 

يحق لقابل العرض سحب قبوله بعد 1٤ يومًا من تاريخ إغالق العرض األولي، إذا لم يصبح 
العرض غير مشروط من ناحية القبول المطلوب بحلول هذا التاريخ.

على مساهمي األهلي المتحد الذين على استعداد لقبول العرض أن يسلموا كافة أسهم 
األهلي المتحد المملوكة من قبلهم، وال يمكنهم تسليم جزء من أسهم األهلي المتحد 
المملوكة من قبلهم. يمكن لمساهمي األهلي المتحد أن يملكوا أسهم األهلي المتحد 

في أحد، أو مجموعة من، الصور التالية:

لدى  الوساطة  حساب  في  بها  والمحتفظ  الحاسوب  طريق  عن  المسجلة  األسهم  أ( 
وسيط مسجل في بورصة البحرين؛

أو  للمقاصة  البحرين  لدى  لها  والمحتفظ  الحاسوب  طريق  عن  المسجلة  األسهم  ب( 
الكويت للمقاصة؛ و/أو

األسهم في صورة مادية مع شهادة أسهم أصلية فقط.  ج( 

في حال تلّقي القبول المطلوب، يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين لم يقبلوا 
وفًقا  العرض  يقبلوا  أن  بذلك،  رغبوا  حال  األولي وفي  العرض  إغالق  تاريخ  العرض قبل 
العرض  إغالق  تاريخ  التعميم، وحتى  ٤ من  القسم  9 من  الفقرة  المحددة في  لإلجراءات 

النهائي.

ُيرجى الرجوع إلى القسمين 5.8 و6 من مستند العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل.

حالما يتم استيفاء جميع الشروط المسبقة أو يتم التنازل عنها )حسب االقتضاء( ويصبح 
بيت  يقوم  انقضائها،  أو عند  العرض  النواحي، خالل مدة  كافة  العرض غير مشروط من 
البحرين،  التمويل الكويتي بالترتيب لإلعالن بهذا الصدد في صحيفتين يوميتين بمملكة 
والبنك  الكويت،  وبورصة  البحرين،  لبورصة  اإللكترونية  المواقع  على  الموضوع  وإدراج 

األهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي.

إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة وتسوية العرض
ستتوّلى الشركة الكويتية للمقاصة إجراء وإدارة عملية إصدار األسهم الجديدة لبيت التمويل 
الشركة  وستعمل  وموافقاتها.  المال  أسواق  هيئة  بإجراءات  رهًنا  يكون  أن  على  الكويتي 
الكويتية للمقاصة بالتنسيق المباشر مع شركة البحرين للمقاصة على استحداث منصة 
إلكترونية مشتركة لتمكين وتسهيل عملية إعداد سجل لمساهمي البنك األهلي المتحد 
الذين يحّق لهم الحصول على أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة، سواء في الكويت أو 

البحرين، وذلك وفًقا ألحكام وشروط العرض.

أسهم  وترصيد  بإصدار  للمقاصة  الكويت  النفاذ، ستقوم  تاريخ  من  عمل   )2( يومي  قبل 
بيتك الجديدة في الكويت، ولكن لن يتم تسليم أسهم بيتك الجديدة المصدرة لمساهمي 
األهلي المتحد إال بتاريخ النفاذ. على مساهمي األهلي المتحد التنبيه إلى أن فترة اليومي 
المتعلقة  الجديدة  بيتك  أسهم  نقل  أجل  من  إداريًا  المطلوب  للوقت  انعكاس  هي  عمل 
بورصة  إلى  البحرين  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  بمساهمي 

البحرين. 

الحال،  تقتضي  كما  للمقاصة،  البحرين  أو  للمقاصة  الكويت  ستقوم  النفاذ  تاريخ  في 
أسهم  حملة  المتحد  األهلي  مساهمي  سيتسلم  وعليه  الجديدة،  بيتك  أسهم  بتسليم 
األهلي المتحد في بورصة الكويت أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم مدرجة وقابلة للتداول 
في بورصة الكويت، وسيتسلم مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في 
بورصة البحرين أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم مدرجة وقابلة للتداول في بورصة البحرين.

على مساهمي األهلي المتحد التنبه إلى أنه بتاريخ النفاذ، سيتم تحديث سجل مساهمي 
المتحد في  المتحد حملة أسهم األهلي  بيتك ليعكس ملكية كل من مساهمي األهلي 
الملكية  إنفاذ  سيتم  البحرين.  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  وحملة  الكويت  بورصة 
من  لكل  النفاذ  تاريخ  من  اعتبارًا  بها  المرتبطة  والحقوق  الجديدة  بيتك  ألسهم  الفعلية 
مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم 

األهلي المتحد في بورصة البحرين.

المتحد من  األهلي  لكل من مساهمي  اشعارات تخصيص األسهم  إتاحة استالم  سيتم 
في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  لمساهمي  بالنسبة  للمقاصة  الكويت 
بورصة الكويت، ومن البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي األهلي المتحد حملة أسهم 
األهلي المتحد في بورصة البحرين، وذلك خالل ساعات العمل العادية بدأ من تاريخ النفاذ.

بيت  أسهم  إصدار  إجراءات  أّن  باالعتبار  األخذ  المتحد  األهلي  البنك  على مساهمي  يجب 
التمويل الكويتي الجديدة قد تخضع لتعديالت أو تحديث بحسب مقتضى الحال من قبل 
و/ المركزي،  البحرين  و/أو مصرف  للمقاصة،  الكويتية  الشركة  و/أو  المال،  أسواق  هيئة 
أو إدارة مراقبة األسواق المالية، و/أو شركة البحرين للمقاصة، و/أو بورصة الكويت، و/أو 

بورصة البحرين. وسيتم اإلفصاح فوًرا لمساهمي البنك األهلي المتحد عن أي تعديالت 
أو تحديثات تطرأ بعد تاريخ مستند العرض.

التواريخ الرئيسية

16 مارس 2020تاريخ هذا التعميم
16 مارس 2020تاريخ النشر1

22 مارس 22020آخر تاريخ للتداول في أسهم األهلي المتحد

23 مارس 2020تاريخ تعليق التداول في أسهم األهلي المتحد 

البنك تاريخ التسجيل مساهمي  إلى  بالنسبة 
أسهم  في  المتحد  األهلي 
بورصة  في  المدرجة  البنك 

البحرين، 2٤ مارس 2020.
البنك  مساهمي  إلى  بالنسبة 
أسهم  في  المتحد  األهلي 
بورصة  في  المدرجة  البنك 

الكويت، 25 مارس 2020.

26 مارس 2020تاريخ فتح العرض

15 إبريل 2020 )قابل للتمديد(تاريخ إغالق العرض األولي
15 إبريل 2020تاريخ اإلعالن عن قبول/ رفض العرض3

اليوم األخير ليصبح العرض أو يعلن عنه غير 
مشروطًا من ناحية القبول المطلوب 

2٤ إبريل 2020

نشوء حق مساهمي األهلي المتحد القابلين بسحب 
قبولهم ما لم يصبح العرض غير مشروطا من ناحية 

القبول المطلوب

29 إبريل 2020

07 مايو ٤2020اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد

12 مايو 2020تاريخ إغالق العرض النهائي

من مشروط  غير  أصبح  العرض  بأن   اإلعالن 
كافة النواحي5

في يكون  أن  المتوقع   من 
12 مايو 62020

الجديدة  الكويتي  التمويل  بيت  أسهم  إصدار 
لمساهمي البنك األهلي المتحد7

تاريخ النفاذ

فيتاريخ النفاذ8 يكون  أن  المتوقع   من 
18 مايو 2020

المتحد  األهلي  البنك  إلى مساهمي  والتحويل فقط  القبول  استمارة  إرسال  سيتم   .1
حاملي األسهم المدرجة في بورصة البحرين. يقوم مساهمو البنك األهلي المتحد 
والتحويل  القبول  استمارة  باستكمال  الكويت  بورصة  في  المدرجة  األسهم  حاملي 
في مكاتب وكيل االستالم في الكويت وفًقا لإلجراءات المفّصلة في الفقرة 9.2 في 

القسم ٤ من التعميم. 
في حال اإلعالن عن عطلة رسمية في هذا التاريخ في دولة الكويت، يصبح عندها هذا   .2

التاريخ 19 مارس 2020 في دولة الكويت. 
الذين  المتحد  األهلي  البنك  لمساهمي  يمكن  المطلوب،  القبول  تلّقي  حال  في   .3
لم يقبلو العرض قبل تاريخ إغالق العرض األولي وفي حال رغبوا بذلك، أن يقبلوا 
العرض وفًقا لإلجراءات المحددة في الفقرة 9 من القسم ٤ من التعميم، وحتى تاريخ 

إغالق العرض النهائي.
السيطرة  بعمليات  الخاص  الفصل  من   2.1٤.5 المادة  بموجب  لإلعفاء  خاضع   .٤

واالندماج واالستحواذ في مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
مفتوًحا  يكون  لن  العرض  بأن  علًما  المتحد  األهلي  البنك  مساهمي  إحاطة  يجب   .5

للقبول إذا ما تم اإلعالن بأنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي. 
خاضع الستيفاء كافة الشروط المسبقة.  .6

يخضع لموافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة   .7
وااللتزام للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة الكويت ومملكة البحرين. 

كافة  على  والحصول  للعرض  المسبقة  الشروط  كافة  استيفاء  لوجوب  يخضع   .8
الموافقات التنظيمية الالزمة.

األطراف الرئيسية 
متلّقي العرض

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
المبنى رقم 2٤95، الطريق 2832،

ضاحية السيف ٤28، صندوق بريد 2٤2٤،
مملكة البحرين

مقّدم العرض
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

صندوق بريد 2٤989، الصفاة 13110 
الكويت

المستشار المهني المستقل
شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

الوحدة 1، الطابق 7، مبنى 2 في منطقة البوابة، 
مركز دبي المالي العالمي، 
صندوق بريد 506560، دبي،

اإلمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني الدولي الرئيسي
شركة لينكالترز إل. إل. بي
الطابق 9، بيت العمالت، 

مركز دبي المالي العالمي، 
صندوق بريد 506516، دبي، 

اإلمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني في ما يتعّلق بقوانين مملكة البحرين ودولة الكويت
مكتب ASAR - الرويح وشركاه

الطابق 11، برج الرصيص، 
المبنى رقم 283، الطريق رقم 170٤، 

المنطقة الدبلوماسية 317، 
صندوق بريد 20517، المنامة، 

مملكة البحرين

مستشار اإلصدار
شركة كي بي إم جي فخرو ذ.م.م.

الطابق 12، برج فخرو،
صندوق بريد 710، المنامة،

مملكة البحرين

وكالء االستالم في البحرين 
شركة سيكو ش.م.ب. )مقفلة( - مكتب االستالم في بورصة البحرين

الطابق ٤، بوابة المرفأ، 
مرفأ البحرين المالي، 

المنامة، مملكة البحرين

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(
الطابق ٤، بوابة المرفأ، 

مرفأ البحرين المالي، 
المنامة، مملكة البحرين

وكيل االستالم في الكويت 
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

برج أحمد - الطابق 5، 
منطقة الشرق، مدينة الكويت، دولة الكويت



صــرح رئيــس مجلــس األوقــاف الســنية الشــيخ راشــد الهاجــري أنــه اســتنادا لــرأي المجلــس األعلــى للشــؤون 
اإلسالمية بجلسته االعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ۱۰ مارس الجاري، بشأن حكم العبادات الجماعية في 
زمن انتشــار فيروس كرونا )كوفيد ۱۹( والتي بين فيها المجلس باألدلة الشــرعية الواردة في الكتاب والســنة 
- احتــرازا مــن زيــادة انتشــار فيــروس كوفيــد ۱۹ )كورونــا(، وبالتنســيق مع وزير العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف فــإن األمــر يســتدعي العمــل بالرخــص الشــرعية المتعلقة بــأداء العبــادات الجماعية في المســاجد 
كالصلــوات اليوميــة وصــالة الجمعــة أو العيديــن أو غيرهــا مــن األنشــطة الدينيــة، أو الذهــاب إلــى المحافــل 
واألماكــن العامــة واالعتــكاف ومثلها المناســبات الدينية في الصــاالت وغيرها، وذلك دفعــا للضرر عن الناس 

وصحتهم.

مـــن  الصـــادر  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

ما يلي:
أوال: الشخص المصاب بالمرض: 

يحـــرم شـــرعا علـــى كل مـــن أصيب 
طبيـــا  يشـــتبه  أو  المـــرض  بهـــذا 
بإصابتـــه به الحضور إلى المســـاجد 
ألداء صـــالة الجماعـــة أو الجمعـــة 
أو العيديـــن أو غيرها من األنشـــطة 
الدينيـــة، أو الذهـــاب إلـــى المحافل 
عليـــه  ويجـــب  العامـــة،  واألماكـــن 
شـــرعا األخـــذ بجميـــع االحتياطات 
الالزمـــة  بدخـــول الحجـــر الصحي، 
تقـــرره  الـــذي  بالعـــالج  والتزامـــه 
الجهات الصحية في المملكة حتى 
يتماثل للشـــفاء، كي ال يتسبب في 
نقل المرض إلى غيره. والدليل على 
ذلـــك: عمـــوم قولـــه تعالـــى }َوالَِّذيَن 
ُيـــؤُدوَن اْلُمؤِمِنيـــَن َواْلُمؤِمَناِت ِبَغْيِر 
َمـــا اكَتَســـُبوا َفَقـــِد اْحَتَمُلـــوا ُبهتاًنـــا 
 ،]  58 األحـــزاب:   [  } ُمبيًنـــا  َوِإثَمـــا 
وقول النبي صلـــى هللا عليه وعلى 
آلـــه وســـلم: )ال ُيـــورد ُممـــِرٌض َعَلى 
وقـــول  البخـــاري ومســـلم،  ُمصـــٍح( 
النبـــي صلـــى هللا عليـــه وعلـــى آلـــه 
وســـلم: )فـــّر مـــن المجـــذوم فـــرارك 
من األســـد( البخـــاري، وقـــول النبي 

صلـــى هللا عليـــه وعلـــى آله وســـلم 
)ال ضـــرر وال ضرار( ابـــن ماجه. وأن 
أذى المـــرض المعـــدي أشـــد من أذى 
الرائحـــة الكريهة التي ُنهي صاحبها 
عن قربان المسجد، دفعا لألذى عن 
النـــاس، لمـــا ورد فـــي الصحيحيـــن 
عـــن النبـــي صلـــى هللا عليـــه وعلى 
آلـــه وســـلم: )من أكل بصـــال أو ثوًما 
أو كراثـــا فال يقربن مســـجدنا( وفي 
المالئكـــة  فـــإن  )المســـاجد،  روايـــة 

تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم(. 
المصـــاب  غيـــر  الشـــخص   - ثانيـــا 

بالمرض:
فـــي  الصـــالة  عليـــه  وجبـــت  مـــن 
أن  إمـــا  عينّيـــا:  وجوبـــا  المســـجد 
يغلب علـــى ظنه اإلصابـــة بالعدوى 
إن صالها في المســـجد، أوال يغلب 

على ظنه ذلك.
 ۱ - فمـــن غلـــب على ظنـــه اإلصابة 
بالعـــدوى، فيرخص لـــه الصالة في 

بيتـــه، وله أجـــر صـــالة الجماعة إن 
شاء هللا تعالى.

واتفق الفقهـــاء على أن من األعذار 
الخاصـــة التـــي تبيـــح التخلـــف عن 
صـــالة الجمعـــة والجماعـــة خـــوف 
المسلم على نفســـه عدّوا أو لَصا أو 
ســـُبعا أو دابة أو ســـيال أو نحو ذلك 
ممـــا يؤذيـــه في بدنـــه، الموســـوعة 
الفقهيـــة الكويتيـــة: ج ۲۷، ص ۱۸۷ 
- ۱۸۹(. واســـتدلوا علـــى ذلـــك بمـــا 
يأتـــي:  قوله تعالى: } يـــا أُيَها الَِّذيَن 
آَمُنـــوا ُخذوا ِحْذَرُكم{ ] النســـاء: من 
اآليـــة ۷۱ [  وقـــول النبـــي صلى هللا 
عليـــه وعلـــى آله وســـلم: )َمن َســـمَع 
اْلُمَناِدي َفَلـــْم َيَمَنْعه من اتباعه ُعذٌر 
َفال َصالة َلُه، َقاُلوا: َوَما اْلُعذر؟ قال: 
َخْوٌف، أو َمَرٌض( )أبو داود والحاكم 

والدار قطني(. 
-۲ وأما من لم يغلب على ظنه ذلك 
بأن شك أو توهم اإلصابة بالعدوى، 

فيجب عليه الســـعي لصالة الفرض 
العيني في المسجد، لقوله تعالى: } 
اَلِة  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّ َيا َأيُّ
ِمـــن َيـــْوِم اْلُجُمَعِة َفاْســـَعْوا ِإَلٰى ِذْكِر 
ـــِه { ســـورة الجمعة: مـــن اآلية 9،  اللَّ
فالتكليـــف بالفرض يقيـــن، واليقين 
ال يزول بالشـــك، وعليـــه أن يحتاط 
بترك المصافحـــة والمعانقة، واتباع 

التعليمات الصحية األخرى. 
ثالثـــا - المؤذن واإلمـــام والخطيب: 
يجـــب على هـــؤالء جميعا الحضور 
إلى المسجد إلقامة الشعائر وتأدية 
وظائفهـــم الدينيـــة من رفـــع األذان 
واإلمامة والخطابة في الحاضرين.
إدارة  قـــررت  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 
األوقـــاف الســـنية توجيـــه أصحاب 
الفضيلـــة الخطباء وأئمة المســـاجد 
والمؤذنيـــن وكل مرتـــادي الجوامع 

والمساجد بما يلي:
تحقيقًا لمقاصد الشـــريعة اإلسالمية 
فـــي حفـــظ مصالـــح البـــالد والعبـــاد، 
مـــن  الســـديدة  بالتوجيهـــات  وعمـــالً 
الجهـــات المختصة في وجوب األخذ 
باألسباب الوقائية، نرجو من أصحاب 
الفضيلة الخطباء واألئمة والمؤذنين 

االلتزام بالتوجيهات التالية: 
الصلـــوات  فـــي  اإلطالـــة  عـــدم   .1
اقتـــداء  وتخفيفهـــا،  المفروضـــة 
بالنبـــي صلى هللا عليه وســـلم، على 

أن ال تتجاوز عشر دقائق. 
2. تقصيـــر مدة االنتظار بين األذان 
واإلقامـــة إلـــى 10 دقائـــق، على أن 
قبـــل  والجوامـــع  المســـاجد  تفتـــح 
األذان بعشـــر دقائـــق، وإغالقها بعد 

الصالة بعشر دقائق.
فـــي  نشـــاط  الســـماح ألي  عـــدم   .3
المســـجد مـــن الـــدروس والـــدورات 

واالجتماعات واألكل والشرب فيها. 
4. االلتزام بعدم اإلطالة في خطبة 
الجمعة، وذلك بأن ال تتجاوز عشـــر 

دقائق.
5. القنـــوت في الصلـــوات المكتوبة 
تأســـيًا بالنبـــي مـــع االلتـــزام بعـــدم 

اإلطالة في الدعاء.
الجمعـــة،  خطبـــة  فـــي  الدعـــاء   .6
للـــه  والتضـــرع  بالتقـــوى  والوصيـــة 
أن يرفـــع البـــالء عـــن البحرين وبالد 

المسلمين.
7. الدعاء في خطبة الجمعة لجاللة 
الملك بالتوفيق والســـداد، واإلعانة 
له في تجاوز هذه المحن والباليا. 

8. توجيـــه المصليـــن ألداء النوافل 
فـــي البيـــوت، اقتـــداء بالنبي صلى 

هللا عليه وسلم وأخذًا باألسباب.
المصابيـــن  المصليـــن  توجيـــه   .9
بالزكام والســـعال ألداء الصالة في 
بيوتهم، وعـــدم اصطحاب األطفال 

للجوامع والمساجد. 
10. بيـــان حرمـــة حضـــور المصابين 
بأعراض كورونا للجوامع والمساجد، 
مـــن  علـــى حضورهـــم  يترتـــب  لمـــا 

انتقال العدوى بين المصلين. 
التعليمـــات  بـــكل  االلتـــزام   .11
الصحيـــة والتنظيميـــة الصادرة عن 

الجهات المختصة. 
12. الحـــرص علـــى نظافـــة وتعقيم 
المســـجد أو الجامـــع والتواصل مع 

الجهات ذات االختصاص. 
يحفـــظ  أن  تعالـــى  هللا  ســـائلين   
والعالـــم  المســـلمين  وبـــالد  بالدنـــا 
أجمعين، وأن يرزقنا األمن واألمان 
واالطمئنـــان، وأن يشـــفي المرضـــى 
ويعافيهم، وأن يصرف عنا الســـوء 

واألسقام.

المنامة - بنا

يحرم شرعا على كل من أصيب بـ “كورونا” أو يشتبه بإصابته الصالة بالمساجد
دقـــائـــق  10 إلــــــى  وتـــخـــفـــيـــفـــهـــا  الــــصــــلــــوات  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــ ــال ــ ــ اإلط لــــعــــدم  تــــدعــــو  ــة”  ــ ــي ــ ــن ــ ــس ــ “ال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلــن وكيــل الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي نبيــل أبوالفتــح عــن بدء حظر صيد أو تــداول أو بيع 
سرطان البحر )القبقب(، بدءا من امس األحد )15 مارس (، ولغاية 15 مايو 
المقبل، تنفيذًا للقرار رقم )52( لسنة 2016 بشأن الحظر الذي صدر عن وزير 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

يأتـــي  القـــرار  أن  أبوالفتـــح  وأوضـــح 
حرصًا علـــى وقف عمليـــات الصيد في 
فتـــرة التكاثـــر؛ مـــن أجل الحفـــاظ على 
الثـــروة البحريـــة والتنـــوع البيولوجـــي 

في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين.
البحريـــة  الرقابـــة  فـــرق  أن  وأكـــد 
وبالتعاون مع الجهات المعنية ستباشر 
عمليـــات الرصـــد لمنع أية تجـــاوزات أو 
مخالفـــات لهذا القـــرار، معبـــرًا عن أمله 
فـــي تعـــاون الجميـــع وااللتـــزام بالقرار 
حفاظـــًا علـــى حمايـــة الثـــروة البحريـــة 
بمملكة البحرين. ونص قرار حظر صيد 

“القبقـــب” فـــي مادتـــه األولى علـــى أنه 
“يحظـــر صيد ســـرطان البحـــر )القبقب( 
فـــي الميـــاه اإلقليمية لمملكـــة البحرين 
اعتبـــارًا من 15 مـــارس ولغاية 15 مايو 
مـــن كل عـــام، كمـــا يحظر وجود شـــباك 
أو أدوات أو آالت أو أية وســـيلة لصيد 
ســـرطان البحر على ظهـــر القوارب في 
المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، 
وكذلك مناطق رســـو القـــوارب إذا كان 
الغـــرض مـــن وجودهـــا صيـــد ســـرطان 

البحر خالل فترة سريان الحظر”.
أو  عـــرض  الثانيـــة  المـــادة  وحظـــرت 

تداول “القبقب” الطـــازج وغير المصنع 
فـــي األســـواق واألماكن العامـــة لغرض 
التســـويق أو البيـــع خالل فترة ســـريان 
الحظـــر المقررة، وأكدت المـــادة الثالثة 
مـــن القرار أنـــه يعاقب كل مـــن يخالف 
هـــذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها 
فـــي المرســـوم بقانـــون رقم )20( لســـنة 
2002 بشـــأن تنظيـــم صيد واســـتغالل 

وحماية الثروة البحرية.

نبيل ابوالفتح

أبوالفتح: فرق الرقابة البحرية تباشر عمليات الرصد لمنع أية تجاوزات أو مخالفات
حظر صيد “القبقب” لغاية 15 مايو المقبل

شـــكا أهالي مجمع )1018( بمنطقة اللوزي 
بمدينـــة حمد مـــن الفوضـــى العارمة التي 
خلفهـــا القائمـــون على “تحويطـــة اللوزي” 
جـــراء نصبها فـــي أحد مداخـــل العمارات 
بْت  وســـبَّ بالســـكان،  المأهولـــة  الحديثـــة 
إعاقـــة لحركة الناس، األمر الذي جعل من 
األطفال والنســـاء يشـــعرون بالخشية من 
المـــرور بمحاذاتها؛ ألن مرتاديها يرصدون 
بأعينهـــم المـــاّرة في ذهابهـــم وإيابهم، بل 
عرض إلـــى األطفال  تجـــاوز األمـــر إلـــى التَّ
وبـــث الرعـــب فـــي نفوســـهم حيـــن اللعب 
رفقـــة أقرانهـــم. وقد قامـــت مجموعة من 
الشباب بتثبيت “تحويطة” في غير محلها 
رســـمي  ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  دون 
يســـمح لهم باحتالل المنطقة، واالستئثار 
بالطريـــق وكأنها ضمـــن ملكيتهم الخاصة، 
والســـيما مـــع قربها مـــن محطـــة الكهرباء 

ممـــا يشـــكل خطـــرا كبيـــرا عليهـــم وعلـــى 
البيوت المحيطة. وقال األهالي إنه يمكن 
للمخالفيـــن اتخـــاذ منازلهـــم مجالـــس لهم 
عوضا عن الجلـــوس على قارعة الطريق. 
وعبروا عن اســـتيائهم الشديد من تجاهل 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية ســـلوكيات غير 
الئقـــة تقـــف فـــي وجـــه التطـــور والمدنية 
بمملكـــة البحريـــن، حيث حداثـــة المنطقة 

ونظافتهـــا وتخطيطهـــا المميـــز والمريـــح 
الذي ال يتالءم مع إقامة هذه العشوائيات 
ـــت مضاجـــع األهالـــي، وكانـــت  التـــي أقضَّ
مصـــدر إزعاج حقيقي لهـــم يفقدون معها 

اإلحساس بالراحة والطمأنينة واألمان.
وطالب األهالي بلدية المنطقة الشـــمالية 
بإزالـــة “التحويطـــة” فـــورا، وردع كل من 

تسول له نفسه المساس بالسلم األهلي.

مخالفــات في وضــح النهار أمــام مرأى بلدية “الشــمالية”
“تحويطة اللوزي”... خطر على األسر القاطنة
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - المؤسسة الخيرية الملكية

المنامة - بنا

أعلنت شؤون الطيران المدني عن تقليص عدد الرحالت القادمة إلى 
مملكــة البحريــن في إطار اإلجراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية 
اإلضافيــة التــي تــم اتخاذهــا الحتواء ومنع انتشــار فيــروس كورونا 
)كوفيد 19(، وتعزيز تأمين منافذ المملكة، مؤكدة أن التنسيق مستمر 
مــع شــركات الطيــران بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة؛ للحفاظ 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيميــن، حيث يتــم اخضاع المســافرين 
للفحوصــات الطبيــة الالزمــة وفــق  البحريــن  إلــى مملكــة  القادميــن 

توصيات منظمة الصحة العالمية؛ لضمان سالمتهم وصحتهم. 

الطيـــران  شـــؤون  وأوضحـــت 
المدنـــي أن قرار تقليص الرحالت 
التنفيـــذ  القادمـــة ســـيدخل حيـــز 
اعتبـــاًرا مـــن الســـاعة 03:00 فجر 
مـــارس   18 الموافـــق  األربعـــاء 

الجاري.
الجنســـية  شـــؤون  أفـــادت  كمـــا 
بـــوزارة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
إصـــدار  بإيقـــاف  الداخليـــة 
التأشـــيرة عنـــد المنافـــذ واقتصار 
العمـــل  بالتأشـــيرات اإللكترونيـــة 
ســـارية  األخـــرى  والتأشـــيرات 

شـــؤون  مـــن  الصـــادرة  المفعـــول 
أن  علـــى  واإلقامـــة،  الجنســـية 
يســـتمر العمل بإصدار التأشيرات 
الجـــوازات  لحملـــة  المنافـــذ  عنـــد 
وأوضحـــت  فقـــط،  الدبلوماســـية 
أن  واإلقامـــة  الجنســـية  شـــؤون 
التنفيـــذ  حيـــز  ســـيدخل  القـــرار 
اعتبـــاًرا مـــن الســـاعة 03:00 فجر 
مـــارس   18 الموافـــق  األربعـــاء 
المقبـــل، حيث لن يتـــم إصدار أية 
تأشـــيرات عنـــد المنافـــذ بعد ذلك 

حتى إشعار آخر.

