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

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh/COVID19 

عزيزي المواطن والمقيم

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة أن قـــوة الدفاع 
ســـتظل بعون هللا كما عهدناها سيفا ودرعا 

وســـندا  والســـالم  للخيـــر  وقـــوة  للوطـــن، 
لألشقاء واألصدقاء للمساهمة في التصدي 
ومواطنيهـــا  منطقتنـــا  تهـــدد  مخاطـــر  ألي 
الكـــرام. وشـــمل جاللتـــه برعايتـــه الكريمـــة 

أمس التمريـــن التعبوي )درع الوطن 2020( 
الـــذي أجرته قـــوة دفاع البحريـــن بالذخيرة 
الحيـــة. وعبـــر جاللتـــه عن الشـــكر والتقدير 
والجهـــود  النبيلـــة  الصحيـــة  لإلســـهامات 

الوطنيـــة الكبيـــرة التي تقوم بهـــا قوة دفاع 
البحرين لمكافحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19(، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الوباء 

العالمي.

“الدفاع” ستظل سيفا ودرعا للوطن
جاللة الملك: جهود وطنية كبيـرة للقــوة في مكافحــة “كورونــا”

جاللة الملك يشمل برعايته التمرين التعبوي “درع الوطن 2020”

المنامة - بنا

لمواطنــة  وفــاة  حالــة  عــن  أمــس  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
بحرينيــة تبلــغ مــن العمر 65 عاًمــا، لديها أمــراض وظروف 
صحيــة كامنــة وكانــت إحــدى الحــاالت القائمــة لفيــروس 
كورونــا )COVID 19(، إذ كانــت تخضــع للعــاج والرعايــة 
في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي 
متخصــص بعــد عودتهــا للبحريــن عبــر رحلــة غير مباشــرة 
مــن إيــران عبــر مطــار البحريــن الدولــي، معربــة الــوزارة 
عــن خالــص تعازيها ألســرة الفقيــدة وأهلهــا وأقاربها لهذا 

المصاب.

وأوضحـــت أن المتوفيـــة قـــد حصلت على العـــالج والرعاية 
على مدار الســـاعة مـــن جانب الفريـــق المختص هي وجميع 
الحاالت القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل 

الالزمة للمتوفاة بشكل مستمر.
وأفـــادت الـــوزارة بـــأن األوضـــاع الصحيـــة للحـــاالت القائمة 
األخـــرى مســـتقرة حالًيا فيما عدا حالة أخـــرى تحت العناية، 
وجميعهـــا تخضـــع للعـــالج والرعايـــة حســـب البروتوكـــوالت 
الطبيـــة واإلرشـــادات الدوليـــة المعتمـــدة بحســـب توصيات 

منظمة الصحة العالمية.

تسجيل حالة وفاة 
لبحرينية بفيروس كورونا

المنامة - بنا

)03 - 02(

تلقت نيابة محافظة المحرق بالغا  «
من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية 

برصدها تسجيال صوتيا عبر أحد 
مواقع التواصل االجتماعي يتضمن 

أخبارا كاذبة وترويج لشائعات تتعلق 
بإجراءات المملكة للحد من انتشار 

وباء كورونا.

سجلت شركة “بنفت” 15.39  «
مليون معاملة لتحويل األموال 

إلكترونيا على جميع القنوات، أّي 
بزيادة قدرها 82 % عن 2018، كما 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لتلك 
المعامالت إلى 13.55 مليار دينار 

في 2019.

توفي عضو في مجلس خبراء  «
القيادة اإليراني عن عمر يناهز 
78 عاما بسبب فيروس كورونا 

المستجد، وفق ما ذكرت وسائل 
إعالم محلية أمس، ويعد أحدث 

مسؤول إيراني بارز يصاب 
بالمرض.

تحل هذه األيام الذكرى الـ  «
 ”Spacetoon“ 20 لقناة

المخصصة لألطفال، التي 
عشنا معها أجمل الذكريات 

في البحرين، خصوصا أنها قد 
بدأت انطالقها منها في العام 

2000 في دبي.

رحل محترف فريق النادي األهلي األول  «
لكرة السلة البولندي المبيه مساء األحد 

إلى مدينة برشلونة اإلسبانية. ويأتي 
رحيل المبيه بسبب توقف التدريبات 

واألنشطة الرياضية ومنها المنافسات 
في الدوري المحلي وأيًضا لاللتقاء 

بعائلته التي تمكث هناك.

1609121915

المبيه إلى برشلونة“سبيستون” تحتفل بعامها الـ 20“كورونا” يودي بحياة مسؤول إيراني13.55 مليار دينار المدفوعات بـ “الوطني للتحويالت”حبس مرّوج شائعة فرض الطوارئ

)17(

علقت طيران الخليج رحالتها مؤقًتا من وإلى عدد من وجهاتها بدءا من الساعة 03:00 من فجر األربعاء الموافق 18 مارس 
وحتــى يــوم الثالثــاء 31 مــارس 2020. الرحــالت التي ستســتمر طيــران الخليج في تشــغيلها من مطار البحريــن الدولي هي 
أبوظبي، ودبي، ومســقط، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وإســطنبول، والقاهرة، ومومباي، ودلهي، وكوتشــين، وكراتشــي، 

ومانيال، فيما سيتم تعليق جميع الرحالت إلى وجهات الناقلة األخرى مؤقتا.

الواصلون  المسافرون  وسيخضع 
ــي  ــ ــدول ــ ــن ال ــريـ ــحـ ــبـ ــار الـ ــطــ إلــــــى مــ
للفحوصات الطبية في حال كانت 
حيث  النهائية،  وجهتهم  البحرين 
المسافرين  ــؤالء  هـ عــلــى  يــتــوجــب 
االحترازية  اإلجراءات  كافة  تنفيذ 
نــمــوذج اإلقـــرار  فــي المطار كــمــلء 
للفحوصات  والــخــضــوع  الــصــحــي، 

الطبية، وغيرها من اإلجراءات.
للناقلة  االتـــصـــال  مــركــز  وســيــقــوم 
بــاالتــصــال بــالــمــســافــريــن الــمــتــأثــرة 
ــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم بـــهـــذا  ــهــ ــ ــات رحــ

المسافرين  ينصح  كما  الخصوص. 
خال  من  رحاتهم  حجزوا  الذين 
مكاتب وكاء السفر االتصال بتلك 
إعــادة  لخيارات  مباشرة  المكاتب 
حــجــز رحــاتــهــم واســـتـــرداد قيمة 

تذاكرهم.
مسافريها  الخليج  طيران  ودعــت 
لـــزيـــارة مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي قبل 
ــمــركــز  ب االتـــــصـــــال  أو  ــم،  ــرهــ ــفــ ســ
للمزيد  الخليج؛  لطيران  االتــصــال 
مـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الـــرقـــم 
بأن  مــوضــحــًة   ،97317373737+

المكالمات الواردة إلى مركز االتصال 
الفترة  هــذه  فــي  الخليج  لــطــيــران 
تجاوزت العدد المعتاد بسبب كثرة 
التي  التغييرات  عن  االستفسارات 
طـــرأت بــعــد مــســتــجــدات االنــتــشــار 
)كوفيد  كــورونــا  لفيروس  العالمي 
لذا  العالم؛  دول  مــن  عــدد  فــي   )19
قد يستغرق الرد على العماء وقتا 
أطول من العادة. كما أبدت طيران 
عن  لمسافريها  اعــتــذارهــا  الخليج 
أي إزعــاج قد تسبب به هــذا األمر 

الخارج عن إرادتها.

قدمت شركة نسيج العقارية، إحدى الشركات 
بالمملكة،  العقاري  التطوير  الرائدة في مجال 
وذلك  البحرينية،  التربويين  نقابة  إلى  دعما 
االجتماعية،  بالمسؤولية  إيمانها  من  انطاقا 
ومــســاهــمــة منها فــي دعـــم الــقــطــاع الــتــربــوي 
العام  المدير  وقــدم  البحرين.  في  والتعليمي 
إلى  الــدعــم  الــحــمــادي،  أحــمــد  نسيج،  لشركة 
نائب  بحضور  شمسان  صفية  النقابة  رئيسة 
عائشة  البحرينية  التربويين  نقابة  رئــيــس 
والشؤون  البشرية  الموارد  ورئيس  جناحي، 

اإلدارية في شركة نسيج عامر جناحي. 
تمتلك  نــســيــج  أن شــركــة  ــحــمــادي  ال ــرح  وصــ
إستراتيجيتها  مــن  تنطلق  متكاملة  خــطــة 
مختلف  ودعــم  االجتماعية  المسؤولية  فــي 
والبيئية  والتعليمية  الــصــحــيــة  الــقــطــاعــات 

واإلسكانية والرياضية في المملكة. 
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة حرصا 

لــهــا دور فاعل  يــكــون  أن  عــلــى  الــشــركــة  مــن 
ودعم  التعليمي  القطاع  في  بــارزة  وبصمات 
والتعليمية  والتربوية  الثقافية  المؤسسات 
الــبــحــريــن، إذ إن “نــســيــج” ال تــتــردد في  فــي 
المبادرة إلى كل ما من شأنه تعزيز أداء تلك 
والتعليمية  التربوية  وبرامجها  المؤسسات 

ــا يــرتــقــي بــالــمــســتــوى الــثــقــافــي  ــة، مـ ــادفـ ــهـ الـ
والتعليمي في الباد.

التربويين  نقابة  رئيسة  أشــادت  جانبها،  ومن 
الوطني  ــدور  ــال ب شمسان  صفية  البحرينية 
الذي تضطلع به شركة نسيج، مؤكدة أن مثل 
المجتمعية  المسئولية  وتحمل  الشراكة  هذه 
وترقية  تطوير  على  مباشر  بشكل  تنعكس 
مساندة  ووظـــائـــف  معلمين  مــن  الــتــربــويــيــن 

أخرى في البحرين.
وقالت إن هذه المبادرات التي تعكس الروح 
تحقيق  على  النقابة  تساعد  العالية  الوطنية 
الفرص  بخلق  يتعلق  فيما  خصوصا  أهدافها، 
مستوى  رفــع  أجــل  مــن  للتربويين  التدريبية 
الحصول  أدائهم وإنجازهم، ومساهمتهم في 
وطبيعة  تتناسب  تعليمية  مــخــرجــات  على 
التطورات التعليمية والثقافية والتكنولوجية 

التي تتسم بها المرحلة.

أحمد الحمادي

المحطات مــن  ــدد  ــع ل ــا  ــًت ــؤق م ــا  ــه ــات رح عــلــقــت  ــهــا بــالــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ــان ــم ــا مـــن إي ــاق ــط ان

“طيران الخليج” تقلص من وجهات شبكتها “نسيج” تدعم نقابة التربويين البحرينية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

المصادف  الماضي  الجمعة  يوم  المبادرة وقررت  زمام  البحرين  زين  أخذت 
13 مارس بعدم احتساب كلفة اإلنترنت للطاب عند استخدامهم المنصات 
التعليمية حفاًظا منها على استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة مع 
لتوفير  الوطنية  19(، و تضامًنا مع الجهود  انتشار فايروس كورونا )كوفيد 

بدائل رقمية، و كجزء من التزام الشركة بالمسؤولية االجتماعية. 
سيمنح اإلنترنت المجاني لمستخدمي باقات زين للبرودباند المنزلي وباقات 
المنصات  في  المستخدمة  البيانات  احتساب  يتم  لن  حيث  فقط،  الفايبر 
هذه  تأتي   .2020 مــارس   29 تــاريــخ  حتى  الشهرية  الباقة  مــن  التعليمية 
المبادرة بالتماشي مع جهود زين المتواصلة في دعم المجتمع المحلي خال 
منصات  على  ا  حاليًّ ا  مجانيًّ إنترنت  البحرين  زين  تقدم  العالمية.   األزمــات 
 Google Hangout و Google Classroom تعليمية مختارة بما فيها برنامج
و  البحرين  بجامعة  الخاص   Black Board برنامج  و   Microsoft Team و 
برنامج وزارة التربية و التعليم eduNET.BH كما يشمل اإلنترنت المجاني 

./https://www.edunet.bh موقع

“زين”: إنترنت مجاني للمنصات التعليمية
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c r e d i m a x . c o m . b h

بالبحرين  األميركية  الجامعة  حرصت 
عن  الدراسية  برامجها  استمرارية  على 
ــدث تــكــنــولــوجــيــات  طــريــق تــطــبــيــق أحــ
Micro� منصا من  مستفيدة  تالتعليم، 
 Workspace وأداة soft O365 Teams
من  االفتراضي  المكتب  سطح  لحلول 
إلى  إضافة  سيرفيسز”،  ويــب  “أمـــازون 
 ،)Moodle( نظام بيئة التعلم اإللكتروني
الفصول  إلطــاق  عالميًا،  بها  المعترف 
اإلنــتــرنــت. وتــم تطبيق  الــدراســيــة عبر 
الحرم  انتقال  حــال  التكنولوجيا  هــذه 
لمنع  اإللكتروني  التعليم  إلى  الجامعي 
كــوفــيــد19�، حــيــث إن سامة  انــتــشــار 
الــطــاب والــعــامــلــيــن فــي الــجــامــعــة هما 
ــة. كــمــا أتــــاح اســـتـــخـــدام هــذه  ــ ــوي ــ األول
التكنولوجيا أمام الطاب فرصة التعلم 
من أي مكان وفي أي وقت، حيث يمكن 

والواجبات  المحتوى  إلى  الوصول  لهم 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، كــمــا يــمــكــن لــلــطــاب 
والــمــعــلــمــيــن الــتــفــاعــل مــعــا بــاســتــخــدام 
مع  والــتــعــاون  اإللــكــتــرونــيــة،  األدوات 
بعضهم البعض في المهمات أو الواجبات 
الــجــمــاعــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 

الجامعة  في  المعلومات  تقنية  مديرة 
العطاوي  سميرة  بالبحرين،  األميركية 
المعلومات  تقنية  قسم  هــدف  “يتمثل 
منذ  بالبحرين  األميركية  الجامعة  في 
افتتاحها في سبتمبر في توسيع نطاق 
أي  من  إليها  للوصول  التعليمية؛  البيئة 
وتمكين طاب  وقـــت،  أي  وفــي  مــكــان 
ــتــدريــس  ــاء هــيــئــة ال ــجــامــعــة وأعــــضــ ال
لتحقيق المزيد. هذه المنصات التعليمية 
منذ  لدينا  مــوجــودة  كانت  اإللكترونية 
على  مستعدين  كنا  وبالتالي  سبتمبر، 
بالكامل  التعليمية  العملية  لنقل  الفور 
إدارة  بــســاســة”.وأجــرت  اإلنترنت  عبر 
تقنية المعلومات تدريبا مكثفا ألعضاء 
حول  الجامعة  فــي  التدريسية  الهيئة 
من  القصوى  االستفادة  تحقيق  كيفية 

التكنولوجيا.

ــة فـــي الــبــحــريــن ــيـ ــدراسـ ــا الـ ــه ــج ــرام اســـتـــمـــرار ب
“الجامعة األميركية” تطبق أحدث تكنولوجيات التعليم

ــاع فــيــوز  ــ ــرفـ ــ ــنـــت مــــدرســــة الـ ــلـ أعـ
ــامــج  ــرن ــا ب ــهـ ــاقـ ــن إطـ الـــدولـــيـــة عــ
وهو  ُبعد،  عن  االفتراضي  التعليم 
المدرسة  من  يجعل  الذي  البرنامج 
أحــد أوائــل الــمــدارس في البحرين 
ــة  ــدرسـ ــمـ ــن الـ ــمـ ــي تـــصـــنـــف ضـ ــتــ ــ ال
المدرسة  قامت  وقــد  االفتراضية. 
بتنظيم هذا البرنامج بين المعلمين 
والــطــلــبــة يـــوم الــخــمــيــس الــمــوافــق 
اإلنترنت؛  عبر  الماضي  فبراير   27
لاحتفال باليوم األول من المدرسة 
ــراك جميع  ــ االفــتــراضــيــة. وتـــم إشـ
الطلبة من صف الحضانة إلى الصف 
باستخدام  المنزل  من  عشر  الثاني 
إلكترونية متعددة تناسب  منصات 
كل فئة عمرية. ويسمح هذا النهج 
اإلســتــراتــيــجــي بــمــواصــلــة تــقــديــم 

ــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة الــيــومــيــة  الـ
المعتادة، بحيث يقضي الطلبة وقًتا 
مــن خــال  الــمــدرســيــن  مــع  حقيقيا 
ويتلقون  افــتــراضــيــة،  اجــتــمــاعــات 

أقــرانــهــم من  الــراجــعــة مــن  التغذية 
خال لوحات الرسائل، ويحضرون 
الـــــدروس فــي الــوقــت الــفــعــلــي مع 

معلميهم

اإلنترنت عبر  والطلبة  المعلمين  بين  البرنامج  تنظيم 
“الرفاع فيوز” تطلق “التعليم االفتراضي” بنجاح

المشروع يتميز بالشراكة الناجحة مع المطورين والمستثمرين

“الوطني” يدعم “السنابل لرعاية األيتام”

“التسهيالت العقارية” تنهي بيع قسائم “سار 4”

الوطني  البحرين  بنك  جــدد 
السنابل  لجمعية  مساندته 
مع  تماشًيا  األيــتــام؛  لرعاية 
مــســاعــيــه الــمــســتــمــرة لــدعــم 
البحرين. وقام  المجتمع في 
التنفيذي للحسابات  الرئيس 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــنــك 
بتسليم  األحــمــد  عبدالعزيز 
ــب رئـــيـــس  ــ ــائ ــ ــيـــك إلــــــى ن شـ
الــعــمــاري،  يــوســف  الجمعية 
ــرب عــــن تــقــديــره  ــ ــذي أعــ ــ ــ ال
ــل لــبــنــك  ــواصـ ــتـ ــمـ ــلـــدعـــم الـ لـ
وتطرق  الــوطــنــي.  البحرين 
الــعــمــاري إلــى أهـــداف ورؤى 
الجمعية وأنشطتها المتنوعة 
المقدمة إلى األيتام، بما في 
ذلك المشروعات االجتماعية 
في  والــصــحــيــة  والتعليمية 

المملكة.