تقليص الرحالت القادمة للبحرين وال تأشيرات عند المنافذ

بنـــاًء على توجيهات ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم  خليفـــة  آل 
فـــي  المؤسســـة والمراجعيـــن  لمنتســـبي 
الظـــروف الحاليـــة التـــي تمـــر بهـــا البـــالد 
والتزامـــا بإرشـــادات الجهـــات الرســـمية 
في الدولة، فقد التزمت المؤسســـة بهذه 
التوجيهـــات وعليـــه أطلقـــت المؤسســـة 
الخيريـــة الملكيـــة بوابتهـــا اإللكترونيـــة، 
التـــي يمكـــن مـــن خاللها تقديـــم مختلف 
الموقـــع  عبـــر  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
اإللكتروني للمؤسســـة، كما تم تخصيص 
الخـــط الســـاخن )17313666( للـــرد على 

استفسارات المراجعين.
وبيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة الخيرية 
الملكية مصطفى أنه حرًصا على ســـالمة 

الخطـــوات  مـــع  وتماشـــًيا  المراجعيـــن 
المملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
فـــإن  كورونـــا،  وبـــاء  تفشـــي  لمواجهـــة 
ســـتقوم  الملكيـــة،  الخيريـــة  المؤسســـة 
بتقديم جميع خدماتهـــا للجمهور الكريم 
واألرامـــل  واأليتـــام  المواطنيـــن  مـــن 
مقـــر  لزيـــارة  الحاجـــة  دون  إلكترونًيـــا 
اإلثنيـــن  يـــوم  مـــن  اعتبـــاًرا  المؤسســـة، 
جميـــع  ســـتقدم  إذ  2020م،  مـــارس   16
الخدمات عن طريق المنصة اإللكترونية 

الملكيـــة  الخيريـــة  المؤسســـة  بموقـــع 
تخصيـــص  وتـــم   ،)www.rco.gov.bh(
خـــالل   )17313666( الســـاخن  الخـــط 
أوقـــات الـــدوام الرســـمي من األحـــد إلى 
الخميـــس مـــن الســـاعة الثامنـــة صباًحـــا 
وحتى الســـاعة الثانية عشـــر ظهـــًرا للرد 

على استفسارات المراجعين.
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  أن  وأوضـــح 
تشـــمل طلبـــات كفالـــة األيتـــام واألرامل 
والرعاية المعيشية وطلبات المساعدات 
المســـاعدات  تشـــمل  التـــي  اإلنســـانية، 
المعيشـــية  والمســـاعدات  العالجيـــة 
ومســـاعدات الـــزواج وكذلك االســـتعالم 

عن الطلبات ومتابعتها.
وبيـــن الســـيد أن المؤسســـة عملـــت منـــذ 
فترة علـــى مواكبة التطـــور التكنولوجي 
المواطنيـــن،  علـــى  الخدمـــات  لتســـهيل 
مشيًرا إلى أنه تم إطالق المرحلة األولى 

من البوابة اإللكترونية.

المؤسسة تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات المراجعين
اقتصار تقديم خدمات “الخيرية الملكية” إلكترونيا

المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

اإلجـــراءات  تطبيـــق  إطـــار  فـــي 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االحترازيـــة 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
ســـالمة  علـــى  والحـــرص   ،)19
مـــع  تماشـــيا  الخدمـــات  متلقـــي 
الراهنـــة،  الظـــروف  مســـتجدات 
أعلنت إدارة األوقـــاف الجعفرية، 
عـــن اقتصارها علـــى تلقي طلبات 
المراجعيـــن الكترونًيـــا خالل هذه 
الفتـــرة وحتـــى إشـــعار آخـــر، عبر 
منصات التواصل التي خصصتها 
وهـــي البريـــد االلكتروني وخدمة 

التراسل الفوري “واتس آب”.
وتأتـــي اإلجـــراءات حرصـــًا علـــى 
ســـالمة المراجعيـــن والموظفيـــن 
منظومـــة  تطويـــر  إطـــار  وفـــي 
اإلدارة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 

للجمهور.

“الجعفرية” توفر 
خدمات المراجعين 

الكترونيا

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم بمملكة 
البحريـــن علـــي الرميحـــي لصحيفة 
البحريـــن  مملكـــة  تأييـــد  )عـــكاظ( 
التـــي  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
تتخذها المملكة العربية الســـعودية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لحمايـــة 
علـــى أرضهـــا مـــن فايـــروس كورونا 

)كوفيد19-(.
التعـــاون  اســـتمرار  إلـــى  وأشـــار 
والتنســـيق المشترك بين المملكتين؛ 

لبحث كافـــة المســـتجدات المتعلقة 
بالفايروس وسبل الحد من انتشاره.
وشـــّدد الوزير الرميحي على أهمية 
الشـــائعات  خلـــف  االنجـــرار  عـــدم 
التـــي  الدقيقـــة  غيـــر  والمعلومـــات 
يتـــم تداولهـــا عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، مثمنـــا الـــدور الوطني 
المســـؤول الـــذي تلعبه المؤسســـات 
الصحفيـــة واإلعالميـــة عبر مختلف 

منصاتها.

الرميحي: نؤيد اإلجراءات السعودية لمكافحة “كورونا”

وزير شؤون اإلعالم
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قــال عضــو بلدي المحرق صالح بوهــزاع إن الحركة التجارية في 
سوق التنين طبيعية وآمنة، وأن توافد الزوار لها مستمر، ولكنها 

أقل من السابق بنسبة ال تقل عن 80 %.

وأوضـــح بو هزاع لــــ “البالد” أنه 
قام بزيارة للسوق، ووقف على 
حـــال العمالة الصينيـــة هناك، إذ 
أكـــدوا لـــه أن الحركـــة التجارية 
وأن  مشـــلولة،  شـــبه  بالســـوق 

دخول الزبائن بحدود النادر.
ديـــار  شـــركة  هـــزاع  بـــو  ودعـــا 
اإليجـــارات  لوقـــف  المحـــرق 
هنـــاك  المحـــال  علـــى أصحـــاب 
في الوقت الراهن؛ بســـبب شح 
حركـــة الشـــراء والبيـــع، وتوافد 
الزبائن، وهو أمر يجب أن يطال 

أيضًا رسوم الكهرباء والبلدية.

دعــت رئيســة العالقــة العامــة فــي دار الحــورة لرعايــة الوالديــن 
شــيخة الزايــد أنــه ونظــرًا للظــروف الراهنــة، التــي جمــدت أغلب 
الفعاليــات والتجمعــات، إلــى ضــرورة االلتفــات لكبــار الســن مــن 
البرامــج اإللكترونيــة  الوالديــن، عبــر وضــع  رواد مراكــز رعايــة 
لهــم عن بعد، ســواء التدريــس بالقرآن، أو األحاديــث، والتوعية، 

والمحاضرات الصحية أو غيرها.

وأوضحـــت الزايـــد لــــ “البـــالد” 
أن كبـــار الســـن، بحاجـــة للفتة 
أســـوة  ولالهتمـــام  اإلنســـانية 

بغيرهم.
وأضافـــت “يجب أن ال ُيتركوا 
فـــي منازلهـــم لوحدهـــم، دون 
وجـــود برامـــج تملـــي عليهـــم 

يومهم وحياتهم”.
وذكـــر “أن أغلـــب مـــن يعملون 
في ســـاحات العمل التطوعي 
علـــى أهبة االســـتعداد لتقديم 

العون والمساعدة لهم”.
وفي ذات السياق، رأت الزايد 
للفحوصـــات  يخضعـــوا  أن 
الطبيـــة فـــي المنـــزل إن دعت 
العـــالج  وتقديـــم  الضـــرورة، 
اليومـــي لهـــم؛ بســـبب صعوبة 
تحركهم خارج المنزل، وشـــح 
إليهم،  للوصـــول  المواصـــالت 
مبينـــة أن مراكـــز ودور رعاية 
لهـــا دور مؤثـــر ومهـــم  الســـن 
الـــدور  وهـــو  الجانـــب،  بهـــذا 

الصعب حاليـــًا؛ نظرًا للظروف 
المستجدة بربوع البالد.

الحركة التجارية بالسوق الصيني طبيعية وآمنة

الزايد لـ “^”: ال تنسوا رعاية كبار السن “في البيت”

غرامات قانون النظافة.. لم تحن ساعة الصفر بعد
المجتمع إرادة  من  ونابع   %  100 بحريني  القانون   :”^“ لـ  الزيمور 

بيـــن عضـــو الفريق الفنـــي لتنفيذ قانون 
النظافة العامة ومحامي بلدية المنطقة 
الشمالية صادق الزيمور، أن حملة رصد 
مخالفـــات قانون النظافـــة العامة، تأتي 
في ســـياق خطـــة التوعيـــة االجتماعية 
وتنبيـــه  بالقانـــون،  االلتـــزام  بأهميـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن باآلثار الســـلبية 
المترتبـــة علـــى المخالفـــة، فـــي مختلف 
أبعادهـــا الفرديـــة واالجتماعية والبيئية 

والصحية وغيرها.
إلـــى  “البـــالد”  لــــ  حديثـــه  فـــي  وأشـــار 
ولصـــق  والتفتيـــش  الرصـــد  حملـــة  أن 
إعالنـــات المخالفة، تهـــدف إلى تحقيق 
االجتماعـــي  الوعـــي  مســـتويات  أعلـــى 
بالمخالفات وضرورة عدم تكرارها، وأن 

فـــرض الغرامـــات يأتـــي كعقوبـــة رادعة 
تضمن تحقيق األهداف العليا التي بني 

عليها القانون.
ولفـــت إلى أن المســـؤولين فـــي الوزارة 
يؤكـــدون حرصهـــم علـــى العمـــل وفـــق 
العقوبـــة،  تطبيـــق  فـــي  التـــدرج  مبـــدأ 
فـــي  أساســـيًا  مبـــدأ  الرفـــق  وجعـــل 
التعامـــل مـــع المخالفيـــن، وعـــدم البـــدء 
بتطبيـــق العقوبـــات قبل اســـتنفاذ كافة 
الوسائل التثقيفية والتوعوية للمجتمع 

والمخالفين خصوصا.
وفيمـــا يتعلـــق بـــردود الفعـــل المتباينـــة 
حـــول حملة رصـــد مخالفات هـــدر مياه 
المنـــازل وإســـالتها فـــي الطريـــق، والتي 
شـــرعت فـــي تنفيذهـــا بلديـــة المنطقـــة 

الشـــمالية، أن القانون فـــي مادته الثالثة 
نـــص علـــى حظـــر “غســـل المركبـــات أو 
غيرهـــا أو أي عمـــل مشـــابه يـــؤدي إلـــى 
جريان المياه إلى الشـــوارع أو الممرات 

أو األزقة”.

وأوضـــح أن المادة تتحدث عن “جريان 
الميـــاه” بمـــا يـــؤدي إلى اســـتمرار تدفقه 
وتكـــون المســـتنقعات بســـببه، وبالتالي 
فهـــي ال تعنـــى بطـــرق غســـيل المركبات 
وأفنية المنازل التي ال تؤدي إلى إســـالة 
التحتيـــة  بالبنـــى  يضـــر  بشـــكل  الميـــاه 
للطرقات والمنازل وتشكل المستنقعات 
التي تسبب تكاثر الحشرات والبعوض، 

حيث يقع تقدير ذلك بيد المفتشين.
مـــن  يعـــد  النظافـــة  قانـــون  أن  وبيـــن 
القوانيـــن محلية الصناعة، التي صيغت 
موادهـــا بنـــاء علـــى الظواهـــر الســـلبية 
التـــي كثـــرت الشـــكوى منهـــا، وبالتالـــي 
فـــإن القانـــون نابـــع من صميـــم تطلعات 

المجتمع البحريني.

صادق الزيمور

مقترح لوقف القروض 3 أشهر ودون أرباح
لــــحــــيــــن الـــــتـــــعـــــافـــــي مـــــــن فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا

مــن المؤمــل أن يناقــش مجلس النواب الثالثــاء المقبل اقتــراح برغبة بصفة 
االستعجال بشأن وقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين دون أرباح 
لمدة 3 أشهر، والمقدم من النواب: حمد الكوهجي، أحمد السلوم وزينب عبد 

األمير.

ويهدف االقتـــراح برغبة إلـــى مراعاة 
المواطنين من دفع األقساط الشهرية 
إلى حيـــن التعافي التـــام من فيروس 
كورونـــا، وعـــدم تحميـــل المواطنيـــن 
أي فوائـــد نتيجـــة تأجيـــل األقســـاط، 

للظروف الصحية التي تمر بها المملكة 
مـــع دول العالـــم، والتخفيـــف على كل 
األسر البحرينية التي تضررت نتيجة 

األوضاع الصحية.
ويقـــوم االقتـــراح علـــى تمكيـــن كافة 

األســـر من اتخاذ اإلجراءات الصحية 
الالزمة بشراء األدوات والمستلزمات 
لمنـــع انتشـــار الفيروس مـــع حصولهم 
على مبالغ األقســـاط الشـــهرية، وعدم 
تراكم األقســـاط الشـــهرية للمواطنين 
الذيـــن تـــم تطبيـــق الحجـــر الصحـــي 
عليهـــم، وعـــدم قدرتهـــم علـــى الدفـــع 
بعد ذلك، ما يتســـبب لهم بأزمة مالية 

أحمد السلومخانقة.
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سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية 

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية 

صالح بوهزاع

شيخة الزايد

طالبت بتوفير 
البرامج 

الممكنة لهم

والخضراوات الفواكه  ببضائع  ضجيج  وال  األسماك..  معروض  قلة 

رصــدت كاميــرا البــالد ضعــف الحركــة الشــرائية فــي ســوق المحرق 
المركزية، الذي بدا خاليا إال من الباعة وبضائعهم.

وعلـــى عكس المتوقـــع، لم تنعش 
عالوات منتصف الشـــهر الســـوق 
فخال قســـم األســـماك مـــن الباعة، 
علـــى الرغم من اســـتقرار أســـعار 
األســـماك وقلة المعروض منها إال 

أن قلة الطلب كانت هي الطاغية. 
ولم يكن قســـم اللحوم أوفر حظا 
من ســـوق األســـماك، الذي بدا هو 
اآلخـــر شـــبه خاٍل من المشـــترين، 
فانصـــرف القصابـــون إلـــى قراءة 

رسائل “الواتســـاب” في هواتفهم 
بدال من عد الدنانير. 

أمـــا ممـــرات ســـوق الخضـــروات 
والفواكه فلم تكن أكثر ضجيجا، 

إذ سيطر الهدوء عليها. 
متقابليـــن  الباعـــة  وجلـــس 
ببضائعهم دون مشترين يترقبون 

أبواب السوق.

ليلى مال اهلل - العنوان بخط علي جمعة | تصوير رسول الحجيري

القصابون 
منشغلون بـ 

“الواتساب” بدال 
من عد الدنانير
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رَفض شراء “السيكل” منه فسرق هاتفه
ـــ 3 ســـنـــوات ــ ب ــم عــلــيــه  ــكـ ــحـ ــا والـ ــس ــب ــل ــت الــمــتــهــم م ضـــبـــط 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في واقعة شــروع بالســرقة باإلكراه، ارتكبها شــاب، بســجنه لمدة 3 سنوات، والذي برغم أنه 
فــي بدايــة العشــرينات مــن عمــره إال أنه يمتلك رصيد أســبقيات بـ73 بالغا ضــده، وفي هذه الواقعة حاول إجبار عامل آســيوي على 
شراء دراجة هوائية كانت بحوزته، فيما كان يرفض األخير شراءها وطلب منه مغادرة المحل واتصل بالشرطة، فغافل اآلسيوي 

وسرق هاتفه النقال وحاول الهرب، لكن دورية الشرطة حضرت في وقت قياسي وتمكنوا من القبض عليه قبل فراره.

وتتمثل التفاصيل فيما أبلغ به المجني 
عليه العامل اآلســـيوي، والـــذي قرر أنه 
وأثنـــاء تواجـــده فـــي مقـــر عملـــه لبيـــع 
اآلالت والمعدات بحوالي الساعة 8:45 
مســـاء فـــي منطقـــة المحـــرق، حضر له 
المتهم بواســـطة دراجة هوائية، ودخل 
المحـــل وعـــرض عليـــه تلـــك الدراجـــة 
للبيع، فرفض شراءها، إال أنه ألح عليه 
بذلك، فأبلغه أنه في حال عدم مغادرته 
المحل ســـوف يتصل بالشرطة، لكنه لم 

يبال.
وتـــرك المجنـــي عليه هاتفـــه النقال من 

نـــوع سامســـونغ علـــى طاولـــة المحـــل 
الزجاجيـــة، وخـــرج ووقـــف أمـــام بـــاب 
بواســـطة  بالشـــرطة  واتصـــل  المحـــل 
حينهـــا  يشـــاهد  وكان  الثانـــي،  هاتفـــه 
الشـــاب إال أنـــه الحـــظ قيامـــه بســـرقة 
هاتفـــه الموجود داخـــل المحل ويخرج 
مســـرعا، فمـــا كان منه إال أن أمســـك به 

من قميصه.
وأضـــاف أن المتهـــم قـــام بدفعـــه فـــي 
محاولة منه للفرار من قبضته واعتدى 
مرتيـــن  وجهـــه  علـــى  بالضـــرب  عليـــه 
بواســـطة يـــده، إال أن إمســـاكه به بقوة 

حـــال دون فـــراره، وفـــي تلـــك األثنـــاء 
حضرت دورية شـــرطة مدنية وتمكنوا 
مـــن القبـــض علـــى المتهـــم واســـتيقافه 

وإعادة هاتفه إليه.
فأحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبار أنـــه بتاريخ 16 ديســـمبر 2019، 
وحـــال كونـــه عائـــدا شـــرع في ســـرقة 
الهاتف المبين الوصف والنوع باألوراق 
ذلـــك  وكان  عليـــه  للمجنـــي  والمملـــوك 
بطريق اإلكـــراه الواقع عليه عن طريق 
االعتـــداء عليـــه ودفعـــه، وكان الغرض 
مـــن ذلك الفـــرار بالمســـروق، وقد خاب 

أثـــر الجريمـــة لســـبب خارج عـــن إرادة 
الجاني عن طريق إمساك المجني عليه 
بـــه وحضـــور الشـــرطة والقبـــض علـــى 

الجاني قبل الفرار بالمسروق.
يمتلـــك  المتهـــم  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
فـــي رصيـــد أســـبقياته حســـب كشـــف 
االستعالم الجنائي الخاص به، عدد 73 
بالغـــا أقدمهم كان في العـــام 2003 لم 
يكـــن يتعدى حينهـــا عمره الـ6 ســـنوات 
بعـــد بـــالغ مـــن جارهـــم بأنـــه اعتـــدى 
علـــى ابنه، وغالبية تلـــك القضايا كانت 
ســـرقات أو جرائـــم إتـــالف أو اعتـــداء 
على ســـالمة جسم الغير، كما أنه حاول 
االنتحـــار مرتيـــن، األولـــى كانـــت أثناء 
تواجده في مبنى المحاكم عبر ابتالعه 
لـ3 مســـامير، والثانية قـــام فيها بإيذاء 
نفسه بواسطة قطعة زجاجية أثناء ما 

كان نزيال بإدارة اإلصالح والتأهيل.

المنامة - النيابة العامة

الفنـــي  المكتـــب  رئيـــس  صـــرح 
الزيانـــي  العـــام هـــارون  للنائـــب 
النيابـــة  لخطـــة  اســـتمراًرا  بأنـــه 
منظومـــة  تطويـــر  فـــي  العامـــة 
ذوي  طلبـــات  لتلقـــي  العمـــل 
والبـــت  والمراجعيـــن  الشـــأن 
فيهـــا، بالتوســـع فـــي اســـتخدام 
والحـــث  االلكترونـــي،  النظـــام 
على اســـتخدام الخدمـــات التي 
خـــالل  مـــن  النيابـــة  أتاحتهـــا 
قامـــت  االلكترونـــي،  موقعهـــا 
“النيابـــة” أخيـــًرا - إضافـــة إلـــى 
ذلـــك - بتخصيـــص أرقـــام علـــى 
تطبيـــق “الواتـــس آب”، وعنوان 
بريـــد الكترونـــي للتواصل معها، 
عبر تقديم الطلبـــات والحصول 

على المعلومات.
وتعتزم “النيابة” االعتماد بشكل 
أســـاس على هذه الوســـائل في 
النظـــر في طلبـــات ذوي الشـــأن 
والبـــت فيهـــا بما يتفـــق وأحكام 

القانون.
وفـــي ذات الســـياق، وفـــي إطار 
التواصل والتنســـيق بين النيابة 
العامـــة والجهـــات ذات العالقـــة 

فقد التقت النيابة العامة بمقرها 
إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بعـــض 
جمعيـــة المحامين، إذ تم شـــرح 
الخدمـــات  اســـتخدام  كيفيـــة 
االلكترونية التي تقدمها النيابة 
العامـــة لهـــم وللمراجعين عموًما 
من خالل الوسائل المشار إليها.

وناشـــد رئيـــس المكتـــب الفنـــي 
للنائـــب العـــام ذوي الشـــأن مـــن 
المراجعيـــن ووكالئهـــم االعتماد 
في تقديم طلباتهـــم والحصول 
على المعلومـــات على الخدمات 
االلكترونية التي أتاحتها النيابة 
العامـــة، لســـرعة اإلنجاز وتوفير 
الوقت وما قد يتكبدونه بسبب 
االنتقال والتردد شـــخصًيا على 
مقر النيابـــة. ومن ناحية أخرى، 
ذكـــر المحامـــي العـــام أن النيابة 
عاتقهـــا  علـــى  أخـــذت  العامـــة 
التوسع في إجراء التحقيق عن 
ُبعد باســـتعمال وســـائل التقنية، 
وفًقـــا للصالحيـــات المقـــررة لها 
الجنائيـــة،  اإلجـــراءات  بقانـــون 
ودعـــت  األمـــر  اقتضـــى  وكلمـــا 

الظروف إلى ذلك.

“النيابة”: توفير الخدمات للمراجعين إلكترونيا

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى موظفــة فــي وزارة 
الصحــة دانتهــا باختــالس نحــو 15 ألف دينــار من أمــوال الوزارة 
التــي كانــت تحــت حيازتهــا وســددت بهــا ديونها واســتعملتها في 
شراء مستلزمات أوالدها والنفقة عليهم، بسجنها لمدة 3 سنوات 
فقــط مراعــاة لظروفهــا، كما أمــرت بإلزامها برد المبلــغ المختلس 

وغرامة مساوية له.

وقالـــت المحكمـــة فـــي أســـباب 
حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى 
ومالبساتها فإنها أخذت المتهمة 
بقســـط مـــن الرأفة عمـــال بحقها 
المـــادة  لهـــا بمقتضـــى  المخـــول 

)72( من قانون العقوبات.
وكانت الشـــابة الثالثينية، التي 
تعمـــل بوظيفـــة فني حســـابات 
قـــد بـــررت اختالســـها األمـــوال 
التي تســـتلمها باعتبارها مأمور 
بالـــوزارة،  معتمـــد  تحصيـــل 
لألمـــوال  حاجتهـــا  بســـبب 

المتأخـــر  األقســـاط  لســـداد 
وأقســـاط  لســـيارتها  ســـدادها 
وإعالـــة  آخـــر  شـــخصي  قـــرض 
أبنائهـــا وشـــراء الحاجيـــات لهم 
االقتصاديـــة  للمشـــاكل  نظـــرا 
واالجتماعية مع طليقها، وعلى 
الرغـــم مـــن أنهـــا لـــم تعمـــل لدى 
الوزارة ســـوى 3 سنوات إال أنها 
اختلســـت نحـــو 15 ألـــف دينـــار 
جلســـة  وفـــي  ســـنتين،  خـــالل 
محاكمتهـــا األولـــى اعترفت بما 
نسب إليها من اتهام دون تردد.

سجن “موظفة الصحة” 3 سنوات وتغريمها 15 ألف دينار

المنامة - اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
حرصهـــا  منطلـــق  ومـــن  أنـــه  الجنائيـــة 
على ســـالمة كافـــة المراجعين وااللتزام 
بتطبيـــق اإلجـــراءات الوقائية للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، ســـيتم قصر 
)شـــهادات  الخدمـــات  تقديـــم  مواعيـــد 
حســـن الســـيرة والســـلوك والتوظيـــف( 
علـــى الحجـــز اإللكترونـــي المســـبق من 
خـــالل تطبيـــق )skiplino( فـــي مركـــزي 
والكائنيـــن  لـــإدارة  التابعيـــن  الخدمـــة 

بالمجمع األمنـــي بالمحرق وفرع مدينة 
عيسى بمبنى اإلدارة العامة للمرور.

وتهيـــب اإلدارة، بالجمهـــور التواجد في 
الموعد المحدد لتقديم الخدمة؛ لضمان 
إنجـــاز معامالتهـــم في أســـرع وقت، مع 
الحفاظ على ســـالمتهم، داعين الجميع 
إلـــى التعـــاون لمـــا فيه مصلحـــة الوطن، 
باستفســـارات  اإلدارة  وترحـــب  كمـــا 
األرقـــام  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

التالية: )17461100 - 17872114(.

“المباحث”: قصر مواعيد تقديم 
الخدمات على الحجز اإللكتروني

10 جلسات أو 6 أشهر أقصى حد لعمر الدعوى التجارية
ــقــطــاع عــبــر الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة ــة ال ــدم ــن خ ــدش ــدل” ت ــعـ “الـ

اللجنـــة  مـــن  ومتابعـــة  بدعـــم 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
دشـــنت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، بالتعاون 
مـــع المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
والخدمـــات  المعلومـــات  نظـــام 
الدعـــاوى  لرفـــع  اإللكترونيـــة 
درجـــة،  أول  فـــي  التجاريـــة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، الذي بدأ 
تطبيقـــه أمـــس األحد عبـــر بوابة 
https://( الحكومـــة اإللكترونية

.)www.bahrain.bh
وجاء ذلـــك بحضور نائب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للقضاء رئيس 
المستشـــار  التمييـــز  محكمـــة 
ووزيـــر  البوعينيـــن،  عبـــدهللا 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 

اإللكترونية محمد القائد.
عـــن  البوعينيـــن،  وأعـــرب 
شـــكره وتقديـــره لـــوزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، 
والحكومـــة  المعلومـــات  وهيئـــة 
النظـــم  إلنجـــاز  اإللكترونيـــة، 
والخدمات اإللكترونية للمحاكم 
التجارية، التي تؤســـس لتطبيق 
المزيد مـــن مشـــروعات التحول 

الرقمي.
كشـــف  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
المستشـــار عبـــدهللا البوعينيـــن، 
عـــن اعتمـــاد نظام جديـــد إلدارة 
التجاريـــة،  المحاكـــم  جلســـات 
الدعـــوى  عمـــر  تحديـــد  تـــم  إذ 
 10 أقصـــى  بحـــد  التجاريـــة 

جلســـات وبما ال يتجاوز 6 أشهر، 
فـــي حيـــن ال يكـــون التأجيل إال 
محـــددة  اســـتثنائية  ألســـباب 
بقـــرار، هـــذا إلـــى جانـــب تطبيق 
الدعـــوى  لتحضيـــر  إدارة  نظـــام 
وتهيئتهـــا للمرافعـــة، بمـــا يســـهم 
في تطوير عمل المحاكم وتعزيز 
ســـرعة الفصل فـــي الدعاوى، مع 
مراعاة تحقـــق ضمانات العدالة، 
فـــي  اإلســـراع  يعتبـــر  والـــذي 
حســـم الدعـــاوى القضائيـــة أحد 

متطلباتها الرئيسة.
العـــدل  أكـــد وزيـــر  ذلـــك،  وإلـــى 
أهميـــة هـــذه الخطـــوة المتقدمة 
باعتماد رفـــع الدعـــوى التجارية 
إلكترونًيـــا، التي تشـــكل تطويًرا 
المحاكـــم  لمنظومـــة  جوهرًيـــا 
ذلـــك  يأتـــي  والـــذي  التجاريـــة، 
التحـــول  اســـتراتيجية  ضمـــن 
اإللكترونـــي للخدمـــات العدليـــة، 
الهادفـــة إلـــى رفع كفـــاءة الجهاز 
وتطويـــر  للقضـــاء،  المعـــاون 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المقدمة 
وتيســـيرها  التجـــاري  للقطـــاع 
والمتقاضيـــن  المحاميـــن  أمـــام 
التقنيـــة  اســـتخدام  خـــالل  مـــن 

الحديثـــة، بمـــا يحقـــق تطلعـــات 
لمملكـــة  االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
البحريـــن 2030 التي ترتكز على 
مبـــادئ االســـتدامة والتنافســـية 

والعدالة.
 وثمن وزيـــر العدل الدعم الكبير 
الـــذي تقدمـــه اللجنة التنســـيقية 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
التحـــول  لمشـــروعات  الـــوزراء، 
الرقمي في قطـــاع العدالة، وهو 
مـــا أثمـــر عن تحقيـــق العديد من 
المبـــادرات التطويريـــة النوعيـــة 
المقدمـــة  العدليـــة  للخدمـــات 

للمواطنين والمقيمين.
 ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن النظـــام 
والخدمـــات  اإللكترونـــي 
اإللكترونيـــة التـــي تم تدشـــينها 
توفر خدمـــات متكاملة للمحاكم 
التجاريـــة، بدًءا من رفع الدعوى 
وإرســـال  رســـومها،  وتســـديد 
اإلعالنات القضائية، مع إمكانية 
تقديم كافة المذكرات والطلبات 
الدعـــوى،  مراحـــل  جميـــع  فـــي 

ووصواًل إلى إصدار األحكام.
الرئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن   

المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 
الفريـــق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بتعزيـــز 
كافـــة  مـــع  والتواصـــل  التعـــاون 
مشـــيرا  الحكوميـــة،  الجهـــات 
النظـــام  هـــذا  تدشـــين  أن  إلـــى 
التـــزام  عـــن  يعبـــر  اإللكترونـــي 
الهيئة التام بتوجيهاته السديدة، 
كما يجســـد ســـعيها الدائـــم نحو 
تحقيـــق أهـــداف اســـتراتيجيتها 
الرامية نحو التحول اإللكتروني 

لجميع الخدمات الحكومية.
 وأصـــدر وزيـــر العدل والشـــؤون 
قـــراًرا  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
 2020 لســـنة   )3( رقـــم  جديـــًدا 
اإلجـــراءات  الئحـــة  بإصـــدار 

الخاصة بالدعاوى التجارية.
 يذكر أن الخدمـــات اإللكترونية 
العدلـــي  بالقطـــاع  الصلـــة  ذات 
المتوافـــرة عبـــر بوابـــة الحكومة 
اإللكترونية تتيح كافة الخدمات 
المحاكـــم  بـــإدارة  الصلـــة  ذات 

وكذلك إدارة التنفيذ.

نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ووزير العدل والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ضمن الحضور

المنامة - بنا

االثنين 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 - العدد 4171

اثنان من المنسحبين من عضوية “المحامين” يتراجعان
المهنة ورفـــعـــة  مــصــلــحــة  تــحــقــق  إجــــــراءات  ــاذ  ــخ ــات ب مـــوعـــودان 

إدارة جمعيـــة  رئيـــس مجلـــس  أن  “البـــالد”  علمـــت 
المحاميـــن البحرينية المحامي حســـن بديوي تلقى 
رسالتين من اثنين من المحامين تقدموا مع خمسة 
آخريـــن بتاريـــخ 9 مـــارس الماضي بطلب انســـحاب 
مـــن عضويـــة الجمعيـــة، إثـــر اعتراضهـــم علـــى مـــا 
ادعـــوه بعدم تمثيلهم بالشـــكل الالئق ســـواء محليا 
أو خارجيا وغيرها من أســـباب، أفادا في خطابيهما 
برغبتهما في ســـحب الطلب الســـابق الذي أبديا فيه 
خيارهمـــا بإنهـــاء عضويتهمـــا لـــدى الجمعيـــة، يأتي 
ذلـــك بعدما عدل اثنان من أصـــل 3 أعضاء بمجلس 
اإلدارة عـــن قـــرار اســـتقالتهما مـــن مناصبهمـــا التـــي 
يشـــغلونها وقررا اســـتمرار العمل ومساندة الجمعية 

في الظروف التي تمر بها.
واعتـــذر أحـــد المحاميـــن األعضـــاء عمـــا تســـبب به 
من أحداث تلت رســـالة االنســـحاب أو أي عمل آخر 
أضـــر بجمعية ومهنة المحامين في مملكة البحرين، 

خصوصا وأن عضويته تمتد للعام 2007، وأكد على 
عودته ضمن أعضاء الجمعية، خصوصا وأن النظام 
الداخلـــي رســـم آلية االعتـــراض على ما قـــد يتخذه 
مجلس اإلدارة من قـــرارات قد ُيختلف حولها، على 

حد تعبيره.
وذكـــر المحامـــي الثانـــي أنـــه وحرصا على لم شـــمل 
أعضاء الجمعية والتكاتف في سبيل رفع شأن مهنة 
المحامـــاة والحـــرص على تقديم ما يلـــزم ألعضائها، 
وأنـــه بناء علـــى اإلجراءات الي تـــم الوعد باتخاذها 
لتحقيـــق مصلحة ورفعـــة المهنة؛ فإنـــه تقدم بطلب 
سحب اســـتقالته من عضوية الجمعية وأنه مستعد 

لتقديم ما يلزم لخدمة المهنة.
فـــي حين لم يتقـــدم المحامـــون الخمســـة اآلخرون 
والمنســـحبون أيضـــا مـــن عضويـــة الجمعيـــة بإبداء 
عضويـــة  مـــن  اســـتقالتهم  ســـحب  بشـــأن  رغبتهـــم 

 الجمعية، حتى كتابة هذا الخبر.

المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل  خفــــر  قائـــد  صـــرح 
اللواء ركن بحري عالء عبدهللا 
ســـيادي بأن الدوريات البحرية، 
ضبطـــت ثالثـــة قـــوارب وألقت 
القبـــض علـــى بحارتهـــا الســـتة، 
للقانـــون  مخالفتهـــم  بســـبب 
الروبيـــان  بصيـــد  وقيامهـــم 
الفتـــًا   ، الحظـــر  فتـــرة  خـــالل 
إلـــى أنـــه ضبط بحوزتهـــم كمية 
مـــن الروبيـــان، وذلـــك بالتعاون 
الرقابـــة  إدارة  مـــع  والتنســـيق 
البحرية بوكالة الزراعة والثروة 
األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 

العمراني.
الســـواحل  خفـــر  قائـــد  وأهـــاب 
االلتـــزام  ضـــرورة  بالبحـــارة 

مـــع  والتعـــاون  بالقانـــون، 
حتـــى  البحريـــة  الدوريـــات 
للخطـــر  أنفســـهم  يعرضـــوا  ال 
بتحـــركات  االشـــتباه  نتيجـــة 
علـــى  وذلـــك حفاظـــًا  قواربهـــم 
ســـالمتهم ، منوهـــًا إلـــى أنـــه تم 
المضبوطات واستكمال  تحريز 
إلحالـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

القضية إلى النيابة العامة.

ضبط 3 قوارب والقبض على 
بحارتها الستة لصيدهم الروبيان

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - جمعية المعارض والمؤتمرات

أعلنـــت الجمعية العموميـــة لجمعية 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  البحريـــن 
عن تشـــكيلة مجلـــس إدارة الجمعية 
 2022  -  2020 للعاميـــن  الجديـــد 
وخالـــد  الســـعيد،  كاظـــم  برئاســـة 
وأحمـــد  للرئيـــس،  نائًبـــا  الشـــرفاء 
الحجيـــري أميًنـــا للســـر، وعلـــي أبـــل 
أمينا ماليا، وفوزي الشـــهابي عضوا، 
وعبدالخالـــق ميالد عضـــوا وفخرية 

حسن عضو مجلس إدارة احتياط.
وقـــال الســـعيد، فـــي أول تصريح له 
بعـــد اإلعـــالن عـــن تشـــكيلة مجلس 
إدارة الجمعية بالتزكية، إن الجمعية 

فـــي  تفعيـــل دورهـــا  علـــى  ســـتعمل 
خدمة قطـــاع المعارض والمؤتمرات 
بالبحريـــن، ودعـــم الجهـــود الوطنية 
القطـــاع  بهـــذا  للنهـــوض  الراميـــة 
فـــي  مســـاهمته  وزيـــادة  الحيـــوي، 

الناتج المحلي اإلجمالي.
مـــن جانبه، أكـــد أمين ســـر الجمعية 
أحمد الحجيري أن الجمعية ستعمل 
الشـــركات  مـــن  مزيـــد  جـــذب  علـــى 
والشـــرق  الدوليـــة  والفعاليـــات 
وتشـــجيع  للبحريـــن،  أوســـطية 
صناعـــة  قطـــاع  فـــي  االســـتثمار 

المعارض والمؤتمرات.

السعيد رئيسا لمجلس إدارة “المعارض والمؤتمرات”

المحرر االقتصادي

المنامة - عقارات السيف المحرق - ديار المحرق

عقـــارات  شـــركة  إدارة  مجلـــس  أشـــاد 
الســـيف بتوجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة 
لجميـــع أجهـــزة الدولـــة لبـــذل الجهـــود 
الالزمة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، واتخاذ 
علـــى  بالحفـــاظ  الكفيلـــة  اإلجـــراءات 
صحة وســـالمة جميـــع أفـــراد المجتمع 
والوقايـــة من هذا الوباء. وتماشـــًيا مع 
توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة ومراعاة 
للظروف الحالية التي تمر بها البالد وما 
اتخذتـــه من إجراءات، أعلنت الشـــركة 
عن إطالق صندوق بقيمة مليون دينار 

لدعم مستأجري مجمعاتها التجارية.
وجاء هذا اإلعالن خالل اجتماع عقده 
مجلـــس إدارة الشـــركة تحـــت رئاســـة 
رئيـــس مجلس اإلدارة عيســـى نجيبي؛ 
بهـــدف مناقشـــة التطـــورات الجديـــدة 
المتعلقـــة بالفيـــروس، خصوًصـــا التـــي 

تمس الجانب االقتصادي. 
وقـــال نجيبـــي “نحـــن نديـــن للبحريـــن 
ولقيادتهـــا الرشـــيدة بنجاحنا، وتنصب 
هذه المبادرة في ســـياق التزامنا بدعم 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة فـــي هـــذا 
الظرف االســـتثنائي، وبما يتماشـــى مع 
كوننـــا جزًءا من فريـــق البحرين بقيادة 
ســـمو ولي العهـــد لمكافحة هـــذا الوباء 
والـــذي أضحـــى تحدًيا حقيقيـــا يواجه 

سوق المال واألعمال بالمملكة”. 
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف “تأتي 
هـــذه المبادرة من منطلـــق حرصنا على 
مـــؤازرة الجهود الوطنيـــة المبذولة في 
الوقـــت الراهن، والتزامنـــا الدائم بدعم 
شركائنا من مستأجري جميع مجمعاتنا 
نجاحهـــم  يتصـــّدر  والذيـــن  التجاريـــة، 

أولوياتنا”.

وقعت “ديار المحـــرق” اتفاقية تعاون مع 
 ”HAJ“ مؤسسة، هشام عبدالرحمن جعفر
إلدارة أعمـــال التطويـــر لكل من مشـــروع 
فلل “البارح” والواجهة البحرية لمشـــروع 
“النســـيم”، ومشـــروع “ديرة العيون” الذي 
يقدم المســـاكن بأسعار مالئمة، و ”حديقة 
الديار”، والمســـاجد والمرافق المجتمعية، 
والبنيـــة التحتيـــة األولية ضمـــن مخطط 
المدينـــة، إضافـــة إلى االتصال مع شـــبكة 
ومحطـــة   ،”NETS“ الكهربـــاء  توزيـــع 
المحـــّرق لُمعالجة ميـــاه الصرف الصحي، 
وشـــبكة مياه الصرف الصحـــي الُمعالجة. 
تمت مراســـم توقيع االتفاقية في مكتب 
“ديـــار المحرق” الرئيـــس بحضور الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “ديـــار المحـــرق” أحمد 
العمـــادي، ومحمـــد بوجيري المديـــر العام 
لمؤسســـة “HAJ”، وعـــدد مـــن الموظفيـــن 

واإلداريين من جانب الطرفين. 

وتمتلـــك مؤسســـة “HAJ” خبـــرة واســـعة 
إذ  المشـــروعات،  إدارة  فـــي  محلًيـــا 
توفـــر مجموعـــة شـــاملة مـــن الخدمـــات 
االستشـــارية واإلدارية للشـــركات العاملة 

في قطاع التطوير العقاري. 
جـــًدا  “يســـعدنا  العمـــادي  أحمـــد  وقـــال 
اعتمـــاد  المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  فـــي 
مؤسســـة )HAJ( إلدارة تطويـــر عـــدد من 
المشـــروعات فـــي المدينـــة؛ نظـــًرا للخبرة 

الواســـعة التـــي تمتلكهـــا المؤسســـة فـــي 
حرصنـــا  يعكـــس  والـــذي  المجـــال  هـــذا 
فـــي الشـــركة على إنجـــاز جميـــع األعمال 
بمهنية ودقة وكفاءة. ومن هذا المنطلق، 
نتطلـــع عبر هذا التعـــاون لتكثيف الجهود 
لتنفيـــذ مشـــروعاتنا الســـكنية والتجارية 
والصناعيـــة وفًقا ألرقى المعايير العالمية 
بما يســـهم بتعزيز جاذبيتها ونجاحها في 

السوق”.

أحمد يوسف عيسى نجيبي أثناء توقيع االتفاقية

بــــــقــــــيــــــمــــــة مــــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنــــــــار إلدارة أعمــال التطويــر بعــدد مــن مشــروعات المدينــة
“عقارات السيف” تطلق صندوقا لدعم المستأجرين ”HAJ“ ديار المحرق” توقع اتفاقية تعاون مع“

مســجلة زيادة بمقــدار 11.1 مليــار دوالر ما يعــادل 5.7 %

مرونـــة وأكثرهـــا  الســـبل  أســـرع  وفـــق  المعامـــات  إنجـــاز 

ميزانية الجهاز المصرفي نهاية يناير 2020

“البحرين للتنمية”: تأجيل أقساط القروض 4 أشهر

كشــفت مصــرف البحريــن المركزي عن أن الســيولة النقديــة )ن3( ارتفعت لتبلغ 
14,029.3 مليون دينار في نهاية شهر يناير 2020 مقابل 12,704.0 مليون دينار 
فــي نهايــة شــهر ينايــر من العــام الماضي، أي بزيــادة قدرهــا 10.4 %. كما بينت 
اإلحصاءات ارتفاع إجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين العام في نهاية يناير، 
والــذي يشــمل ســندات التنميــة الحكومية وأذونــات الخزانة وصكــوك التأجير 
اإلســامية وصكــوك الســلم اإلســامية، إذ بلــغ 12,045.4 مليــون دينــار مقارنة 
بإجمالــي الرصيــد القائــم ألدوات الدين العام في شــهر يناير مــن العام الماضي 

الذي بلغ 11,457.0 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5.1 %. 

كما أظهرت البيانـــات ارتفاع الميزانية 
الموحدة للجهـــاز المصرفي من 194.1 
مليـــار دوالر في نهاية يناير 2019 إلى 
205.2 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة شـــهر 
ينايـــر من العام الحالي، مســـجاًل زيادة 
بمقـــدار 11.1 مليار دوالر، أو ما يعادل 
ارتفـــاع  البيانـــات  وعكســـت   .%  5.7
قيمـــة إجمالـــي القروض والتســـهيالت 
االئتمانيـــة القائمـــة المقدمـــة مـــن قبل 
مصارف قطاع التجزئـــة إلى 9,674.6 

مليـــون دينـــار في نهايـــة ينايـــر 2020 
مقابل 9,523.5 مليون دينار في نهاية 
شـــهر يناير من العـــام 2019، أي بزيادة 
1.6 %. ويشـــمل هـــذا المبلـــغ  قدرهـــا 
القروض والتسهيالت القائمة المقدمة 
لمؤسســـات قطاع األعمال، التي بلغت 
فـــي  دينـــار  مليـــون   5,103.4 قيمتهـــا 
نهاية شـــهر يناير من هـــذا العام مقابل 
5,064.9 مليـــون دينار في نهاية نفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي، أي بزيادة 

قدرها 0.8 %. من جانب آخر، أظهرت 
البيانـــات أن قيمـــة عمليـــات بطاقـــات 
عبـــر  الخصـــم  وبطاقـــات  االئتمـــان 
منصات نقاط البيع قد ارتفعت بمقدار 
43.7 مليـــون دينار، إذ بلغت قيمة هذه 
العمليات 225.4 مليون دينار في شهر 
ينايـــر مـــن العـــام 2020 مقابـــل 181.7 
مليون دينار في شـــهر ينايـــر من العام 

الماضي، أي بزيادة نسبتها 24.1 %. 
الموحـــدة  الميزانيـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
لمصـــارف قطـــاع التجزئة بمقـــدار 2.2 

مليـــار دينـــار أو مـــا يعـــادل 6.7 %، إذ 
بلغـــت الميزانية الموحـــدة 35.1 مليار 
دينـــار فـــي نهايـــة ينايـــر 2020 مقابـــل 
32.9 مليـــار دينـــار في ينايـــر من العام 
الماضـــي. كما أظهـــرت البيانات ارتفاع 
الودائـــع المحليـــة مـــن غيـــر المصـــارف 
بالعمالت المحلية واألجنبية إلى 13.5 
مليـــار دينـــار فـــي نهايـــة ينايـــر 2020 
مقابـــل 12.2 مليـــار دينـــار فـــي نهايـــة 
ينايـــر 2019، وهي زيادة بنســـبة 10.7 

.%

قــال رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن 
للتنميــة خالــد الرميحي “في ظل الظروف 
الراهنــة التــي تشــهدها البحريــن والعالــم 
المســؤولية  منطلــق  مــن   - فإننــا  أجمــع، 
ا  الوطنيــة واالجتماعية، وكوننا بنًكا تنمويًّ
ســّباًقا ورائًدا في دعم وتنمية المؤسسات 
لعمالئنــا  نعلــن  والمتوســطة،  الصغيــرة 
الكرام عن اســتعداد البنك لتأجيل أقساط 
القــروض لمــدة 4 أشــهر دون أي رســوم أو 
زيــادة في األرباح، كمــا أصدرنا توجيهاتنا 
فــي  الفــوري  بالبــدء  التنفيذيــة  لــإدارة 

اســتقبال الطلبــات الخاصــة بذلــك، فضــال 
عــن تســهيل إجــراء المعامــالت وإنجازهــا 

وفق أسرع السبل وأكثرها مرونة”.
وأضـــاف الرميحي أن “هـــذه الخطوة 
تأتـــي تبًعا لحرصنا على تقديم جميع 
طـــرق الدعـــم المتاحـــة، خصوصـــا أن 
هـــذه المبـــادرة موجّهة بشـــكٍل خاص 
لمن يرغب في االستفادة من أصحاب 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
الذيـــن يواجهون مصاعـــب مالية في 

ظل الظروف االستثنائية الراهنة”.

“مجموعـــة  أن  الرميحـــي  أكـــد  كمـــا 
بنـــك البحريـــن للتنميـــة مســـتمرة في 
المســـاندة  أنـــواع  مختلـــف  تقديـــم 
المنشـــودة التي يتطلع إليها أصحاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
والتـــي تحتم علينـــا جميعـــا التكاتف 
والتعاضد والوقـــوف جنًبا إلى جنب، 
واالســـتجابة لكل ما تقدمه الحكومة 
مـــن دعـــٍم متواصـــل وفـــق منهجيـــة 

سديدة”.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - البحرين للتنمية

المنامة - أكت سمارت

موظفو “أكت سمارت” 
يتطوعون لمكافحة “كورونا”

التنفيذي لشركة “أكت  المدير  صرح 
ــعــاقــات  ــارات ال ــشـ ــتـ ــمــــارت” السـ ســ
“إننا في  العامة فهد الشهابي بقوله 
سامة  على  منها  وحرصا  الشركة، 
تأجيل  قــررنــا  ومــوظــفــيــنــا،  عمائنا 
إلى  المقبلة  للفترة  فعالياتنا  جميع 
خطة  تفعيل  وقـــررنـــا  آخـــر.  إشــعــار 

العمل عن بعد لموظفينا كافة”.
دفعنا  الوطني  “واجبنا  أن  وأضــاف 
لــتــفــريــغ جــمــيــع الــمــوظــفــيــن لــديــنــا؛ 
المتطوعين  فــريــق  إلـــى  لــانــضــمــام 

لمكافحة الفيروس”.
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خالد الرميحي

عمومية “بنادر” تدرس تمويال مستقبليا من “بي.ام.ام.اي”
%  90.9 إلـــــــــــــــى  الـــــــــشـــــــــركـــــــــة  حــــــــصــــــــة  لـــــــــرفـــــــــع  تـــــــــوجـــــــــه 

يناقــش اجتمــاع الجمعيــة العامة غير العادية لشــركة بنادر للفنادق الحصول على تمويل مســتقبلي 
من قبل شركة “بي أم أم آي” )بعد 31 ديسمبر 2019( في مقابل إصدار 200 مليون سهم ممتاز قابلة 
للتحويل إلى أسهم عادية، وغير قابلة لاسترداد وغير متراكمة األرباح وغير مشاركة في األرباح، 
بســعر 0.100 دينــار خــال فتــرة 5 ســنوات، بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركزي 

والجهات الرقابية المختصة األخرى.

ويعقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
للشـــركة االثنيـــن الموافق 30 مـــارس الجاري في 

فندق داون تاون روتانا.
وســـيتم تخويـــل مجلـــس إدارة الشـــركة بإصـــدار 
القـــرارات الالزمـــة فيمـــا يخـــص شـــروط إصـــدار 
األســـهم الممتازة بما في ذلك نســـبة التحويل من 
أســـهم ممتازة إلى أســـهم عادية، وســـعر اإلصدار، 
وفتـــرة اإلصـــدار، وتخصيـــص األســـهم، وإعـــداد 

واســـتصدار الوثائق الخاصة بذلك، بعد الحصول 
على موافقـــة مصرف البحرين المركزي والجهات 

الرقابية المختصة األخرى.
كما يناقش االجتماع مقترح تخفيض رأس المال 
الصـــادر والمدفـــوع لشـــطب الخســـائر المتراكمـــة 
البالغـــة 17.19 مليـــون دينار كما في 31 ديســـمبر 
2019، والتـــي وصلت إلـــى قرابة 75 % من رأس 
المال المصدر والمدفوع، وحســـاب تســـوية رأس 

المـــال البالـــغ 2.4 مليـــون دينـــار، عبـــر الموافقـــة 
علـــى تخفيـــض رأس المـــال الصـــادر والمدفـــوع 
 8.40 )تخفيـــض   %  84.04 يقـــارب  مـــا  بنســـبة 
ســـهم لـــكل 10 أســـهم تقريًبـــا( مـــن 22,950,150 
دينـــار إلـــى 3,662,099 دينار مـــن خالل تخفيض 
إجمالـــي عـــدد األســـهم مـــن 229,501,500 ســـهم 
إلـــى 36,620,990 ســـهم وشـــطب 65,681 دينـــار 

مـــن االحتياطـــي القانونـــي و279,236 دينـــار من 
االحتياطي العام.

ويخضـــع مقتـــرح تخفيـــض رأس المـــال الصـــادر 
والمدفـــوع للحصـــول على الموافقـــة من مصرف 
البحريـــن المركـــزي والجهـــات الرقابيـــة المختصة 
شـــركة  مســـاهمو  وافـــق  حـــال  وفـــي  األخـــرى. 
بنـــادر علـــى مقترح تخفيـــض رأس المـــال الصادر 
والمدفـــوع فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر 
الصـــادر  المـــال  رأس  تخفيـــض  ســـيتم  العاديـــة، 
علـــى جميـــع  تناســـبي  أســـاس  علـــى  والمدفـــوع 
المســـاهمين المســـجلين في ســـجل الشـــركة لدى 
بورصـــة البحريـــن كمـــا فـــي نهايـــة التـــداول ليوم 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامة غير العادية. يشـــار إلى 
أن القيمة الدفترية لشـــركة بنادر لن تتغير نتيجة 

لتخفيض رأس المال.
كما سيتم مناقشة تحويل القرض الثانوي المقدم 
من شـــركة “بـــي أم أم آي” والمقدر بـ 14,833,615 
دينـــار، منهـــا 11.5 مليـــون دينـــار متعثرة الســـداد 
كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2019 إلـــى أســـهم ممتـــازة 
قابلـــة للتحويل إلى أســـهم عادية كما في اتفاقية 
القرض مع شركة “بي أم أم أي”، بإصدار ما يقارب 
148,336,150 ســـهم عادي بقيمة اســـمية 0.100 
دينـــار لكل ســـهم، وبذلك زيادة حصة شـــركة “بي 
أم أم آي” في شركة بنادر للفنادق نتيجة لتحويل 
القـــرض الثانوي إلى أســـهم عادية مـــن 53.91 % 
إلى قرابة 90.9 %، وذلك خاضع لموافقة مصرف 
البحريـــن المركـــزي والجهـــات الرقابيـــة المختصة 

األخرى.
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تزايــدت فــي الفتــرة األخيــرة حــاالت الغــش التجــاري، خصوصــا فــي المــواد 
الغذائيــة، التــي تعتبــر مــن األمــن الصحــي والغذائــي للمملكة، وســط دعوات 

لتبني مبدأ “اإلشهار” كأداة رادعة لممارسي هذه المخالفات.

وتتبنى البحرين قائمة سوداء داخلية 
للســـجالت التجارية التي تضع قيودا 

على حاالت المخالفات المكررة.
والـــى ذلك، دعـــا مســـتهلكون وزارتي 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
بالمتالعبيـــن  للتشـــهير  والصحـــة 
والقائميـــن بعمليات الغـــش، خصوصا 
بمـــا يتعلـــق بتجـــارة المـــواد الغذائية، 
في حين تجاوب تجار أغذية مع هذه 
الدعوات وســـط إشـــادة بجهود وزارة 
فـــي  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 

كشف تلك الحاالت. 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكانـــت 
والســـياحة، كشـــفت أمـــس األول، عن 
تالعب باســـتخدام مواد منتهية ألحد 
المطاعـــم في عراد، كما كشـــفت قبلها 
بأيـــام عـــن أكبر عملية غـــش في مواد 
غذائيـــة منتهية الصالحية في الهملة، 
التـــي شـــملت العثـــور على مســـتودع 

فيـــه أكثر من 80 ألـــف منتج في حالة 
تخزيـــن ســـيئة ومنتهيـــة الصالحيـــة، 
أســـعار  فـــي  تالعـــب  هنـــاك  وقبلهـــا 
الكمامات لـــدى إحدى الصيدليات في 

ظل أزمة تفشي كورونا عالميا. 
والرئيـــس  األعمـــال  صاحـــب  وعلـــق 
التنفيذي لشركة ميدوي خالد األمين، 
أن ممارســـات الغش التجاري األخيرة 
خصوصا بهـــذا الحجم الكبير الذي تم 
الكشـــف عنه، مســـتغرب لدى المجتمع 
البحرينـــي، ودخيلـــة، وغيـــر متعارف 
عليهـــا في المملكـــة مثل هذه الحاالت 

من الغش.
تمامـــًا  يتفـــق  أنـــه  األميـــن  وأوضـــح 
أســـماء  عـــن  اإلفصـــاح  ضـــرورة  مـــع 
المخالفيـــن، إذ مـــن حق المســـتهلكين 
أن يعرفـــوا هـــؤالء المخالفيـــن؛ لكـــي 
يأخـــذوا حذرهـــم منهـــم، إلـــى جانـــب 
المؤسســـات أو سلســـلة التوريـــد التي 

تتعامل مع هؤالء.
لحمايـــة  قانـــون  البحريـــن  وأقـــرت 
المســـتهلك فـــي 2018، وجـــاء فيه أن 
إدارة حمايـــة المســـتهلك مـــن ضمـــن 
أعمالهـــا اتخـــاذ التدابيـــر الكفيلة لمنع 

الغش التجاري.
نظـــام  بحســـب  الســـعودية  وتعاقـــب 
مكافحـــة الغـــش التجـــاري ومكافحـــة 
التســـتر التجاري بغرامات مالية تصل 
إلـــى مليون ريـــال )100.27 ألف دينار 
بحرينـــي( أو الســـجن لمـــدة تصل إلى 
3 ســـنوات، إلى جانـــب ترحيل العمالة 

المخالفة والتشهير بالمخالفين.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتقـــوم 
بالتشـــهير بالمتالعبيـــن وتحملهم دفع 
قالـــت  إذ  اإلعالنـــات،  هـــذه  تكاليـــف 

وزارة التجارة الســـعودية إنه تم نشـــر 
أكثر من 100 إعالن تشهير في قضايا 
الغـــش التجـــاري فـــي 2019، وإحالـــة 
1300 غـــش تجـــاري فـــي نفـــس العام 

إلى النيابة.

وتشـــجع الســـعودية المواطنيـــن على 
اإلبـــالغ عن الغش التجاري والتســـتر، 
إذ عرضت مكافئة مالية تصل إلى 25 
% من إجمالي الغرامات للمبلغين عن 

حاالت الغش التجاري.

وفي هذا الصدد، دعا مســـتهلكون الى 
أن تحـــذو وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
العربيـــة  المملكـــة  حـــذو  والســـياحة 
السعودية في التشديد على ممارسي 

الغش التجاري في البحرين.

دعوات للتشهير وردع ممارسي الغش التجاري
ــة ــيـ ــذائـ ــغـ ــا فـــــي الــــــمــــــواد الـ ــ ــوص ــ ــص ــ ــات خ ــ ــف ــ ــال ــ ــخ ــ ــم ــ ــد تـــــزايـــــد ال ــ ــع ــ ب

“أيون ديجيتال” و ”قرار” تعززان الصيرفة الرقمية
أعلنت أمس الشركتان الرائدتان في التقنية المالية )فنتك(، “أيون ديجيتال Aion Digital” و”قرار Qarar”، عن إطالق مبادرة مشتركة 

بينهما لتعزيز نمو اإلقراض الرقمي عبر منطقة الشرق األوسط.