أعلنــت شــركة التســهيالت للخدمــات العقاريــة عــن إتمام بيع جميع قســائم مشــروع مخطط ســار 4 والبالــغ عددها 60 
قســيمة ســكنية متفاوتــة المســاحات، الــذي شــهد تطويــرا عمرانيــا متســارعا عكــس القيمة النوعيــة والمتميــزة لموقع 

المشروع والطلب المتنامي عليها من قبل مختلف األطراف الفاعلة في السوق العقاري وكذلك األفراد. 

المساعد  الرئيس  نائب  وأوضــح 
جعفر  بالشركة  العقارات  ومدير 
 4 ســــار  مـــشـــروع  “أن  الــعــريــبــي 
ــقــه  ــيـــز خــــــال فــــتــــرة تــســوي تـــمـ
الناجحة  اإلستراتيجية  بالشراكة 
ــع الــمــطــوريــن والــمــســتــثــمــريــن  مـ
الــعــقــاريــيــن الــبــحــريــنــيــيــن الــذيــن 
المنتج  مــن  بــاالســتــفــادة  ــادروا  ــ بـ
الــعــقــاري الــفــريــد مــن نــوعــه على 
اآلجــل”،  “البيع  المملكة  مستوى 
وخلقت هذه الشراكة تكاما مهنيا 
إليـــصـــال وحـــــدات ســكــنــيــة ذات 

جودة عالية شكلت إثراء للقطاع 
وثقة للمستفيدين بالحصول على 
والحياة  تتناسب  الئقة  مساكن 

الحديثة للعوائل البحرينية. 
الــشــركــة  “أن  الــعــريــبــي  ــاف  ــ وأضـ
بصدد اإلعان عن إضافة نوعية 
بهذا المنتج إيمانا منها بالتجديد 
السوق  يحتاجه  الـــذي  ــداع  ــ واإلب

العقارية”.
اآلجـــل من  الــبــيــع  ويــمــتــاز منتج 
من  العقاريين  المطورين  تمكين 
استام األراضي من المخططات 

ــتــســهــيــات  ــعـــة لـــشـــركـــة ال ــابـ ــتـ الـ
ــعــقــاريــة ومــبــاشــرة  ــلــخــدمــات ال ل
السكنية  المشاريع  إلنشاء  البناء 
دون دفع قيمة األرض لفترة تمتد 
حتى 12 شهر من بداية المشروع، 
الزمنية تسمح  الفترة  إذ إن هذه 
العمل  يبدأ  العقاريين  للمطورين 
في المشروع وإيجاد المستفيدين 
خال فترة السماح، ما يوفر لهم 
خال  الــازمــة  النقدية  السيولة 
مــؤكــدًا مواصلة  االنـــشـــاء،  فــتــرة 
المستفيدين  مع  تعاونها  الشركة 

ــشــراكــات  ــيــن فـــي بــنــاء ال ــراغــب ال
التابعة  األراضي  لتطوير  المثمرة 

للشركة في مخططاتها.

جعفر العريبي

سميرة العطاوي

“الوطني” يدعم 
“السنابل لرعاية 

األيتام”

“التسهيالت” 
تنهي بيع قسائم 

“سار 4”

)04(

ال تجمعات تزيد عن 150 فردا... وسحب 5 % من الحساب العمومي لطوارئ “كورونا”
مجـلــس الــوزراء: بــث دروس مـرئيـــة لمـــدة ٨  ساعـــات يـوميـــا علـــى تلفـزيـــون الـبحـريـــن و“الـيـوتـيـــوب”

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية 
األســبوعية لمجلــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة أمــس، حيــث أشــاد مجلــس 
الــوزراء بالمبــادرة الملكيــة الســامية بإصــدار عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي بالعفو عن المحكوم عليهم؛ 
لدواع إنســانية، ليعلي جالته بذلك مبادئ الحكمة وفيض التســامح والعفو 

واإلنسانية التي اتسم بها دائما نهج جالته.

التـــي  اإلجـــراءات  المجلـــس  وتابـــع 
تتخذهـــا األجهـــزة المعنيـــة الحتـــواء 
ومنع انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 
19(، وقـــرر وفقـــا للمـــادة رقـــم 11 من 
مرســـوم بقانون رقم 39 لســـنة 2002 
بشـــأن الميزانيـــة العامـــة منـــح وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني صالحية 
الحســـاب  مـــن  المباشـــر  الســـحب 

مـــن   % 5 يتجـــاوز  بمـــا ال  العمومـــي 
إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية 
لمواجهـــة  الجاريـــة  الماليـــة  الســـنة 
المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال تتوافر 
وال  الميزانيـــة،  فـــي  اعتمـــادات  لهـــا 
يمكـــن تأجيلها إلى ميزانية الســـنوات 
المقبلـــة. واطلع المجلس على الجهود 
الهادفـــة إلى تعويـــض الطلبة عن زمن 

التمدرس الناجم عن تعليق الدراســـة 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة 
من خالل تعزيز دور البوابة التعليمية 

التفاعلية اإللكترونية وأنظمة التعليم 
اإللكتروني ودمج التقنية في التعليم 
وتوظيـــف المحتوى التعليمي الرقمي 

وغيـــر ذلك مـــن الخدمـــات التعليمية، 
علـــى  يوميـــا  ســـاعات   8 بـــث  ومنهـــا 
بتلفزيـــون  الثانيـــة  الرياضيـــة  القنـــاة 

البحريـــن وعلى “اليوتيـــوب” لدروس 
مرئيـــة يقدمهـــا نخبـــة مـــن المعلميـــن 

واالختصاصيين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يترأس الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء



تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل 
برعايتــه الكريمــة أمــس التمريــن التعبــوي )درع الوطــن 2020( الــذي أجرته 

قوة دفاع البحرين بالذخيرة الحية.

فـــي  كان  جاللتـــه  وصـــول  فلـــدى 
االســـتقبال القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، ورئيس 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول ركـــن 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 
الوطنـــي  األمـــن  خليفـــة، ومستشـــار 
قائـــد الحـــرس الملكـــي اللـــواء الركن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي.
ورافـــق جاللـــة الملك، وزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 
خليفة، وقائد القوة الخاصة بالحرس 
الملكـــي المقـــدم الركن ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

واســـتهل التمريـــن بآيـــات مـــن الذكر 
الحكيم، ثم قدم لجاللة الملك شـــرح 
ومراحـــل  التمريـــن  مجريـــات  عـــن 

تنفيذه واألهداف المحددة له.
ومـــا إن أذن جاللتـــه ببـــدء التمريـــن 
المشـــتركة  القـــوات  باشـــرت  حتـــى 
بتنفيـــذ المهـــام الموكلة إليهـــا بمهارة 
عالية وإصابة األهـــداف المحددة لها 

بدقة وحسب الخطط الموضوعة.
وأعـــرب جاللة الملـــك القائـــد األعلى 
عـــن اعتـــزازه بمـــا شـــهده خـــالل هذا 
التمرين التعبوي الشـــامل، مضيفا أن 
ذلك يدعو للفخر واإلعجاب ويعكس 
المســـتوى االحترافي الراقي والروح 
المعنوية العالية التي يتميز بها رجال 
قوة الدفاع البواســـل، وما اتسموا به 

من تطبيـــق دقيق ومتقن وانســـجام 
وأثبتـــوا  المشـــاركون،  بـــه  امتـــاز 
خاللـــه المســـتوى االحترافـــي الرفيع 
فـــي إدارة المعركـــة، مقـــدرا جاللتـــه 
للقائميـــن على هذا التمريـــن التعبوي 

ما أبدوه من مهارة تخطيطا وتنفيذا 
بـــكل نجـــاح وتفـــوق، مؤكـــدا أهميـــة 
اســـتمرار مثل هذه التمارين لالرتقاء 
بالكفـــاءة والمهارات القتالية، شـــاكرا 
ومقدرا جاللته اإلســـهامات الصحية 

النبيلـــة والجهـــود الوطنيـــة الكبيـــرة 
التـــي تقـــوم بها قـــوة دفـــاع البحرين 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( ضمن الحملـــة الوطنية لمكافحة 
هذا الوباء العالمي وتوفير المنشـــآت 

الطبية المزودة بأفضل المســـتلزمات 
لمـــا  الوقائيـــة،  والتدابيـــر  العالجيـــة 
فيه ســـالمة وخير المواطنين الكرام 
والمقيميـــن، مضيفـــا أن قـــوة الدفاع 
عهدناهـــا  كمـــا  هللا  بعـــون  ســـتظل 
ســـيفا ودرعـــا للوطـــن، وقـــوة للخيـــر 
والسالم وســـندا لألشقاء واألصدقاء 
للمســـاهمة في التصـــدي ألي مخاطر 
تهـــدد منطقتنـــا ومواطنيهـــا الكـــرام، 
متمنيا جاللته للجميع دوام التوفيق 

والسداد.
وفـــي ختـــام التمريـــن تشـــرف قائـــد 
التمريـــن بالســـالم على جاللـــة الملك 
القائـــد األعلـــى، مقدما شـــكره ومثنيا 
على الضبـــاط المشـــاركين والقائمين 
علـــى التمرين لجهودهـــم المميزة في 
إنجاح هذا التمرين التعبوي الشامل.

حضـــر التمريـــن وزير شـــؤون الدفاع 
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 

النعيمي وعدد من كبار الضباط.

المنامة - بنا

ـــروح المعنويـــة العاليـــة للعســـكريين “درع الوطـــن 2020” يعكـــس المســـتوى االحترافـــي وال
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جاللتـــه أثنـــى علـــى إســـهاماتها الصحيـــة النبيلـــة بمواجهـــة “كوفيـــد 19” 

قال قائد كتيبة المشاة اآللية الملكية - 13 العميد الركن خالد سلمان المعاودة “سعدنا اليوم برعاية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمجريات تمرين درع الوطن، والذي لمسنا خالله احترافية ومستوى عالي من مختلف الصنوف 

العسكرية المشاركة”.

تدريـــب  فـــي  التمريـــن  “ســـاهم  وتابـــع 
القـــوات المشـــاركة بطـــرق تتيـــح اختبار 
قدراتهـــم القتالية علـــى األرض لمواجهة 
التحديـــات وفـــق أحـــدث المعايير. وفي 
الحقيقة لمســـنا تعاونا وتنسيقا تاما بين 
الوحـــدات واألســـلحة المشـــاركة كافـــة”، 
مؤكـــدا أن التمريـــن يعتبـــر ميداًنا خصًبا 
القياديـــة  والمهـــارات  الكفـــاءة  إلبـــراز 

وصقلها وتطويرها.
وأردف “بمناســـبة نجاح التمرين، نتوجه 
بالشـــكر الجزيل للمســـؤولين في القيادة 

العامة والقائمين على التمرين”.
مـــن جانبـــه، قـــال قائـــد كتيبـــة الدبابات 
الملكيـــة - 15 العميـــد الركن علي ســـعيد 
الكريمـــة  بالرعايـــة  “نعتـــز  المنصـــوري 
درع  لتمريـــن  الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب 
الوطن، وبالنجاح الباهر الذي حققه. لقد 

أثبت المشاركون في تطبيقاته المستوى 
العاليـــة،  القتاليـــة  للجهوزيـــة  الرفيـــع 
واالحترافيـــة فـــي تنفيـــذ المهـــام علـــى 
أكمل وجه وبمســـتوى عالي ومتميز. في 
الحقيقـــة لقـــد كان هناك تنســـيق واضح 
حقـــق  حيـــث  القطاعـــات،  جميـــع  بيـــن 
التمرين أهدافه المخطط لها. وهذا يدل 
علـــى الدعـــم والعنايـــة التي تحظـــى بها 

أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين”.
بـــدوره، قال العقيد الركن عبدهللا راشـــد 
الرميحـــي مـــن القـــوة الخاصـــة الملكيـــة 
“بحمـــد هللا، تم االنتهاء مـــن تمرين درع 
الوطـــن الـــذي نفذته قوة دفـــاع البحرين 
برعايـــة كريمـــة مـــن لدن ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد 
وبدعـــم  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  األعلـــى 

ومتابعـــة مباشـــرة مـــن المســـؤولين فـــي 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى 
رأســـهم ســـيدي صاحب المعالي المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 

القائد العام لقوة دفاع البحرين”.
وأوضـــح أن التمريـــن بدأ بتنفيـــذ تمرين 
للقيادات كمرحلة أولى بمشاركة الحرس 
الوطنـــي ووزارة الداخلية. أمـــا المرحلة 
الثانية فكانت قطاعات من جانب واحد 
نفـــذت بالذخيرة الحية من قبل عدد من 

أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
ضمـــن  جـــاء  التمريـــن  هـــذا  وأضـــاف: 
النهـــج التدريبـــي لقـــوة الدفـــاع؛ لصقـــل 
الخبرات العسكرية والعملياتية وتدريب 
والتنفيـــذ  التخطيـــط  علـــى  المشـــاركين 

للعمليات الدفاعية والهجومية.
ولفـــت إلـــى أن التمريـــن هـــدف للوقوف 

واإلداريـــة  القتاليـــة  الجهوزيـــة  علـــى 
وتطويـــر أســـاليب االرتقاء بها وتنســـيق 

الجهود بين الصنوف المشاركة.
وقـــال المقـــدم الركـــن تركي الجـــودر من 
هندســـة الميدان الملكية: إنه بفضل هللا 
أنهينـــا تمرين درع الوطـــن بكفاءة عالية 
كمـــا خطط له، حيث أســـهم فـــي تطوير 
وتنميـــة الكوادر المقاتلة، ورفع القدرات، 
واالرتقاء بالجهزويـــة القتالية واإلدارية 

لكافة الصنوف واألسلحة.
الجاللـــة  صاحـــب  “رعايـــة  أن  وأردف 
الملـــك لهـــذا التمريـــن أكبـــر دليـــل علـــى 
حـــرص جاللته علـــى االرتقـــاء بالقدرات 

العســـكرية ورفع الجهوزيـــة القتالية، لقد 
حظي التمرين باالستغالل األمثل لجميع 
القـــدرات وتركيز الجهـــود التي أدت إلى 

نجاحه بالدقة والكفاءة المطلوبة.
وقـــال الرائـــد صالـــح غـــازي الرويعي من 
القـــوة الخاصـــة الملكية: للـــه الحمد، لقد 
نفـــذ تمريـــن “درع الوطـــن” علـــى أكمـــل 
وجه وبانســـجام كبيـــر، حيث ظهر حجم 
التنســـيق الواضح بين جميع القطاعات، 
وحقق أهدافه المخطط لها، فقد أنجزت 
القـــوات المشـــاركة فـــي التمـــري المهـــام 

الموكلة لها بمستوى عال ومتميز.
الوطـــن”  “درع  تمريـــن  يأتـــي  وأضـــاف: 
لقـــوة  التدريبـــي  للمنهـــج  ترجمـــة 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  البحريـــن،  دفـــاع 
وتحقيـــق  الفرديـــة  المهـــارات  صقـــل 
القتاليـــة  الجهوزيـــة  مســـتويات  أعلـــى 
اإلعـــداد  خـــالل  مـــن  واالحترافيـــة، 
والتأهيـــل والتدريـــب، تنفيـــذ التماريـــن 
المشـــتركة وتماريـــن مكافحـــة اإلرهاب، 
بمـــا يضمـــن أعلـــى مســـتويات التدريـــب 
والتنســـيق، األمر الذي يجعلنا على أهبة 

االســـتعداد لمواجهـــة طبيعـــة التحديات 
والتغيـــرات المفاجئـــة؛ لنبقـــى دائًما على 
استعداد وجهوزية تامة لتنفيذ أي مهام 
نكلـــف بهـــا تحـــت رايـــة ســـيدي صاحب 

الجاللة عاهل البالد القائد األعلى.
وقـــال النقيـــب أحمـــد الحادي مـــن القوة 
الخاصـــة الملكية: لقـــد برهن درع الوطن 
الجهوزية القتالية العالية التي تتمتع بها 
أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، كما 
أكـــد في الوقـــت ذاته كفاءة المشـــاركين 
مـــع مختلـــف  التعامـــل  علـــى  وقدرتهـــم 
المنظومات العسكرية، ومبينا: هذا ليس 
بغريب على رجال قوة الدفاع فهم دائًما 
موضع الثقـــة والتقدير ولله الحمد، وهم 
على أتم االســـتعداد للدفـــاع عن المملكة 
وحمايـــة نهضتهـــا تحـــت ظـــل صاحـــب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد. نحن ســـعداء بما 
حققه التمرين من نتائج طيبة، وظهوره 
بالصورة المشـــرفة، ورصيـــد زاخر ضمن 
قـــوة  تنفذهـــا  التـــي  التماريـــن  سلســـلة 

الدفاع بصورة دورية.

ــة الــقــتــالــيــة ــوزي ــه ــج ــل ــا ل ــع ــي ــوى رف ــت ــس الـــضـــبـــاط الـــمـــشـــاركـــون أثـــبـــتـــوا م

نار ودخان وركام... لوحة حربية رسمها تمرين “درع الوطن 2020”

الرفاع - قوة الدفاع

رعاية القائد األعلى 
تؤكد حرص جاللته 

على االرتقاء 
بالقدرات العسكرية

الرائد صالح غازي الرويعي - القوة الخاصة الملكية العميد الركن علي سعيد المنصوري المقدم الركن تركي الجودر - هندسة الميدان النقيب أحمد الحادي - القوة الخاصة العميد الركن خالد سلمان المعاودة العقيد الركن عبدالله راشد الرميحي - القوة الخاصة الملكية

جاللة الملك يشمل برعايته الكريمة التمرين التعبوي “درع الوطن 2020”

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  «
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية آيرلندا مايكل دانييل هيجنز؛ وذلك 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

جاللة الملك يهنئ الرئيس األيرلندي باليوم الوطني



تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة االعتيادية 
األســـبوعية لمجلس الـــوزراء وذلك بقصر 
مجلـــس  أشـــاد  حيـــث  أمـــس،  القضيبيـــة 
الوزراء بالمبادرة الملكية السامية بإصدار 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  لـــدواٍع إنســـانية 
المرســـوم الملكـــي بالعفـــو عـــن المحكـــوم 
عليهم؛ ليعلي جاللته بذلك مبادئ الحكمة 
وفيض التســـامح والعفو واإلنسانية التي 

اتسم بها دائما نهج جاللته.

بعدهـــا، تابع مجلـــس الـــوزراء اإلجراءات 
المعنيـــة  األجهـــزة  كافـــة  تتخذهـــا  التـــي 
الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا 
وصحـــة  ســـالمة  وضمـــان   )19 )كوفيـــد 
أعلـــى  بتطبيـــق  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

المعايير الوقائية واالحترازية.

وفي هذا الصدد، فقد كلف مجلس الوزراء 
الجهات المعنية بالحد من التجمعات التي 
تزيـــد عن 150 فـــردا، وأهـــاب بالمواطنين 
والمقيميـــن الكـــرام بااللتـــزام بالتعليمـــات 
الشـــخصي  المســـتوى  علـــى  الوقائيـــة 
والمجتمعـــي؛ للحـــد من انتشـــار الفيروس 

المنزلـــي  بالحجـــر  االلتـــزام  وبأهميـــة 
للفحـــص.   444 الرقـــم  علـــى  واالتصـــال 
وضمـــن هـــذا الســـياق، فقد أشـــاد مجلس 
الوزراء بحجم اإلقبال على التطوع ودعم 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
ما يعكس الشـــعور بالمســـؤولية والشراكة 

المجتمعيـــة التـــي يتحلـــى بهـــا المجتمـــع 
البحرينـــي. إلـــى ذلـــك، فقـــد نـــوه مجلـــس 
الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في 
مجال صون واحترام حقوق اإلنســـان من 
مكتسبات ومنجزات وذلك بمناسبة اليوم 
العربي لحقوق اإلنسان. فيما أدان مجلس 

الوزراء بأقوى العبارات حادث اســـتهداف 
رئيـــس  حمـــدوك  عبـــدهللا  دولـــة  موكـــب 
الـــوزراء بجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة، 
مؤكـــدا المجلس رفضه وتنديده لمثل هذا 
الهجـــوم اإلرهابـــي الجبـــان وأيـــة محاولة 

لتقويض أمن واستقرار السودان.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

استكمال احتياجات “القفول” من البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء
لوزيــر الماليــة صالحيــة ســحب 5 %  مــن الحســاب العمومــي لمواجهــة طــوارئ “كورونا”

وقـــد أدلى  األمين العـــام لمجلس الوزراء  
ياســـر الناصـــر عقـــب الجلســـة االعتيادية 
الـــوزراء بتصريـــح  لمجلـــس  األســـبوعية 
حـــول قـــرارات مجلس الـــوزراء جاء فيه 

ما يلي:
أوال: بالنظـــر إلـــى التحديـــات المســـتجدة 
العالـــم بســـبب فيـــروس  التـــي يواجههـــا 
كورونا )كوفيد 19( المستجد، وفي ضوء 
مـــا تقـــوم بـــه مملكـــة البحريـــن الحتـــواء 
انتشـــار هـــذا الفيـــروس ومواجهـــة آثـــاره 
علـــى المجـــاالت االقتصاديـــة والصحيـــة 
ومـــا تقوم به المملكة في هذا الخصوص، 
فقد قرر مجلس الوزراء وفقا للمادة رقم 
١١ مـــن مرســـوم بقانـــون رقـــم ٣٩ لســـنة 
٢٠٠٢ بشـــأن الميزانية العامـــة منح وزير 
صالحيـــة  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
الســـحب المباشـــر من الحســـاب العمومي 
بما ال يتجاوز 5 % من إجمالي اعتمادات 
مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية 
لمواجهـــة المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال 
تتوفـــر لهـــا اعتمـــادات فـــي الميزانية، وال 
يمكـــن تأجيلهـــا إلـــى ميزانيـــة الســـنوات 

المقبلة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثانيـــا: 
االســـتمالك ألغـــراض التخطيـــط وإعـــادة 

المخططـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  التخطيـــط 
المعتمدة الواقعة في مناطق مختلفة من 
البـــالد طبقـــا لإلجراءات التـــي نص عليها 
قانون اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة 
رقـــم )39( لســـنة 2009 وكلـــف المجلـــس 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنية التحتية بمتابعة اســـتكمال عملية 
وإعـــادة  التخطيـــط  ألغـــراض  التنفيـــذ 
المذكـــرة  فـــي ضـــوء  التخطيـــط، وذلـــك 
المرفوعـــة لهـــذا الغرض مـــن نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيس اللجنـــة الوزارية 

للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
الجهـــود  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  ثالثـــا: 
الهادفـــة إلـــى تعويـــض الطلبـــة عـــن زمن 
التمدرس الناجم عن تعليق الدراســـة في 
المـــدارس الحكومية والخاصة من خالل 
تعزيـــز دور البوابـــة التعليميـــة التفاعليـــة 
اإللكترونيـــة وأنظمة التعليـــم اإللكتروني 
ودمـــج التقنيـــة فـــي التعليـــم وتوظيـــف 
المحتوى التعليمي الرقمي وغير ذلك من 
الخدمات التعليمية، ومنها بث 8 ســـاعات 
الثانيـــة  الرياضيـــة  القنـــاة  علـــى  يوميـــا 
اليوتيـــوب  وعلـــى  البحريـــن  بتلفزيـــون 
لدروس مرئية يقدمها نخبة من المعلمين 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  واالختصاصييـــن، 

المذكـــرة المشـــتركة المرفوعة من وزيري 
التربية والتعليم وشؤون اإلعالم.

اللجنـــة  إلـــى  المجلـــس  أحـــال  رابعـــا: 
التنسيقية مذكرة بشأن تدريب الباحثين 
عـــن العمـــل وفـــق نظـــام التلمـــذة المهنية 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  مـــن   مقدمـــة 
االجتماعيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى تدريـــب وتأهيـــل العمالـــة الوطنيـــة 
مما يســـاهم في ســـرعة دمجها في سوق 

العمل.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـا: 
مشروع مرســـوم بالتصديق على اتفاقية 
التعـــاون الجمركي المشـــترك بين شـــئون 

الجمارك بمملكة البحريـــن والهيئة العامة 
الســـعودية؛  العربيـــة  بالمملكـــة  للجمـــارك 
المشـــغل  ببرنامـــج  المتبـــادل  لالعتـــراف 
منهمـــا،  كل  لـــدى  المعتمـــد  االقتصـــادي 
وذلك فـــي ضوء المذكـــرة المرفوعة لهذا 
الغـــرض من نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية.
سادســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء وأحال 
إلى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع قانون 
بالتصديـــق علـــى النظام األساســـي لمركز 
العمل لمنظمة التعاون اإلســـالمي ، وذلك 
في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون القانونية 
والتشـــريعية والتي عرضهـــا معالي نائب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة .
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ســـابعا: 
وتنظيـــم  تحديـــد  بشـــأن  قـــرار  مشـــروع 
رســـوم الطيـــران المدني ورســـم خدمات 
المغادريـــن عـــن طريـــق الجـــو ، وذلك في 
ضـــوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من 

وزير المواصالت واالتصاالت.
ثامنا: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالي المذكرة المرفوعة من وزير شؤون 

الشـــباب والرياضة بشـــأن مذكرة التفاهم 
الفريـــج  مالعـــب  بخصـــوص  الثالثيـــة 
بيـــن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
العمرانـــي ووزارة اإلســـكان  والتخطيـــط 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
تاســـعا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى 
مجلـــس النواب مشـــروع قانـــون بتعديل 
قانـــون  مـــن   )23( المـــادة  مـــن  )د(  البنـــد 
اإللكترونيـــة  والمعامـــالت  الخطابـــات 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )54( لسنة 
2018 المعـــد فـــي ضوء االقتـــراح بقانون 

المقدم من مجلس الشورى .
عاشرا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس 
النـــواب مشـــروع قانـــون بتعديـــل المـــادة 
)1( مـــن المرســـوم بقانون رقم )27( لســـنة 
2015 بشـــأن الســـجل التجـــاري المعد في 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 
الشورى مشـــفوعا بمذكرة برأي الحكومة 

حوله.
وفـــي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علمـــا بمـــا تم تحقيقـــه تنفيـــذًا لتوجيهات 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
باســـتكمال احتياجات منطقة القفول من 
بعض خدمات البنية التحتية، حيث اطلع 

المجلس على المشـــاريع التي تم تنفيذها 
لتطويـــر الطـــرق فيهـــا وتنظيـــم الحركـــة 
المرورية عليها وتحقيق انسيابية المرور 
قيـــد  بالمشـــاريع  وكذلـــك  آمـــن،  بشـــكل 
التنفيـــذ بما فيها إنشـــاء شـــبكة لتصريف 
ميـــاه األمطـــار وإيصـــال جميـــع المناطـــق 
بخدمات الصـــرف الصحي وإعادة تأهيل 
الحديقة المائية، وذلك من خالل المذكرة 
المرفوعة لهذا الغرض من وزير األشـــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
كمـــا اطلع المجلس على نتائج اجتماعات 
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي 
عقد فـــي جنيف مؤخرًا مـــن خالل تقرير 
وزير النفط ، وكذلك نتائج اجتماع وزراء 
الصحـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة حـــول فيـــروس كورونا 
المســـتجد الذي عقد عبر االتصال المرئي 

مؤخرا من خالل مذكرة وزيرة الصحة.
فيمـــا اطلع المجلس علـــى تقرير من وزير 
شؤون الشباب والرياضة بالنمو اإليجابي 
الذي نجحـــت في تحقيقه وزارة شـــؤون 
اإليـــرادات  بزيـــادة  والرياضـــة  الشـــباب 
والدعـــم الـــذي يقدمـــه القطـــاع الخـــاص؛ 
لتمويـــل الفعاليات الرياضيـــة الذي وصل 

إلى نحو 1.9 مليون دينار.
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العفو السامي تجسيد 
لمبادئ الحكمة وفيض 

التسامح واإلنسانية 
لجاللة الملك

 إيصال جميع المناطق 
بخدمات الصرف 

الصحي وإعادة تأهيل 
الحديقة المائية 

إيرادات “الشباب 
والرياضة” تقفز إلى 

1.9 مليون دينار بدعم 
من القطاع الخاص

دعوة المواطنين إلى 
االلتزام بالحجر المنزلي 

واالتصال على الرقم 
444 للفحص

تدريب وتأهيل العمالة 
الوطنية يساهم في 

سرعة دمجها في 
سوق العمل

ياسر الناصر

 أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
اتخـــذت خطـــوات اســـتباقية فـــي وقت 
مبكر لحفظ ســـالمة وصحـــة المواطنين 
والمقيميـــن في المملكـــة تضمنت العديد 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
الوقائية المشـــددة، مشـــيًرا إلى أن ما تم 
تحقيقـــه مدعـــوم بوعـــي أبنـــاء البحرين 
وتالحمهـــم القـــوي فـــي تجـــاوز مختلف 
التحديات واصرارهم على تخطي كافة 
الصعـــاب بثبـــات من أجل بناء مســـتقبل 
الـــذي  للنهـــج  ترســـيًخا  للجميـــع  أجمـــل 
اختطـــه حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد.
وقال ســـموه إننا قد حققنـــا نتائج جيدة 
فـــي احتـــواء ومنـــع انتشـــار الفيـــروس، 

المخلصـــة  الجهـــود  مختلـــف  وبفضـــل 
أصبحنا مثااًل يحتذى به ونموذًجا تشيد 
به المنظمات الدولية في كيفية التعامل 
نكـــون  أن  ويجـــب  التحـــدي،  هـــذا  مـــع 
إن  حيـــث  مســـتجدات،  ألي  مســـتعدين 
نســـبة تزايد الحاالت القائمة حول العالم 
فـــي ازديـــاد ممـــا قـــد يســـتوجب اتخـــاذ 
مزيٍد من القرارات أكثر صرامًة في حال 
حدوث طفرة في عدد الحاالت القائمة.

جاء ذلك، لدى لقاء ســـموه في مجلســـه 
بقصـــر القضيبيـــة أمـــس عـــدًدا مـــن كبار 
المســـؤولين والوزراء وعدًدا من أعضاء 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب، حيـــث نوه 
ســـموه بالتعاون المشترك بين السلطتين 
ومؤسســـات  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
القطاعيـــن الخـــاص واألهلـــي بما يســـهم 
فـــي تعزيـــز جميع الجهـــود الوطنية نحو 

تحقيق أهدافها المنشودة.

وأشـــار سموه إلى أن العمل قائم إلطالق 
الســـيولة  لتوفيـــر  اقتصاديـــة  حزمـــة 
الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مـــع 
علـــى  للحفـــاظ  الراهنـــة  األوضـــاع  آثـــار 
النمـــو المســـتدام، مؤكًدا أهميـــة تكثيف 
االســـتعدادات للمرحلة المقبلة من خالل 
زيـــادة الوعـــي المجتمعـــي بمســـتجدات 
 )COVID-19( وتطورات فيروس كورونا
وما يترتب عليها من مسؤولية مشتركة 

بين كافة أفراد المجتمع.
من جانبهم أعرب الحضور عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء على مـــا يبديه 
حثيثـــة  ومتابعـــة  حـــرص  مـــن  ســـموه 
لتعزيز اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
المواطنيـــن  صحـــة  لحفـــظ  الوقائيـــة 

والمقيمين في مملكة البحرين.

ــار األوضـــــاع الــراهــنــة ــ ــاص” لــلــتــعــامــل مــع آث ــخ ــل تــوفــيــر الــســيــولــة الـــالزمـــة “ل

سمو ولي العهد: حققنا نتائج جيدة في احتواء ومنع “كورونا”

سمو ولي العهد مستقبال عددا من كبار المسؤولين والوزراء وأعضاء بمجلسي الشورى والنواب

تنفيذ خطوات 
استباقية لحفظ 

سالمة المواطنين 
والمقيمين

االستعداد ألي 
مستجدات بحال 

حدوث طفرة 
باإلصابات

تالحم البحرينيين 
بالتعامل مع هذا 

التحدي نموذج 
يحتذى به

إشادة بالتعاون 
بين السلطتين 

ومؤسسات 
“الخاص واألهلي”



تنطلق أهمية جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي 
التطوعي؛ لما تحمله من رمزية معنوية رفيعة تتجسد في حملها السم شخصية نسائية 
وطنية، وهي المغفور لها، والدة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، والصــادرة بأمــر ســاٍم مــن جاللتــه في العــام 2011؛ عرفانــا وتقديرا إلســهامات 
الراحلة وجهودها الخيرية طوال حياتها، والتي شملت الكثير من المجاالت اإلنسانية.

وقـــد اشـــتمل األمـــر الملكـــي علـــى تكليف 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بتبنـــي المبـــادرة 
وتخصيص مضمونها ألحد أهم المجاالت 
التـــي اهتمت بهـــا الراحلة طـــوال حياتها، 
حيـــث تركـــز رســـالة الجائـــزة علـــى إحياء 
روح العمـــل التطوعـــي لـــدى الشـــباب مـــن 
علـــى  تشـــجيعهم  مـــن خـــال  الجنســـين، 
أجـــل اآلخريـــن،  مـــن  المبـــادرة واإلبـــداع 
والحفـــاظ على أحد أهم ســـمات المجتمع 
البحريني المتمثلـــة في التكافل والتعاون 
وإيثـــار مـــن هـــم أقـــل حظـــا وأكثـــر حاجة 

للدعم والمساندة.
وتهـــدف الجائزة إلى نشـــر وتعزيز مفهوم 
أوســـاط  بيـــن  التطوعـــي  العمـــل  ثقافـــة 
الشـــباب وإبـــراز قيمته المعنويـــة كواجب 
وطنـــي وإنســـاني وآثـــاره اإليجابيـــة على 
المجتمـــع، وتطويـــر دور الشـــباب، أفـــرادا 
وجماعـــات فـــي تحقيق اإلنجـــاز واإلبداع 

واالســـتدامة لمشـــاريع العمـــل التطوعـــي، 
بيـــن  الشـــريفة  المنافســـة  روح  وتعزيـــز 
الشباب في مجال العمل التطوعي، وإبراز 
تنفيـــذ  فـــي مجـــال  الشـــبابية  المبـــادرات 
مشاريع متميزة موجهة لخدمة المجتمع.

وتعتبـــر الجائـــزة أداة مســـاهمة لمســـاعدة 
الشـــباب على تأطيـــر أفكارهـــم وتحويلها 
إلـــى مشـــاريع تطوعيـــة ذات أثـــر إيجابي 
كبير على المجتمع وعلى الشباب أنفسهم، 
وكمنصـــة مخصصـــة للتعريف بالمشـــاريع 
التطوعيـــة، كمـــا أنهـــا توفر دعمـــا إعاميا 
كبيرا للمشاريع المشاركة بما يمهد الطريق 
أمامهـــا للوصول إلى أكبر شـــريحة ممكنة 

من المجتمع.
مت قرينة العاهل رئيسة المجلس  وقد كرَّ
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
الفائزيـــن بالدورة األولى مـــن الجائزة في 

العـــام 2014، حيـــث فازت حينهـــا بالمركز 
للجائـــزة  الفـــردي  المســـتوى  علـــى  األول 
الشـــيخة هالـــة بنـــت علـــي آل خليفـــة عن 
مشـــروعها أمنيـــة لرعاية طفـــل، فيما حل 
محمد المرباطي ثانيا عن مشروع فعاليات 
البحرين، وعلى المستوى الجماعي حازتا 
نوف أحمد النعار وعلياء صاح السويدي 
نقطـــة  لمشـــروعهن  األول  المركـــز  علـــى 
تجمـــع المتطوعيـــن، وجاء ثانيا مشـــروع 
حملة أمنية طفل الذي أسســـته منال علي 

العوضي.
ومنحـــت الجائـــزة فـــي نســـختها الثانيـــة، 
فـــي حفل خـــاص أقيم العـــام 2018 تحت 
رعايـــة وبحضـــور صاحبـــة الســـمو الملكي 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة، لكل من، 
ســـلمان الســـندي الذي فـــاز بالمركـــز األول 
عـــن الفئـــة الفرديـــة عـــن مشـــروعه “مركز 
حمـــود  وفـــاز  التطوعـــي”،  العمـــل  تنميـــة 
جاســـم عبدهللا بالمركـــز الثاني ضمن ذات 
الفئة عن برنامج عودتي إلى الحياة، فيما 
حصـــد فريق “بيتكـــم بيتنـــا” المركز األول 
ضمـــن الفئـــة الجماعية من الجائـــزة، وهو 
مشـــروع أسســـته نورة علي محمـــد، فيما 
أحـــرز المركز الثانـــي فريق “كن مســـتعدا” 

الـــذي أطلقه فهد محمد ياقوت في مجال 
اإلسعافات األولية.