يهـــدف هذا التعاون إلـــى إحداث ثورة 
فـــي ســـوق االئتمـــان عبـــر منطقة دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، ليس ذلك 
وحسب بل وفي الشرق األوسط بوجه 
عام. إذ كانت سوق التمويل المصرفي 
عاتيـــة  عواصـــف  تجابـــه  التقليديـــة 
على وجـــه الخصوص حينمـــا نتحدث 
عـــن الخدمـــات المقدمـــة إلـــى عمـــالء 
التجزئة وأرباب المشروعات الصغيرة 
والمتوســـطة. وســـتتيح هـــذه المبادرة 
للبنـــوك التقليدية والصغيـــرة أن تقدم 

لعمالئها تمويال ســـريعا، هـــو األول من 
نوعـــه فـــي المنطقـــة، مـــن خـــالل دمج 
خوارزميـــات تقييـــم المخاطر الخاصة 
بشـــركة “قرار” الحائزة على جائزة في 
هـــذا المجـــال مـــع المنصـــة المصرفيـــة 
 Aion الذكيـــة لشـــركة )أيـــون ديجيتال

.)Digital
إن المنصـــة المصرفيـــة لشـــركة أيـــون 
ديجيتال عبارة عن منصة تســـتخدمها 
العديد مـــن البنوك عبـــر دول اإلمارات 
العربيـــة، والبحريـــن، والكويت لتقديم 

حلول رقميـــة لعمالئها. إذ توظف هذه 
المنصـــة إمكانات الـــذكاء االصطناعي 
لمســـاعدة البنـــوك فـــي تطويـــر قدرتها 
على اتخـــاذ قراراتها. وأمـــا عن محرك 
التحليـــالت المتعمقـــة الـــذي تمتـــاز به 
شركة قرار Qarar فمن شأنه أن يمكن 
البنوك من اتخاذ قرارات عمل متناغمة 
وقائمة علـــى إدارة المخاطر من خالل 
معالجـــة كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات 
المســـتمدة مـــن العديـــد مـــن المصـــادر 
المتنوعة. وذلك كله يوفر رؤى شـــاملة 

وفورية حتى تسترشد بها البنوك عند 
اتخاذ قرارات االئتمان.

الرئيـــس  كمحـــاوي،  رحـــب  وقـــد 
إن  بقولـــه  “قـــرار”  لشـــركة  التنفيـــذي 
“قـــرار” تؤكـــد ترحيبهـــا بهـــذه الفرصـــة 
مـــن أجـــل تضافـــر الجهـــود مـــع أيـــون 
الرقميـــة  المنصـــات  وتعـــد  ديجيتـــال. 
بمثابة الخطـــوة الطبيعيـــة الثانية في 

مستقبل المؤسســـات المالية وستتيح 
الحصـــول  طلبـــات  اســـتقبال  للبنـــوك 
علـــى قـــروض، وتقييـــم تلـــك الطلبات، 
الفعلـــي  الوقـــت  فـــي  ومعالجتهـــا 
باســـتخدام أحـــدث تقنيات الحوســـبة 
الســـحابية. تأتي شراكتنا مع أيون من 
أجـــل دعـــم مبـــادرات التحـــول الرقمي 
التي تجتاح الســـوق واســـتيعاب طلب 
العمـــالء على قـــرارات اإلقـــراض التي 

تتسم بالسرعة، والتناسق، والدقة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
أيون، أشرف نظيم “بأن حجم اقتصاد 
مجلـــس  دول  منطقـــة  فـــي  البيانـــات 
التعاون الخليجي يقـــدر اآلن بما يزيد 

عن 5 مليارات دوالر، ويتزايد استهالك 
البيانات في المنطقة تزايدا سريعا أكثر 
من األســـواق الدولية المتطورة. وذلك 
يمثل فرصة عظيمـــة للبنوك التقليدية 
والبنـــود الصغيـــرة علـــى حد الســـواء. 
وتهدف شـــراكتنا مع “قـــرار” إلى تغيير 
األســـاس الذي تعتمد عليـــه البنوك في 
تقييم مخاطر العمالء. وبالتعاون فيما 
بيننا، نســـتطيع إنشـــاء نظام اقتصادي 
ذكـــي ومترابط لإلقـــراض حتى تصبح 
البنـــوك لديهـــا قـــدرة أكبر علـــى تقييم 
المخاطـــر المتعلقـــة باالئتمـــان بصورة 
أكثـــر دقـــة ومن ثـــم تخفيـــض تكاليف 

اإلقراض”.

المنامة، دبي، الرياض - أيون، قرار

أطلقتا مبادرة 
مشتركة لتعزيز نمو 

اإلقراض

المنامة - البركة المصرفية

حقـــق بنك البركة الجزائـــر، وهو إحدى 
الوحدات المصرفيـــة التابعة لمجموعة 
ا كبيًرا في صافي  البركة المصرفية نموًّ
أرباحـــه بلـــغ 23 % خالل العـــام 2019، 
وذلك بالمقارنة مع العام 2018. وحقق 
ا قـــدره 12 % فـــي مجموع  البنـــك نمـــوًّ
الدخـــل التشـــغيلي للعـــام 2019، ليبلـــغ 
13 مليـــار دينـــار جزائـــري )115 مليون 
دوالر ( بســـبب نمو أعمـــال االعتمادات 
المســـتندية والتوســـع فـــي المنتجـــات 

والخدمـــات المقدمة. وبعد خصم كافة 
المصاريـــف التشـــغيلية، ارتفـــع صافـــي 
الدخـــل التشـــغيلي بنســـبة 14 % ليبلغ 
9.5 مليـــار دينـــار جزائـــري )80 مليـــون 
دوالر( فـــي العـــام 2019 بالمقارنـــة مـــع 
العام 2018. وبلـــغ صافي الدخل 6.33 
مليار دينار جزائـــري )53 مليون دوالر( 
خـــالل العام 2019، بارتفاع نســـبته 23 

% بالمقارنة مع العام 2018. 
 وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك البركة 

الجزائـــر والرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
البركـــة المصرفيـــة، عدنان يوســـف عن 
ســـروره بهـــذه النتائج مشـــيدا بالجهود 
الكبيـــرة التي بذلتهـــا اإلدارة التنفيذية 
للبنـــك وكافـــة العاملين فيـــه لتحقيقها، 
مشيرا إلى أن البنك حقق طوال الفترة 
الماضيـــة إنجـــازات كبيـــرة ونجاحـــات 
متميـــزة، تزامن معها نمو مســـتدام في 
األعمـــال والربحية والحصة الســـوقية، 
حيـــث يتبوأ البنك اليوم مركز الصدارة 

بيـــن قائمـــة البنـــوك الخاصـــة والحصة 
من تمويـــل التجارة الخارجية للجزائر، 
وهـــو أول بنـــك إســـالمي فـــي الجزائـــر 
حيث قـــدم خدمات عظيمـــة لالقتصاد 

والمجتمع الجزائريين”.
من جهتـــه، قال محمد الصديق حفيظ 
عضـــو مجلـــس اإلدارة والمديـــر العـــام 
للبنـــك إن البنـــك وبفضـــل مـــا توفـــرت 
لديه من إمكانيات رأســـمالية وبشـــرية 
مـــن  اســـتفادته  يعظـــم  أن  اســـتطاع 

واالســـتثمارية  التمويليـــة  الفـــرص 
المتوفـــرة ويواصـــل تحقيـــق النتائـــج 
الجيـــدة عبر تقديم خدماته ومنتجاته 

فرعـــا   31 عبـــر  المتميـــزة  المصرفيـــة 
يمتلكهـــا البنـــك فـــي المـــدن الرئيســـية 

بالجزائر.

53 مليون دوالر أرباح “البركة الجزائر” 2019
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علي الفردان

إشادة بجهود 
“التجارة” 

ومطالبتها أن تحذو 
حذو السعودية

“التجارة” تتعقب تداول المنتجات منتهية الصالحية المكتشفة بالهملة
صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
عبدالعزيز األشراف، أن الوزارة واصلت جهودها بالتعاون مع األجهزة األمنية 
للحصــول علــى مزيــد من المعلومات بشــأن المنتجات المنتهيــة الصالحية في 

مستودع الهملة، ليتم تعقّب تلك المنتجات لضمان عدم تداولها.

وأوضح األشـــراف أنه لحظة اكتشاف 
مســـتودع الهملة وحتى هـــذه اللحظة 
تتـــم عمليـــة التفتيـــش بشـــكل مكثف، 
تـــم التنســـيق مـــع  خصوصـــًا بعـــد أن 
علـــى  والحصـــول  األمنيـــة  الجهـــات 
مجموعة مـــن األرصدة لبعض المحال 
التجارية، التي من المحتمل أن يكون 
قد تم تزويدها بالمنتجات المغشوشة.
بالـــوزارة  التفتيـــش  إدارة  وقامـــت 
بالتفتيش علـــى جميع المحال الواردة 
المنتجـــات  عـــن  للبحـــث  أســـماؤها 
المشـــبوهة منعـــًا مـــن انتشـــارها، وتـــم 

الطلب من المحال الكشف عن أرصدة 
الشراء لديها بما يبين عدم تداولها. 

مضيفـــًا، بأنـــه اســـتمر التفتيـــش حتى 
محـــال   26 لتغطيـــة  الليـــل  منتصـــف 
شـــمل مطاعـــم ومحـــالت بيـــع أغذيـــة 
فـــي مناطق عديدة فـــي المملكة، منها 
والســـلمانية،  والقضيبيـــة،  الحـــورة، 
والبديـــع، وعـــراد، والمحـــرق، والحـــد، 
ومدينـــة عيســـى، والرفاعيـــن ومدينة 

حمد.
وجـــود  عـــدم  تبيـــن  التحقـــق  وبعـــد 
أيـــة منتـــج مـــن المنتجات المشـــبوهة 

الصالحيـــة، علمـــًا أنـــه تـــم تغطيـــة كل 
المحال بفروعها المختلفة حرصًا على 

سالمة الناس.
إال أن التفتيش كشـــف عن اســـتخدام 
محل بيع المعجنـــات في منطقة عراد 
للبنـــة منتهية الصالحيـــة في 22 يناير 
2020، وتـــم ضبـــط الكميـــة التي لديه 
وهـــي 39 علبـــة مـــن ذات حجـــم 180 
جـــرام كما جـــرى غلـــق المحـــل إداريًا، 
والمنتـــج ليـــس لـــه عالقـــة بالمنتجات 

المغشوشة المتعلقة بمستودع الهملة. 

القضية قيد التحقيق بالنيابة العامة
وأضاف أن هناك الكثير من التساؤالت 
حول أســـماء المتورطين في الحادثة 

والمحال التجارية المتصلة بهم.

وفي هذا الصدد، أشـــار األشـــراف إلى 
أن القضيـــة قيـــد التحقيق فـــي النيابة 
العامـــة ومـــا يتصـــل باألســـماء هو من 
صميـــم عمـــل الجهات األمنيـــة لضمان 

سالمة سير القضية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتمـــارس 
حـــدود  فـــي  دورهـــا  والســـياحة 
اختصاصهـــا بمـــا يحمـــي النـــاس مـــن 
واتخـــاذ  الفاســـدة،  المنتجـــات  تلـــك 
الالزمـــة فيمـــا  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
وأبـــرز  المخالفـــة،  بالمحـــالت  يتعلـــق 
مثال على ذلك هو غلق الوزارة للمحل 
التجاري ألحد المتورطين في القضية 
بعـــد أن تبيـــن وجـــود منتجـــات غيـــر 

صالحة لديه.
عملياتهـــا  الـــوزارة  وســـتواصل 
كلمـــا  القضيـــة  هـــذه  فـــي  التفتيشـــية 

تكشـــفت لهـــا خيـــوط جديـــدة أو أيـــة 
معلومات من الجهات األمنية.

للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وختـــم 
النـــاس،  والمـــوارد تصريحـــه بطمأنـــة 
مبينـــًا أن الـــوزارة لـــن تألوا جهـــدًا في 
تسخير الجهود واإلمكانات في حفظ 
حقوق الناس وفي تطبيق اإلجراءات 

الرادعة على المخالفين.
وإدارة التفتيـــش مـــن صميـــم مهامهـــا 
منهـــا،  والتحقـــق  الشـــكاوى  اســـتالم 
بمـــا يحقق للبحريـــن موقعهـــا الريادي 
واإلجـــراءات  القوانيـــن  تطبيـــق  فـــي 
العادلـــة  البيئـــة  لتوفيـــر  الضامنـــة 
للتجـــارة الســـليمة، مثمنـــًا  والمحفـــزة 
التعاون والتنســـيق القائم بين الوزارة 
واألجهـــزة الحكوميـــة المختلفـــة فـــي 

تحقيق المصلحة العامة.

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

عبدالعزيز األشراف

لضمان خلو 
األسواق منها 

والتفتيش مستمر 
وشمل 26 محال
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020- 44631(( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدهللا محمد عبدالرحيم هديه

اإلسم التجاري الحالي: مطعم هما
االسم التجاري المطلوب: بوعرفان للتجارة

األغذيــة  بيــع  تجــارة/  عامة-تشــمل  تجــارة  المطلوبــة:  التجاريــة  األنشــطة 
والمشروبات

38344464

قيد رقم 57046-2

بنــاء علــى قرارالشــركاء  أكوســيس ســمارت تكنولوجيــس ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 120940  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/ 

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

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

رقم الموبايل:36006307
pradeep@estechbh.com

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليهــا الســيد  / محمــد علــي غلــوم حيــدر حاجــي باعتبــاره المصفــي القانوني 

لشــركة تسليم ذ.م.م،المســجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 

رقــم 98158-1 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 

وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها الســيد / حســين ســعيد علي الصفار  باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

نيكوبول اكســبرس للشــحن ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مسئوليه محدوده 

بموجب القيد رقم 136550 طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 

أصحــاب شــركة عالمات العربية للتســويق واألزيــاء ذ.م.م والمســجلة بموجب 

القيد رقم 120536   طالبين  تغيير االسم التجاري  من شركة عالمات العربية 

للتســويق واألزياء ذ.م.م الى مصنع عالمات  العربية للمنســوجات والملبوسات 

ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليه 
الســادة الشــركاء فــي شــركة بحريــن أباريل تريدينــغ ذ.م.م ، المســجلة بموجب 
القيد رقم 58745، طالبين تحويل الفرع رقم 70 و 87 المسمين بحرين أباريل 
تريدنــغ ذ.م.م إلــى افــرع فــي شــركة تــي أتــش كوفــي أنترنشــونال ش.ش.و 
كافيــه  جــي  أي  مــن  مملوكــه  لتصبــح   ،130016 رقــم  القيــد  تحــت  المســجلة 

انترناشونال مانيجمنت ليميتد
وتغيير اسم الفرعين الى: تي أتش كوفي أنترنشونال ش.ش.و

فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
صاحــب شــركة مركــز طــب األســنان الحديــث المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
80779-1 ، طالبين تغيير االســم التجاري من مركز طب االســنان الحديث الى 

مركز الطب الحديث ذ.م.م 
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

أكوسيس سمارت تكنولوجيس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 129652

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

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تسليم ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نيكوبول اكسبرس للشحن ذ.م.م

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2019-151989( لسنة 2020
بشأن تحويل فرعين من شركة ذات مسئولية محدودة

إلى افرع في شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة مركز طب األسنان الحديث

التاريخ 15/03/2020
القيد : 120536

 تاريخ:09/3/2020

القيد : 58745

 تاريخ:3/3/2020

القيد : 1-80779

 تاريخ:12/03/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
 ادارة السجل التجاري

)CR2020-43799( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

CR2020-43816(( اعالن رقم
تنازل أو بيع– عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
CR2020-35304(( اعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا   السيد  المعلن : علي حسن علي حبيب العالي           بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى  محمد علي محمد عبد هللا حجير     
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فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جزاء لتشكيل المعادن 

ش.ش.و لمالكها حسن احمد محمد يوسف
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
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العالــم يغلــق أبوابــه.. وشــلل يخيم علــى مدن فــي أوروبا

حصيلة قتلى “كورونا” تتجاوز الـ 6 آالف

أودى وبـــاء فيـــروس كورونـــا العالمـــي 
بحيـــاة مـــا ال يقّل عن 6 آالف شـــخص 
فـــي العالـــم منـــذ ظهـــوره في ديســـمبر 
الماضـــي، وفـــق حصيلة أعدتهـــا وكالة 
فرانـــس بـــرس اســـتنادا إلـــى مصـــادر 
رســـمية أمس األحـــد، وعلقـــت العديد 
مـــن البلـــدان حـــول العالم الســـفر منها 
وإليها مع تسجيل إصابة أكثر من 156 

ألف شخص بالفيروس المستجد.
أميـــركا  إلـــى  األوســـط  الشـــرق  فمـــن 
وأوروبا علقت آالف الرحالت وأقفلت 
األجـــواء مؤقتـــا فـــي محاولـــة لكبـــح 

جماح “كوفيد 19”.
الرحـــالت  تعليـــق  اإلمـــارات  وأعلنـــت 
إلـــى عدد مـــن البلـــدان الموبـــوءة، في 
حين أوقفت السعودية كافة الرحالت 

الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
أخـــرى  عربيـــة  دول  أعلنـــت  كذلـــك، 
تعليق الرحالت، ومنها المغرب واليمن 

وسوريا.
وفـــي إيـــران ُأغلق حـــرم ضريح اإلمام 
الرضا في مشـــهد، أبرز مدينة مقدســـة 
شـــيعية في إيران، أمام الزائرين حتى 
إشعار آخر، بعد أن ُأعلن أمس عن 113 
وفـــاة جديـــدة بالفيـــروس، فـــي أعلـــى 
حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي 
الوبـــاء فـــي هـــذا البلـــد، ما يرفـــع عدد 

الوفيات اإلجمالي إلى 724.
وفي الصين، ســـّجلت الســـلطات أمس 
20 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 16 

حالة ألشخاص جاءوا من الخارج.

شلل في أوروبا

أمـــا فـــي أوروبـــا فشـــلت مـــدن بأكمها، 
ودخلت إســـبانيا تحت الحجر الصحي 
التـــام، حيـــث اقتصـــرت الحركـــة فـــي 

الشوارع على األمور الضرورية.
كذلك، ســـجلت مدن عـــدة في إيطاليا، 
شـــلالً في الحركة، مـــع تغول الفيروس 

في هذا البلد.

وفـــي ألمانيـــا، قـــّررت مناطـــق ألمانّيـــة 
عّدة اّتخاذ إجراءات جذرّية لمكافحة 
أفضـــل،  نحـــو  علـــى  كورونـــا  انتشـــار 
فعمـــدت إلى إغالق المســـابح وصاالت 

السينما والرياضة.
ومـــع تســـجيلها 733 إصابـــة إضافّيـــة 
خـــالل يـــوم واحد، باتـــت ألمانيـــا التي 
مصابيـــن  شـــخًصا   3795 اآلن  لديهـــا 
توفـــوا،  ثمانيـــة  بينهـــم  بكوفيـــد19- 
واحـــدًة مـــن الـــدول األكثر تضـــّرًرا من 

الفيروس في أوروبا. 
ففي برلين، بات اآلن ُيحّظر خروج أّي 
تظاهرة تضّم أكثر من 50 شخًصا. كما 
يجب أن ُتوّفر المطاعم مســـافة ال تقّل 
عن متر ونصف متر بين الطاوالت. أما 
بالنسبة إلى المسابح وصاالت الرياضة 
ودور الســـينما والنـــوادي، فيتوّجب أن 
ُتغِلق كّلها، وقد عمدت الشـــرطة مساء 

السبت إلى إغالق عدد كبير منها.
أّما منطقة شليسويغ هولشتين )شمال 
شرق( التي ُسّجلت فيها سّتون إصابة، 
فأوصـــت الســـلطات بتأجيـــل أو إلغـــاء 
حفـــالت  مثـــل  الخاصـــة  المناســـبات 

الزفاف.
إلـــى ذلـــك، تســـتعد بريطانيـــا بحســـب 
مـــا أفادت وســـائل إعـــالم محليـــة إلى 

اعتماد قانون طارئ لمنع التجمعات.
بدورها، أعلنت النمسا حزمة إجراءات 
للحد مـــن انتشـــار الفيـــروس، وأعلنت 
غيـــر  التجاريـــة  المحـــالت  إغـــالق 
األساســـية، وتعليـــق الرحـــالت الجوية 
مع فرنسا وإسبانيا وسويسرا، وفرض 
حجـــر علـــى بلدتيـــن في واليـــة تيرول 
)غرب البالد(. كذلك، أعلن الفاتيكان أن 
احتفاالت عيد الفصح، األساســـية في 
البالد، وبالنســـبة لماليين المســـيحيين 
حـــول العالـــم، ســـتجري دون مصليـــن 

خوفا من كورونا.

عزل الوافدين

أمـــا فـــي أســـتراليا، فقـــد أعلـــن أمـــس 
األحد عن فرض عزل ذاتي على جميع 

الوافدين من الخارج. 
وقال رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
موريســـون إن حكومته ستفرض عزال 
ذاتيا على كل المسافرين القادمين من 
الخارج اعتبارا من منتصف ليل األحد 
فـــي محاولة الحتواء انتشـــار فيروس 

كورونا.
أســـتراليا  أن  موريســـون  وأضـــاف 
سترفض أيضا استقبال سفن سياحية 
قادمـــة مـــن موانـــئ أجنبيـــة لمـــدة 30 

يوما بشكل مبدئي.
 250 مـــن  أكثـــر  أســـتراليا  وســـجلت 
حالـــة إصابة بكورونا فضـــال عن ثالث 
وفيـــات. فـــي حيـــن أعلنـــت الحكومـــة 
األرجنتينية رسميا األحد حظر دخول 
بلـــد  أي  زاروا  الذيـــن  المقيميـــن  غيـــر 
يسجل عددا كبيرا من حاالت اإلصابة 
بفيـــروس كورونـــا خالل األربعة عشـــر 
يومـــا الماضيـــة. وجـــاء فـــي مرســـوم 
نشـــرته الجريـــدة الرســـمية أن الحظـــر 

سيستمر لمدة 30 يوما.

عزل مانيال

أمـــا فـــي الفلبيـــن، فقـــد بـــدأت مدينـــة 
مانيال عزل نفســـها األحد في مواجهة 
كورونـــا، مطّبقًة بذلك اإلجراءات التي 
الشـــعبوي  الرئيـــس  حكومـــة  قررتهـــا 

رودريغو دوتيرتي.
الطـــرق  المســـلحة  الشـــرطة  وأغلقـــت 
المؤديـــة إلـــى العاصمة التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 12 مليـــون شـــخص، كمـــا تـــم 
إلغـــاء الرحـــالت الداخليـــة مـــن مانيال 
العامـــة  التجمعـــات  وإليهـــا، وحظـــرت 

شهرا.
وســـجلت الفلبيـــن 111 حالـــة إصابـــة 

بكوفيد19-، بما في ذلك 8 وفيات.

عواصم ـ وكاالت

فيروس كورونا يشل أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة اإلسبانية مدريد )أ ف ب(

دبي ـ العربية نت

أطلـــق مكتـــب حقـــوق اإلنســـان في 
تقريـــره  صنعـــاء  العاصمـــة  أمانـــة 
الحقوقي حـــول انتهاكات ميليشـــيا 
الحوثـــي بحق المدنيين والممتلكات 

العامة والخاصة.
ووثـــق التقريـــر أكثـــر مـــن 18 ألـــف 
جريمـــة وانتهـــاك ارتكبتها ميليشـــيا 
عـــام  فـــي صنعـــاء خـــالل  الحوثـــي 
واحـــد، شـــملت حـــاالت قتـــل خارج 
القانـــون وإخفـــاء قســـري وتعذيـــب 

ونهب ممتلكات وغيرها.
المحليـــة  اإلدارة  وزيـــر  وأكـــد 
رصـــد  أهميـــة  فتـــح  عبدالرقيـــب 

وتوثيـــق جرائم الميليشـــيا الحوثية 
وكشـــفها للعالم عبر مختلف القنوات 
الفـــرق  بجهـــود  منوهـــا  المتاحـــة، 

الميدانية ومعدي التقرير.
كمـــا دعـــا الصحافييـــن والحقوقيين 
ومديـــري مكاتـــب حقـــوق اإلنســـان 
فـــي مختلف المحافظـــات إلى رصد 
وتوثيق انتهاكات ميليشيا الحوثي، 
مؤكـــدا أن حقـــوق المتضرريـــن لـــن 
مرتكبـــي  وأن  بالتقـــادم،  تســـقط 
الجرائم ســـيقدمون للمحاكمات في 
المحاكـــم المحليـــة والدوليـــة طـــال 

الزمن أو قصر.

صنعاء.. 18 ألف انتهاك حوثي في عام واحد

دبي ـ العربية نت

أكــد المتحــدث الرســمي باســم تحالــف دعم الشــرعية في اليمــن، العقيد 
الركــن تركــي المالكــي، أمــس األحــد تحقيــق الكثيــر مــن أهــداف اتفــاق 

الرياض بشأن اليمن.

وقـــال المالكي في مقابلة مع العربية 
نت: “لقد أسهم هذا االتفاق في إعادة 
الحيـــاة الطبيعية إلـــى محافظة عدن، 
جنوب البـــالد”. وأضاف: “نســـعى إلى 
إعادة حركة المشـــاريع واالستثمارات 
مـــن أجل إعمار عـــدن، وتأهيل المطار 
وتطوير المينـــاء فيها”. كما أوضح أن 
اتفاق الرياض دخل اآلن في المرحلة 
قـــوات  أن  لتنفيـــذه، مضيفـــًا  الثانيـــة 
كافـــة  تذليـــل  علـــى  تعمـــل  التحالـــف 

الصعـــاب أمامه. إلى ذلك، شـــدد 
علـــى أن ال صحـــة لوجود أي 
شرخ بين المجلس االنتقالي 

الجنوبـــي في اليمـــن وبين 
التحالـــف،  قـــوات 

مؤكدًا أن هناك إعالما مغرضا يحاول 
نقـــل معلومـــات مغلوطـــة عـــن الواقع 
فـــي عـــدن. يذكـــر أن وزارة الخارجية 
األســـبوع  شـــددت  كانـــت  الســـعودية 
الماضـــي علـــى حـــرص المملكـــة علـــى 
أمن واســـتقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ 
اتفـــاق الرياض بشـــكل كامـــل تحقيقًا 
لغاياتـــه وأهدافـــه والتـــي يأتـــي علـــى 
رأس أولوياتهـــا تأميـــن العيش الكريم 
اليمنـــي،  للشـــعب  واســـتقرار  بأمـــان 

ومكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية 
والمجلس االنتقالي الجنوبي، 
وقعا اتفاق الرياض في 

5 نوفمبر الماضي.

المالكي: ال شرخ بين التحالف والمجلس االنتقالي

بغداد ـ وكاالت

قـــال المتحـــدث باســـم قيـــادة العمليـــات 
تحســـين  اللـــواء  العراقيـــة،  المشـــتركة 
الخفاجـــي، أمـــس األحـــد، إن التحقيقات 
مســـتمرة في الهجوم على قاعدة التاجي 
شـــمالي بغداد، مؤكدا أن المســـؤول على 

الهجوم سيقدم للعدالة.
وأوضـــح تحســـين الخفاجـــي “بـــأن لـــدى 
“معلومـــات  المشـــتركة  العمليـــات  قيـــادة 
كاملـــة عـــن اســـتهداف معســـكر التاجي”، 
هـــذه  تأكيـــد  فقـــط  لنـــا  “تبقـــى  مضيفـــا: 

المعلومات”.
واعتبر الخفاجي أن “العمليات العسكرية 
األميركيـــة األحاديـــة تؤثـــر علـــى ســـيادة 
الدولـــة العراقية”. وأعلنـــت وزارة الدفاع 
األميركية )البنتاغون(، الســـبت، أن اثنين 
مـــن الجنـــود األميركييـــن الثالثـــة، الذين 
أصيبـــوا فـــي أحـــدث هجـــوم صاروخـــي 
فـــي العـــراق حالتهما خطيـــرة ويخضعان 

للعـــالج فـــي مستشـــفى عســـكري ببغداد، 
أميركييـــن.  بإصابـــة  تأكيـــد  أول  فـــي 
البنتاغـــون،  باســـم  المتحـــدث  وأحجـــم 
جوناثان هوفمان، عن التكهن بشـــأن الرد 
المحتمل، لكنه قال في بيان اســـتنادا إلى 
تحذير وزير الدفاع، مارك إسبر، األسبوع 

الماضـــي: “ال يمكـــن أن تهاجموا وتصيبوا 
أفـــرادا من الجيـــش األميركـــي وتفلتون. 
سنحاســـبهم”. وأضاف هوفمان أن قوات 
األمـــن العراقية قامت باعتقاالت مبدئية، 
وقـــال إن الواليـــات المتحدة تســـاعد في 

التحقيق في الهجوم.

جنود أميركيون في العراق

جنديــان أميركيان في حالــة حرجة ..اعتقــاالت مبدئية وتحقيقات مســتمرة
العراق: المسؤول عن “هجوم التاجي” سيقدم للعدالة

القاهرة ـ وكاالت

أعلـــن المتحـــدث باســـم الجيـــش الليبـــي 
أحمد المســـماري أمس األحـــد أن األتراك 
قامـــوا ببنـــاء محطـــات رادار وصواريـــخ 

قرب مصراتة ومعيتيقة.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــد من 
القاهـــرة أن االشـــتباكات الحاصلة تهدف 
لمنع الميليشيا من استغالل الهدنة، معلنا 
أن مـــن يقود العمليات اإلرهابية في ليبيا 
شـــخص تركي يكنـــى بأبي الفرقـــان. كما 
أكـــد أن كل آبار النفـــط والغاز باتت تحت 

سيطرة الجيش الوطني.
إلى ذلـــك، قـــال المتحدث باســـم الجيش 
الليبي إن عدد المرتزقة السوريين الذين 
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  جلبهـــم 
أردوغـــان بلـــغ 7500 شـــخص، فضـــال عن 
ألـــف ضابـــط وفـــرد تركـــي، الفتـــا إلى أن 
أردوغان يرســـل إلى غـــرب ليبيا من 300 

إلى 400 مرتزق أسبوعيا.

بينما قدر عـــدد اإلرهابيين الذين جلبتهم 
تركيـــا مـــن جبهـــة النصـــرة وداعـــش نحو 
2000 إرهابـــي. وأضـــاف أن 190 عنصـــرا 

سوريا هربوا إلى أوروبا.
وأكـــد أن رجال اإلخوان يســـيطرون على 
مصـــرف ليبيـــا المركزي، وأبرزهم أســـامة 
الصلبـــي، ويصرفـــون المليـــارات لإلنفـــاق 

علـــى الميليشـــيات. كمـــا كشـــف أن قـــادة 
الفصائل الذيـــن يدعمون التدخل التركي 

حصلوا على مكافآت مالية بالماليين.
وأعلـــن عـــن مقتـــل اإلرهابي أبـــو العباس 
الدمشـــقي والمئات من الســـوريين خالل 
العمليات العسكرية مع الميليشيات أمس 

السبت.

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

أكــد أن آبار النفــط والغاز تحت ســيطرة الجيــش الوطني
المسماري: تركيا أرسلت 7500 مرتزق سوري إلى ليبيا

القاهرة ـ وكاالت

بحــث الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي خــال اســتقباله للنائب 
األول لرئيــس مجلس الســيادة الســوداني، محمد حمــدان دقلو، أمس 

األحد، تطورات ملف سد النهضة.

وقـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
المصرية بســـام راضـــي، إن اللقاء 
شـــهد اســـتعراضا لتطـــورات ملف 
ســـد النهضـــة في ضوء مـــا انتهت 
إليه المفاوضات في واشنطن من 
اتفـــاق تم التوقيـــع عليه باألحرف 

األولى من قبل مصر.
أن  المصـــري  المســـؤول   وأضـــاف 
أن  اللقـــاء  خـــالل  أكـــد  السيســـي 

سياســـة مصر دائما مـــا كانت 
للســـودان،  ودعمـــا  ســـندا 
المرحلـــة  خـــالل  خاصـــة 

االنتقالية الحساسة 
الراهنـــة.  مـــن 
جانبه، أشاد دقلو 

الصادقـــة  المصريـــة  بالمســـاندة 
والحثيثـــة للحفـــاظ علـــى ســـالمة 
ظـــل  فـــي  الســـودان  واســـتقرار 
المنعطـــف التاريخـــي المهـــم الذي 
يمر به.  وكان النائب األول لرئيس 
مجلـــس الســـيادة االنتقالـــي، قـــد 
وصـــل القاهرة الســـبت فـــي زيارة 
رســـمية تســـتغرق يومين، بدعوة 

من الرئيس المصري.
 وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة 
قـــام بها اللـــواء عبـــاس كامل 
مديـــر المخابـــرات المصريـــة 
للتباحث  السودان،  إلى 
حول ملفات مشتركة 

بين البلدين.

السيسي يبحث مع دقلو تطورات ملف سد النهضة
القدس المحتلة ـ وكاالت

أعلــن وزيــر القضاء اإلســرائيلي أمير أوحانــا تعليق العمل فــي المحاكم 
كإجــراء وقائــي لمنع تفشــي فيــروس كورونا، حيث ارتفــع عدد الحاالت 

المصابة بالمرض إلى 200.

أوحانـــا،  عـــن  الصـــادر  للبيـــان  ووفقـــا 
ســـيتم تعليـــق عمـــل المحاكـــم والجهاز 
القضائـــي، بســـبب حالـــة الطـــوارئ في 
البـــالد، بحيـــث يســـري القـــرار لمدة 24 
ســـاعة، علـــى أن يتـــم تجديـــه يوميـــا، 
وذلـــك لمدة 30 يوما. وقـــال أوحانا إن 
قراره يتماشـــى مع التوصيات الصادرة 
عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة 
انتشـــار  مـــن  بالحـــد  يتعلـــق  مـــا  بـــكل 
فيروس كورونا، وكذلك بالتنســـيق مع 
إدارة المحاكـــم في البالد، والمستشـــار 

القضائي للحكومة.
وأفادت وزارة العدل اإلسرائيلية، 

األحـــد، بـــأن محاكمة رئيس 
الوزراء بنياميـــن نتانياهو 

بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة 
انتشار فيروس كورونا.

وأضافـــت الـــوزارة أن المحاكمـــة، التي 
كان مـــن المقرر أن تبـــدأ في 17 مارس 
بقراءة الئحة االتهام بحق نتنياهو في 
ثالث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو 
“بســـبب التطـــورات المتعلقـــة بانتشـــار 

فيروس كورونا”.
وُوجهت إلى نتانياهو اتهامات بالرشوة 
تتعلـــق  واالحتيـــال،  األمانـــة  وخيانـــة 
بمزاعـــم تقديمـــه مزايـــا، قيمتهـــا 
مئات الماليين من الدوالرات، 
ألقطاب إعالم إســـرائيليين 
في مقابـــل هدايا وتغطية 

إيجابية له.

تفشي “كورونا” في إسرائيل يخدم نتانياهو

قــــررت دائـــــرة األوقــــــاف اإلســـامـــيـــة إغـــاق 
المصليات المسقوفة داخل المسجد األقصى 
المبارك كإجراء وقائي من منع انتشار فيروس 
“كورونا”. وقال مدير المسجد األقصى الشيخ 
عمر الكسواني إن جميع الصلوات ستقام في 
األبــواب  وجميع  األقــصــى،  المسجد  ساحات 
ستبقى مفتوحة أمام المصلين. وذكر مصدر 
في األوقاف أن إتاحة الصاة في الساحات 
المفتوحة في المسجد األقصى جاءت لوقاية 
األقــصــى  خــلــو  تثبيت  ومــنــع  أوال،  المصلين 
االحــتــال  مخططات  ظــل  فــي  المصلين  مــن 

اإلسرائيلي لتقسيمه.
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إغالق المسجد األقصى 
وقبة الصخرة بالقدس

القدس المحتلة ـ وكاالت
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من قال إن الحرب السورية انتهت )4(
ورطـــة إيـــران و”حـــزب هللا” متعّددة المصـــادر واالعتبـــارات، وشـــراكاتها داخل 
ســـوريا متأرِجحة بين العالقات التحالفية مع روسيا وبين منافسات مع القيادة 
الروســـية في سوريا. إيران وأذرعها استثمرت كثيرًا في سوريا وورطتها اليوم 
هـــي في البقاء للعب دور المكّمـــل كما في المغادرة رغمًا عنها ألنها تقع في أكثر 

من ورطة في محطاتها الداخلية.
فـــأوالً، إن فيـــروس “كورونا” قـــد يهّدد مصير النظام في طهـــران ليس فقط ألن 
رجال الدين يقفون في وجه اإلجراءات الضرورية للوقاية من تحّول الفيروس 
إلـــى وبـــاء، إنما أيضًا ألن إيران ليســـت لديها آلية لقياس مدى تفشـــي الفيروس 
أو ضبطـــه طبّيـــًا، “ثقافـــة البـــازار ال يمكـــن إيقافها”، قـــال إيراني مشـــيرًا إلى أن 
“العـــزل غريـــب عن هذه الثقافة”، وبالتالي، الســـيطرة على هـــذا الوباء تبدو في 
غايـــة الصعوبة وقد تكون القيادة اإليرانية غير قادرة على إيقاف هذه الكارثة، 

بحسب قول المّطِلعين على الوضع داخل إيران.
وعليه، األرجح أن تنحســـر االهتمامات اإليرانية الخارجية في ســـوريا بالذات، 
إنمـــا أيضـــًا في العراق وكذلك لبنـــان، أكثر فأكثر، بســـبب الكورونا ذات األولوية 
القاطعـــة، هـــذا ال يعني توّقف “الحرس الثوري” أو “فيلـــق القدس” عن العمليات 
فـــي الســـاحات الســـورية والعراقيـــة واللبنانيـــة واليمنيـــة وغيرهـــا. ال يعنـــي أن 
الورطـــة اإليرانيـــة في إيـــران وســـوريا وغيرها ســـتؤدي بالقيـــادة اإليرانية إلى 
إعـــادة النظر في سياســـاتها والتجاوب مع الدعوات األميركيـــة واألوروبية إلى 
إعـــادة التفاوض علـــى االتفافية النووية والتخّلي عن طموحات التوّســـع خارج 
الحدود اإليرانية. “إطالقًا” قال مصدر عالم بالتفكير على مستوى القيادات في 

طهران، “إن المرونة غير واردة حتى في ظروف العقوبات وكورونا القاتلة”.
ق شعبيًا  « “حزب الله” أيضًا ليس في أحلى حاالته داخل لبنان ألنه ُمطوَّ

في لبنان وبالعقوبات األميركية التي تطاله حتى في أفريقيا. إنه في ورطة 
شأنه شأن جميع الالعبين في سوريا بمن فيهم بشار األسد.

 “إيالف”.

د. راغدة درغام

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

للتواصل: 17111483

قطع العالقات مع إيران جزء من الدفاع عن الوطن
الذيـــن حاولـــوا ويحاولـــون الدفاع عـــن إيران، جاءهـــم الرد هذه 
المرة على يد إيران نفسها، بالتحرك اإلرهابي ولكن بشكل عدوان 
بيولوجـــي دق ناقوس الخطر في كل دول الخليج، وهي جريمة 
غير مســـبوقة يجب أن تتخذ فيها تدابير “تأديبية صارمة” بحق 
النظـــام اإليرانـــي بوصفـــه نظامـــا ال تطمئـــن نفســـه القـــذرة ما لم 
يســـتحم طوال يومـــه في أنهار الكذب والزيـــف والتضليل، وفي 
اجتمـــاٍع عقده معالي الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخلية بحضـــور عدد من الـــوزراء مع أعضاء 
في الســـلطة التشـــريعية قال الوزير “من أهم التحديات في هذا 
الموضـــوع الصحـــي العـــام، تكتم إيران حـــول انتشـــار الفيروس 
فـــي بداية األمـــر، فإيـــران خالفـــت القوانيـــن واألعـــراف الدولية 
كمـــا لـــم تقم بختم جـــوازات الســـفر لدخول وخـــروج المواطنين 
البحرينييـــن، مـــع العلـــم أننـــا لـــم نمنـــع مواطنينـــا من الســـفر إلى 
إيـــران، كمـــا أن  إيـــران وبهذا التصرف ســـمحت بانتقـــال فيروس 
خطيـــر للخارج، في تقديـــري هذا األمر يعد من أشـــكال العدوان 

البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السالمة والصحة للخطر 
عندنا وعند اآلخرين”.

لســـنا بحاجـــة إلـــى اإلطالة في هـــذا الموضوع، ولكـــن بعد كل ما 
جاءنـــا مـــن هذا البلـــد المريـــض والبعيد عـــن الخارطة البشـــرية، 
نحتـــاج إلى تنفيـــذ ضروري وعاجـــل لقطع كل أشـــكال العالقات 
مـــع إيـــران، ألن األمـــر جـــزء مهـــم مـــن الدفـــاع عـــن الوطـــن، عن 
ناســـه، وأرضه، ووجوده، وإذا كان عمـــالء النظام والمطبلون له، 
وأصحـــاب “الونـــات والفبـــركات” لـــن يعجبهم هذا، فالبـــد لجميع 
القـــوى الوطنيـــة أن تفضحهـــم وتكشـــفهم، ألن هـــذا المطلـــب ال 
يحتـــاج إلـــى كالم عاطفي وحماس مؤقـــت، إذ البد من تحصين 

بلدنا من الشرور اإليرانية وهذا أمر ال يختلف عليه اثنان.
انفضاح صيغة المتعاطفين مع النظام اإليراني ونفاقهم هو  «

المطلب األول، فزمن المسرحيات المحترفة ولى، والقضية ال تؤخذ 
من منظور فردي، إنما جوهر القضية التالحم الوطني والحفاظ على 

أمننا واستقرارنا، وهذا ما يبرر الصراخ في وجه إيران البشع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 - العدد 4171

يســـعى التعليـــم العصـــري الحديـــث – وفق أبســـط األدبيـــات التربوية - إلـــى صناعة 
البيئـــة التعليميـــة ذات التفاعـــل اإليجابي بين عناصرها الرئيســـة، وتوســـيع عمليات 
التعليم والّتعلم خارج نطاق البيئة التعليمية المعهودة، وخلق المناخ المناسب الذي 
يقوم فيه المتعلم بالدراســـة والبحث في صنوف العلوم والمعارف، وتطوير مهاراته 
البحثيـــة وفتـــح آفاقه وتطلعاته نحو المســـتقبل الواعد الذي يجعله أكثر اســـتعداًدا 
لخـــوض غمـــار الحيـــاة بعـــد انتفاعـــه مـــن التقنيـــات الحديثـــة وتوجيهه الســـتخدام 
منتجاتهـــا المتراكمـــة بإيجابية بزيادة حصيلته العلمية في ســـبيل تحقيق متطلبات 
مجتمـــع المعرفـــة الشاســـع ودفـــع عجلة اإلنتـــاج الوافـــر – ال االســـتهالك المتصاعد - 
وســـّد الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع الواحد، حتى محطة إســـهامه في تحقيق 

متطلبات الديمومة التنموية الشاملة.
في الشـــأن المحلي، دشـــن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
 Future عاهـــل البـــالد المفـــدى فـــي ينايرعـــام 2005م مشـــروع مـــدارس المســـتقبل
Schools، وهو المشـــروع الذي ســـعت فيـــه اإلرادة الملكية الســـامية لدعم منظومة 
التعليم الحكومي وربط جميع مؤسساته بالشبكة العنكبوتية عبر تسخير تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الحديثة، وجاء هذا المشـــروع الوطني الكبير الذي شـــرعت 
فيه مشكورة وزارة التربية والتعليم كجهة معنيًة بتنفيذ األمر السامي عبر توظيفها 
التقنيـــات المعلوماتيـــة واالتصاليـــة الحديثة ومواكبة التعليم العصـــري بغية تصيير 

البيئـــة التعليميـــة أكثـــر جاذبية نحو التعلم، وهو المشـــروع ذاته الـــذي أحدث ضّجة 
بتعاقـــب تصريحـــات مســـؤولي الـــوزارة الموقريـــن ألكثر مـــن عقد من الزمـــان، ففي 
الوقـــت الـــذي نثمن فيه كل الجهـــود المبذولة إال أن الواقع ُيترجـــم “مؤدى” ُجّل تلك 
التصريحـــات قـــد تهاوى فـــي ظل الظـــرف الحالي الذي أبقـــى بدوره فلـــذات أكبادنا 
حبيســـي الجدران قرابة الشـــهر! بل إّن التمكين الرقمي - الذي تّم الحديث عن خطة 

تطبيقه قبل أربع سنوات – قد تداعى ِتَباعًا ِقَباَل هذا الظرف العصيب.
نافلة: «

مـــع بدايـــة الدور األول، طمأن وزير التربية والتعليـــم المواطنين أمام المجلس حين 
وّجه أحد النواب سؤاالً عن مشروع مدارس المستقبل! ومن حينها توالت تساؤالت 
ذوي الشـــأن عن بوصلة مســـتقبل التعليم في بالدنا، فمثاالً ال حصرًا منها: أين األلف 
وثالثمئة وســـبعين معلما ومعلمة مّمن ُدّرِبوا لتغطية احتياجات مدارس المستقبل؟ 
أيـــن المـــدارس التي ســـننافس فيها الـــدول المتقدمـــة؟ أين القفـــزة النوعية إلصالح 
وتطويـــر التعليم؟ أيـــن الكتاب اإللكتروني الـــذي يعمل بالصوت والصـــورة؟ وأخيرًا 
ال آخرًا أين موقع مشـــروع مدارس المســـتقبل – الذي يفيض فخرًا أْن َحَمَل الســـمة 
الملكية الســـامية – في خارطة التعليم البحرينية بعد مرور خمســـة عشـــر عامًا على 

تدشينه؟.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“مدارس المستقبل”... الموقع؟

شـــيء عجيـــب ذاك الـــذي ارتكبته إيران بحـــق البحرين وشـــعبها، عندما لـــم تقم بختم 
جـــوازات المواطنيـــن البحرينيين عند دخولهم وخروجهم من إيران، هذا المســـلك يعد 
جريمـــة فـــي حق اإلنســـانية وليس في حـــق البحرين وحدهـــا في ظل االنتشـــار الكبير 
لفيـــروس كورونا في إيران، وهذا إن دل على شـــيء فيدل علـــى انعدام الوازع الديني 

واإلنساني لدى من يقومون بذلك.
فالشـــخص العائد من منطقة موبوءة يشـــكل خطرا على نفســـه أوال وعلى كل محيطه 

من أفراد أسرته وكل من يختلط به.
أسئلة كثيرة يسألها اإلنسان لنفسه حول سبب قيام السلطات اإليرانية بهذا الفعل غير 
اإلنســـاني بعد أن ارتكبت جريمة أخرى ســـابقة وهي التكتم على خبر هذا الوباء القاتل 
لفترة طويلة حتى أصبح خطيرا على شعبها وجيرانها. ما الذي أرادته إيران من ذلك؟

هل أرادت أن ينتشر المرض في البحرين كما انتشر لديها؟ وما الذي ستجنيه من وراء 
ذلـــك؟ وهل بلغت األمور إلى هذا الحـــد من الرغبة في األذى وإلحاق الضرر بالغير؟ إذا 
كانت تقصد ممارســـة الحرب على البحرين وشعبها، فهي غبية وغير مضمونة النتائج، 

ولكن هذه هي إيران وهذه هي مواقفها من جيرانها التي لن تتغير.

هذه الصورة القاتمة التي ترســـمها إيران على المســـتوى اإلنســـاني تقابلها صورة أخرى 
تصنعهـــا دولـــة اإلمـــارات العربيـــة الشـــقيقة التـــي قامـــت بنقـــل مواطنـــي دول شـــقيقة 
وصديقة على متن طائرة إماراتية إلى المدينة اإلنسانية في أبوظبي ورعايتهم صحيا 
فـــي هـــذه المدينـــة المجهزة بكل اإلمكانيات الطبية الســـتقبال هؤالء األشـــخاص حتى 
يتـــم االطمئنـــان تماما على تعافيهم من الفيروس إن وجد. هذا هو الفرق بين اإلمارات 

وإيران.
فما الذي ســـيجعل اإلمارات تتحمل نفقات نقل واســـتضافة هؤالء الناس سوى الضمير 
اإلنســـاني وخدمـــة اإلنســـانية مـــن قبـــل حكام اإلمـــارات الذيـــن يقدمـــون نموذجا طيبا 

ومشرفا في المواقف الصعبة والكوارث التي تصيب البشرية.
هـــذه هـــي اإلمـــارات العربيـــة وهـــؤالء هم أبنـــاء زايـــد الخير الذيـــن يقدمون يـــد الخير 
والعطاء لألمة العربية واإلســـالمية وللعالم كله، ويضربون أروع األمثال في استخدام 

ما أفاء هللا به من خيرات على هذه الدولة العربية الشقيقة.
وشتان ما بين الذين يستخدمون خيرات بالدهم في البذل والعطاء اإلنساني  «

بأشكاله المختلفة وبين من يبددون خيرات بالدهم في صنع اإلرهاب والدمار.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

جريمة بحق اإلنسانية

شكًرا لهذه الجهود العظيمة
جزيل الشـــكر واالمتنان للدولـــة البحرينية وقيادتها السياســـية ووزارة 
الصحـــة وقياداتهـــا وفريـــق مكافحـــة فيـــروس كورونا، جهـــود حقيقية 
لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة الوبائية العابـــرة للقارات التـــي أدت إلى هالك 
المئـــات من البشـــر وأقعـــدت اآلالف منهم في الحجر الصحـــي الوقائي، 

وأغلقت العديد من المؤسسات. 
وقد جندت الدولة كل أجهزتها من إدارية ووقائية وعالجية لمواجهته 
وإنقـــاذ حيـــاة اإلنســـان البحرينـــي والمقيـــم، لتتأكـــد لنا أهمية اإلنســـان 
البحريني ومكانته في قلب قيادته السياســـية، فأصبحت مكافحة هذا 
الوبـــاء الرقـــم األول فـــي العمل الحكومـــي، فعملت الحكومـــة على عزل 
المصابيـــن وتوفيـــر أفضـــل ُســـبل العـــالج لهـــم لعالجهـــم وحمايتهم من 
تداعياتـــه أوال وحمايـــًة ُأســـرهم وأفـــراد المجتمع ثانًيـــا، ورصدت لذلك 
ميزانيـــة ماليـــة خاصة لتوفير أحـــدث ما توصل إليـــه الِعلم الصحي من 

عالج طبي.
واحتراًزا من العدوى المتنقلة تم إغالق المدارس والمعاهد والجامعات 
والروضـــات لفتـــرة ثـــم ُســـمح بعـــودة المعلمين بينمـــا مكـــث الطلبة في 
منازلهـــم حفاًظا على ســـالمتهم، وأصدرت الدولـــة توجيهاتها إلى جميع 
مواطنيهـــا فـــي الخارج باالتصال ســـواء بســـفارات البحريـــن في الدول 
التـــي ُهم فيها أو برقم الهاتف الذي وفرته وزارة الخارجية للبحرينيين 

المسافرين، وحثتهم على العودة لبالدهم.
وبتوجيهـــات مـــن جاللة الملك قامـــت دائرة األوقـــاف الجعفرية بالعمل 
علـــى إرجـــاع المواطنيـــن البحرينييـــن مـــن إيـــران وتوفيـــر مبالـــغ مالية 

معيشية للذين مازالوا هناك حتى يحين موعد عودتهم لبالدهم.
إن التأكـــد مـــن ســـالمة المواطـــن والمقيم من وبـــاء الكورونا مســـؤولية 
وطنيـــة على الدولة ومســـؤولية مجتمعية على الفـــرد حماية له وألفراد 
المجتمـــع، وقد وضعـــت جميع مراكـــز البحرين الصحية ومستشـــفياتها 
أجهزتهـــا وطواقمها مـــن أطباء وممرضين إلجـــراء الفحص الطبي وهو 
إجراء احترازي لتحقيق السالمة الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، 
كما باشـــرت وســـائل اإلعالم البحرينية المقروءة والمســـموعة والمرئية 
بـــث ونشـــر المعلومات الصحيـــة للكورونا وإطـــالع المواطنين على آخر 
المســـتجدات، وحث المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير الوقائية 
لمنع انتقال الفيروس من شـــخص آلخر ســـواء في المنازل أو العمل أو 

في األماكن العامة.
ومازالت الجهود الوطنية للدولة جارية بكفاءات وطنية وبالتعاون مع  «

خبرات إقليمية وعالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

عبدعلي الغسرة



حقــق فريــق البحريــن للقــدرة 13 انتصــارات علــى منصــة التتويج حيــث فازت 
“فيكــي هوالنــد” من بريطانيا العظمى بالمركز األول وحققت “اشــلي جنتل” من 

أستراليا المركز الثالث في كأس عالم مولوالبا يوم السبت.

ومـــع إلغـــاء WTS أبو ظبي وســـباقات 
أخـــرى حتـــى نهايـــة أبريـــل فقـــد كان 
ســـباق مولوالبا هو االول من الموســـم 
للعديد من الرياضيين وكونه فرصتهم 
الوحيدة لكسب نقاط التأهل األولمبية. 
الميداليـــة  صاحبـــة  مـــن  كل  وواجـــه 
البرونزيـــة فـــي اولمبياد ريـــو “هوالند” 
وصاحبـــة لقب كأس مولوالبـــا “جنتل” 
الزدحام التنافس على ســـاحة التسابق 
من سباحة متعرجة ومتقطعة وملعب 

تقني للدراجات وجري صعب.
وتلقـــت “هوالنـــد” قبـــل الموســـم فـــي 
معســـكر خـــارج مدينـــة جولد كوســـت 

تدريبات إنقـــاذ الحياة لركوب األمواج 
من أجل التنقل بمهارة خالل الســـباحة 
مع المجموعة الرائـــدة، ومن ثم عملت 
مـــع بعـــض راكبـــي الدراجـــات األقوياء 
بما في ذلـــك زميلتهـــا “جورجيا تايلور 

براون”.
وقامت “جنتل” برفع سرعة المجموعة 
الـــى  ودفعهـــم  وتيرتهـــا  إثـــارة  فـــي 
النهايـــة وكان الجـــري حاســـم جدا من 
خالل نـــزول ال 30 متنافـــس من على 
بيـــن  ثوانـــي  فـــي غضـــون  دراجاتهـــم 

بعضهم البعض.
وتقدمت “هوالند” و”تايلور براون” في 

الصـــدارة ممـــا اثبت قوتهمـــا في جولة 
تل مولوالبا شديد االنحدار في كل من 
لفاته الثـــالث وأطلقت “هوالند” العنان 

لسرعتها والفوز بالمركز االول.
وقالـــت هوالند: “كان هذا قرار اللحظة 
األخيـــرة حيـــث كان مـــن المفترض أن 
نذهب إلى أبو ظبـــي وقمت بتدريبات 
الســـباحة والدراجة في موسم الشتاء 
الماضـــي ولـــم أقم بعمل جيـــد جدا في 
الجـــري حتـــى اآلن، فلذلك أنا مســـرور 
بأدائي اليوم وبدء الموســـم بالفوز أمر 

مذهل”.

تبتعـــد  أن  أتوقـــع  “كنـــت  وأضافـــت: 
“جورجيـــا” عنـــي في مرحلـــة ما وكنت 
أعلـــم أننـــا لـــم نكن علـــى بعـــد كبير من 

“اشـــلي” والمجموعـــة، ولـــذا قـــررت أن 
أبـــذل مجهـــودا أكبـــر مـــن أجـــل الفـــوز 
وقـــد تمكنت مـــن ذلك. واعتقـــدت بأن 

الفـــوز ســـيكون ل “جورجيـــا” ولكننـــي 
استخدمت المنحدر األخير لمصلحتي 

وتمكنت من االنفصال عن الجميع!”.
وتنافســـت “جنتل” مع “أندريا هيويت” 

“وإليزابيث برافو” وحققت البرونزية.
وقالت جنتل: “لسوء الحظ لم أستطيع 
القتال مـــع الفتيـــات البريطانيات، فقد 
خصصـــت الكثير مـــن الوقت في نهاية 
منـــي  أفضـــل  وكانـــوا   T2و الدراجـــة 
اليـــوم ولكنني ســـعيدة بتحقيق المركز 

الثالث”.
العالميـــة  التصنيفـــات  تجميـــد  وتـــم 
تصنيفـــات  وكذلـــك  والباراثاتلونيـــة 
واأللعـــاب  األولمبيـــة  التصفيـــات 
األولمبيـــة للمعاقيـــن جنًبـــا إلـــى جنـــب 
مـــع تعليـــق الســـباقات ونأمـــل أن نـــرى 
العالـــم بصحة جيـــدة قريًبـــا وأن يعود 

الرياضيون إلى خط البداية.

اللجنة اإلعالمية

“هـــوالنـــــد” تـحـقــــــق المـــركـــــز األول

لقطة للمتسابق فيكي هوالند

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أصـــدرت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة بيانـــا بوقـــف 
النشاط الرياضي داخل الصاالت المغلقة وجاء في البيان 
“فـــي ضـــوء المتابعـــة الحثيثـــة لتصاعـــد انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( في عدد كبير مـــن دول العالم، وفي 
إطـــار تعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
هـــذا الفيـــروس واتخـــاذ اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة 
واالحترازيـــة الالزمـــة وحرصًا من وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضة على ســـالمة المواطنين والرياضيين والقائمين 
علـــى النشـــاط الرياضـــي والشـــبابي بالمملكـــة، وللصالـــح 
العـــام، فقد قررت الـــوزارة توجيه جميع األندية الرياضية 
الوطنيـــة، ومراكـــز تمكيـــن الشـــباب والمراكـــز والهيئـــات 
الشـــبابية والرياضية بمملكة البحرين إلى ضرورة االلتزام 

باآلتي:- 
 1 - تعليـــق حضـــور الجماهيـــر والمشـــجعين والمتابعيـــن 
فـــي جميع المباريات والمســـابقات والفعاليات واألنشـــطة 
الشـــبابية  المنشـــآت  جميـــع  فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية 

والرياضية بالمملكة حتى إشعار آخر. 
بداخـــل  الرياضيـــة  األلعـــاب  ممارســـة جميـــع  وقـــف   -  2

الصاالت الرياضية والمالعب الُمغطاة وحمامات السباحة 
حتى إشعار آخر. 

يتـــم  التـــي  الرياضيـــة  واألنشـــطة  األلعـــاب  اســـتمرار   -3
ممارســـتها فـــي األماكـــن المفتوحة - بـــدون جمهور - على 
أن يتـــم التأكـــد مـــن اســـتمرار اتخـــاذ التدابيـــر الوقائيـــة 
واالحترازيـــة وتنفيذ اإلرشـــادات التي أعلنـــت عنها وزارة 
الصحـــة والحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
والتأكد من مباشـــرة عمليات التطهير و التعقيم والفحص 
الطبي الالزم وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها.