ويأتي إطاق النســـخة الثالثـــة من جائزة 
صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان 
آل خليفـــة للعمـــل الشـــبابي التطوعي في 
ســـياق ما تشـــهده الجائزة مـــن تطور على 
مســـتوى جـــودة األعمـــال المقدمة ســـواء 
على المســـتوى الفردي أو حتى المســـتوى 
الجماعـــي، األمر الـــذي يعكس قيمة العمل 
التطوعـــي الشـــبابي في مملكـــة البحرين، 
ورغبـــة الشـــباب البحرينـــي من الجنســـين 

في عمل الخير.
وعلى مدى الدورتين الســـابقتين، أسهمت 
هذه الجائـــزة النوعية في دعم العشـــرات 
من مشـــاريع الشباب التطوعية في مملكة 
البحريـــن، ليس فقـــط الفائـــزون بالجائزة، 
وإنمـــا جميع المشـــاركين، وذلك من خال 
تأهيـــل تلـــك المشـــاريع؛ لتحقيـــق معاييـــر 
الجائـــزة وضمـــان فاعليتهـــا واســـتدامتها، 
فيمـــا يجـــري حاليـــا اســـتام المشـــاركات 
للدورة الثالثة استعدادًا للتقييم واإلعان 
عـــن أســـماء المشـــاريع الفائـــزة فـــي هـــذه 

الدورة بالفترة المقبلة.
ولجائـــزة صاحبـــة الســـمو الشـــيخة حصة 

بنـــت ســـلمان آل خليفـــة للعمـــل الشـــبابي 
التطوعـــي لجنـــة تحكيـــم وطنية برئاســـة 
آل  خليفـــة  بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  ســـمو 
األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  وهـــي  خليفـــة، 
للمـــرأة، وتعمل اللجنة بشـــكل متصل على 
تطويـــر معايير الجائزة، ومتابعة مجريات 
المشـــاركة فيهـــا، وإجـــراء عمليـــات تقييم 
ميدانـــي للمشـــروعات المشـــاركة؛ بهـــدف 
االطاع عن قرب علـــى أهدافها ونتائجها 
تجـــاه فئاتها المســـتفيدة، وتقديـــم الدعم 
المناســـب لتحويـــل األفـــكار المتقدمة إلى 
أعمال مؤسسية مســـتدامة تعود بالفائدة 
علـــى حيـــاة المســـتفيدين وتحقـــق أوجـــه 

التكافل المجتمعي بمعناه الصحيح.
وتنظر اللجنة في عدد من المعايير النوعية 
لـــدى تقييـــم األعمال المشـــاركة والمتمثلة 
فـــي جوانب التميز واالســـتدامة وااللتزام 
في ادارة وتنفيذ المشـــروع، والقدرة على 
إبـــرام شـــراكات فاعلـــة مـــع الجهـــات ذات 
العاقـــة، وقياس أثر التنفيـــذ على الفئات 
المســـتهدفة، وطبيعة الخبرات المكتســـبة 
جوائـــز  أو  شـــهادات  علـــى  والحصـــول 
فـــي مجـــال عمـــل المشـــروع، واإلنجازات 
واإلسهامات السابقة لصاحب المشروع أو 

الفريق فـــي المشـــاريع التطوعية األخرى. 
وأخيرا، علـــى المؤهلين للفوز أن يجتازوا 
الشـــخصية  المقابـــات  لجنـــة  متطلبـــات 
التـــي يقـــدم فيهـــا عـــرض مفصـــل لطبيعة 
المشـــروع، ويتم من خال المقابلة قياس 
المعاييـــر المطلوبة مقارنـــًة بما تم تقديمه 

عند فتح باب االشتراك.
وتقـــدم جائـــزة صاحبـــة الســـمو الشـــيخة 
للعمـــل  خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت  حصـــة 
الشـــبابي التطوعي مكافآت نقدية مجزية 
تقـــدم علـــى مرحلتيـــن بحســـب إنجـــازات 
العمـــل وذلـــك ألفضـــل عمليـــن تطوعيـــن 
 10000 بقيمـــة  الفـــردي  المســـتوى  علـــى 
دينـــار للمركـــز األول، و6000 دينار للمركز 
الثاني، وجائزتين على المستوى الجماعي 
تبلـــغ قيمتهـــا 14000 دينـــار للمركز األول، 
و10000 دينـــار للمركـــز الثاني. وُيشـــترط 
للمشـــاركة في الجائـــزة، أن يكون المتقدم 
للجائزة بحريني الجنسية ويتراوح عمره 
بيـــن 18 و35 عامـــا، وأن تكـــون األعمـــال 
المشـــاركة تحـــت مظلة تنظيمية رســـمية، 
أي تابعة إلحدى المؤسســـات التعليمية أو 
الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني.

صاحبة السمو الملكي تكرم فهد ياقوت من فريق “كن مستعدا” الفائز بالمركز الثاني عن المستوى الجماعي للجائزةصاحبة السمو الملكي تكرم سلمان السندي الفائز بالمركز األول عن المستوى الفردي للجائزةجانب من تسليم جائزة الشيخة حصة في دورتها األولى

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

االستعدادات تتواصل لإلعالن عن الفائزين بجائزة الشيخة حصة
ــف بــــالــــمــــشــــروعــــات الـــشـــبـــابـــيـــة الـــتـــطـــوعـــيـــة ــريـ ــعـ ــتـ ــلـ مـــنـــصـــة لـ
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تشجيع األساليب البيئية الخضراء بأسلوب حضاري الفت
سمو محافظ الجنوبية: تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية في القطاعات كافة 

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
اجتماعـــا تنســـيقيًا حول أهـــم المبادرات 
البيئية والمجتمعية في نطاق المحافظة، 
بحضـــور عـــدد من كبـــار المســـؤولين من 

ممثلي مختلف الجهات الحكومية.
ســـموه  أكـــد  االجتمـــاع،  بدايـــة  فـــي 
ســـعيها  فـــي  ماضيـــة  المحافظـــة  أن 
الـــدءوب؛ لتحقيق المزيـــد من المنجزات 
كافـــة  فـــي  الوطنيـــة  والمكتســـبات 
مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق  القطاعـــات 
مختلـــف األجهـــزة الحكومية فـــي تنفيذ 
فـــي  التنمويـــة  والمبـــادرات  المشـــاريع 
المجال البيئـــي والمجتمعي في مختلف 
أرجاء المحافظة، تحقيقا لمبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة وإبـــراز األهـــداف الحضارية 

الرائدة.

دعـــم  أن  إلـــى  المحافـــظ  ســـمو  وأشـــار 
أهداف التنميـــة البيئية والمجتمعية في 
المبـــادرات والبرامج القادمـــة يعزز الحد 
مـــن الظواهـــر البيئيـــة مـــن خـــال وضع 
خطط لتنفيذ المبـــادرات الكفيلة بتوفير 
عاليـــة،  جـــودة  ذات  خدمـــات  وتقديـــم 

والتي من شـــأنها تحقيق رؤى وتطلعات 
األهالي والمواطنيـــن لمجتمع أكثر تقدم 

ونماء.
وأضـــاف ســـموه أن المحافظـــة تحتضن 
التنـــوع  تبـــرز  التـــي  المقومـــات  كافـــة 
البيولوجي ومشـــاريع الرقعـــة الخضراء 

في المرافق البيئيـــة والمنتزهات، والتي 
تعد نمـــاذج حضاريـــة ومســـتدامة، تعزز 
مـــن دور الوعـــي المجتمعـــي فـــي إتبـــاع 
األساليب البيئية الخضراء وتشجع على 
اإلســـهامات اإليجابية بأســـلوب حضاري 

الفت.
وأعـــرب الحضـــور من كبـــار المســـؤولين 
وممثلي الجهات الحكومية عن شـــكرهم 
للنهـــوض  الجنوبيـــة  محافـــظ  لســـمو 
الوعـــي  وتعزيـــز  المحافظـــة  بمجتمـــع 
البيئي والمجتمعي، مؤكدين دعمهم في 
مختلـــف المبادرات البيئيـــة والمجتمعية 
التـــي تنهـــض بتقـــدم وازدهـــار المجتمع، 
بلـــورة عـــدد مـــن  والبحـــث فـــي ســـبيل 
البرامج المســـتقبلية ودراســـة المزيد من 
المشاريع المتعلقة بتنمية القطاع البيئي 

والمجتمعي المستدام.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا تنسيقيًا عن أهم المبادرات البيئية والمجتمعية بالمحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
للـــوزارة  العـــام  بالديـــوان  الزيانـــي، 
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  أمـــس 
الخيريـــة الملكيـــة مصطفى الســـيد، 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  بحضـــور 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
أشـــاد  اللقـــاء،  وأثنـــاء  خليفـــة.  آل 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  بالجهـــود  الوزيـــر 
فـــي  الملكيـــة  الخيريـــة  المؤسســـة 
األعمـــال اإلنســـانية والخيريـــة، من 
خال المشاريع الخيرية والمبادرات 
اإلنســـانية الرامية إلغاثة المنكوبين 
علـــى  المحتاجيـــن  ومســـاعدة 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 

وإســـهاماتها المتواصلـــة فـــي أعمال 
الخيـــر ورعايـــة األيتـــام. فيمـــا هنـــأ 
بالثقـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  الســـيد 
وزيـــًرا  بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة 
للخارجيـــة، متمنًيـــا لســـعادته دوام 
التوفيـــق والنجـــاح، مشـــيًدا بالدعم 
وزارة  تقدمهـــا  التـــي  والمســـاندة 
الخارجية ألنشـــطة المؤسســـة على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي. وتم 
أوجـــه  اســـتعراض  اللقـــاء،  أثنـــاء 
التعاون والتنسيق الثنائي المشترك 
الخارجيـــة والمؤسســـة  بيـــن وزارة 
الخيريـــة الملكيـــة فـــي كل مـــا مـــن 
شـــأنه تعزيز وإبراز جهود المؤسسة 

في العمل اإلنساني.

تعزيز التنسيق بين “الخارجية” و”الخيرية الملكية”

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامةالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تفقد وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
الثـــروة  ووكيـــل  أبوالفتـــح  نبيـــل 
الحيوانية خالد أحمد  بوزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمـــل  مســـتجدات  آخـــر  العمرانـــي 
الزراعيـــة  المختبـــرات  مشـــروع  فـــي 
فـــي هـــورة عالـــي، الـــذي تبلـــغ كلفتـــه 
نحـــو مليونـــي دينـــار، والـــذي وصـــل 
إلـــى مراحلـــه النهائيـــة وفـــق الجدول 

الزمني.
واطلـــع وفـــد الـــوزارة علـــى جاهزيـــة 
المختبرات التي تخدم وكالة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة إلـــى جانـــب وكالة 
الثروة الحيوانية من خال مختبرات 

مشتركة وتخصصية.
يعـــد  المشـــروع  إن  أبوالفتـــح  وذكـــر 
مـــن المشـــاريع النوعية على مســـتوى 
تفرعاتـــه  بجميـــع  الزراعـــي  القطـــاع 

رافـــدا  وســـيكون  البحريـــن،  بمملكـــة 
مهمـــا للنهـــوض بالقطاعـــات المختلفة 
تقديـــم خدمـــات مميـــزة وذات  عبـــر 
جودة إلى الموردين للســـلع المختلفة 
مـــن النباتـــات والحيوانـــات واللحـــوم 
والجهـــات ذات العاقـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن الوكالة لن تدخر جهدا في تسخير 
المبـــادرات  لتنفيـــذ  اإلمكانـــات  كل 
والمشاريع المساهمة في تعزيز األمن 

الغذائي والتنمية المستدامة للمملكة.
تنفيـــذ  إن  أحمـــد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المشـــروع أخذ في االعتبـــار مطابقته 
التنفيذيـــة  واللوائـــح  للقوانيـــن 
واشتراطات الصحة والصحة النباتية 
الدوليـــة  التجـــارة  بمنظمـــة  الخاصـــة 
واالتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتات 
واالتفاقيات الخاصة بمنظمة الصحة 

الحيوانية.

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا في مكتبـــه الرئيس 
التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصادية 
مـــن  عـــدد  يرافقـــه  حميـــدان  خالـــد 
المسؤولين. وأشاد ميرزا بجهود مجلس 
اســـتقطاب  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
االســـتثمارات التـــي تســـاهم فـــي خلـــق 
فرص عمل جديدة بما يتماشى مع رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030، وقـــال إن 
“هدفنـــا مـــن هـــذا االجتماع هـــو تدارس 
الخطة المســـتقبلية للعمل المشـــترك بين 
قطـــاع الطاقـــة المســـتدامة وعـــدد مـــن 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة ومـــن 

بينها مجلس التنمية االقتصادية”.
آخـــر  حميـــدان  مـــع  ميـــرزا  واســـتعرض 
المشـــاريع واإلنجازات التـــي تعمل عليها 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة وســـبل تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي المشـــترك بيـــن الهيئـــة 

ومجلـــس التنمية االقتصاديـــة؛ من أجل 
مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها.

وذكـــر حميـــدان أن المجلـــس يعمل على 
المباشـــرة  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
الـــى المملكـــة مـــن خـــال التركيـــز علـــى 
قطاعات معينة تخدم التطور واالزدهار 
االقتصادي لمملكة البحرين، بما في ذلك 
القطاعـــات الحديثـــة مثـــل التكنولوجيـــا 
المالية والثورة الصناعية الرابعة، والتي 

ســـتوفر فرص عمل في السوق المحلية، 
وأضاف بأن مجلس التنمية االقتصادية 
يعمل بشكل مباشر مع مختلف الوزارات 
الجهـــود  لدعـــم  الحكوميـــة  والهيئـــات 
الراميـــة الـــى تعزيـــز البيئة االســـتثمارية 
فـــي المملكة. وفي ختـــام االجتماع، أكد 
الحضـــور أن مجلس التنمية االقتصادية 
سيبذل قصارى جهده لتوطيد العاقات 

القائمة لتحقيق األهداف المنشودة.

لقطة تذكارية على هامش اللقاءوكيال الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية يتابعان مستجدات العمل في مشروع المختبرات الزراعية

تدارس آلية للتعاون بين “المستدامة” و”التنمية االقتصادية”“المختبرات الزراعية” في مراحله النهائية
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محمد  الدولي  والمحكم  القانوني  المستشار  أكد 
بوحسين أن الصفات اللصيقة بالملكية هي “العفو” 
كان  مــردفــا، وإن  والــشــدائــد،  المحن  والــعــون عند 
ضوابطه  ويضع  الدستور  ينظمه  الملكي”  “العفو 
وقيوده القانون، إال أنه جرت العادة الملكية على 
بالقواعد  التقيد  دون  الملكي”  “العفو  يصدر  أن 
اإلنسانية  الفطرة  على  مرتكزا  والقانون،  الشكلية 
لجاللة الملك الذي يعتبر قلبه وإنسانيته دستوره 

في تعامله مع شعبه.
وأشار في بيان أمس، إلى اللفتة السامية لجاللة الملك”بالعفو الملكي” قد 
كل  لعوائل  واآلبــاء  والزوجات  األمهات  بقلوب  الفرح  معاني  كل  أدخلت 
من شملهم “العفو الملكي”، داعيا لجاللته بالعمر المديد والصحة والعافية.
وتابع: إن صدور العفو الملكي بهذه المرحلة التي يمر بها العالم والمنطقة 
عليها  البناء  يجب  ومــؤشــرات  إيجابية  دالالت  يحمل  أمــر  لهو  خصوصا 
بكل  مسؤوليته  موقع  من  كل  الجميع  وتعاون  بتالحم  القادمة  للمرحلة 
المستويات من منطلق “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”، وأن يكون 
الوطن وحماية سيادته وتنميته بجميع  العين على هذا  البناء هو  هدف 
األحباب  وعــودة  الشمل  لّم  أجمل  فما  بقوله،  بوحسين  خاتما  القطاعات، 

وفرحة التالقي بعد الفراق.

بوحسين: قلب جاللة الملك “دستور” المملكة نواب لـ “^”: تغليظ القوانين لمواجهة مافيا التجار
ــات والـــمـــخـــازن ــ ــح ــ ــم ــ ــم وال ــاعـ ــطـ ــمـ ــى الـ ــلـ ــات عـ ــ ــم ــ شــــن ح

على محالت  الرقابة  تشديد  إلى  نــواب  دعا 
االستهالكية  والــمــواد  الــغــذائــيــة  السلع  بيع 
ــى الـــمـــخـــازن، مــوضــحــيــن بـــأن “هــنــالــك  وعــل
ضرورة ملحة لتغليظ قوانين مكافحة الغش 
التجاري؛ حماية للناس ولصحتهم العامة من 

عبث مافيا الربح التجاري”.
االقتصادية  اللجنة  عضو  أكــد  جــانــيــه،  مــن 
المطالبة  بــأن  العامر  أحمد  الــنــواب  بمجلس 
الدورية  التفتيش  بعمليات  الرقابة  بتشديد 
المفاجئة على المطاعم والمحالت والمخازن 
تغليظ  نحو  االتجاه  وأن  بالجديدة،  ليست 
الغش  لمافيا  ــردع  ل شعبي؛  مطلب  العقوبة 
المستهلكين  تــحــاول خـــداع  الــتــي  الــتــجــاري 

وسرقة أموالهم.
بالقول:  “البالد”  لــ  بتصريحه  العامر  وأضاف 
على  الرقابية  األداة  سنشدد  رقابية  “كجهة 

ــنــاه بــأكــثــر من  ــذي تــنــاول ــ هـــذا الــمــوضــوع ال
البحريني  المجتمع  لحماية  سابقا؛  مناسبة 
ــرار لــهــذه الــمــمــارســات، خصوصا  مــن أي اضـ
الخدمة  ونيل  العامة،  الصحة  مستوى  على 

االستهالكية المطلوبة”.
المستهلكين  بــشــكــاوى  لــأخــذ  الــعــامــر  ودعـــا 
بــشــكــل أكـــبـــر؛ كــونــهــا بــوصــلــة تــحــدد مــســار 

األولويات الراهنة.
بــــدوره، قـــال الــنــائــب عــبــدهللا الـــدوســـري إن 

معا  والمستهلك  المحلية  الصناعة  حماية 
الغش  من  للحد  صــارمــة؛  قوانين  بسن  تبدأ 
ال  الراهنة  القوانين  بــأن  موضحا  الــتــجــاري، 
تلبي الطموح وتشجع على التالعب بالسلع، 
وعلى بيع البضائع الفاسدة، والٌمقلدة، مردفا 

“لنا في مخزن قرية الهمله آية”.
الدوسري على ضرورة وجود عزيمة  وشدد 
تحارب  التي  القوانين  بسن  تكمن  صــادقــة  
 - تعزز  والتي  المستهلك،  بصحة  المتاجرة 

والخدمة  السلعة  بنيل  حقوقه  المقابل-  في 
من  اكثير  تجارب  بــأن  مؤكدا  المطلوبتين، 
المملكة  وأولــهــا  الجانب  بــهــذا  الــجــوار  دول 
ــســعــوديــة يــحــتــذى بــهــا، وتــمــثــل  الــعــربــيــة ال

انموذجا. 
إبراهيم  الــنــائــب  قــال  ــه،  ذاتـ الصعيد  وعــلــى 
الــنــفــيــعــي بـــأن هــنــالــك مـــن يــهــتــم بــالــجــانــب 
وأمنهم  الناس،  صحة  حساب  على  الربحي 
وأمانهم، وبأن هنالك عدم تتبع رسمي دقيق، 
لضمان عدم وقوع المستهلك في فخ )الغش 

التجاري( الُمضر بصحته وبصحة عائلته.
بيع  ظــاهــرة  تنامي  أن  إلــى  النفيعي  وأشـــار 
المأكوالت والماركات الغذائية واالستهالكية 
وبجودة  المناطق،  من  العديد  في  الٌمقلدة 
منخفضة بسعر الماركة األصلية، يؤكد غياب 

الرقابة الصارمة والمنشودة.

إبراهيم النفيعي عبدالله الدوسري أحمد العامر

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل أن حقوق اإلنسان في مملكة 
البحرين تعد ثقافة أصيلة وقانونا 
شتى  في  راسخة  وممارسة  ثابتا 
مــجــاالت الــحــيــاة. جـــاء ذلـــك لــدى 
لقائها، بمكتبها صباح أمس، رئيس 
ــاء لــجــنــة حــقــوق اإلنــســان  ــضـ وأعـ
زينل  ــــواب.وأشــــادت  ــن ــ ال بمجلس 
بــحــرص ورعـــايـــة واهــتــمــام عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، فـــي دعــم 
وتــطــويــر مــجــال حــقــوق اإلنــســان 

والــمــبــادرات  البحرين،  مملكة  فــي 
الحضارية الحقوقية للمملكة عربيا 
الشكر  خالص  عن  ودوليا.وأعربت 
المرسوم  لصدور  التقدير  وعظيم 
بعض  عــن  بالعفو  السامي  الملكي 
إنسانية  لـــدواع  عليهم  المحكوم 
حيث  الراهنة،  الظروف  ظل  وفي 
بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 
٩٠١، ما يؤكد حرص جاللة الملك 
وفق  اإلنــســان  حــقــوق  تعزيز  على 
المبادئ الدولية، والرؤية اإلنسانية، 

للقائد الحكيم ووالد الجميع.

زينل: “حقوق اإلنسان” بالبحرين ثقافة راسخة

المنامة - النيابة العامة

المحرق  محافظة  نــيــابــة  رئــيــس  صـــرح 
ــأن الــنــيــابــة الــعــامــة  عــبــدهللا الــــــذوادي بـ
الجرائم  مكافحة  إدارة  من  بالغا  تلقت 
صوتيا  تسجيال  بــرصــدهــا  اإللكترونية 
ــتــواصــل  ــع ال ــواقـ ــد مـ ــر أحــ ــتــــداوال عــب مــ
ــارا كــاذبــة  ــ ــب االجـــتـــمـــاعـــي يــتــضــمــن أخــ
بـــإجـــراءات  تتعلق  لــشــائــعــات  وتـــرويـــج 
كورونا،  وبــاء  انتشار  من  للحد  المملكة 
ــهــا الــمــســاس بــالــســلــم األهــلــي  ــن شــأن مـ
فرض  قبيل  من  العام  باألمن  واإلضـــرار 
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كإجراء للحد من انتشار وباء الكورونا، 
التوصل  تــم  التحريات  مــن خــالل  ــه  وأن

لهوية المتهم.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها 
اعترف  الذي  المتهم  البالغ واستجوبت 
ــيــه، فــأمــرت النيابة  بــمــا هــو مــنــســوب إل

التحقيق  ذمــه  على  احتياطيا  بحبسه 
تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجله.

بصفتها  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أن  ــد  أكـ فــيــمــا 
ــة عـــن الــمــجــتــمــع بـــصـــدد الـــدعـــوى  ــب ــائ ن
بضمان  خاللها  مــن  ومعنية  الجنائية، 
حزم  بكل  ستتصدى  واســتــقــراره  أمــنــه 
وفـــي إطـــار الــقــانــون لــكــل مــن ينشر أو 
ــار  ــداول مــثــل تــلــك األخــب ــ يــســهــم فـــي تـ
من  التي  المغرضة  والشائعات  الكاذبة 
المجتمع،  وترويع  البلبلة  احــداث  شأنها 
خــصــوصــا فـــي تــلــك الـــظـــروف الــراهــنــة 
التي تستدعي تكاتف الجميع ومساندة 
الجهود  في  الــدولــة  ومؤسسات  أجهزة 
ذلك  مواجهة  في  تبذلها  التي  المضنية 
ــون في  ــمــواطــن ال يــعــتــمــد  الـــوبـــاء، وأن 
الحصول على المعلومات على ما يصدر 
عن الجهات الرسمية المختصة بالمملكة.

ج إشاعة فرض حالة الطوارئ حبس مروِّ

محمد بوحسين

شفافية اإلعالم الرسمي أمّدت الجمهور بالمعلومات األكيدة
الرميحي: مواقع التواصل االجتماعي منصات لنشر الشائعات بشأن “كورونا”

أكد وزيــر شــؤون اإلعــالم علي 
الـــرمـــيـــحـــي، فـــي خــــالل لــقــاء 
مـــع رؤســـــاء تــحــريــر الــصــحــف 
المحلية، أن شفافية المعلومات 
المعنية  الجهات  عن  الــصــادرة 
إنجاح  فــي  كبير  دور  لها  كــان 
وهو  والوقاية،  التعامل  خطط 
في  جلية  بــصــورة  انعكس  مــا 
والمقيمين  المواطنين  اتــبــاع 
لـــــــإرشـــــــادات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الصادرة، وجسد وعي المجتمع 
عبر  يرد  بما  وثقته  البحريني، 
اإلعــــالم الــرســمــي بــالــرغــم من 
الذي  التشويش  تحدي  وجــود 
بعض منصات  عــن  يــصــدر  قــد 
بنشر  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
المغلوطة  المعلومات  وتــداول 
الثقة  تبقى  ولكن  واإلشاعات، 
الرسمي  اإلعـــالم  منصات  فــي 
العتيدة  البحرينية  وصحافتنا 
الشارع  لــدى  معتمدة  كمصادر 
المعلومات  الستقاء  البحريني 
واألخبار الصحيحة والمؤكدة.

التعامل  أن  الـــوزيـــر  وأوضــــح 
اإلعالمي على الصعيد المحلي 
مع مستجدات الوضع الصحي 
ــة اإلعــــــالن عن  ــدايـ ــذ بـ ــم مــن تـ
إذ  تــاريــخــه،  وحتى  حالة  أول 
أكثر  المعنية  الجهات  أصــدرت 
ــا إلــى  مـــن 50 بــيــاًنــا صــحــافــًي
الصحافية  المؤتمرات  جانب 
ــل بــيــان  الـــتـــي عـــقـــدت مـــن أجــ
المتصلة  ــتــطــورات  ال مختلف 
بــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
19(، وهو ما  المستجد )كوفيد 
البحرين  مملكة  الــتــزام  يــؤكــد 
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــة وشـ ــيــ ــداقــ ــصــ ــمــ ــ ــال ــ ب
المتصلة  المعلومات  وانسياب 

بهذا الوباء وانتشاره.
شــؤون  وزارة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــا عبر  ــ ــالم تـــواصـــل دورهـ ــ اإلعـ

مختلف منصاتها اإلعالمية في 
التوعية بسبل الوقاية، كما يتم 
الخاصة  الــبــرامــج  على  العمل 
الطارئ  الظرف  بهذا  المتصلة 
ــتــعــاون  بـــصـــورة تــبــرز مــــدى ال
المعنية  الرسمية  الجهات  بين 
فيروس  انتشار  مكافحة  فــي 

كورونا المستجد.
مــا  عـــلـــى أن  الــــوزيــــر  وشــــــدد 
لمسناه من تفاعل وتعاون من 
عاماًل  كان  البحريني  المجتمع 
أساسًيا في دعم نجاح الجهود 
الوطني  الفريق  مــن  المبذولة 
ــا  ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـ ــل ل

المستجد.
ــــوضــــع  ال هـــــــذا  أن  وأوضــــــــــح 
االســتــثــنــائــي شــهــد الــتــعــاون 
المعهود والمستمر من السلطة 
عبر  كــانــت  والــتــي  التشريعية 
ــواب  ــنـ ــــشــــورى والـ مــجــلــســي ال
التفهم  مــن  عالية  درجـــة  على 
السلطة  مــع  الوثيق  والــتــعــاون 
أسهم  الـــذي  األمـــر  التنفيذية 
ــز مــخــتــلــف  ــزيـ ــعـ ــي دعـــــم وتـ فــ
الــمــعــالــجــات وفـــًقـــا لــتــطــورات 
معايير  واتباع  الصحي  الوضع 
ــة هـــذا  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ دولـ

التحدي العالمي الجديد، األمر 
المملكة  بـــه  اســتــحــقــت  الــــذي 
إشادة منظمة الصحة العالمية، 
وهي أعلى جهة دولية مراقبة 
األممي؛  الصعيد  على  للجهود 
ــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
التعامل  في  يحتذى  أنموذًجا 

مع الفيروس.
ــالم  ــؤون اإلعـ ــر شــ ــ وأشــــاد وزي
بــمــا تــم اتـــخـــاذه مــن خــطــوات 
وإجراءات احترازية في إطار 
لمكافحة  الوطني  الفريق  عمل 
الــذي تضمن  كــورونــا،  فيروس 
الــجــهــود الـــدؤوبـــة لــقــوة دفــاع 
البحرين ووزارة الداخلية وكل 
للصحة  األعــلــى  المجلس  مــن 
جــانــب  ــــى  إل الــصــحــة  ووزارة 
والــمــؤســســات  الــجــهــات  جميع 
هذه  مــن  جعل  مــا  الحكومية، 
خط  بمثابة  مجتمعة  الجهود 
هذا  مــع  للتعامل  األول  دفـــاع 

الوضع االستثنائي.
ــيــــحــــي الــتــحــيــة  ــرمــ ــ ووجــــــــه ال
لــــلــــمــــؤســــســــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
واإلعـــالمـــيـــة فـــي نــشــر ثــقــافــة 
الوطنية،  اللحمة  وتعزيز  الوعي 
والفخر  بــاالعــتــزاز  “نشعر  وقــال 

ــا الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــن ــ ــات ــســ ــؤســ ــمــ ــ ب
تعزيز  في  وبدورها  واإلعالمية 
الخطط الرامية الحتواء انتشار 
ــذي كــان عنصًرا  هــذا الــوبــاء، وال
حيوًيا في دعم الجهود الوطنية 
المخلصة في رفع مستوى الوعي 
لـــدى الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن”، 
وأضــــــاف “لـــيـــس بــغــريــب على 
أبــنــاء هــذا الــوطــن مــن منتسبي 
الــجــســد الــصــحــافــي واإلعــالمــي 
الوطنية  الجهود  لدعم  إقدامهم 
التي تصب في مصلحة كل من 

يعيش على أرض البحرين”.
ــد الـــرمـــيـــحـــي فــــي خــتــام  ــ ــ وأك
ــجــهــود  ــل ال ــواصــ ــ تــصــريــحــه ت
واإلعــالم  للصحافة  المسؤولة 
نحو مزيد من إبراز المعلومات 
تجاه كل ما يتصل باإلجراءات 
ــروس كـــورونـــا  ــ ــي الحــــتــــواء فــ
بكل  ــيــوم  ال الــمــاثــل  المستجد 
هــذه  دور  يــدعــم  بــمــا  شفافية 
ــنـــيـــة لــلــفــريــق  الـــجـــهـــود الـــوطـ
الــوطــنــي لــمــكــافــحــة فــيــروس 
ــمــســتــجــد )كــوفــيــد  ــا ال ــ ــورون ــ ك
الوطنية  وحدتنا  وتعزيز   ،)19
ــا االجـــتـــمـــاعـــي في  وتــمــاســكــن

مواجهة هذا الوباء.

المنامة - بنا

البحرين ال تفرِّط في أمِنها وال بحقوق مواطنيها
البحريــن فــي تقــدم، هــذا األمــر الــذي ينبغــي أن نعتــرف بحصوله، بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الثانية عشــرة لليوم 
العربي لحقوق اإلنســان، والذي يصادف الســادس عشــر من شــهر مارس كل عام، هذا األمر الذي ينبغي أن نفتخر به 
وبخطواتنا الجادة لتعزيز الحقوق اإلنســانية األصيلة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى، الذي أطلق المشــروع اإلصالحي لجاللته وأكد من خالله على احترام حقوق 

اإلنسان.

الصحة  فـــي  الــحــق  تــعــزيــز  إن 
كمثال، يظهر لنا بوضوح ونحن 
نعيش مرحلة التصدي لفيروس 
تظافر  ونرى  المستجد،  كورونا 
بقيادة  الوطني  الفريق  جهود 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ب ســـلـــمـــان 
حفظه هللا ورعاه بمعية الجهات 

المختصة، 
الــدولــة ال تتخلى عن  ونــرى أن 
ــثــقــة في  ــيــهــا، عــلــيــنــا ال مــواطــن
مــجــهــودات الــحــكــومــة كــمــا أكــد 

والتأكد  الداخلية،  وزيــر  معالي 
تعمل  الــمــوقــرة  الــحــكــومــة  أن 
لضمان  تعمله  أن  بــوســعــهــا  مــا 
لجميع  الصحية  الرعاية  حقوق 
في  هــم  مــن  حتى  المواطنين، 

الخارج.
وفي المرحلة ذاتها، ُيطل علينا 
 901 عن  السامي  الملكي  العفو 
محكوم من نزالء مركز اإلصالح 
والتأهيل، ليضيف فرحًة أخرى 
باإلحساس  األفــراح،  عهد  فوق 
ــي لــجــاللــتــه،  ــراقــ ــ ــي ال ــانـ ــسـ اإلنـ

والقلب الكبير المتسامح، فضالً 
قانون  تطبيق  في  التوسع  عن 
العقوبات البديلة رقم )17( لعام 
ا  2017، الذي ُيعد ابتكاًرا قانونيًّ
تــمــيــزت بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
إلعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لـــإصـــالح 
والتأهيل واالندماج الجديد في 

المجتمع.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــتــحــرك 
األمــام،  إلــى  التشريعية  العجلة 
ومرونتها  الجديدة،  بتعديالتها 
ــار حــقــوق  ــيـ ــعـ ــتــــي تـــتـــخـــذ مـ ــ ال

ــتــقــدم في  اإلنـــســـان مــنــهــًجــا وال
األداء  وتطوير  الحريات  تعزيز 
حيث  وغاية،  طريًقا  الحكومي 
التعديل في بعض أحكام قانون 
الجنسية البحرينية لعام 1963، 
ــتــعــديــل فـــي بــعــض أحــكــاِم  وال
ــاِت الــمــدنــيــة  ــعـ ــرافـ ــمـ قـــانـــون الـ
والتجارية رقم )12( لعام 1971 
ــا،  ــقــضــاء إلــكــتــرونــيًّ لــتــســريــع ال
الوساطة  قانون  إلــى  باإلضافة 

يعد  الـــذي  الــمــنــازعــات  لتسوية 
ا هو اآلخر. ابتكاًرا قانونيًّ

ومن خالل ما سبق، ال نستغرب 
هي  البحرين  مملكة  تكون  أن 
التي تقدم تلك المبادرة الكبرى 
العربية على يد  الدول  من بين 

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
ــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  ب حـــمـــد 
بالدعوة  البحرين  مملكة  ملك 
ــعــربــيــة  ــاء )الــمــحــكــمــة ال ــشــ ــ إلن
تــنــال  وأن  ــان(،  ــســ ــ اإلن لــحــقــوق 
بمعالي  ممثلة  البحرين  مملكة 
ــفــريــق أول  ــيــة ال ــداخــل وزيــــر ال
الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــدهللا آل 
خليفة حفظه هللا وسام األمير 
نايف لأمن العربي من الدرجة 
األولـــــى، هــكــذا هـــي الــبــحــريــن، 
تخطو واثقًة شجاعة، ال تفرط 
ــي حــقــوق  فــ ــا، وال  ــهــ ــ ــِن أمــ ــي  فــ

مواطنيها.