الحتواء ومنع انتشار “كورونا” واتخاذ التدابير الوقائية واالحترازية

وقف النشاط الرياضي في الصاالت المغلقة

بنـــاء علـــى القرار الصادر من وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة بإيقاف 
ممارســـة جميع األلعاب الرياضية داخـــل الصاالت الرياضية والمالعب 
المغطاة وحمامات الســـباحة حتى إشـــعار آخر، فقد أكدت الوزارة عبر 
حســـابها الرســـمي عبر “اإلنســـتغرام” أن القرار يشـــمل األندية الصحية 

وأندية اللياقة البدنية )الجم( سواء الخاصة أو الحكومية.
وذكـــرت الـــوزارة بـــأن القـــرار ســـيطبق رســـميا ابتـــداء مـــن األحـــد 15 
مارس 2020 حتى إشـــعار آخر، حيث يأتي هذا القرار وفق حزمة من 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية للحد من انتشـــار فايروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19-( وحفاظـــا على ســـالمة الالعبيـــن والقائمين على 

النشاط الرياضي والشبابي بالمملكة ومرتادي األندية الوطنية كافة.
ويعنـــي هـــذا القرار توقف العمل بداخل األنديـــة الصحية، والتي تعمل 

كنشاط تجاري مسجل بوزارة الصناعة والتجارة.
وتســـاءل الكثيـــر مـــن المتابعيـــن ورواد المراكز الصحيـــة إن كان قرار 
اإليقاف يشـــمل كذلك األندية التابعـــة للفنادق واألكاديميات الرياضية 
أو األكاديميـــة الخاصة برياضات الدفاع عن النفس وصاالت البلياردو 
والســـنوكر والبولينج، كما تســـاءل الكثيرون عما إذا كان القرار يشـــمل 

التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية لألندية الوطنية.
وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة قد أعلنت في بيانها  «

الرسمي أن القرار يشمل األندية الوطنية، ومراكز تمكين الشباب 
والمراكز والهيئات الشبابية والرياضية بمملكة البحرين.

”GYM“ إيقاف األنشطة يشمل األندية الصحية
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سبورت

أكد وجود حنكــة إدارية وجهود جبارة للجهاز الفني والالعبين

علي ميرزا: بيئة عمل مثالية في نادي الشارقة

الدولـــي  النجمـــة  العـــب  أشـــار 
المحترف بصفوف نادي الشارقة 
اإلماراتـــي لكرة اليـــد علي ميرزا 
إلـــى أن فوز فريقه بلقب الدوري 
دون أن يتلقـــى خســـارة واحـــدة 
حتى اآلن، يعود للعمل الجماعي 
الجبـــار للفريق خصوصًا والنادي 

عمومًا.
وقال ميرزا في تصريح لـ “البالد 
ســـبورت” لـــم يكـــن مـــن الســـهل 
تحقيق سلســـلة من االنتصارات 
علـــى غالبيـــة األنديـــة التـــي هي 
األخـــرى تتنافـــس علـــى الهـــدف 
أن  لـــوال  “الـــدوري”،  المشـــترك 
يكـــون هناك عمل احترافي جبار 
مـــن األجهـــزة الفنيـــة واإلداريـــة 
والالعبين ايضـــًا باإلضافة لدعم 

واهتمام إدارة النادي.
وأضاف ميرزا أن إدارة الشارقة 
إداريـــة  وخبـــرة  بحنكـــة  تعمـــل 
مثاليـــة للغاية في توفيـــر البيئة 
الصحية المثالية لالعبين، وهذا 
لتقديـــم  كالعبيـــن  يشـــجعهم 
أفضـــل المســـتويات الفنية التي 
ترتقـــي بســـمعة ومكانـــة النادي، 
فضـــالً عـــن وجـــود جهـــاز فنـــي 
متمـــرس وله باع كبير في اللعبة 
القـــراءة والتصـــرف مـــع  يجيـــد 
الخصوم، وهـــذه األمور أوصلتنا 
لصعـــود منصـــات التتويـــج فـــي 

الموسم الرياضي الجاري.
زمالئـــه  كافـــة  أن  ميـــرزا  وبيـــن 
الالعبين ملتزمـــون ومنضبطون 
بالحصص التدريبية اليومية، بل 
ويثابـــرون ويظهرون حماســـهم 
وجديتهـــم فـــي التدريبـــات مـــن 
أجل تحقيق الجاهزية المطلوبة 
داللـــة  وهـــذه  مبـــاراة،  كل  فـــي 
واضحـــة وكبيـــرة علـــى ثقافتهم 
الرياضيـــة والمســـؤولية الملقـــاة 

على عاتقهم من أجل الدفاع عن 
قميص وشعار النادي.

ســـعادته  عـــن  ميـــرزا  وأبـــدى 
الكبيـــرة بتحقيـــق لقـــب الدوري 
كـــون  اإلماراتـــي،  الشـــارقة  مـــع 
هـــذا اللقـــب يعتبـــر الثالـــث على 
مســـتوى الخليـــج، بعدمـــا حقـــق 
لقب الدوري مع مضر الســـعودي 
والنجمـــة  األهلـــي  مـــع  وأيضـــًا 

البحرينيين.
المحترفيـــن  وجـــود  وحـــول 
وضـــح  اإلماراتـــي،  بالـــدوري 
الفـــرق  تدعيـــم  أن  ميـــرزا 
بعنصـــر المحتـــرف أعطـــى قـــوة 

وإثـــارة للفريـــق نفســـه خصوصًا 
وللمنافسات عمومًا، وهذا سالح 
ذو حذين في وجهة نظره، كون 
الفريـــق بالمحترف ســـيكون في 
دائـــرة المنافســـة علـــى األلقـــاب 
ولكن في الوقت نفســـه سيكون 
علـــى حســـاب الالعـــب المواطن 
الـــذي لن يجد ضالتـــه في اللعب 

وإثبات وجوده وقدراته.
فريقـــه  أن  إلـــى  ميـــرزا  وأشـــار 
الشـــارقة تنتظـــره بطولة واحدة 
وأخيرة علـــى الصعيد اإلماراتي 
وهـــي بطولة الـــكاس، متمنًيا أن 
تكـــون خاتمتها مســـكا ويحققها 

“الملك الشرقاوي” ليكون موسًما 
ولـــه  ومنتســـبيه  للنـــادي  مميـــًزا 

شخصًيا.
الجدير ذكـــره، أن علي ميرزا قد 
حقق مـــع فريقه الشـــارقة ثالثة 
إنجـــازات حتـــى اآلن، بـــدءًا من 
اإلماراتـــي،  البحرينـــي  الســـوبر 
وتـــاله ببرونزيـــة بطولـــة األندية 
الجنوبيـــة،  لكوريـــا  اآلســـيوية 
وآخرها بطولة الدوري اإلماراتي 
جولتيـــن  قبـــل  حســـمه  التـــي 
وتبقـــت لـــه مباراة أخيـــرة بعدما 
لعب مســـاء الســـبت أمام شباب 

أهلي دبي وتفوق عليه أيضًا.

لقطة لالعب علي ميرزا
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علي مجيد

انتصارات فريق 
البحرين للقدرة 13 

في مولوالبا

الرياضيون.. والعمل التطوعي لمكافحة كورونا
ربمــا يجــد الرياضيــون أنفســهم فريســة للفراغ بعــد تعليق العديد من األنشــطة 
والمســابقات ضمــن سلســلة اإلجــراءات االحترازيــة المتخذة؛ للحد من انتشــار 

وباء كورونا الخطير.
لكــن الرياضييــن لــو فكــروا قليال، فإنهم ســيجدون أنفســهم أمــام فرصة مهمة 
لمــلء الفــراغ فــي عمــل مفيــد، وهو المســاهمة فــي الحــرب على كورونــا الذي 
عطلنــا عــن ممارســة الكثيــر مــن األمــور األساســية في حياتنــا اليوميــة، ومنها 

الرياضة. 
وفي الوقت الذي تعيش فيه مملكة البحرين ودول العالم، واحدة من التحديات 
الصعبة للحد من تفشي كوفيد19، الشك وأن الرياضيين يشعرون أنهم قادرون 

على خوض هذا التحدي والمشاركة بوطنية في تحمل المسؤولية.
وال أخفــي عليكــم أننــي قبــل كتابــة هــذه الســطور لــم أكــن أعلــم مــا الــدور 
االيجابــي الــذي يمكننــي القيام به لتحمــل المســؤولية المجتمعية باإلضافة 
إلــى دوري المهنــي فــي الصحافــة، وأعتقــد ان الكثيــر مــن النــاس واجهتهم 

هذه الَحيرة!
ولكنني ابتداء من اليوم أصبحت أعلم تماما أنني كرياضي يمكنني المســاهمة 
عبر العمل التطوعي الذي نجيده أكثر من غيرنا في بقية القطاعات، فالرياضة 
البحرينيــة وصلــت إلــى مــا هــي عليــه بفضــل ســواعد المتطوعيــن فــي األندية 

واالتحادات الوطنية.
لذلــك، لم أتردد في التســجيل لالنضمــام إلى الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا التي أعلن عنها الفريق الطبي لمكافحة الوباء يوم أمس، وأتمنى صادقا 

أن أكون جنديا في هذه المعركة.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

توضيح الوزارة بشأن الموافقة
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مســـاء يـــوم الخميـــس أول أمـــس كان 
يوًما حزيًنا على أهل الخليج وتحديًدا 
الرياضييـــن ومحبي كرة القـــدم الذين 
تناقلـــوا خبر وفـــاة المغفور له الشـــيخ 
عيســـي بـــن راشـــد غفـــر هللا لـــه غيـــر 
مصدقيـــن بهذا النبأ المؤســـف والمؤلم 
الحزين على قلوب الكثيرين من الذين 

عاشروه ولهم ذكريات معه.
نعـــم لم يكـــن رحيل هـــذا الرجل الكبير 
بقامتـــه وتاريخـــه وعطائـــه والذي كان 
آلخـــر أيامـــه يتابع ويســـأل ويســـتقبل 

محبيه من عشاقه سواء من الرياضين 
أو الفنانيـــن ومحبـــي المرحوم الذي لم 
يكـــن فقط رياضيا إنما كان له عشـــاقه 
مـــن جماهير الشـــعر والطـــرب األصيل 
بكلمـــات كلمـــا ســـمعتها تشـــعر بـــدفء 
المشاعر وعمق أصالة معاني الكلمات.

الخليجيـــة  الرياضـــة  شـــيخ  الراحـــل 
منـــذ  الخليـــج  العبيـــن  كل  وحبيـــب 
التـــي  األولـــي  ببطولتهـــا  نشـــأتها 
البحريـــن  مملكـــة  أرض  اســـتضافتها 
ســـنة 1970 بلـــد المرحـــوم طيـــب هللا 

ثـــراه وهـــو أحـــد ثالثـــة مـــن الرجـــال 
واســـتمرت  قامـــت  اللذيـــن  البارزيـــن 
دعمهـــم  بســـبب  الخليـــج  دورات 
المعنـــوي الكبيـــر لهذه البطولـــة برفقة 
رفقـــاء دربه رحمهم هللا الشـــهيد فهد 
االحمد والمرحوم فيصل بن فهد غفر 
هللا لهـــم جميعـــًا. ونحـــن اليـــوم فقدنا 
قلبـــًا كبيرًا طيبـــًا حنونًا امتأل مشـــاعر 
النبل والحكمة والعطاء وكل الصفات 

األخالقية الرائعة.
الشـــيخ عيســـي بن راشـــد غفـــر هللا له 

وثبته عن الســـؤال لن ننساك ألنك علم 
وأحـــد رموز دورات الخليج وأساســـها 
القـــوي الـــذي ســـيضل منـــارة لألجيـــال 
القادمـــة.  الســـنوات  فـــي  الخليجيـــة 
الكبيـــر  الرجـــل وحبـــه  هـــذا  ولتاريـــخ 
وتواجده الدائم والمتواصل بحضوره 
لهـــذه البطولة عبر ســـنواتها منذ 1970 
ولـــم يكـــن غيابه عن آخـــر بطولتين إال 
ألســـباب صحيـــة يعرفهـــا الجميع وهو 
محل تقدير عند كل الحكام والشعوب 
الخليجيـــه والعربيـــة. تعازينـــا الحـــارة 

إلـــى أســـرته الكريمـــة وأن يلهمهم هللا 
الصبر والســـلوان وإلى شعب البحرين 
الحبيـــب وإلـــى كل محبـــي المرحـــوم 
الشـــيخ عيســـي بـــن راشـــد آل خليفـــة 
طيب هللا ثراه وأســـكنه. فسيح جناته 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وكم كنت أتمني من االتحاد الخليجي 
أن تكـــون هناك جائزة باســـم المرحوم 
الشـــيخ عيسي بن راشد تقدم بدورات 
الخليج تقديرا واحتراما  لكل ما قدمه 

بتواجده أثناء دورات الخليج.

طالـــب محللـــو وضيوف برنامـــج “الكرة 
في ملعبك” بقنـــاة البحرين الرياضية 
تخليـــد اســـم الراحـــل المغفـــور له 
بـــإذن هللا تعالى معالي الشـــيخ 
عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب 
المجلس األعلى للشباب 
الرئيـــس  والرياضـــة، 
للجنـــة  الفخـــري 
البحرينية  األولمبية 

تقديـــرا لما قدمه من عطاء وخدمات جليلة للحركة 
الشـــبابية والرياضيـــة في مملكـــة البحرين ومنطقة 

الخليج والوطن العربي.
الزميل اإلعالمي عبدهللا بونوفل اقترح على اتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم إطالق اسم الشيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفـــة على النســـخة القادمة 
مـــن البطولة )خليجـــي 25( باعتباره أحد مؤسســـي 
البطولـــة وواحـــد مـــن أبـــرز رموزهـــا منـــذ انطالقتها 
األولـــى في عـــام 1970 في البحريـــن، باإلضافة إلى 
ما يمثله من مكانة وقيمة كبيرة في منطقة الخليج 

تحديًدا.
الســـابق  الرئيـــس  حمـــادة  جاســـم  محمـــد  ودعـــم 

لالتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة والمدير 
الســـابق للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة هـــذه الفكـــرة، 
بـــل وطالـــب بأن تقـــام النســـخة القادمة فـــي مملكة 
البحريـــن، كمـــا اقترح تخليد اســـم “الهرم” بتســـمية 
إحدى الصاالت أو المنشـــآت الرياضية باســـمه نظرا 
لمـــا قدمـــه من إســـهامات وخدمـــات جليلـــة للقطاع 
الرياضي والشـــبابي فـــي مملكة البحريـــن، باعتباره 
واحـــًدا من القيادات الرياضية التي أرســـت القواعد 
المتينـــة لهـــذا القطـــاع، وأحد أبـــرز الرجـــاالت الذين 
خدمـــوا الحركـــة الرياضية فـــي كل األلعـــاب وليس 

كرة القدم فقط.
وبدوره، أكد األمين العام المســـاعد للمجلس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة د. عبدالرحمـــن صـــادق عســـكر 
أهميـــة هـــذا المقتـــرح لما يمثله الشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد من مكانة بارزة على مســـتوى بطوالت كأس 
الخليـــج ولمـــا يحظى به من شـــهرة ومحبة واســـعة 

في كل بيت خليجي.
ومـــن جانبـــه، أيـــد عمـــالق الكـــرة البحرينيـــة حمود 
سلطان المقترح وقال بأن ذلك أقل ما يمكن تقديمه 
ألبوعبدهللا وإن كانت بطولة كأس الخليج ســـتفقد 
رونقهـــا مـــن دون وجـــوده، مشـــيدا بعطـــاء الراحـــل 
ودوره البـــارز فـــي االرتقـــاء بالحركـــة الرياضية وما 
يتميـــز بـــه من طيبة وتواضع وأخـــالق عالية جعلته 

محبوبا من قبل الجميع.

ــل الـــاعـــبـــيـــن ــ ــل شـــيـــخ الــــريــــاضــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وحـــبـــيـــب كـ ــ ــ ــراح ــ ــ ال

الــــراحــــل بــــاســــم   ”25 ــي  ــجـ ــيـ ــلـ “خـ بـــــإطـــــاق  مـــقـــتـــرح 

سعـــــد الحـــوطــــي ينعــــى عيـســـى بـــن راشـــد

مطالبـات بتخليـد ذكـرى عيسـى بـن راشـد

المالكيـــة  بمنافســـه  البحريـــن  ألحـــق 
الخســـارة األولى فـــي الدرجـــة الثانية 
لكـــرة القـــدم بعد أن فـــاز عليـــه بأربعة 
أهـــداف مقابـــل ثالثـــة، فـــي المبـــاراة 
علـــى  أمـــس  بينهمـــا،  أقيمـــت  التـــي 
اســـتاد األهلي في افتتـــاح الجولة ١٦ 

للمسابقة.
وجـــاءت المباراة مثيرة في مجرياتها، 
إذ تقـــدم البحرين بهدفين في الشـــوط 
األول، قبل أن يعادل المالكية النتيجة 
في الشـــوط الثاني، لكن البحرين حقق 
عودة قوية وســـجل هدفين إضافيين. 
أهـــداف المبـــاراة جـــاءت علـــى النحـــو 
عبدالفتـــاح  ســـجل:  للبحريـــن  اآلتـــي: 
بشـــير في الدقيقـــة )١٨(، محمد النعار 
مـــن ركلـــة جـــزاء )٢٨(، دا ســـيلفا )٦٠(، 
محمد النعار )٦٩(، وللمالكية: إيكو في 
الدقيقتيـــن )٥٢( و)٦١(، أحمد يوســـف 
مـــن ركلـــة جـــزاء )٩٠+٣(. أدار المباراة 
الحكم عبـــدهللا قاســـم، وعاونه محمد 
جعفر وعبدالرحمن الدوسري، والحكم 

الرابع علي السماهيجي.
أمـــس، حقـــق  أقيـــم  ثـــان  لقـــاء  وفـــي 
قاللي فـــوزا ثمينا على حســـاب مدينة 
عيســـى بهدفيـــن مقابـــل واحـــد. ورغم 
ســـير المباراة للتعادل اإليجابي، إال أن 
قاللي خطف هدف الفوز في اللحظات 
إبراهيـــم  لقاللـــي:  ســـجل  األخيـــرة. 
الختال وأحمـــد الختال في الدقيقتين 
)٥٢( و )٩٠+٢(، ولمدينة عيسى: بريتو 
)٧١(. أدار المباراة الحكم وليد محمود، 
ومحمـــود  جناحـــي  صـــالح  وعاونـــه 

الديري، والحكم الرابع محمد بونفور.

وتختتـــم منافســـات الجولـــة ١٦ اليوم 
بإقامة لقاءين عند ٦.٣٠ مساء. يلعب 
البديـــع مع االتفاق على اســـتاد األهلي، 
واالتحـــاد مـــع االتضامـــن علـــى ملعـــب 
مدينة حمد. في المباراة األولى، يدخل 
البديـــع برصيد ٢٤ نقطة من ١٣ مباراة 
تحـــت قيـــادة المـــدرب الوطني هشـــام 
الماحـــوزي أمـــام االتفـــاق الـــذي يملـــك 

٨ نقـــاط مـــن ١٣ مبـــاراة تحـــت قيـــادة 
المـــدرب الوطني محمد عبدالغني. في 
المباراة الثانية، يدخل االتحاد برصيد 
١٠ نقاط من ١٣ مباراة بقيادة المدرب 
الوطنـــي عبدالصاحـــب عبدالنبي أمام 
التضامـــن الـــذي يتذيـــل الترتيـــب بـــال 
نقـــاط ويقـــوده المدرب الوطني ســـيد 

محمد جواد.

من لقاء البحرين والمالكية

من لقاء قاللي ومدينة عيسى

الثانيــة الدرجــة  لــدوري   ١٦ الجولــة  ختــام  اليــوم 
البحرين يلحق بالمالكية الخسارة األولى

سعد الحوطي
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الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أصـــدر مجلس إدارة االتحاد البحريني للســـيارات بياًنا 
أقر فيه تأجيل جميع مســـابقات الموســـم الجاري حتى 
إشـــعار آخـــر؛ امتـــداًدا للجهـــود المتواصلة التـــي تبذلها 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي مملكـــة البحرين لمنع انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19( المســـتجد واتخاذ التدابير 
واإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة الالزمـــة للتصدي 
لهـــذا الفيـــروس ومنـــع انتشـــاره وحفاًظـــا على ســـالمة 
الجماهير والمتســـابقين والفنييـــن والحكام واإلداريين 

والمنظمين وللصالح العام.
وبنـــاء على توجهـــات الجهـــات الحكوميـــة وتوصياتها 

ومـــن  الفيـــروس  هـــذا  انتشـــار  مســـتجدات  بمتابعـــة 
منطلـــق الحـــرص علـــى المصلحـــة العامة فـــإن مجلس 
إدارة االتحاد البحريني للســـيارات قرر تعليق النشـــاط 
الرياضـــي التابـــع له بمختلف أشـــكاله وجميع البطوالت 
والمســـابقات حتى إشـــعار آخر، إذ ســـتتم مراجعة هذا 

القرار باستمرار.
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  وأشـــاد مجلـــس 
وجميع منتســـبيه بالجهود الجبارة التي تبذلها الجهات 
الحكوميـــة بمملكة البحريـــن والفريق الوطني الحتواء 
فيـــروس كورونا والحد من انتشـــاره، مثنًيا على الدعم 
المتواصـــل من لدن عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات جاللته السديدة 
والمســـتمرة للحفـــاظ على صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن في مملكة البحرين، والمتابعة الحثيثة من 
قبل ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة للجهود المبذولـــة بروح فريق البحرين 

الواحد لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
ودعـــا رئيس وأعضاء مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
للســـيارات وأسرة رياضة السيارات المولى عز وجل أن 
يبعـــد عن المملكة الحبيبة هذا الوباء ويحفظها من كل 

سوء ومكروه وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

اتحاد السيارات يعلق جميع األنشطة والفعاليات

تماشيا مع توجهات المملكة 
للحد من انتشار فيروس 

كورونا

حسن علي



الغندور: أطالب بإلغاء الدوري واألهلي البطل
ــال  ــي ــخ ــي ال ــ ــن وح ــن الــشــائــعــات الـــتـــي انـــتـــشـــرت مـ ــب مـ ــج ــع ت

كشــف اإلعالمي خالد الغندور، حقيقة ما ُنســب إليه بشــأن تحديد 
بطل الدوري المصري، هذا الموسم، خاصة بعدما توقفت البطولة 

لمدة 15 يوًما خوًفا من انتشار فيروس كورونا.

وتردَّدت تصريحـــات عبر مواقع 
بـــأنَّ  االجتماعـــي،  التواصـــل 
الغندور، طالب، حال عدم القدرة 
على استكمال مســـابقة الدوري، 
الزمالـــك،  األهلـــي،  ُيواجـــه  بـــأن 
في مباراة فاصلـــة لتحديد بطل 

الدوري.
فـــي  ذلـــك،  نفـــى  الغنـــدور  لكـــنَّ 
تصريحـــات عبـــر قنـــاة الزمالـــك، 
قائـــاً: “لم أقل هـــذا. أتعجب من 
كم الشـــائعات التي انتشـــرت من 
وحـــي خيـــال البعـــض فـــي هـــذا 

الشأن في الساعات الماضية”.

وأوضح “أعلم أنَّ األهلي متصدر 
البطولة بفـــارق كبير من النقاط، 
المركـــز  المقاولـــون  يحتـــل  كمـــا 
الثاني، وبيراميدز الثالث، وليس 
مـــن المنطقـــي أن أطلـــب خوض 
األهلي مباراة فاصلة مع الزمالك 

رابع الدوري لتحديد البطل”.
ويحتل األهلي، صدارة الترتيب 
ثـــم  مبـــاراة(،   17( نقطـــة  بــــ49 
 18( نقطـــة  بــــ33  المقاولـــون 
مباراة(، ثـــم بيراميدز بـ32 نقطة 
)18 مباراة(، والزمالك بـ28 نقطة 

)16 مباراة(.

وتابـــع “أطالـــب بإلغـــاء مســـابقة 
الـــدوري، واعتبـــار األهلـــي فائًزا 
باللقب، وأرى أنَّ مجلس الزمالك 
لـــن يعترض، كمـــا أطالـــب بإلغاء 
بطولـــة كأس مصـــر التـــي حققها 
الزمالـــك 9 مـــرات فـــي آخـــر 10 

سنوات”.
وأكـــد “األهـــم هـــو حمايـــة البلـــد 
والشـــعب المصري مـــن فيروس 

كورونا”.
الزمالـــك  قضايـــا  “نناقـــش  وزاد 
منطـــق،  وبـــه  عقانـــي  بشـــكل 
بدليـــل مطالبتنا بعدم إقامة لقاء 
الســـكندري،  واالتحـــاد  الزمالـــك 
تأجيـــل  تـــم  بالفعـــل  وبعدهـــا 

المباراة”.
وختـــم “أتعجب مـــن بيان النادي 
خالـــه  يطالـــب  الـــذي  األهلـــي، 
بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، على 
الرغـــم مـــن أن األهلي ال يســـافر 
مـــن األســـاس إلى اإلســـماعيلية، 
لخـــوض  المحافظـــات  وبعـــض 

مبارياته”.

خالد الغندور

وكاالت

وكاالت

كشــف مرتضــى منصــور، رئيــس نــادي الزمالــك المصــري، عــن اســتمرار 
االتصــاالت بينــه وبيــن تركــي آل الشــيخ رئيــس هيئــة الترفيــه بالمملكــة 

العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي األهلي حتى اآلن.

تصريحـــات  عبـــر  مرتضـــى  وقـــال 
آل  ناديـــه:”  لقنـــاة  تليفزيونيـــة 
الشـــيخ اطمـــأن على أزمـــة إضراب 
الموظفين والعمال في األسبوعين 
الماضييـــن وأشـــكره علـــى موقفـــه 
وعرض علًي الســـفر إلســـبانيا لعقد 
اجتماع معـــه لكنني أبلغته بأنني ال 

أحب السفر”.
وأشـــار إلـــى أن الزمالـــك لـــم يطلب 
جنيهـــًا من آل الشـــيخ ولم يتســـول 
من أحد موضحـــًا أن البعض حاول 
الوقيعة بينه وبين آل الشيخ بأمور 
غيـــر حقيقية وتـــم التقدم بباغات 

أمنية والتأكد من ذلك.
وأوضـــح أن تركـــي آل الشـــيخ دفع 
للزمالـــك من قبل 180 مليون جنيه 
دون أن يطلب منه أحد ذلك مؤكدًا 
أن آل الشـــيخ وعـــد فأوفى بكل ما 

عرضه للقلعة البيضاء.
لـــن  الزمالـــك  أن  مرتضـــى  وأعلـــن 
يفرط في عناصره المميزة، وكشف 
عـــن حوار دار بينه وبين التونســـي 
الوســـط  العـــب  ساســـي  فرجانـــي 
خال الساعات الماضية أكد خاله 
ساســـي أنـــه لـــن يرحل عـــن الفريق 

األبيض.
وكشف رئيس الزمالك عن طلبه انضمام أحمد عفيفي المتحدث  «

الرسمي السابق باسم نادي بيراميدز لقناة الزمالك.

آل الشيخ دفع للزمالك 180 مليون جنيه

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اكتمــل عقــد المتأهليــن لنهائي مســابقة تحــدي المــوروث والتي تقــام برعاية 
كريمــة مــن قبل ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية، وذلك 

بعد تأهل 20 متسابقا جديدا من التصفية الثالثة للمسابقة.

 وبعد ختام التصفية الثالثة للمسابقة 
التـــي تقـــام علـــى ســـواحل المحافظة 
المتأهليـــن  إجمالـــي  بلـــغ  الشـــمالية، 
للنهائي 60 متســـابقا بواقع 20 متأها 
عن كل تصفية من التصفيات الثاث.

 ويقام النهائي يوم الثامن والعشـــرين 
من شـــهر مـــارس الجـــاري ألفضل 60 
متســـابقا من أصل نحو 400 شـــخصا 

قد شاركوا في التصفيات الثاث.
 ويحتســـب الفائـــز بعـــد إحـــراز الزمن 
المســـابقة  تحديـــات  فـــي  األســـرع 
المختلفـــة وعددهـــا 11 تحديـــا والتي 
تمثـــل المهـــن البحرينيـــة القديمة في 

الزراعة والبحر.
 وتأهـــل عـــن التصفية الثالثـــة كل من 
يوســـف عبدالرحمن الكواري، عبدهللا 
خليفـــة  إبراهيـــم  عبـــدهللا،  عيســـى 
الحدي، شيهان يوســـف قادر، مجاهد 
عبدالقادر محمد، محمد جزاع محمد، 
مصعـــب  الحايكـــي،  صالـــح  يوســـف 
إبراهيـــم، دعيـــج ســـلمان  عبدالعزيـــز 
دعيـــج، أحمـــد محمـــد مطـــر، محمـــود 
خالد رصاص، عبدهللا خالد الدوسري، 
وليـــد خالـــد اســـكاني، محمود جاســـم 
الديـــري، جاســـم محمـــد مطـــر، محمد 
مأمـــون أمين، عبـــدهللا محمد خليف، 

عبدالعزيز علي مطر، محمد حمد عناد 
وأحمد علوي السيد.

وشـــهدت التصفيـــة الثالثـــة مشـــاركة 
أكبـــر عـــدد مـــن المتســـابقين بعد فتح 
المجـــال أمـــام كل مـــن يرغب بخوض 

المســـابقة، حيث استمرت المنافسات 
منذ الصباح وحتى الفترة المسائية.