بقلم: د. سوسن كمال

عضو مجلس النواب

سوسن كمال

علينا الثقة 
في مجهودات 

الحكومة

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



“اإلسكان” تتأهب إلطالق منصتها اإللكترونية بحلة جديدة
أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان   وزيـــر  أكـــد 
الـــوزارة في صدد تدشـــين موقع إلكتروني 
بحلـــة جديدة، يضـــم حزمة مـــن الخدمات 
والتســـهيالت للمراجعين أصحاب الطلبات 
اإلســـكانية وأصحـــاب الطلبـــات الجديـــدة 
وبالجـــودة  اإلنجـــاز  ســـرعة  فـــي  تســـاهم 

المطلوبة.
الموقـــع  أن  إلـــى  اإلســـكان  وزيـــر  وأشـــار 
اإللكترونـــي يأتـــي ثمرة لرؤية الـــوزارة في 
والدخـــول  التقنيـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
فـــي العالم الرقمي، وتماشـــيا مـــع توجهات 
الحكومـــة فـــي هـــذا الشـــأن، وكذلـــك مـــن 
منطلق حرص الوزارة على تقديم خدمات 
ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة 
زمنية ممكنة، حيث توفر الخدمات سهولة 
التصفح وانتقال الطلب من قســـم إلى آخر 

دون الحاجة للمعامالت الورقية.
األنظمـــة  أتمتـــة  إلـــى  “نســـعى  وأضـــاف: 

وتقديـــم  اإلســـكان  بـــوزارة  بهـــا  المعمـــول 
كمـــا  المواطنيـــن،  لجميـــع  مميـــزة  خدمـــة 

ستظل أبواب الوزارة مفتوحة للجميع”.
كما أوضح الوزير أنَّ الخدمات اإللكترونية 
تتميز بارتباطها المباشـــر بقاعـــدة البيانات 
اإلسكانية التي ترتبط و تتكامل مع قواعد 
البيانـــات التابعـــة للعديـــد من المؤسســـات 
والجهات الحكومية المختلفة، مما سيوفر 
آنيـــة ومحدثـــة ودقيقـــة بصـــورة  بيانـــات 
مســـتمرة، مضيفا في الوقـــت ذاته أن هذه 
الخدمـــة، إضافة إلى الخدمات اإللكترونية 
الجديدة التـــي اطلقتها الوزارة مؤخرا عبر 
الموقـــع اإللكتروني تغني أصحاب الطلبات 
اإلســـكانية أو الراغبين فـــي التقدم بها عن 
الحاجة للحضور الشـــخصي لمبنى الوزارة، 
مما ســـيخفف االزدحام بنسبة تزيد عن 75 
بالمئـــة، كما ســـيقلص الوقت الـــالزم إلنجاز 
المعامـــالت، حيـــث تســـتقبل الـــوزارة نحو 

114 ألف طلب استعالم  سنويا”.
ونـــوه “الحمـــر” إلى أن أبـــرز الخدمات التي 
الجديـــدة  اإللكترونيـــة  المنصـــة  تضمهـــا 
للـــوزارة هـــي خدمـــة تقديـــم طلـــب جديد، 
خدمـــة تحديـــث الطلبـــات القائمـــة، خدمة 
إرفاق التقرير االئتماني “البنفت” إلكترونيا، 
مـــن  للمنتفعيـــن  الصيانـــة  طلـــب  خدمـــة 
المشاريع اإلسكانية، خدمة تنزيل الخرائط 
اإلســـكانية، وغيرهـــا، كمـــا أوضـــح أن هذه 
المنصة ســـتكون شـــاملة تجيب عن أسئلة 
المراجعيـــن عبر األبـــواب المتوفـــرة بها، إذ 
تتضمن نبذة عن هيكل الوزارة ومعلومات 
عـــن برنامـــج الســـكن االجتماعـــي “مزايـــا” 
تشمل الممولين والمطورين العقاريين، كما 
توفـــر نافذة خاصة تحتـــوي على مجموعة 
المتكـــررة،  لالستفســـارات  األجوبـــة  مـــن 

وغيرها من األبواب األخرى.
ويعد تحديث المنظومة اإللكترونية لوزارة 

اإلسكان إحدى ثمار الخطة اإلسكانية التي 
شـــرعت الـــوزارة فـــي تنفيذهـــا منـــذ مطلع 
العـــام 2012، حيث اســـتطاعت الوزارة من 
خـــالل تلـــك الخطـــة أن تســـتحدث قاعـــدة 
بيانـــات جديـــدة لبيانـــات المواطنيـــن وفق 
أعلى المواصفـــات الفنيـــة، وربطها بقواعد 
البيانات في عدد من الوزارات ذات الصلة، 
لتســـهيل الحصول على المعلومات الالزمة 

الخاصة بالمواطنين تلقائيا.
الشـــهر  مطلـــع  أطلقـــت  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
اإللكترونيـــة  التحديثـــات  الجـــاري خدمـــة 
عـــن طريق زيـــارة الموقـــع، ويمكـــن لجميع 
المراجعيـــن عمـــل التحديثات عبر المســـح 
علـــى الرمز الشـــريطي “الباركود” من خالل 
التحديثـــات  وهـــذه  المحمولـــة،  هواتفهـــم 
تحديثـــات  العامـــة،  التحديثـــات  تشـــمل، 
التخصيـــص، تحديثـــات عـــالوة “الســـكن”، 

وتحديثات أخرى.

المنامة - وزارة اإلسكان

“المرور” تدعو إلنجاز المعامالت إلكترونيا
”skiplino“ االســـتفادة مـــن خدمـــة الحجـــز المســـبق عبـــر تطبيـــق

فــي إطــار الجهــود الوطنيــة االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونــا، أعلنت اإلدارة العامة للمرور، تقليص الحضور الشــخصي 
بالمبنى الرئيس واقتصاره على المعامالت التي تتطلب ذلك، منوهة في الوقت ذاته إلى أهمية إنهاء الخدمات عبر تطبيق األجهزة 
الذكية etraffic وبوابة الحكومة االلكترونية Bahrain.bh والمتاحة على مدار الساعة، داعية لالستفادة من خدمة الحجز المسبق 
للمعامالت التي تستوجب الحضور من خالل تطبيق األجهزة الذكية skiplino؛ لتفادي كثافة المراجعين في قاعات تقديم الخدمة.

وتقتصر الخدمات التي تســـتوجب 
الحضور على تحويل أرقام وملكية 
واســـتبدال  وإصـــدار  المركبـــات، 
أرقـــام  تمليـــك  التعلـــم،  رخـــص 
المركبـــات، إصـــدار شـــهادات إلغـــاء 
رخصـــة قيـــادة أو مركبـــة، تجديـــد 

الرخصة لمن يســـتوجب حضورهم 
لفحص النظر من كبار السن، خدمة 
إلغـــاء المركبـــة، مباشـــرة الحوادث 
المروريـــة، ختـــم الرخصـــة الدولية 
األجنبيـــة، تجديـــد رخـــص وســـائل 
الســـياقة  ومدربـــي  العـــام  النقـــل 

ورخصة قيـــادة المركبـــات الثقيلة، 
إجـــراءات  العســـكرية،  الرخـــص 
تصديـــر المركبـــة، االعتـــراض علـــى 
الســـياقة  امتحـــان  المخالفـــات، 
والمحاضـــرة النظريـــة، وتغيير رقم 

المركبة.

وذكـــرت اإلدارة العامـــة للمرور أنها 
اســـتخدام  تشـــجيع  علـــى  عملـــت 
المعامـــالت االلكترونيـــة مـــن خالل 
تخصيـــص جائزة أســـبوعية بقيمة 
الســـحب  خـــالل  مـــن  دينـــار   50
علـــى األرقـــام الشـــخصية لمنجـــزي 
المعامالت إلكترونيا وتستمر حتى 
شهر يونيو 2020، ولقد زادت نسبة 
المعامـــالت االلكترونيـــة بأكثـــر من 

50 % قياسًا بالعام الماضي.
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أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن األرقام الحالية للحاالت القائمة ومصدر إصابتها من الخارج 
تعطينا التطمين الالزم لوضع المملكة الحالي، ولكنها أكدت ضرورة االســتعداد من الناحية الطبية؛ 

الحتمال وجود طفرة بعدد الحاالت القائمة.

وأشارت إلى أنه وضمن اإلجراءات أيًضا في حال 
وجـــود طفرة في عدد الحـــاالت القائمة هو تفريغ 
وحـــدات العنايـــة المركزة وأســـّرة المستشـــفيات؛ 
للحـــاالت  الكاملـــة  االســـتيعابية  الطاقـــة  لتوفيـــر 
الحرجـــة، التـــي تتطلـــب الرعاية الطبيـــة الالزمة، 
مطمئنـــًة الجميـــع بأنـــه تحت أي ظرف ســـيحصل 
المواطنون على جميع مستلزمات الرعاية الطبية 

الالزمة من عالج وغيرها.
وأضافـــت أنه بجانـــب الخطط الطبيـــة وفي حال 
وجـــود طفـــرة فـــي الحـــاالت القائمـــة فإنه ســـيتم 
االضطـــرار إلـــى وضـــع تدابيـــر إضافيـــة لتجنـــب 
المخالطـــة، وســـتكون هـــذه اإلجـــراءات مؤقتـــة 
ولكنهـــا ســـتلعب دوًرا فاعاًل في الحد من انتشـــار 
الفيروس، مؤكـــدًة أن الوضع من النواحي الطبية 
لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا فـــي المملكـــة تحـــت 
الســـيطرة، ولكن من منطلق المســـؤولية الوطنية 
يجـــب أن يتم الحديـــث بواقعية وشـــرح الخطط 
المســـتقبلية الموضوعة للســـيناريوهات المحتملة 

لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقدمـــت وزيـــرة الصحـــة تعازيهـــا الحارة ألســـرة 
وذوي المواطنـــة البالغـــة مـــن العمـــر 65 عاما التي 
توفيت أمس، وكانت تعاني من أمراض وظروف 
صحية كامنة أخرى وكانت إحدى الحاالت القائمة 
لفيروس كورونا، مشـــيرة إلى أنه بحســـب منظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــإن المعرضيـــن للخطر بشـــكل 
أســـاس هـــم كبار الســـن أو الذيـــن لديهـــم أمراض 
كامنـــة مثـــل أمـــراض الضغـــط أو مشـــاكل بالرئة، 
معربًة عـــن تمنياتها مـــن الجميع االهتمـــام باتباع 

اإلرشادات الطبية واإلجراءات االحترازية.
وأكدت الصالح أن السيطرة على انتشار الفيروس 
تتطلب عمال جماعيا مشتركا من قبل الجميع عبر 
االمتناع عن نشـــر الشـــائعات واستقاء المعلومات 
مـــن مصادرها الصحيحـــة، وااللتزام باإلرشـــادات 
الصحية المتعلقة بالنظافة الشـــخصية من غســـل 
األيـــادي بالطريقـــة الصحيحة وتجنـــب االختالط 
باآلخرين، واالمتناع عن حضور التجمعات العامة 

سواء كانت اجتماعية أو دينية أو غيرها.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي  الفريـــق 
“كوفيـــد 19” مســـاء أمـــس فـــي مركـــز ســـمو ولي 
العهـــد للتدريـــب والبحوث الوطنية بالمستشـــفى 
العســـكري؛ للوقوف على مســـتجدات التعامل مع 
الفيـــروس وتطـــورات الحـــاالت القائمـــة، بحضور 
وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزياني، 
الحســـن،  الفريـــق طـــارق  العـــام  األمـــن  ورئيـــس 
بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض  واستشـــاري 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري 
للفيروس المقدم طبيب مناف القحطاني، وعضو 
الفريـــق الوطنـــي استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 

جميلة السلمان.
وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام أن البحرين مســـتعدة 
مســـتوى  فـــي  وتفوقـــت  الفيـــروس،  لمواجهـــة 
اإلجـــراءات االحترازية من الفحـــص والعزل على 
مســـتوى الدول األخرى وقامت بفحوصات تفوق 
الـــدول الكبـــرى علـــى مســـتوى الســـكان، مشـــيًدا 
بتوجيهـــات جاللـــة الملـــك وســـمو ولي العهـــد، ما 
جعـــل البحريـــن مســـتعدة ومنـــذ البدايـــة التخـــاذ 
اإلجراءات المكثفة، وأّهلها ألن تحظى بإشـــادات 
عالميـــة ومنهـــا من قبـــل منظمة الصحـــة العالمية، 
ولقـــد أكدنـــا تطورنـــا خـــالل الفتـــرة الماضيـــة في 
نواحـــي الفحـــص أو الحجـــر أو العـــزل أو العـــالج، 
مشـــيرا إلى أن هناك أسبابا لسرعة انتشار المرض 
كمـــا أعلنـــت المنظمـــة العالميـــة، ومنهـــا التقاعس 
والتأخر في اتخاذ اإلجراءات بشكل مسبق، وهو 
ما اتخذته البحرين في عملها لمواجهة الوباء من 

خطوات استباقية في التصدي لكورونا.
وأكـــد الحســـن أنـــه بأمـــر من ســـمو ولـــي العهد تم 
تكليف الجهات المعنية بتوفير المواد الغدائية لـ 6 
شهور، مشيرا إلى أن إدارة األمن اإللكتروني تتبع 
الشـــائعات وتتخـــذ إجراءاتهـــا المناســـبة لردعهـــا، 
وال داعـــي للتبـــع األخبار من مصادر غير رســـمية، 

إذ يجـــب الحصـــول علـــى األخبـــار مـــن المصـــادر 
الرسمية، منوها إلى أننا نتتبع المخالطات ونتخذ 
اإلجـــراءات لحمايـــة المجتمع من تفشـــي المرض، 
معلنا أنه تم إنشـــاء فريق لتتبـــع المخالطين، وأن 
الحدود مفتوحة وفق إجراءات من أجل ســـالمة 
المجتمع، داعيا إلى عدم االختالط باآلخرين؛ ألنه 
أحد أســـباب انتشار المرض، مشـــيدا بكل الكوادر 
الوطنيـــة مـــن جميع الجهـــات؛ لعملهـــم المتواصل 
دون انقطاع، مؤكدا أن عددا كبيرا من المتشافين 
أبـــدوا اســـتعدادهم للتطـــوع، وأن هنـــاك خططـــا 

للتدريب تشمل جميع الشرائح المجتمعية.
من جانبه، أشاد الزياني بالجهود الوطنية الجبارة 
لمواجهـــة الفيـــروس، معربـــا عن شـــكره للصحافة 
لتطـــورات  الوطنيـــة  الصـــورة  لنقلهـــا  المحليـــة 
الفيـــروس، منوها بالعـــدد الهائل مـــن المتطوعين 

الذين تقدموا لخدمة الوطن.
القيـــادة  توجيهـــات  إن  إلـــى  الزيانـــي  وأشـــار 
توفيـــر جميـــع  علـــى  التركيـــز  تؤكـــد  والحكومـــة 
الســـلع والمواد الغذائية للموطنين والمقيمين في 
البحرين، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعين 
مع غرفة التجارة، مؤكدا استمرار الوضع، وتعزيز 

الوضـــع الحالـــي، والزالـــت االجتماعات مســـتمرة، 
منوهـــا أنه تم وضـــع خطة وطنيـــة لتعزيز الوضع 

الغذائي، مشددا على أن الوضع مستقر.
وبدوره أشار القحطاني إلى أنه تم كشف وإجراء 
12 ألـــف فحـــص، وأن هناك حاليـــا 58 حالة قائمة 
مـــن خـــارج البحريـــن، وأن عدد اإلصابـــات 85 من 
أصـــل 165 حالة وخرج منهـــم 77 حالة من العزل 
الصحي حســـب تعليمات منظمة الصحة العالمية، 
مؤكـــدا أن شـــعب البحرين أثبت أنـــه مجتمع واع 
أبهـــر دول العالـــم األخرى، وكان هذا أحد أســـباب 
نجاح عدم انتشـــار المرض من خـــالل اإلجراءات 
لهـــذا  للتصـــدي  البحريـــن  لحكومـــة  االحترازيـــة 
الفيـــروس، منوها إلى أنه ولحد اليوم ال توجد أي 

حالة إصابة من داخل البحرين.
الحـــاالت  متابعـــة  يتـــم  إنـــه  الســـلمان  وقالـــت 
الموجودة فـــي العزل والحجر على مدار الســـاعة 
مـــن قبل الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة، وحاالت 
العـــزل مســـتقرة، وبعـــض الحـــاالت تأخـــذ العالج 
لوجـــود عوامل خطورة كأمراض الســـكري والكبد 
والكلـــى المزمنـــة، ومعظم هذه الحاالت مســـتقرة 
وســـترجع للمجتمـــع قريًبـــا، مبينة وجـــود حالتين 

حرجتيـــن تخضعـــان حاليـــا للعناية وعلـــى أجهزة 
التنفس، مشـــيرا إلى أن الفقيدة كانت في 65 من 
العمـــر وكانت تعاني من أمراض مزمنة، وأن هناك 
77 حالة تعافوا وسيتم متابعتهم وإعادة الفحص 
المختبـــري لمدة 6 أســـابيع حســـب منظمة الصحة 

العالمية.
وفي ردهم على األســـئلة، قالت وزيرة الصحة إن 
الدفعات المتبقية من المواطنين في إيران سيتم 
إجالؤهـــم قريبـــا مـــع وزارة الخارجـــة والجهـــات 
المســـؤولية، مشـــيرة إلى أننا نعمل حاليا على هذا 
الموضـــوع مع الجهـــات المعنية؛ إلرجـــاع العالقين 

في إيران.
وعن إغالق المحالت، أشار الزياني إلى أن الوضع 
يتغيـــر من يـــوم إلى آخر، مع الحـــد من التجمعات 
التـــي تزيد على 150 فردا، مع تفاؤلنا بأن تســـتقر 
األمور، وال نريد أن نتخذ أي إجراءات اســـتباقية 
التجاريـــة،  واألســـواق  المجمعـــات  بخصـــوص 
وســـنركز علـــى المواد التي تكون مـــدة صالحيتها 
طويلـــة ولدينا حصـــص تموينية جديـــدة تعوض 

االستهالك.
وفـــي رده، أشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلـــى أنـــه 
يتـــم فحـــص جميـــع النزالء فـــي مراكـــز التوقيف، 
وبتوجيهات من وزير الداخلية تم وقف الزيارات 
لمدة أســـبوعين؛ اســـتعدادا التخاذ اإلجراءات لما 
قـــد يتطور عليـــه الوضع وفحص كل من شـــملهم 
العفو قبل خروجهم من اإلصالح والتأهيل؛ لنتأكد 
من عدم إصابتهم؛ لحماية أسرهم والمجتمع، وتم 
تخصيـــص مبـــان للحجـــز الصحي، وهنـــاك عملية 
تعقيم مســـتمرة فـــي جميع مراكـــز التوقيف، وتم 
توفيـــر أماكن للعزل فـــي مراكز التوقيف في حال 

وجود إصابة بين الموقوفين.
ضمـــن  تمـــت  الفقيـــدة  دفـــن  مراســـم  أن  وذكـــر 
إجراءات وتعاون مع عائلة الفقيدة بوجود فريق 
مختـــص من الدفاع المدني قام بعمله على أفضل 
وجه، مقدما شـــكره وتعازيه الخالصة للعائلة على 
تعاونهـــا التام في هـــذا الجانب، مشـــيدا بدور كل 
وحـــدات وزارة الداخلية وعملها المتواصل ومنها 
شـــرطة المجتمع والدفـــاع المدنـــي وكل العاملين 

في مواجهة والتصدي لوباء كورونا.