المـــوروث  تحـــدي  مســـابقة  وتمثـــل 
تعريفـــا بالمهن التي مارســـها اإلنســـان 
بالزراعـــة  تتعلـــق  والتـــي  البحرينـــي 

والبحر، حيث يتم ممارسة هذه المهن 
فـــي إطار تنافســـي مشـــوق من خال 
التحديـــات المختلفـــة للمســـابقة التي 
يتوجب على المتســـابق أن ينهيها في 

أقل من 3 دقائق.

يذكـــر أن مســـابقة تحـــدي المـــوروث 
تقـــام للعام الثاني على التوالي، حيث 
عـــام  األولـــى منهـــا  النســـخة  أقيمـــت 

.2019

ــن الــمــتــســابــقــيــن ــ ــدد م ــ ــر عـ ــبـ ــة أكـ ــاركـ ــشـ ــدت مـ ــهـ ــة الـــثـــالـــثـــة شـ ــي ــف ــص ــت ال
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 جانب من التصفية الثالثة لمسابقة تحدي الموروث

كورونا يغتال إيطاليا !!
قبــل  كونتــي  جوزيبــي  اإليطالــي  الــوزراء  رئيــس  غيــر 
أيــام قليلــة قــراره مــن إقامــة جميــع الفعاليــات الرياضية 
والسياســية واالقتصاديــة والدينيــة فــي إيطاليــا دون اي 
تجمعــات جماهيريــة إلــى تعليــق جميــع الفعاليــات حتــى 
إشــعار آخــر بعــد فقــد الســيطرة علــى تفشــي فايــروس 
الكورونــا فــي معظم أقاليــم البلد وارتفاع نســبة الوفيات 

بشكل مخيف.
القــرارات المصيريــة   ممــا ال شــك فيــه أن تبعــات هــذه 
ســتلقي بظالهــا علــى مســتقبل الكــرة اإليطاليــة وجميــع 

األنديــة من الناحية اإلقتصادية تحديدًا..يوفنتوس على 
ســبيل المثال عندما يلعب مباراة على أرضه خلف أبواب 
موصــدة وبــا جماهيــر تكــون خســارته مــن هــذه المباراة 
فقــط مــا يقــارب 12 مليــون يورو..فكيــف ســيكون شــأنه 
مــع القرار الجديد الملزم بإلغاء المباريات برمّتها؟..حينها 

بكل تأكيد ستكون الخسائر المالية قاصمة للظهر.
 كل مبــاراة تقــام بــا جماهيــر وكل مبــاراة يتــم إلغاؤهــا 
كلهــا تبدو مســببات كافية لوضــع األندية في ديون طائلة 
وربمــا ســتحتاج لوقت طويــل بعدها لإليفــاء بها حتى لو 

تــم القضــاء علــى كورونا..فاألندية الكبيــرة تحديًدا تدفع 
الرواتب العالية لاعبيها من خال قيمة األرباح الشــهرية 
التــي تجنيهــا جــراء بيــع تذاكــر المباريات وحقــوق النقل 
التلفزيونــي..وإذا مــا تــم إلغــاء المباريــات حينهــا ســتجد 
األنديــة صعوبــات كبيــرة فــي تســديد األجــور وســتجد 

صعوبات أكبر في البحث عن سبل اإلنقاذ.
 وإذا مــا وجــدت هــذه االنديــة الكبيرة أنها قــد غرقت في 
وحــل الديــون واقعيًا..حينهــا ســتجد نفســها مرغمة على 
خيــار التخلص مــن الاعبين أصحاب األجور العالية التي 

يصعــب اإليفــاء بهــا وبالتالــي ســتعود إلــى نقطــة الصفر..
فيوفنتوس قــد يضطر لعرض رونالدو وديباال وهيغواين 
والبقية على قائمة البيع..واإلنتر ســيبحث بنفسه عن من 

يشتري لوتارو مارتينيز ولوكاكو واآلخرين.
 الخاصــة أن مــع مــرور الوقــت دون الوصول إلــى اللقاح 
الــذي يقضــي على كورونا..فإن هذا سيتســبب حتميًا في 
انهيــار الكــرة اإليطاليــة وتدميرهــا وســيغير وضعهــا على 
الخارطــة العالميــة..وإن حدث هذا فإن إيطاليا ســتحتاج 

لسنوات طويلة لتتعافى وتعود إلى وضعها الطبيعي.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

اليابانيــة  البحرينيــة  والصداقــة  األعمــال  جمعيــة  أقامــت 
)BJBFS( بالتعاون مع سفارة اليابان محاضرة لسفير البحرين 
الســابق فــي اليابــان خليل حســن، الــذي قدمه رئيــس الجمعية 
ناصر العريض، يوم الثالثاء الماضي الموافق 10 مارس 2020.

نشـــأة  المحاضـــرة  وشـــملت 
خليـــل حســـن وتجربتـــه فـــي 
والتطـــور  واليابـــان  البحريـــن 
الواضح وبالخصوص  العلمي 
الطبـــي فـــي اليابـــان. وحضـــر 
وزارة  وكيـــل  الفعاليـــة 
الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة 

أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
عبـــد هللا آل خليفـــة، الســـفير 
إيتـــو،  هيديكـــي  اليابانـــي 
حكوميـــون،  ومســـؤولون 
وكبار رجال األعمال وأعضاء 
أكايـــا  مطعـــم  فـــي  الجمعيـــة 

بيسترو بالعدلية.

“البحرينية اليابانية” تستعرض 
تجربة السفير خليل حسن
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جزًءا مــن اســتراتيجيتها طويلة المدى للشــراكة المجتمعية

“كريدي مكس” تدعم “المحفزين لذوي اإلعاقة”

دعمهـــا  مكـــس”  “كريـــدي  قدمـــت 
البحرينيـــة  المحفزيـــن  لجمعيـــة 
لذوي اإلعاقة بشراء حافلة مزودة 
بمصعـــد خاص. ويأتـــي هذا الدعم 
جـــزءا مـــن اســـتراتيجية “كريـــدي 
للشـــراكة  المـــدى  طويلـــة  مكـــس” 

المجتمعية. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لشـــركة كريـــدي مكـــس 
يوســـف ميرزا “لطالما أولت شركة 
كريدي مكس أهمية كبيرة لدورها 
في المجتمع المحلي، لذلك ســـعت 
دائًمـــا إلـــى دعم هذه المؤسســـات. 
ويســـرنا جـــدا أن نتمكـــن من دعم 

الجمعية، التي من شـــأنها أن تؤثر 
بشكل إيجابي على المجتمع”.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية 
لـــذوي  البحرينيـــة  المحفزيـــن 
اإلعاقـــة ريـــاض المـــرزوق الشـــكر 
واالمتنـــان، لميرزا وشـــركة كريدي 
المتواصـــل  الدعـــم  علـــى  مكـــس 
الـــذي يعطـــي دافًعا لـــذوي اإلعاقة 
وأهالـــي وأصدقـــاء ذوي اإلعاقـــة 
ومجتمعهـــم الـــذي يحيطـــون بـــه، 
خصوصـــا الدعـــم األخيـــر بتوفيـــر 
حافلة مجهزة لذوي اإلعاقة، وهذا 
يـــدل على الحـــس اإلنســـاني التي 

يتمتعون به”.

 )NBB( أعلـــن بنك البحريـــن الوطني
حديثـــا عـــن إطـــاق عـــروض خاصة 
التـــي  الشـــخصية،  القـــروض  علـــى 
تتوفـــر للعمـــاء بمعـــدالت تنافســـية 

لفترة محدودة.
وتقـــدم الحملـــة الترويجيـــة فرصـــة 
خدمـــة  علـــى  للحصـــول  مميـــزة 
القروض الشخصية من البنك بمعدل 
ســـنوي يبدأ من 4.2 %، واالستفادة 
أيًضا من ميزة ســـرعة الموافقة على 

طلـــب القـــرض وفترة ســـماح لمدة 4 
أشـــهر. ويشـــكل العرض خياًرا مثالًيا 
علـــى  بالحصـــول  الراغبيـــن  لجميـــع 
التمويـــل لتلبية مختلـــف متطلباتهم 
الشخصية، كتجديد المنزل أو شراء 
لتســـديد  أو  أثـــاث  أو قطـــع  ســـيارة 

الرسوم الدراسية.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
لألفـــراد فـــي البنـــك، صبـــاح  الزياني 

“نحـــرص في بنك البحريـــن الوطني 
متكاملـــة  تشـــكيلة  تقديـــم  علـــى 
مـــن أفضـــل المنتجـــات والخدمـــات 
المصرفية المصممة لتواكب تطلعات 
عمائنـــا الكـــرام. وعلـــى هـــذا النهج، 
يسعدنا منحهم عروًضا مميزة لفترة 
محدودة على القروض الشـــخصية، 
التي نهدف عبرهـــا لدعم متطلباتهم 
الماليـــة ولنكون أيًضا خيارهم األول 

لجميع احتياجاتهم المصرفية”.

ــرة مــــحــــدودة ــ ــت ــ ــف ــ ــة لـــلـــعـــمـــاء ل ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ مـــــعـــــدالت تـ
“الوطنـي”: عــروض خــاصـة للقــروض الشخصيــة

صباح الزياني

قدم الرئيس التنفيذي للخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات لبنك البحرين الوطني حسين 
الحســـيني، شـــيك الدعم ألمين الســـر بجمعية نهضة فتاة البحرين عائشـــة المرزوقي، ضمن 
برنامـــج البنـــك للهبـــات والتبرعات، وعلى هامش زيارة عضوات مركز عائشـــة يتيم لإلرشـــاد 
األســـري للبنك. وأعربت العضوات عن امتنانهن للدعم المســـتمر من البنك على مدى األعوام 
الماضية. ويهتم المركز بالعمل على توفير بيئة آمنة ومســـتقرة للنســـاء وأسرهن، عبر تقديم 
المشـــورة األسرية والنفســـية والقانونية لهن، وتســـعى عضوات الجمعية أيًضا لحماية األسر 

من التأثير السلبي الذي تواجهه من المحيط القريب.

“الوطني” يدعم “نهضة فتاة البحرين”

يحـــث  إنـــه  اإلثمـــار  بنـــك  قـــال 
إنجـــاز معاماتهـــم  علـــى  عمـــاءه 
المصرفية عبـــر اإلنترنت؛ من أجل 
المســـاعدة فـــي احتـــواء فيـــروس 
كورونا )كوفيـــد 19(. ويلتزم البنك 
ألداء  الصحـــة  وزارة  بتوجيهـــات 
دوره فـــي المســـاعدة على احتواء 
الفيروس، كجزء من حملة التوعية 
البنـــك  أن  كمـــا  بهـــا.  يقـــوم  التـــي 
يتبـــع توجيهات مصـــرف البحرين 
المركـــزي الصادرة بتاريخ 5 مارس 
2020، والتـــي تحث جميـــع البنوك 
ومؤسســـات  الماليـــة  والشـــركات 
فـــي  الصغـــر  متناهـــي  التمويـــل 
البحريـــن بمنح تســـهيات للعماء 
المتضرريـــن مـــن التفشـــي العالمي 

لفيروس “كوفيد 19”. 
للبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
أحمـــد عبدالرحيـــم “كبنـــك تجزئـــة 
إســـامي رائد، يـــدرك بنـــك اإلثمار 
أهمية الـــدور الذي يجب أن يؤديه 

مســـؤولية  أنهـــا  المجتمـــع.  تجـــاه 
نأخذهـــا علـــى محمل الجـــد ونحن 
فعـــال  دور  بـــأداء  دائمـــا  نلتـــزم 

وحقيقي في المجتمع”. 
وأضـــاف عبدالرحيـــم “إن البحرين 
حصلـــت حديثا على إشـــادة دولية 
مـــن منظمـــة الصحـــة العالمية على 
فيـــروس  احتـــواء  فـــي  جهودهـــا 
“كوفيـــد 19” ونحـــن نشـــعر أنه من 
واجبنا ومسؤوليتنا المساهمة في 

هذه الجهود”.

“اإلثمار” يشجع المعامالت عبر اإلنترنت

أحمد عبدالرحيم

“بيتك” يطلق برنامجا تدريبيا ائتمانيا
ــة مــــــع “مــــــوديــــــز” ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــي الــــبــــنــــك بـ ــ ــف ــ ــوظ ــ ــم ــ ل

أطلـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي - البحريـــن )بيتك(، 
إدارة  مجـــال  فـــي  متخصًصـــا  تدريبًيـــا  برنامًجـــا 
المخاطـــر االئتمانيـــة لموظفـــي البنك بالشـــراكة مع 
زيـــادة  بهـــدف  االقتصاديـــة؛  للتحليـــات  “موديـــز” 
فاعليـــة إطـــار عمـــل البنـــك إلدارة مخاطـــر االئتمان 
وتعزيز ثقافة ائتمانية متكاملة ومتســـقة في جميع 

اإلدارات المعنية على مستوى البنك. 
تـــم تطويـــره  الـــذي  التدريبـــي  البرنامـــج  ويتكـــون 
خصيًصـــا ليتناســـب مـــع احتياجـــات البنـــك مـــن 3 
مستويات مختلفة تقدم على مراحل عدة، ويشارك 
في كل مستوى مجموعات تدريبية عدة، إذ يشارك 
في المجموعة التدريبية األولى من المستوى األول 
20 موظًفـــا من مختلف إدارات البنـــك، بما في ذلك 
إدارة مراجعـــة االئتمان وإدارة المخاطر والخدمات 
المصرفية للشـــركات وإدارة الثروات وإعادة هيكلة 

التمويل والتحصيل.
ويعتمد البرنامج على نظام تسلســـلي شامل يهدف 

إلى تعزيز القدرات االئتمانية للمشـــاركين، ويشتمل 
المســـتوى األول مـــن البرنامـــج علـــى مفاهيـــم إطار 
تحليـــل مخاطر الشـــركات وتحليل القوائـــم المالية، 
ويتضمـــن المســـتوى الثانـــي مـــن البرنامـــج أســـس 

تقليص مخاطر الشـــركات وإعادة هيكلـــة التمويل، 
إضافـــة إلـــى المحـــور الثالـــث، الـــذي يحـــوي معايير 
إدارة التمويات ذات الطبيعة الصعبة وطرق إدارة 

الطلبات االئتمانية”.

أول  للبنـــات،  الملكيـــة  الجامعـــة  أعلنـــت 
جامعـــة خاصـــة معتمدة مـــن قبل مجلس 
التعليـــم العالي في البحرين، عن خطوتها 
المتخـــذة بشـــأن تقديـــم جميـــع الـــدروس 
والمناهـــج الدراســـية للمرحلـــة الجامعيـــة 
ومرحلـــة الدراســـات العليا عبـــر اإلنترنت 
فيـــروس  تفشـــي  مـــن  مخـــاوف  وســـط 

“كوفيد 19”، والتي حققت نجاًحا كبيًرا.
وبهـــذا القـــرار، تنضـــم الجامعـــة الملكيـــة 
للبنـــات إلى العديد من مؤسســـات التعليم 
العالي في جميع أنحاء العالم التي قامت 
بهـــذه الخطـــوة االســـتباقية، مثـــل جامعة 
هارفـــارد وجامعة واليـــة أوهايو وجامعة 
فرجينيا وجامعة ميشيغان، في قرار نقل 
الفصول الدراســـية عبـــر اإلنترنت، ما يعد 
تحـــوالً غير مســـبوق فـــي تاريـــخ التعليم 

العالي.

وتعليًقـــا علـــى هـــذه الخطوة، قـــال القائم 
بأعمـــال رئيـــس الجامعـــة الملكيـــة للبنات 
ديفيـــد ســـتيوارت “بينمـــا نقـــوم بتكييـــف 
أساليب التدريس والتعلم الخاصة بنا، بما 
يتماشـــى مـــع توجيهات القيـــادة الحكيمة 
التعامـــل  طريقـــة  بشـــأن  المملكـــة  فـــي 

تكمـــن   ،19 كوفيـــد  فيـــروس  الحتـــواء 
األهميـــة القصـــوى فـــي الجامعـــة الملكية 
للبنـــات فـــي توفير أفضـــل دعـــم لطالباتنا 
وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعة، 
والحفـــاظ علـــى نهج الجامعـــة المخصص 

لسير العملية التعليمية بكل ساسة”.

ديفيد ستيوارت

تحـــول غيـــر مســـبوق فـــي تاريـــخ التعليـــم العالـــي
“الملكية للبنات” تعزز الفصول االفتراضية

بـــدأت مجموعة الحـــواج برعاية “كريدي 
األم  بعيـــد  االحتفـــال  فعاليـــات  مكـــس”، 
تحـــت شـــعار “أحبـــك يـــا أمـــي” مـــن يوم 
فـــروع  بجميـــع  مـــارس   12 الخميـــس 
الحـــواج وبرعايـــة كريـــدي مكـــس للعـــام 
تشـــارك  إذ  التوالـــي،  علـــى  الســـادس 
العمـــاء  ماكـــس”  “كريـــدي  و  “الحـــواج” 
فرحتهم واســـتعدادهم لعيد األم بتقديم 
10 هدايـــا غايـــة فـــي الروعـــة ألفضل من 
ســـيقوم بالتعبيـــر عـــن حبه ألمـــه الغالية. 
ويحصـــل كل مشـــتر من أي مـــن محات 
الحواج على بطاقـــة إهداء ليقوم بكتابة 
أفضـــل مـــا يود أن يعبر به عـــن حبه ألمه، 
وستقوم لجنة التحكيم المكونة من عدد 
من نجوم المجتمع والشـــخصيات العامة 
التـــي ســـتنعقد فـــي وقـــت الحـــق بتقييم 
كل الرســـائل؛ لتختار أفضلها، وستحصل 

الرسائل الفائزة على جوائز نقدية مقدمة 
من كريدي مكس، إذ يحصل الفائز األول 
علـــى 1500 دوالر والفائـــز الثانـــي 1000 
دوالر والثالـــث 500 دوالر، إضافـــة إلـــي 
جوائـــز مقدمـــة مـــن مجموعـــة الحـــواج، 
إلـــى  إضافـــة  سويســـرية  ســـاعة  وهـــي 
“شجرة العطور الكبرى”، ويحصل كل من 
الفائـــز الرابـــع وحتى العاشـــر علـــى باقات 

عطور وساعات تشارلز جوردن. 
وســـيتمكن العمـــاء مـــن اختيـــار هدايـــا 
عيـــد األم مـــن بيـــن مجموعـــة كبيـــرة من 
العطور، الساعات، مستحضرات التجميل 
والعناية بالبشرة مع االستمتاع بالعروض 
يقدمهـــا  التـــي  المميـــزة  والخصومـــات 
الحـــواج لعمائه احتفاالً بهذه المناســـبة. 
وتبـــدأ محات الحـــواج بتوزيـــع بطاقات 
اإلهـــداء علـــى المشـــترين بدايـــة من يوم 

الخميـــس 12 مـــارس وحتـــى الســـبت 21 
مارس، على أن تعلن أسماء الفائزين بعد 

انتهاء لجنة التحكيم من التقييم.

تحـــت شـــعار “أحبـــك يـــا أمـــي” وبرعايـــة “كريـــدي مكـــس”
هـدايــا عيــد األم بجميــع فـروع الحــواج
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم قامــت كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن( بتفعيــل نظــام 
التعليــم االفتراضي امس األحد الموافق الخامس عشــر من الشــهر 
الجــاري، إذ بــدأ األســاتذة بتقديــم دروســهم عبــر اإلنترنــت وســط 
تفاعــل إيجابــي مــن الطلبــة، الذيــن أشــادوا بهــذه الخطــوة التــي 

ستمكنهم من متابعة دراستهم دون تعطيل.

الرئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  ومـــن 
جيـــف  للبوليتكنـــك  التنفيـــذي 
هـــذه  “إن  بالقـــول  زابودســـكي 
ســـعي  مـــن  تعـــزز  الخطـــوة 
الرقمـــي  للتحـــول  البوليتكنـــك 
بالكامـــل، بعد أن عززت مناهجها 
وطرق تدريسها بأساليب حديثة 
مؤسســـات  بقيـــة  عـــن  ميزتهـــا 
التعليـــم العالـــي فـــي المنطقة، إذ 
يتيح التعليم االفتراضي تجربة 
تعليميـــة تفاعليـــة عـــن بعـــد عبر 
إلـــى  والمرئـــي،  الصوتـــي  البـــث 
جانـــب إمكانيـــة تحميـــل المـــادة 
العلميـــة ومشـــاركتها مـــع الطلبة؛ 
لضمـــان تجربـــة تعليميـــة فريدة 

إمكانيـــة  إتاحـــة  مـــع  للطـــاب، 
التواصـــل بين الطـــاب وأعضاء 
خـــال  مـــن  التدريـــس  هيئـــة 
التـــي  المباشـــر  البـــث  خاصيـــة 

توفرها المنصة”.

“البوليتكنكيون” يتفاعلون
 مع التعليم االفتراضي

بمناســبة فــوز مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات بجائــزة حمدان بن راشــد آل مكتوم لــأداء التعليمي المتميز فــي دورتها الثانية والعشــرين، عن فئة 
المدرسة واإلدارة المدرسية المتميزة، وبعد حصولها على أعلى درجات التقييم من قبل لجنة التحكيم المركزية باإلمارات، المكونة من نخبة من 

الخبراء والمتخصصين في المجال التربوي، التقت “البالد” مديرة المدرسة منال آل سنان.

قالت آل ســـنان “إن ما تحقـــق كان نتيجة 
طبيعيـــة لجهود كبيرة مشـــتركة، في ظل 
قيـــادة ملهمـــة ومحفـــزة وإنســـانية، ومـــن 
خلفهـــا فريـــق تربـــوي مؤهـــل ذي كفـــاءة 
وفاعلية، يمارس دوره بمســـتوى عاٍل من 
تحمل المســـؤولية، ونصب عينيه تحقيق 
منهـــج  فـــي ضـــوء  المنشـــودة،  األهـــداف 
متكامـــل مـــرن، متوائـــم مـــع روح العصـــر، 
بواســـطة أحدث وأجـــدى طرائـــق التعليم 
المدعومـــة بالتقنيـــة الحديثـــة، وفـــي ظل 
والمشـــاركة  التقويـــم  مـــن  محكـــم  نظـــام 

المجتمعية، فأصبحت طالباتنا شـــغوفات 
بالتعلم الذاتي واإلبداع واالبتكار”.

وأضافت “لقد تميزت مدرســـتنا في تنفيذ 
ممارســـات نوعيـــة ذات جـــودة عاليـــة في 
القيـــادة  وهـــي  أساســـية،  مجـــاالت  عـــدة 
االســـتراتيجي،  والتخطيـــط  التربويـــة، 
المـــوارد  وإدارة  اإلداري،  والتنظيـــم 

والمشاريع )...(”.
وأشـــارت إلـــى تطبيق المدرســـة مجموعة 
من المشاريع المتميزة والمؤثرة تحصيلًيا 
وســـلوكًيا مثـــل: )إنجـــازي ســـعادة( الـــذي 

األكاديمـــي  المســـتوى  رفـــع  إلـــى  يهـــدف 
للطالبات، ومشـــروع )بشخصيتي واعية(، 
للحـــث على الســـلوك الواعـــي وأخاقيات 
التطـــور  بمهـــارات  واالرتقـــاء  العمـــل 
االجتماعيـــة،  والمســـئولية  الشـــخصي 
ومشـــروع )ريـــادة التعليم عنواننـــا(، الذي 
التعليـــم  عمليـــات  تجويـــد  إلـــى  يهـــدف 
جميـــع  وتمكيـــن  والتقويـــم،  والتعلـــم 
المعلمات من تطبيق استراتيجيات تعليم 
وتعلم فاعلة، ومشـــروع )Fantasy(، الذي 
يهـــدف إلى تمكيـــن الطالبـــات الموهوبات 

التمثيـــل  فـــي  بمواهبهـــن  واالحتفـــاء 
والمسرح، والموسيقى.

وأوضحت مديرة المدرســـة أن الفوز بهذه 

الجائـــزة يأتي تعزيًزا لما حققته المدرســـة 
من إنجازات عديدة سابقة، منها حصولها 
علـــى جائـــزة األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 

لـــأداء التعليمـــي المتميـــز علـــى مســـتوى 
الحكوميـــة  البحريـــن  مملكـــة  مـــدارس 
والخاصة، وحصول المدرســـة على تقدير 
ممتـــاز من هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
لثـــاث دورات متتاليـــة، وحصول طالبات 
المدرســـة على مراكز متقدمـــة في العديد 

من المسابقات المحلية واإلقليمية.
بـــه  حظيـــت  الـــذي  بالتكريـــم  وأشـــادت 
المدرســـة مـــن قبـــل ماجـــد النعيمـــي وزير 
التربيـــة والتعليم، بمناســـبة هـــذا اإلنجاز، 
فـــي إطـــار الدعـــم واإلشـــراف والمتابعـــة 
المباشـــرة مـــن قبلـــه لـــكل ما يتعلق بســـير 
العملية التربوية والتعليمية بالمدارس، ما 
يشجع الجميع على بذل المزيد من الجهد 
لتحقيـــق اإلنجازات المعززة لمكانة مملكة 

البحرين التعليمية.

للموهوبــات مشــروع   ”Fantasy“ مكتــوم:  آل  بجائــزة  فوزهــا  بعــد  المدرســة  مديــرة 

“خولة” تطبِّق مشروعات مؤثرة تحصيليا وسلوكيا

اجتماع تنسيقي لدعم التعّلم الرقمي
المتاحة اإللــكــتــرونــيــة  الــتــقــنــيــات  ــن  م ــادة  ــف ــت االس ســبــل  مــنــاقــشــة 

انطاقـــًا مـــن قـــرار المجلـــس األعلـــى 
فـــي  والتدريـــب  التعليـــم  لتطويـــر 
اجتماعه األخير برئاســـة نائب رئيس 
المجلـــس  رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس 
األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة، بتشـــكيل فريق عمل برئاســـة 
وعضويـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
العاقـــة؛  ذات  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
لدعـــم  المتاحـــة  الخيـــارات  لدراســـة 
فـــي  اإللكترونـــي  التعلـــم  وتطويـــر 
المدارس ومؤسســـات التعليم العالي، 
تنســـيقيا  اجتماعـــا  الـــوزارة  عقـــدت 
أمـــس حضـــره ممثلـــون عـــن مكتـــب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ووزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 
وجامعـــة البحرين، ومجلـــس التعليم 
العالـــي، وهيئة الحكومة اإللكترونية، 
الخدمـــات  اســـتعراض  تـــم  حيـــث 
الرقميـــة المتوفـــرة حاليا عبـــر البوابة 
اإللكترونية لـــوزارة التربية والتعليم، 

المحتـــوى  إنتـــاج  عمليـــة  وســـير 
التعليمـــي التي يقوم بهـــا المختصون 
فـــي قطـــاع التعليـــم والمناهـــج، مـــع 
دراســـة الخيـــارات المتاحـــة لتقديـــم 
خدمات تعليمية إلكترونية للمدارس 
عبر استعراض مختلف األنظمة التي 
تتضمن وســـائل االتصال، وسبل دعم 

البنى التحتية الرقمية.
قامـــت  مـــا  اللجنـــة  ناقشـــت  كمـــا   
مـــن  العالـــي  التعليـــم  بـــه مؤسســـات 
التعليـــق  فتـــرة  خـــال  إجـــراءات 
االحترازي للدراســـة؛ لضمان استمرار 
الـــدروس  عبـــر  الطلبـــة  انتظـــام 

االفتراضية.

 ويعمـــل فريق العمل حاليا على وضع 
خطـــة تتضمـــن عـــددا مـــن الوســـائل 
واإلجراءات التي تحقق استفادة من 
التقنيات الرقمية المتاحة، سواًء عبر 
خدمـــات البوابة التعليميـــة أو غيرها 
مـــن التطبيقـــات المخصصـــة لعمليـــة 

التعليم والتعلم.

روضتان جديدتان لمي العتيبي - البيان واإلشراق

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قراًرا بإنشاء روضة 
أطفال وطنية تحت مسمى )روضة د. مي بنت سليمان العتيبي- 
وطنيــة  أطفــال  روضــة  بإنشــاء  آخــر  وقــراًرا  البحريــن(،  بيــان 
تحــت مســمى )روضة اإلشــراق(، لأطفــال من ســن الثالثة حتى 

الخامسة. 