وزيرة الصحة: السيطرة على انتشار “كورونا” تتطلب عمال جماعيا مشتركا
الغذائية السلع  المخالطين وتوفير مخزون كاف من  الفيروس وفريق لتتبع  العام: مستعدون لمكافحة  رئيس األمن 

 بدور المالكي من الرفاع
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حركة بواخر الشحن للبحرين لم تتأثر بـ “كورونا”
المملكـــة تجـــاوزت وضعـــا اقتصاديـــا مماثـــا بنجـــاح فـــي الســـابق

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
وأميـــن  اللوجســـتيات  قســـم   - الفاتـــح 
الســـر لجمعيـــة المخلصيـــن الجمركييـــن 
الســـابق جاسم الموسوي قدرة مجموعة 
الفاتح والشركات اللوجستية والنقليات 
والتخليص الجمركي والشـــحن المحلية 
النقليـــات  حركـــة  حجـــم  تغطيـــة  علـــى 
والمواصالت من منافذ المملكة والشحن 
تحتاجهـــا  قـــد  التـــي  العالـــم  دول  مـــن 
أي  وتحـــت  وقـــت  أي  فـــي  البحريـــن 
ظرف، مشـــيرا إلى أن البحرين تجاوزت 
فـــي  بنجـــاح  مماثـــال  اقتصاديـــا  وضعـــا 
إدارة األزمـــات والكـــوارث علـــى الصعيد 
االقتصادي والسياســـي التي تأثرت منها 
حركـــة البواخر فـــي مياه إقليـــم الخليج 
العربي في الســـابق، والظـــروف التي مر 

بها الشرق األوسط ودول المنطقة.

وأضاف أن اإلجـــراءات التحوطية التي 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  البحريـــن؛  اتخذتهـــا 
فيـــروس كورونـــا )COVID – 19( علـــى 
المســـتوى التنظيمي والرســـمي لها أثرها 
الملمـــوس فـــي المحافظـــة علـــى وضعها 
االقتصادي والصحي، وهي محل إشادة 
دوليـــة مـــن المنظمـــة العالميـــة للصحـــة 
كمـــا نشـــر مؤخـــرا فهـــذا ليـــس بجديـــد 
على فريـــق البحرين فـــي إدارة األزمات 

والمستجدات الراهنة اإلقليمية. 
وقال إن حكومة البحرين كان لها السبق 
على المســـتويين العربـــي واإلقليمي في 
اتخـــاذ اإلجراءات االحترازيـــة للحد من 

انتشار الفيروس.
امـــداد  حركـــة  أن  الموســـوي  وأضـــاف 
القادمـــة  البواخـــر  ووصـــول  البضائـــع 
للبحريـــن لـــم تتأثـــر بتاتـــًا بســـبب وبـــاء 

والجاهزيـــة  التنظيـــم  بســـبب  الكورونـــا 
البضائـــع مـــن جميـــع  التامـــة الســـتقبال 
بالعمليـــة  العالقـــة  ذات  الجهـــات 
الصيـــن  جمهوريـــة  واآلن  اللوجســـتية، 
تتعافـــى من هـــذا الوباء بشـــكل ملحوظ 

عالميا.

يذكر أن الشركات البحرينية اللوجستية 
والنقليـــات خصوصـــا مجموعـــة الفاتـــح 
تتكيـــف بجاهزيـــة تامـــة إلدارة األزمات 
والعمـــل بروح الفريق الواحد في أصعب 
الظـــروف؛ لضمـــان اســـتمرارية خطـــوط 
اإلمـــداد و تيســـير نقـــل البضائـــع لضمان 
مخزون وفير من المواد الغذائية والمواد 
األولية للتجارة باألسواق المحلية بوفرة 
دون الحاجـــة فـــي للتخزيـــن، فمخـــزون 
األمـــن الغذائـــي والبضائـــع متشـــبعة في 
والمخـــازن  والمعـــارض  المســـتودعات 

اللوجستية في أسواق البحرين.
وأكـــد الموســـوي أن الوضع فـــي المملكة 
الكاملـــة؛  الصحيـــة  الســـيطرة  تحـــت 
بســـبب اإلجراءات االحترازيـــة المنظمة 
مـــن  الكثيـــر  اتخذتهـــا  التـــي  والدقيقـــة 

المؤسسات الحكومية والخاصة.

جاسم الموسوي

المنامة - مجموعة الفاتح

المنامة - المصرف المركزي

أنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
 ISIN( 227 تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
الســـلم  صكـــوك  مـــن   )BH0008749895
اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل، التي 
يصدرهـــا مصرف البحريـــن المركزي نيابة 
عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة اإلصدار 

43 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 91 يومًا 
تبـــدأ فـــي 18 مارس 2020 إلـــى 17 يونيو 
2020. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 
2.06 % مقارنـــة بســـعر 2.52 % لإلصدار 
الســـابق بتاريخ 19 فبراير 2020، علما أنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 295 %.

لصكوك السلم قصيرة األجل

حان الوقت لمساعدة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة وقطاع رواد األعمـــال، تلعـــب أدوارا كبيرة 
ومباشـــرة في الحركة التجارية واالقتصاديـــة والمجتمعية، إضافة لدورهم في 

العمالة وتوفير العمل الشريف للخريجين وأسر الدخل المحدود.
هـــذه القطاعـــات تتأثـــر ســـريعا ســـلبا أو إيجابا باألوضـــاع االقتصاديـــة المحلية 
والعالميـــة؛ نظـــرا لهشاشـــة وضعهـــا المالـــي وقلة تجاربهـــا وعدم توافـــر الحنكة 

التجارية لمواجهة الظروف الطارئة أو المستحيلة. 
العالـــم اآلن من قاصيه لدانيـــه، يعاني ظروفا اضطرارية ملحة لم تكن متوقعة؛ 

بسبب “كورونا”، الذي اجتاح العالم وانتشر في أركانه.
وبســـبب الوباء الجانح تدخلت الحكومات والمنظمات واتخذت اجراءات لمنع 

االنتشار والحد من هيجان الوباء.
ومن اإلجراءات قفل المدارس والجامعات ووقف الســـفريات والرحالت والحد 
مـــن حركـــة الناس ومنع التجمعـــات، وفي بعض المناطق قفـــل المطاعم وآماكن 
التســـوق والبيـــع والشـــراء، وهكذا أصبحـــت الطرقات شـــبه خالية مـــن الحركة 
البشرية.  وفي البحرين، تم اتخاذ اإلجراءات االحتياطية االحترازية منذ بداية 
انتشار “الكورونا”. ومن دون شك، فإن هذه االجراءات كانت فعالة جدا وآثارها 
واضحة في السيطرة على الوباء وحماية البحرين من هذا “البعبع” الكريه. وفي 
ظل هذه المســـتجدات ســـتتأثر هذه القطاعات؛ نظرا لتأثـــر الحركة االقتصادية 
والمعامالت التجارية وتأجيل بعض العقود وتأخير بعض المشـــروعات المحلية 
أو العالمية. ولهذا، ســـتواجه هذه القطاعات أزمة وصعوبات مالية ولوجســـتية 

وقانونية وغيرها.
لذا نقول، لقد حان وقت تقديم المساعدة وبصفة عاجلة حتى ال يتوقف دوالب 
عملهـــا المنهك. فقد تحـــرك العالم، وقام االحتياطي األميركي الفيدرالي بخفض 
معدل الفائدة وفي هذا أثر سحري على كل العالم.  ورأينا أغنياء العالم يقدمون 
بســـخاء المليارات للمســـاعدة في مكافحة الوباء وبالتالي الحركة االقتصادية. 
وهنـــا في البحرين، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات للبنوك لمســـاعدة 

العمالء لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والعبور لبر األمان. 
كافة البنوك في البحرين عليها واجب وطني ومســـؤولية اجتماعية في تقديم 
القروض الميســـرة وتســـهيالت الســـحب على المكشـــوف، وأيضا تأجيل ســـداد 
األقســـاط وتخفيض الفائدة مع إعادة جدولة القروض وشـــروط السداد. وعلى 
البنـــوك، وكذلـــك كل الشـــركات التجاريـــة، عمـــل “نفـــرة” ومراعـــاة كل حالة على 
حدة وتفهم الظروف الخاصة بها. تقديم كافة المســـاعدات اآلن أصبح ضرورة 
وعلـــى الجميـــع أخذ زمـــام المبادرة والتنافـــس في هذا العمـــل الوطني الممزوج 

باإلنسانية.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

توريــد أجهــزة الســلكية لـــ “تطويــر” بـــ 3.9 مالييــن دينار

715 ألف دينار لتطوير طرق في عراد

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات أمس، مناقصة لشــؤون األشــغال 
للمرحلة األولى لتطوير طرق المجمع 245 في عراد، تقدم إليها 15 عطاء أقلها بنحو 715 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.

ووفًقا لوصف المناقصة، فإن المشروع 
يشمل على إعادة تطوير وإنشاء طرق 
المجمع 245 في عراد، مع إنشاء شبكة 
تصريـــف لمياه األمطـــار وإعادة رصف 
الطـــرق باألســـفلت مـــع إنشـــاء أرصفة 

بالطوب.
وطرحـــت شـــؤون البلديـــات بالـــوزارة 
مناقصتيـــن، أولهمـــا لتقديـــم خدمـــات 
استشـــارية إلنشـــاء حديقة نباتية في 
مدينـــة حمد بمجمـــع 1204 تقدم إليها 
ألـــف   66.6 بنحـــو  أقلهـــا  عطـــاءات   4
دينـــار وأكبرهـــا بقيمـــة 489 ألف دينار، 
والثانيـــة لتقديـــم خدمات استشـــارية 
لسوق مركزي في مدينة خليفة، تقدم 
إليهـــا 9 عطـــاءات علـــق أحدهـــا وأقـــل 

عطاء بنحو 17 ألف دينار.
وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع مجلس المناقصات والمزايدات، 
فتـــح 14 مناقصـــة تابعـــة لــــ 6 جهـــات 
فـــي  عطـــاء،   94 بإجمالـــي  حكوميـــة 
حيـــن تـــم تعليـــق 12 عطـــاء تابًعـــا لـ 8 

مناقصات.
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 7.1 مليون دينار.

 6 مناقصات لـ “تطوير”

وفتـــح المجلـــس 6 مناقصـــات لشـــركة 
تطوير للبترول، أبرزها لتوقيع اتفاقية 
شـــراء لمدة 5 ســـنوات توريد لألجهزة 
الالســـلكية تقـــدم إليهـــا عطـــاءان علق 
أحدهمـــا، وأفصـــح عـــن قيمـــة أحدهـــا 

بنحو 3.9 ماليين دينار.
ووفًقـــا لوصـــف المناقصة، فإنه ســـيتم 
توريـــد قطـــع غيار روزمونـــت من أجل 
تلبيـــة المتطلبـــات الضروريـــة للصيانة 
الميدانية وهندســـة المنشآت، إذ حالًيا 

هناك آبار منتشـــرة في مواقع مختلفة 
في حقل البحرين.

بأجهـــزة  اآلبـــار  هـــذه  تجهيـــز  وتـــم 
الســـلكية. ويتـــم رصـــد أكثر مـــن 850 
بئًرا، إذ ترتبط اإلشارات من هذه اآلبار 
بمرفـــق التحكم المركزي فـــي “تطوير” 

عبر شبكة السلكية من ايمرسون.
وفتح المجلس لشركة تطوير للبترول، 
مناقصـــة لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لتوفير 
التوظيـــف  عقـــود  خدمـــات  وإدارة 
لتوظيف ذوي المهـــارات العالية للعمل 
النفـــط  عـــن  التنقيـــب  عمليـــات  فـــي 
والغـــاز المتخصصة لدعم تطوير حقل 
عطـــاءات   10 إليهـــا  تقـــدم  البحريـــن، 
علـــق أحدها وأقـــل عطـــاء بقيمة 216 
ألـــف دينار وأكبرها بقرابـــة 4.7 مليون 
خدمـــات  لتقديـــم  ومناقصـــة  دينـــار، 
المعالجة الكيميائية لمعالجة ما يقرب 
مـــن 249 بئـــًرا منهـــا 167 بئـــًرا نشـــطة، 
وســـيتم إخضاع بقية اآلبـــار للمعالجة 
علـــى أســـاس األولويـــة، تقـــدم إليها 4 
عطـــاءات، علق اثنان منها وأقل عطاء 

يعـــادل  )مـــا  مليـــون دوالر   1.8 بنحـــو 
680.3 ألف دينـــار( وأكبرها بقرابة 2.7 
مليـــون دوالر )مـــا يعـــادل 1.03 مليون 

دينار(.
لهيئـــة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
الكهرباء والماء لتســـوية األرض وبناء 
ســـور من الطابوق وبوابـــة، تقدم إليها 
14 عطـــاء علـــق اثنـــان وأقـــل عطـــاء 
بنحو 375.8 ألف دينار وأكبرها بقرابة 
670.5 ألـــف دينـــار، والثانيـــة مناقصة 
إلدارة التخطيـــط والدراســـات لتقديم 
الســـتبدال  االستشـــارية  الخدمـــات 
 220 جهـــد  الكهربائيـــة  المفاتيـــح 
كيلوفولـــت فـــي محطة شـــمال مدينة 
عيســـى تقدم إليها عطاء وحيد بقيمة 

210 آالف دينار.

استشارات لتصميم         
جامع “بن حويل”

للمجلـــس  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية لتقديـــم 

للتصميـــم  االستشـــارية  الخدمـــات 
فـــي  حويـــل  بـــن  لجامـــع  واإلشـــراف 
المحافظـــة الجنوبية، تقديـــم إليها 10 
عطـــاءات أقلها بنحـــو 19.6 ألف دينار 
دينـــار،  ألـــف   157.1 بقرابـــة  وأكبرهـــا 
الرســـومات  إعـــداد  األعمـــال  وتشـــمل 
للمشـــروع،  العامـــة  واألفـــكار  األوليـــة 
وإعـــداد الرســـومات النهائيـــة وإصدار 
وثائـــق  وإعـــداد  البنـــاء،  تراخيـــص 
حســـاب  جـــدول  وتشـــمل  المناقصـــة 
الكميات، واإلشـــراف علـــى فترة تنفيذ 

المشروع لمدة سنتين.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
للمقاولـــة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
الزمنيـــة لألعمـــال المدنيـــة والصيانـــة 
لمدة ســـنتين، تقـــدم إليهـــا 9 عطاءات 
علـــق 3 منهـــا، وأقـــل عطـــاء بنحو 337 
ألـــف دينار وأكبرها بقرابـــة 2.5 مليون 
دينار، ومناقصة لشركة مطار البحرين 
لتوفيـــر قطـــع الغيـــار لنظـــام اإلضـــاءة 
األرضية في المدار الجوي تقدم عطاء 

وحيد بنحو 187.4 ألف دينار.

لندن - رويترز

النفط األميركي أقل 
من 30 دوالرا للبرميل

لما  األميركي  النفط  أسعار  انخفضت 
دون 30 دوالرا للبرميل أمس مع إخفاق 
االحتياطي  مجلس  مــن  طــارئ  خفض 
االتــحــادي ألســعــار الــفــائــدة، وخطوات 
مماثلة من بنوك مركزية أخرى. وتراجع 
األميركي  الوسيط  تكساس  خام غرب 
بنسبة 5.6 % بمقدار 1.79 دوالر مسجال 
29.94 دوالر للبرميل. وهبط خام برنت 
2.89 دوالر بما يوازي 8.5 % إلى 30.96 

دوالر للبرميل.