التـــزام  علـــى  القـــرار  ونـــص 
المرســـوم  بأحـــكام  الروضتيـــن 
بقانـــون رقـــم )25( لســـنة 1998 
التعليميـــة  المؤسســـات  بشـــأن 
والتدريبية الخاصـــة والقرارات 
الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه، والقوانين 
الســـارية فـــي مملكـــة البحريـــن 

وكافة القرارات الصادرة تنفيًذا 
لهـــا، والقواعد واألنظمة المقررة 
قانوًنا، بما في ذلك االلتزام بعدد 
األطفـــال المرخـــص به مـــن قبل 
الوزارة فـــي المبنييـــن الحاليين 
للروضتين، واســـتيفاء الرســـوم 
الدراســـية المعتمدة من الوزارة 

أي  إضافـــة  أو  رفعهـــا  وعـــدم 
رســـوم أخـــرى إال بعـــد الحصول 

على موافقة كتابية من الوزارة، 
وتعيين مديرة ومعلمات في كا 
الروضتين ممن تتفق مؤهاتهن 
ونـــص القـــرار الـــوزاري رقـــم )2( 
لســـنة 1999 بشـــأن المؤسسات 
التعليميـــة الخاصـــة، وتخطيـــط 
وتنفيـــذ برنامـــج تربـــوي يتفـــق 
وخصائـــص أطفـــال الروضتين، 
وتجهيز داري الروضتين تجهيًزا 
والمتطلبـــات  يتفـــق  بمـــا  كامـــًا 
التربوية الحديثة، واتخاذ كافة 
االحتياطـــات التـــي تضمـــن أمن 
وســـامة األطفـــال والموظفيـــن 
أثناء تواجدهم في الروضتين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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مي العتيبي

جيف زابودسكي

محرر الشؤون المحلية

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوارضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة 
اجتماعهـــا بمقر المؤسســـة في ضاحية 

السيف. 
اســـتعرضت اللجنـــة تقريـــًرا معـــًدا مـــن 
عضـــو مجلـــس المفوضيـــن حـــول حق 
األطفال في التعليم المجاني، وناقشت 
مـــا جاء فيـــه وما انتهى لـــه التقرير من 
اســـتعراضها  إلـــى  إضافـــة  توصيـــات، 
لمقترح الدراسة المعدة من قبل األمانة 
العامة حول الرسوم الدراسية المطبقة 
فـــي المدارس الخاصة بمملكة البحرين 
فـــي  المقيميـــن  تمتـــع  علـــى  وتأثيرهـــا 
حقهم في التعليم، وانتهت إلى ضرورة 
يتفـــق  بمـــا  عليهـــا  التعديـــات  إجـــراء 
ومبـــادئ أبيدجـــان المتعلقـــة بالمبـــادئ 
الـــدول  التزامـــات  بشـــأن  التوجيهيـــة 

بحقوق اإلنســـان من أجل توفير تعليم 
عـــام وتنظيم مشـــاركة القطاع الخاص 
فـــي التعليـــم، إلى جانـــب تأكيدها على 
الـــدور  المؤسســـة  تمـــارس  أن  أهميـــة 
المنـــاط بهـــا، والمتعلق بحمايـــة وتعزيز 
حقـــوق اإلنســـان مـــن خـــال التنســـيق 

لعقد فعالية حول واقع التعليم، السيما 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  منـــه  الخـــاص 
ودعـــوة الجهات المختصـــة والمعنيين؛ 
لمناقشـــة التحديات التي تواجههم في 
إتاحـــة التعليـــم للجميـــع مـــن مواطنين 

ومقيمين.

أشــادت المؤسســة البحرينية للحوار بالمرســوم الملكي الســامي من لدن 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو عن 
عــدد كبيــر مــن المحكــوم عليهم لدواع إنســانية، مثمنًة في الوقت نفســه 
توجيهــات جاللــة العاهــل للتوســع فــي تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات 

البديلة بحق عدد آخر من نزالء مركز اإلصالح والتأهيل.

هـــذه  أن  المؤسســـة  وأكـــدت 
المعهـــودة  الملكيـــة  المبـــادرات 
والمتتاليـــة مـــن جالـــة الملك تؤكد 
مـــا يوليه جالتـــه ألبنائه من حرص 
كبيـــر ومشـــاعر أبويـــة طيبـــة، كمـــا 
ترســـخ منهج التســـامح والعفو في 
مملكتنـــا الغاليـــة، وتفســـح المجـــال 
لمن شملتهم تلك المبادرات الكريمة 
لفتح صفحة جديدة يسهمون فيها 

في خدمة وطنهم ورفعته. 

ومـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء المؤسســـة ســـهيل القصيبي 
أن صاحـــب الجالـــة الملـــك رســـخ 
في مملكة البحريـــن قيًما عاليًة من 
الحكـــم الرشـــيد؛ تقـــوم علـــى العفو 
والتســـامح وبذل الخير والمعروف 
مشـــروعه  جالتـــه  تدشـــين  منـــذ 
الوطنـــي اإلصاحـــي وحتـــى اآلن، 
هـــذه  شـــملتهم  مـــن  جميـــع  داعًيـــا 
المبـــادرات الســـامية إلـــى االنطاق 

بـــروح جديـــدة وإيجابيـــة وبنـــاءة 
ليكونـــوا ُبنـــاًة وُحمـــاًة لهـــذا الوطن 
العزيـــز، ســـائاً هللا تعالى أن يحفظ 
ا  جالـــة الملـــك لوطنـــه وشـــعبه عـــزًّ
وســـنًدا، ويحفـــظ مملكـــة البحريـــن 

ويحفظ وحدة أبنائها.

سهيل القصيبياجتماع لجنة الحقوق والحريات العامة بمؤسسة الحقوق

القصيبي للمعفو عنهم: كونوا ُبناًة وُحماًة للوطن العزيز“حريات الحقوق” تناقش حق األطفال بالتعليم المجاني

“الحوار”: العفو الملكي ترسيخ لمنهج التسامحتقرير عن تأثير رسوم المدارس على أبناء المقيمين

وزير التربية مكرًما مديرة مدرسة خولة

االجتماع التنسيقي لدعم التعلم الرقمي
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عودة السدحان بإخراج المقلة في “كسرة ظهر”
الفنــان الســعودي عبــدهللا الســدحان فــي الدرامــا الكويتيــة  يشــارك 
الرمضانية “كســرة ظهر”، التي ســتعرض في رمضــان 2020 ويخرجها 
المخــرج البحرينــي الكبيــر أحمــد المقلــة، ويشــارك فــي بطولتهــا نخبة 
مــن نجــوم الدرامــا الخليجيــة، منهم هنــادي الكندري التــي تراهن على 
شــخصيتها، إلــى جانــب مجموعــة مميــزة مــن الفنانيــن، منهــم أميــرة 
الحــداد وأحمــد  العونــان ومحمــد  العجيمــي وأحمــد  محمــد ومحمــد 

العوضي وعلي الحسيني، بينما كتب أحداثه عبدهللا السعد.

في  الــســدحــان  قــال  الــســدحــان،  يقدمها  الــتــي  الشخصية  طبيعة  وعــن 
تصريحات لصحيفة اليوم السعودية: “إنه رجل أعمال ناجح يمر بنقالت 
عدة في حياته، إلى أن يحدث له أمر ما يقلب واقعه رأسا على عقب”، 
مؤكدا أنه يبتعد عن الكوميديا في هذا المسلسل، وأن الشخصية التي 
كوميديا  يمنع  ال  ذلــك  ولكن  وأضـــاف:  تراجيدي.  حس  ذات  يجسدها 
وقد  العائلة  عن  مسؤول  أب  أنه  خصوصا  نفسها،  للشخصية  الموقف 

تحدث مواقف متعلقة بشخصيته يترتب عليها كوميديا.
وأضاف: إن النص جميل استفز ملكته كممثل فضال عن اإلخراج وفريق 
العمل ككل، كما أن العمل عرض علي من بلدي الثاني الكويت، إنه لشرف 

لي أن أمضي وقتا فيه وأتقرب من زمالء المهنة بشكل أكبر.
في  المشاركة  فــي  سعادتها  محمد  أمــيــرة  البحرينية  الفنانة  وأكـــدت 
باك” من  الذي ستكون شخصيتها فيه “فالش  العمل،  المسلسل وفريق 

الخيال، مؤكدة أنها تحرص على الكيف ال الكم.

»  Kids’ 2020 أعلنت قناة نيكلوديون بأنها ستؤجل حفل توزيع جوائز
Choice Awards الذي كان من المقرر أن يقام في 22 من شهر مارس 

الجاري. وجاء هذا القرار بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا 
المستجد ولضمان سالمة األشخاص المشاركين في العرض، إضافة 

إلى سالمة الجمهور الذي يحضر الحفل.
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نســتغل وجودنــا في البيوت هذه األيام والجلوس أمــام التلفزيون وقنوات نتفلكس، 
هنــاك العديــد مــن المسلســات الكبيــرة الجديرة بالمشــاهدة اليوم، حيــث تتنوع هذه 

المسلسات ما بين األكشن والدراما والغموض.
وبالطبع اخيار الجيد ربما أمر صعب علينا بعض الشيء، في هذا التقرير جولة ألهم 

وأنجح مسلسات الشبكة المدفوعة، وهي كالتالي:

I Am Not Okay With This

الــقــصــص  ــعــض  ب ــيــن  ب  Netflix جــمــعــت 
المراهقة  وقصص  المألوفة  الكوميدية 
الذي  الجديد  المسلسل  هذا  مع  والخيال 
ــول الـــتـــحـــوالت الـــتـــي يــمــر بها  ــدور حــ ــ يـ
عند  التحول  مــكــان،  كــل  فــي  المراهقون 
واكتساب  البيولوجّي  والتغيير  البلوغ 
يتصنع شخص  وكــأنــه  الــخــاصــة  الــقــدرة 
جديد من شخصيته قبل وصوله إلى هذا 

العمر.
مراهقة  تقوم  الجديد  المسلسل  هذا  في 
بالمالحة عبر تعقيدات المدرسة الثانوية 
التعامل مع قوى  أثناء  واألســرة وجنسها 
شخص  من  عليه  تحصل  جديدة  عظمى 
من  الــيــوم  حتى  نعرفه  ال  وبعيد  قــريــب 
ــاًدا إلــى  ــن ــجــزء األول مــنــه، اســت خـــالل ال
رواية تشارلز فورسمان الرسومية! تواجه 
الثانوية  المدرسة  عقبات  الغاضبة  “سيد” 
ومشاكلها العائلية وإعجابها غير المتبادل، 
ــا مــع كــبــح جــمــاح قــواهــا الــخــارقــة  تــزامــًن

الجديدة.
ال  قصيرة  بمدة  ــذي  ال الجديد  المسلسل 
بــطــولــة: صوفيا  تــتــعــدى ١٨ دقــيــقــة مــن 
ليليس، وايت أوليف، كاثلين روز بيركنز، 
ــيــف: جــونــاثــان إنــتــويــســل،  وهـــو مـــن تــأل

كريستي هول.

Dark 

وخيالي  ــارق  وخـ مظلم  ألماني  مسلسل 
نتفلكس  منصة  على  عــرضــه  بــدأ  علمي، 
إشــادة  تلقى  عــرضــه  وفـــور   ،2017 الــعــام 

كبيرة من الجمهور والنقاد.
ألمانية صغيرة  تدور حول مدينة  القصة 
فتعم  طــفــل،  اخــتــطــاف  حـــادث  فيها  يقع 
الكآبة كل األرجاء، وتبدأ أربع عائالت في 

يكتشفون  فيها  األطفال  عن  بحث  رحلة 
أسرارا غامضة عن أحداث قديمة حيرت 
السكان على مدى ثالثة أجيال. المسلسل 
الرعب  مــن  ودرجـــة  الغموض  على  قــائــم 
وله أجواء كابوسية تشبه اسمه وعرضه 
على نتفلكس جعله من أشهر المسلسالت 
لويس هوفمان  بطولة  العالمية، وهو من 
وأندرياس بيتشمان وديتريش هوليندربر 
باران  تأليف  وتأليف  ليبرنز،  لينارد  ودان 

بو أودار ويانتشي فريش.

Money Heist 

إسباني،  ــا  ودرامـ وسطو  سرقة  مسلسل 
حــقــق شــهــرة كــبــيــرة فــي الــوطــن العربي 
ــر بـــاســـم  ــ ــه ــ ــت والــــــشــــــرق األوســــــــــط واشــ
النجاح  تشاو،  بيال  وبأغنية  البروفيسور 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر كـــان ســبــبــه ســرعــة 
وعــدم  ومنطقيتها  وتــتــابــعــهــا  ــداث  ــ األحـ
إلى  إضافة  التفاصيل،  من  الكثير  حشو 
وطريقتها  وأهــدافــهــا  الشخصيات  تنوع 
إليهم،  المتابعين  جــذب  مما  الحياة  فــي 
المسلسل في البداية عرض على القنوات 
اإلسبانية ثم اشترته نتفلكس واشتركت 

في إنتاج الجزء الثالث منه.
ــدور حـــول شــخــص غــامــض ذي  الــقــصــة تـ
ــورة ومــحــتــرمــة يــطــلــق عليه  ــ ــ هــيــئــة وق
8 أشخاص من  بجمع  يقوم  البروفيسور، 
المجرمين البارعين الذين ال يوجد لديهم 
ما يخسرونه من أجل القيام بعملية سرقة 
هي األكبر في تاريخ إسبانيا، ويطلق على 

كـــل شــخــص مــنــهــم اســم 
حتى  عالمية  مدينة 
هويتهم  تنكشف  ال 
أبــــًدا، وهـــم )بــرلــيــن، 
ريو،  دنفر،  طوكيو، 
ــي، مــوســكــو،  ــيــروب ن

هلسنكي، أوسلو(.
ــة ألـــفـــارو مــورتــي  ــن بــطــول الــمــســلــســل مـ
وباكو  فلوريس  وألبا  كوربيرو  وأورســوال 
هــيــران  مــوســكــو وميجيل  ــــدور  وب تـــوس 

وبيدرو ألونسو وخايمي لورينتي.

You 

نفسية  وإثــارة  وتشويق  جريمة  مسلسل 
أمريكي، مقتبس من رواية تحمل االسم 
نفسه صدرت العام 2014، وهي من تأليف 
كارولين كيبنيس، القصة تدور حول جو 
إحــدى  فــي  مدير  يعمل  اذي  جولدبيرج، 
مـــكـــتـــبـــات نـــيـــويـــورك، 
ويــقــع فــي حــب كاتبة 
جينفير  تـــدعـــى  ــابـــة  شـ
بها،  مفتوًنا  ويصبح  بيك 
لـــكـــن جــو 
لـــــــــديـــــــــه 
هــــــــوس 

مــواقــع  عــلــى  بتتبعها  ــقــوم  وي بحبيبته، 
محاولة  أجــل  من  االجتماعي؛  التواصل 
تسهيل حياتها ورفع أي عقبات تواجهها، 
لكن هذا الحب المريض يتحول إلى كارثة 

كبيرة مع كل خطوة.
ــن بـــطـــولـــة بـــيـــن بــادجــلــي  ــســل مــ ــمــســل ال
وإلــيــزابــيــث اليـــال ولــوكــا بــادوفــان وزاك 

شيري وشاي ميتشل.

The I-Land 

ــدار  ــ ــ ــقـــت بـــهـــم األق ــاء ألـ ــ ــرب مــجــمــوعــة غــ
ذكــريــاتــهــم، وهناك  على جــزيــرة ومــحــت 
ويناضلون  الــذكــريــات  هــذه  يسترجعون 

القاسي  واقعهم  تحّديات  من  للنجاة 
على الجزيرة التي علقوا فيها.

الــمــســلــســل الــخــيــالــي الــــذي يــعــتــمــد على 
كايت  مارتينيز،  ناتالي  بطولة:  من  العلم 
أنتوني  وتأليف:  بيت،  رونالد  بوسورث، 

سولتر.

Suits 

رغم عدم إتمام البطل لدراسته الجامعية 
ثقة  يكسب  يجعله  الــحــاد  ــاءه  ذكـ أن  إال 
محام كبير، فيعمل كمساعد له رغم عدم 
ميغان  وكانت  قانونية.  شهادة  امتالكه 
المسلسل،  عمل  فريق  مــن  كانت  مــاركــل 
ــعــمــل الــســيــاســي  لــكــن بــعــد أن دخـــلـــت ال

انسحبت منه. 
مــاخــت،  غــابــريــيــل  بــطــولــة  مــن  المسلسل 

باتريك جاي ادمز، ريك هوفمان.

Lucifer 

“ملك  كــونــه  مــن  الكيل  بــه  فــاض  أن  بعد 
“لــوس  إلـــى  الــشــيــطــان  الــجــحــيــم”، ينتقل 

ليلًيا  نـــادًيـــا  يــفــتــتــح  حــيــث  ــلـــوس”،  أنـــجـ
ــاًل مـــع مــحــقــقــة جــرائــم  ــواصــ ــ ويــشــكــل ت
ــن الــقــصــص  قـــتـــل! وهـــــو مـــســـتـــوحـــاة مــ
تلفزيونية  درامــا  “الكوميكس”.  المصورة 
تزخر  تلفزيونّية  عـــروض  الــجــرائــم،  عــن 
توم  بــطــولــة:  مــن  المسلسل  بــالــفــانــتــازيــا. 

إليس، لورين جيرمان وكيفن أليهاندرو.

The Crown 

الملكة  يحكي قصة حكم  تاريخية  دراما 
العام  صــدر  لبريطانيا،  الثانية  إليزابيث 
2016 وهو على جزأين، كل جزء يحوي 
10 حلقات، وحاصل على تقييم 8.7 على 

.IMDB
الملكة  تلك  حكم  فترة  يتناول  المسلسل 
الحكم  فترة  بريطانيا خالل  تواجهه  وما 
تلك، وطبيعة عالقة الملكة بزوجها وكيف 
ظل  فــي  زواجــهــا  لحماية  الملكة  تسعى 
الــتــاج،  نتيجة  بــه  الــتــي تعصف  األزمـــات 
وهو مقتبس من مسرحية للكاتب شورنر 

مورجان.

شاهدت لكم.. أفضل مسلسالت “نتفلكس” لعشاق األكشن والخيال والكوميديا
القائمــة مــن  مشــاهدتها  تفــّوت  أال  ويجــب  االختيــارات  أهــم  مــن   ”Suits“ مسلســل 

إعداد: طارق البحار
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“كورونا” يسبب عاقبة خطيرة للرجال
أوصت السلطات الصينية جميع األشخاص المصابين 
مــن تعافــى منــه أن  إلــى  بفيــروس كورونــا، إضافــة 
يجتــازوا تحليــل العقــم علــى وجه الســرعة، بعد نشــر 
معلومات من قبل حكومة مقاطعة هوبي، التي تعتبر 

مركز انتشار الوباء العالمي.
ويشــار إلــى أن ســلطات المقاطعــة، قامــت فــي وقــت 
الحــق، بحــذف البيــان من موقعهــا، ولكن تم انتشــاره 

بشكل كبير عبر مواقع التواصل االجتماعي.
المقاطعــة  الوثيقــة علــى موقــع حكومــة  وجــاء فــي 
اإللكترونــي أن فيــروس كورونا يمكــن أن يكون ضارا 
علــى خصوبــة الرجــال، إذ تم إعداد الدراســة من قبل 
فريق بحثي من مركز الطب التناســلي في مستشــفى 

تونغجي في ووهان.
 South China Morning“ ووفقــا للصحيفــة الصينيــة
Post”، التــي نقلــت نــص الوثيقة فإن األطباء أشــاروا 
إلى أن الفيروس كورونا يشبه جينيًا فيروس سارس، 
إذ يمكــن أن يــؤدي إلــى التهــاب الخصيتيــن، وبــدوره 

يسبب خطرا على الحيوانات المنوية وربما العقم.
مراجعــة  الرجــال  علــى  “يجــب  الصحيفــة  وأضافــت 
المشــكلة  الكتشــاف  ممكــن،  وقــت  بأقــرب  الطبيــب 

بسرعة ومعالجتها بأقرب وقت ممكن”.
ســبب  توضيــح  هوبــي  مقاطعــة  ســلطات  ورفضــت 
حــذف الوثيقــة في وقــت الحق. وقال الطبيب تشــي 
غوانغ تشــون: إن العدوى الفيروســية غالًبا ما تســبب 

مشاكل في الجهاز التناسلي الذكري.
وأضاف الطبيب “لقد ثبت أن العديد من الفيروسات 
تؤثــر علــى خصوبــة الذكور، بمــا في ذلــك تلك التي 
المرضــى  ثلــث  أن  الكبــد”، مضيفــا  التهــاب  تســبب 
الذيــن يعانــون من النكاف )مرض فيروســي يســببه 
فيــروس النــكاف( يصابــون بالتهــاب الخصية، وفي 
بعــض الحــاالت تصبــح الخصيتان أصغــر مما يؤدي 

إلى العقم.

أعلنــت وزارة األوقــاف المصريــة، تعليــق 
التابعــة  المناســبات  دور  بجميــع  العمــل 
للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران 

بالمساجد لحين إشعار آخر.
الصفحــة  نشــرته  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
الرســمية لمجلــس الــوزراء المصــري علــى 
العمــل  “قصــر  أيضــا  تقــرر  أنــه  فيســبوك 
بالمســاجد علــى الصــاة وخطبــة الجمعــة 
15 دقيقــة فــي وقــت  وبمــا ال يزيــد عــن 
الخطبــة”. وأشــارت الــوزارة إلــى أن القرار 
النــوازل  لفقــه  مــن فهمنــا  “انطاقــا  يأتــي 
غيــر  التجمعــات  جميــع  مــن  والتخفيــف 

الضرورية الحتمية في الوقت الراهن”.
وأضافت “ندعو إلى قصر العزاء على  «

مراسم تشييع الجنازة دون إقامة 
السرادقات، وكذلك الحال ومن باب 
أولى في إقامة األفراح بقصر الدعوة 

فيها على األسرتين ما أمكن وخواص 
الخواص إذا لزم األمر، ألن الحفاظ 

على األرواح مقدم على كل هذه 
المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على 

كل ذلك”.

مصر.. حظر العزاء 
وعقد القران بالمساجد

ربمــا يظــل الســر وراء وفــاة األميــرة ديانا ســريا حتى العــام 2082، وقد 
ال يــرى الجمهــور وعشــاق األميــرة الراحلة، الملف الذي اســتغرق جمعه 3 

سنوات وعمل عليه 30 ضابط شرطة قبل مرور سنوات.

إذ بســبب حكــم فرنســي غامــض، 
بالملــف  االحتفــاظ  يمكــن  فإنــه 
آالف   6 حوالــي  مــن  المكــون 
صفحــة، ويحتوي علــى معلومات 
حــول حادث الســيارة الــذي أودى 
بحيــاة األميــرة ديانــا فــي باريــس 

العــام  حتــى  ســرا   ،1997 العــام 
.2082

ويعتقــد بعــض المؤمنيــن بنظريــة 
أن  يمكــن  الملــف  أن  المؤامــرة، 
يحتــوي علــى معلومــات تبيــن أن 

وفاتها تمت في ظروف “مريبة”.

ملف وفاة األميرة ديانا “سريا” حتى 2082

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكــرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، 
قصــر  غــادرت  إليزابيــث  الملكــة  أن 
باكنغهام؛ بسبب مخاوف من اإلصابة 
بفيــروس كورونــا، إذ تضاعــف عــدد 

الوفيات في الباد ليبلغ 21 حالة. 
الملكــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
إليزابيــث )93 عامــا( ُنقلــت مــن قصــر 
باكنغهــام )وســط لنــدن(، الــذي يضــم 
الموظفيــن مقارنــة  مــن  كبيــرا  عــددا 
بالقصــور الملكيــة األخــرى، إلــى قلعة 
أجــل  مــن  لنــدن(  )غربــي  وندســور 

سامتها. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر  «
ملكي قوله: إن الملكة “بصحة 

جيدة، لكن يعتقد أنه من 
األفضل نقلها. الكثير من 

موظفيها يشعرون بالذعر بعض 
الشيء بسبب فيروس كورونا 

المستجد”.

المســتجد  كورونــا  فايــروس  تســبب 
فــي إحيــاء شــعبية الفيلــم األميركــي 
“عدوى”، ليعود لقائمة األكثر مشاهدة 

بعد مرور 10 أعوام على إنتاجه. 
وبــاء  حــول  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
مــن  اآلالف  ويحصــد  العالــم  يجتــاح 
ومشــاهد  وقائــع  وغطــى  الضحايــا، 
اآلن  مــا يحــدث  واقــع  تمامــا  تشــابه 

جراء تفشي فيروس كورونا.
مــا  هــو  المشــاهد،  حيــرة  يزيــد  ومــا 
أظهــره الفيلــم مــن تشــابه الوبــاء مــع 
فيــروس كورونــا فــي وســائل انتقــال 
العــدوى، إضافــة إلى أعراضــه، ليظهر 
تطبيــق  تــم  إذا  مــا  حــول  التســاؤل 

الفيلم على أرض الواقع.
وفيلم “عدوى” هو فيلم أميركي من  «

إخراج ستيفن سودريرغ وإنتاج العام 
2011، وتدور أحداثه عن وباء بفعل 

فيروس ينتقل عبر اللمس والهواء، 
ومحاوالت الباحثين والمختصين 

للسيطرة عليه، والتداعيات السلبية 
له على النظام االجتماعي.

“كورونا” يجبر 
ملكة بريطانيا على 

مغادرة قصرها

“كورونا” يحيي شعبية 
فيلم اشتهر قبل 10 سنوات

طالــب نجــم الغنــاء الســعودي محمــد عبــده مواطنيــه والشــعوب الخليجيــة 
والعربيــة، االلتــزام بالتوجيهات التي تصدرها الــدول ووزارات الصحة حول 

العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفــي مقطــع مصــور، قال محمــد عبده 
غايــة  فــي  إننــا  المشــاهدين  “أعزائــي 
الحــذر مــن الوبــاء المنتشــر )كورونــا(، 

وأرجو أن نلتزم بالتوجيهات”.
ووجــه رســالة إلى وســائل اإلعام قال 

فيهــا “أرجو أنهــا بقدر ما تحرص وقدر 
مــا تعطي من تعليمــات، تطمئن الناس 
كي ال يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا”، 
مضيفــا “اإلعام لــه دور في بث الروح 

المعنوية للناس التي تسمع األخبار”.

رسالة “تحذير وتشجيع” من فنان العرب

نموذج مبتكر لبراندون ماكسويل أثناء أسبوع الموضة في نيويورك )أ ف ب( فنان العرب قال “عدد الحاالت التي تشفى من فيروس كورونا أكثر بكثير ممن يصابون به 
ويموتون منه”.

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:27

 11:47 

03:12 

05:48

07:18 
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الخبرة والمؤهل والقيادة اإلدارية
قــرر جــون أن يتعلــم الســباحة، فاشــترى عــدًدا مــن الكتب التــي اعتقد أنها ســتحقق له 
هــذا الهــدف. أمضــى جون وقًتا مع تلــك الكتب وقرأها بكل عنايــة وتركيز حتى أحس 
بأنه يمتلك اآلن كل المقومات التي تســاعده على ممارســة الســباحة وفن العوم. ركب 
جــون قارًبــا ليأخذه إلى الميــاه العميقة، فقد رفض البدء بالتدرج، كيف يفعل ذلك وقد 
اجتاز االمتحانات النظرية التي وضعها لقياس مدى فهمه لمحتوى تلك الكتب بنجاح؟
قفــز جــون فــي تلك المياه العميقة ولم يخرج منها حتى هذه الســاعة. كنت قد تناولت 
تلــك الطرفــة فــي مقالــة قديمة، وها أنا أســتعين بها مرة أخرى في هــذا الموقف؛ ألبين 
ألحــد الشــباب الطموحيــن أن امتاكنا المؤهل األكاديمي ال يكســبنا بالضــرورة المقدرة 
على اختزال سنوات الخبرة الفعلية المطلوبة أو تجاوزها عندما نتحدث عن الوظائف 
القيادية، فهذه الوظائف تتطلب من شاغلها الدراية والخبرة والحكمة التي تعينه على 
اتخــاذ القــرار. فاتخــاذ القرار مســؤولية قد تترتب عليها تبعات غيــر متوقعة أحياًنا إذا 

لم يتم بالمهنية المطلوبة.
نقلــت ذلــك إلــى الشــاب الــذي ســألني خــال مقابلة شــخصية عــن المدة التــي يمكن أن 
يصــل بعدهــا إلى وظيفــة قيادية وكيف يمكنه اختزال تلك المــدة، خصوصا أنه يحمل 
مؤهــات مــن إحــدى الجامعــات المعروفة والمشــهود لها كمــا قال. لم أفاجأ أبــًدا عندما 
رد علــيَّ قائــاً: لكننــا نحن نختلف عن الجيل القديم! نحن جيل التكنولوجيا واكتســاب 
المعرفــة بســرعة ويمكننــا اختــزال وتجــاوز األطــر الزمنيــة الموضوعة للخبــرة العملية، 
فنحن نمتلك الطموح والمؤهل والمقدرة على التكيف والتعامل مع أي وضع أو موقف 

ا. غير عادي قد يواجهنا مهنيًّ
أجبت الشاب: أنا أؤمن بالترقي التدريجي، فهذا يكسبنا الخبرة العملية عبر مستويات 
متفاوتة من المسؤولية، وهذا يحتاج منا التريث والتروي والعمل الجاد، هكذا تعلمنا...
• اســتذكر مقولــة للدكتــور غــازي القصيبــي )رحمــه هللا( وأخالهــا ذات صلــة بموضــوع 
اختــزال الوقــت أو الزمــن فهــو يقــول: كنــت وال أزال أرى الحلــول العاجلــة هــي أقصــر 
الطــرق إلــى الفشــل، كنــت وال أزال أرى النجــاح ال يمكــن أن يتحقــق إال بالعمــل الدائــب 

المبني على تخطيط علمي، انتهى. ما رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر
حلوة؟عندك    صورة 

أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com الواجهة البحرية بممشى قلعة عراد في محافظة المحرق وقت الغروب أمس )تصوير رسول الحجيري(

مجموعــة مــن رجــال خفــر الســواحل يســتعدون ألداء واجباتهــم فــي 
حفظ األمن بستينات القرن الماضي
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