المنامة - بيتك - البحرين

 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أطلـــق 
ترويجيـــة  بيتـــك” حملـــة   “ البحريـــن 
والمتوافقـــة  الشـــخصية  للتمويـــالت 
مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية، حيث 
يقـــدم “بيتـــك” مـــن خاللهـــا معـــدالت 
ربـــح مخفضـــة، إضافـــة إلـــى موافقة 
مبدئية فورية دون الحاجة إلى زيارة 
الفـــرع. تهـــدف الحملـــة إلـــى تمويـــل 
بأســـعار  العمـــالء  احتياجـــات  جميـــع 
تنافســـية تبـــدأ مـــن 4.65 % كمعـــدل 
للربح السنوي، إذ يمكن التقدم بطلب 
للحصول على التمويل الشخصي من 
خالل تطبيق “بيتك جزيل” على مدار 
24 ســـاعة وســـيتلقى العميل موافقة 

مبدئية فورية في غضون دقائق. 
وأكـــد رئيـــس المجموعـــة المصرفيـــة 

لألفـــراد في بيـــت التمويل الكويتي – 
البحريـــن، خالـــد المعرفـــي “إن “بيتك 
- البحريـــن” يقـــوم باســـتمرار إطـــالق 
حمـــالت ترويجية متميزة تســـتهدف 
علـــى  لمســـاعدتهم  العمـــالء  كافـــة 
تعزيز احتياجاتهم الشـــخصية ودعم 

أعمالهم التجارية.

عـــالوة على ذلك، فـــإن إطالق الحملة 
الترويجيـــة يتزامن مع إســـتراتيجية 
نحـــو  التوجـــه  فـــي  المتمثلـــة  البنـــك 
تقديـــم الخدمـــات الرقميـــة لتســـهيل 
المعامـــالت المصرفية، حيث تتمحور 
اســـتراتيجية “بيتـــك - البحرين” على 
تلبيـــة احتياجات العمـــالء في المقام 
األول والتـــي أصبحـــت هدفـــا رئيســـا 
 - الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  يســـعى 

البحرين إلى تحقيقه. 
يذكـــر  أن جميـــع العمـــالء بإمكانهـــم 
التقديـــم للحصـــول علـــى التمويـــالت 
الشـــخصية عـــن طريـــق زيـــارة أحـــد 
الفروع لالســـتفادة من الحملة بســـعر 
تنافســـي يبـــدأ مـــن 4.75 % كمعـــدل 

للربح السنوي خالل مدة العرض.

خالد المعرفي

بأســعار تنافســية.. وموافقة فوريــة دون زيــارة الفرع
“بيتك” يطلق حملة ترويجية للتمويل الشخصي

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  قـــرر 
أمس، خفض سعر الفائدة األساسي 
علـــى ودائـــع األســـبوع الواحـــد مـــن 
1.75 % إلـــى 1.00 %، فـــي ضـــوء 
لألســـواق  الراهنـــة  التطـــورات 

العالمية.
 وتم خفض سعر الفائدة على ودائع 
الليلـــة الواحـــدة مـــن 1.50 % إلـــى 
0.75 %، وســـعر الفائدة على ودائع 
إلـــى   % 2.20 مـــن  الواحـــد  الشـــهر 

.% 1.45
إضافـــة إلـــى خفـــض ســـعر الفائـــدة 
المركـــزي  المصـــرف  يفرضـــه  الـــذي 
على مصارف قطاع التجزئة مقابل 
تســـهيالت اإلقـــراض مـــن 2.45 % 

إلى 1.70 %. 

ويأتي تعديل المصرف على أســـعار 
الفائـــدة مقابـــل تســـهيالت اإليـــداع 
واإلقـــراض في ســـياق اإلجـــراءات 
التـــي يتخذهـــا المصـــرف المركـــزي؛ 
أداء  واســـتقرار  انســـيابية  لضمـــان 

أسواق النقد في مملكة البحرين.
المركـــزي  المصـــرف  ويتابـــع  هـــذا، 
الســـوق  فـــي  التطـــورات  رصـــده 
الدولية والمحليـــة كافة؛ التخاذ أي 

تدابير إضافية الزمة.

على ودائع األســبوع الواحد مــن 1.75 % إلى 1.00 %
“المركزي” يخفض سعر الفائدة األساسي

مليون دينار
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المحرق - شركة المطار

وّقعـــت شـــركة مطـــار البحريـــن اتفاقية 
مهمة مع صيدلية ناصر مدتها 5 سنوات، 
لتشـــغيل فـــرع لها في مبنى المســـافرين 
الجديـــد الواقـــع فـــي الجانـــب األرضـــّي 
مـــن منطقـــة الوصول، وســـيكون مجهًزا 
الصيدالنيـــة  المـــواد  مـــن  واســـع  بعـــدد 
ومنتجـــات الصحة والجمال، وســـيخدم 
جميـــع مرتـــادي المطـــار من المســـافرين 

والموظفين والمجتمع المحلّي.
وتفضل الرئيس التنفيذي لشـــركة مطار 

البحريـــن محمد البنفالح وعضو مجلس 
إدارة صيدلية ناصر، عادل خلف بتوقيع 
خورانـــا  هاريـــش  بحضـــور  االتفاقيـــة 
وعدد مـــن أعضاء فريق إدارة الشـــؤون 

التجارية بشركة مطار البحرين.
علـــى  الحفـــاظ  بـــأن  البنفـــالح  وصـــّرح 
صحـــة جميـــع المســـافرين والموظفيـــن 
وصون رفاهيتهم يأتي دائًما في صدارة 
أولويـــات مطـــار البحريـــن الدولـــي؛ لـــذا 
فسوف يكون فرع الصيدلية في منطقة 

ومنتجـــات  باألدويـــة  مجهـــًزا  الوصـــول 
العنايـــة بالصحـــة عاليـــة الجـــودة، وهـــو 
مـــا ســـيتيح للمســـافرين إمـــكان صـــرف 
الوصفـــات الطبّيـــة، فضـــاًل عـــن الوفـــاء 
بجميع متطلباتهم الطارئة من األغراض 
التـــي قـــد يكونوا قد نســـوا حزمها ضمن 
الفـــرع  هـــذا  أن  إلـــى  الفًتـــا  أمتعتهـــم، 
سيعفي المســـافرين القادمين إلى البالد 
مـــن عنـــاء البحـــث عـــن صيدليـــة لتلبية 
احتياجاتهـــم. وأضـــاف البنفالح أن فرع 

الصيدلية سيعمل على مدار الساعة، كما 
يتمّيز بموقع إســـتراتيجّي مالئم لخدمة 

الجمهور العام في حاالت الطوارئ.
ومـــن جانبه، قال خلـــف “تتمتع صيدلية 
ناصـــر بتاريـــخ عريـــق ومســـيرة حافلـــة 
في خدمـــة المجتمع البحرينّي، ويســـرنا 
الدولـــّي  البحريـــن  مطـــار  فـــرع  إضافـــة 
إلـــى شـــبكتنا الواســـعة مـــن الصيدليـــات 
المنتشـــرة فـــي مواقع إســـتراتيجّية في 
شـــّتى أنحـــاء المملكـــة. ومـــن المقـــرر أن 

توفـــر صيدليـــة المطار مجموعـــة كبيرة 
والفيتامينـــات  الســـفر  مـــن مســـتلزمات 
ومســـتحضرات  الغذائيـــة  والمكمـــالت 

وغيرهـــا  بالبشـــرة  والعنايـــة  التجميـــل 
مـــن المـــواد الصيدالنية، إضافـــة عبوات 
بأحجام السفر من المنتجات المختلفة”.

“المطار” توقع اتفاقية مع صيدلية ناصر لتشغيل فرع بـ “المسافرين”

أكثر من 13.55 مليار دينار المدفوعات عبر “الوطني للتحويالت المالية”
ــي ــرون ــت ــك ــخــطــط الــتــحــول اإلل ــة ل ــمـ مـــؤشـــرات داعـ

أعلنت شــركة “بنفت” عن مؤشــرات النمو لمختلف الخدمات التي تقدمها الشــركة، والتي ســجلت نموا كبيرا 2019، إذ ســجل في تطبيق 
“بنفــت بــي” )BenefitPay( للهواتــف الذكيــة نحــو 300 ألــف مســتخدم، وتم إجراء أكثر مــن 6 ماليين معاملة عبر التطبيــق، وبلغ إجمالي 
المؤسسات التجارية الموفرة للخدمة 2,300 مؤسسة تجارية  بحلول نهاية 2019، وذلك في أعقاب حصولها حديثا على جائزة “أسرع 

مزود  لحلول الدفع اإللكتروني نموا”.

اإللكترونيـــة  التحويـــالت  صعيـــد  وعلـــى 
بالمجمـــل، فقد ســـجلت شـــركة “بنفت” 15.39 
مليـــون معاملـــة لتحويـــل األمـــوال إلكترونيـــا 
علـــى جميـــع القنوات أّي بزيـــادة قدرها 82 % 
عن العام 2018، كما ارتفعت القيمة اإلجمالية 
لتلـــك المعامالت علـــى جميع القنوات بنســـبة 
18 % لتصل إلى 13.55 مليار دينار في العام 

.2019
فقد ارتفع إجمالي حجم معامالت “فوري” في 
جميع القنوات بنسبة 21 % لتبلغ .097 مليون 
معاملـــة بقيمة إجمالية تصل إلـــى 12.7 مليار 
دينـــار فـــي العـــام 2019. كمـــا زادت معامالت 
فـــوري+ عبر جميـــع القنوات حيـــث بلغ حجم 
معامـــالت فـــوري+ عبر جميع القنـــوات معدل 
نمـــو بنســـبة 557 % ليصـــل إلـــى 6.30 مليون 
معاملة في العام 2019، وزادت المبالغ  بنسبة 
210 %، حيـــث ارتفعـــت مـــن نحـــو 174.73 
مليـــون دينار فـــي 2018 إلـــى 542.46 مليون 

دينار في العام 2019. 
كمـــا حظـــّي “فـــوري+” عبر تطبيـــق “بنفت بي” 

بأعلى نســـبة زيادة، وهي 2712 %  من حيث 
عـــدد المعامـــالت وبلغـــت قيمـــة المدفوعـــات 
328.12 مليـــون دينـــار فـــي 2019 بمعدل نمو 
2210 % مقابل 14.20 مليون دينار في العام 

.2018
وانضـــم المزيـــد مـــن األعضاء لخدمـــة فواتير 

التي ُتمّكن من دفع الفواتير والخصم المباشر، 
حيـــث ارتفع مـــن 110 في 2018 إلى 236 في 
2019، حيـــث كانـــت الزيادة في النمو بنســـبة 
115 %، إضافـــة إلـــى ذلـــك، شـــهدت الخدمـــة 
المذكـــورة زيادة في عـــدد المدفوعات المالية 
مـــن 1.66 مليون معاملـــة في 2018 إلى 1.99 
مليـــون معاملة في 2019 بمعـــدل نمو 20 %، 
وبقيمـــة 281.89 مليون دينار في العام 2019 

مقابل 133.12 مليون دينار في العام 2018.
“بنفـــت”  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
عبدالواحـــد الجناحي “تؤكد المؤشـــرات  التي 
تم تســـجيلها العام الماضي على التزامنا نحو 
المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية وفق 
توجيـــه مصـــرف البحريـــن المركـــزي، والتـــي 
تســـير نحـــو تعزيـــز المدفوعـــات اإللكترونيـــة 
للقطاعـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة واألفـــراد 
علـــى حـــد ســـواء، ونحـــن ملتزمـــون بالعمـــل 
علـــى تحقيق مزيد فـــي العام 2020 من خالل 
التوســـع فـــي تقديـــم الخدمـــات المبتكرة في 

مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية”.

المنامة - بنفت

عبدالواحد الجناحي

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - البالد لالستثمار العقاري

لالســـتثمار  “البـــالد”  شـــركة  عقـــدت 
الرئيســـون  المطـــورون  العقـــاري، 
لشـــركة واتـــر جـــاردن ســـيتي، مؤتمرا 
صحافيـــا عن التطـــورات الجديدة في 
المشروع بما فيها برج أوركيد السكني 
الحلزونـــي، بحضـــور كل من مدير عام 
شـــركة “البالد” لالستثمار العقاري زياد 
جناحـــي، والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

أوركيد العقارية بشار أحمدي.
“واتـــر  تطويـــر  علـــى  االطـــالع  وتـــم  
جاردن سيتي”، والتعرف على الفرص 
الواعـــدة للراغبيـــن في االســـتثمار في 
“البـــالد”  شـــركة  تفخـــر  إذ  العقـــارات، 
بوجـــود أكبر عـــدد من قطـــع األراضي 
المصنفـــة كأراٍض اســـتثمارية متعددة 

الطوابق.

وتـــم أثنـــاء المؤتمـــر التعريـــف ببـــرج 
وهـــو  الحلزونـــي،  الســـكني  أوركيـــد 
عبارة عن مبنى ســـكني فاخر بأسلوب 
معماري حلزونـــي فريد يتكون من 14 

طابًقا وأكثر من 033 وحدة سكنية”.
وأعـــرب جناحـــي، عن اعتـــزاز  “البالد” 
شـــركة  مـــع  االســـتثمارية  بالشـــراكة 

أن  “نعتقـــد  قائـــالً  العقاريـــة،  أوركيـــد 
هذا المشـــروع يشـــكل شـــراكة ناجحة 
بين المطـــور الرئيس والمطور الفرعي 
مســـاهمة نجـــاح بيـــن الطرفيـــن، نؤكد 
أن نجـــاح شـــركة أوركيد في تســـويق 
لواتـــر  نجـــاح  بـــدوره  هـــو  المشـــروع 

جاردن سيتي”.

أثناء عقد الشراكة االستثمارية

استعرضت تطوير “واتر جاردن سيتي” والفرص الواعدة
“البالد لالستثمار” تبرم شراكة مع “أوركيد”

زادت المبالغ المحولة من الحسابات الشخصية لألفراد عن طريق خدمة 
)فوري+( بنظام التحويالت المالية اإللكتروني إلى 87.3 مليون دينار في 
يناير الماضي، مقارنة بـ 82.7 مليون دينار في ديســمبر 2019، أي بزيادة 

نسبتها 5.56 %، حسب آخر إحصاءات لمصرف البحرين المركزي.

فيما زادت المبالغ المحولة إلكترونيا 
عبر نظام )فواتير( بنســـبة 83.3 %، 
إذ بلغـــت 42.9 مليـــون دينـــار فـــي 
ينايـــر الماضي، مقارنة بـ 23.4 دينار 
في ديســـمبر. وفواتيـــر خدمة تقوم 
بجمع الفواتير المســـتحقة من عدة 
جهـــات مصـــدرة للفواتيـــر وعرضها 
لجميـــع عمالء البنـــوك التجارية في 

مكان واحد.
أما التحويـــالت عبر نظـــام )فوري(، 

فبلغت 1.106 مليار دينار في يناير 
عـــن   %  6.91 نســـبته  بانخفـــاض 
المبلغ المســـجل في ديســـمبر 2019 
والبالغ 1.188 مليار دينار. و”فوري” 
هـــي خدمـــة متميـــزة تتيـــح لجميع 
عمالء البنـــوك التجارية تحويل أي 
مبلغ في غضون ساعات خالل أيام 

العمل الرسمية. 
للتســـويات  اآللـــي  النظـــام  وأمـــا 
القيمـــة  بلغـــت  فقـــد  اإلجماليـــة، 

اإلجماليـــة لتحويـــالت الزبائـــن فيه 
817.3 مليـــون دينـــار خـــالل شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، بتراجـــع نســـبتها 3 
% عن شـــهر ديســـمبر 2019، حيث 
بلغت قيمة التحويالت 843 مليون 

دينار.
وبالنسبة للتحويالت المصرفية بين 
المصـــارف التجاريـــة، فقـــد ارتفعت 
بنسبة 19.4 %، حيث بلغت 6.926 
مليـــار دينـــار فـــي يناير مقابـــل 5.8 

مليار دينار في ديسمبر 2019.
وســـجلت المبالغ في نظام البحرين 
اإللكترونـــي  الشـــيكات  لمقاصـــة 
720.5 مليـــون دينـــار خـــالل ينايـــر 
الماضي، مقابل 773.3 مليون دينار 
فـــي ديســـمبر 2019، أي بانخفـــاض 

نسبتها 6.82 %.

83.3 % نمــو المبالــغ باســتخدام “فواتير” فــي يناير
تحـويـالت األفـراد عـبـر “فـوري+”

زينب العكري

مليون دينار
87

االستثمارات في الصناديق االستثمارية
ـــار دوالر ـــو 1.17 ملي ـــت نح ـــا بلغ ـــن منه ـــي البحري ـــة ف ـــوك التجزئ ـــة بن حص

بلغ إجمالي رؤوس األموال المســـتثمرة في 
الصناديـــق االســـتثمارية المرخـــص لهـــا في 
البحرين بنهاية 2019 نحو 7.2 مليار دوالر، 
في الوقـــت الذي رخصت فيـــه المملكة في 
العام الماضي لعمل 40 صندوق اســـتثماري 
جديـــد. وانخفـــض عـــدد وإجمالـــي رؤوس 
إذ  البحريـــن،  فـــي  لهـــا  المرخـــص  األمـــوال 
بلـــغ إجمالـــي عـــدد الصناديـــق المرخص لها 
بنهايـــة العام 2019، بحســـب أحدث بيانات 
المصرف المركزي، 2106 صندوقا بالمقارنة 

مع 2291 صندوقا.

وبلغـــت األموال المســـتثمرة فـــي الصناديق 
االســـتثمارية مـــن قبـــل األفـــراد 2.3 مليـــار 
االســـتثمارات  بلغـــت  حيـــن  فـــي  دوالر، 

المؤسسية نحو 1.5 مليار دوالر.
وكانـــت حصة بنـــوك التجزئـــة بنهاية 2019 
مـــن االســـتثمارات في هـــذه الصناديق نحو 
مـــن  ثلثيهـــا  مـــن  أكثـــر  1.17 مليـــار دوالر، 
األفـــراد، وعلـــى النقيـــض، فإن اســـتثمارات 
الجملـــة  بنـــوك  فـــي صناديـــق  المؤسســـات 
كانت نســـبتها أعلى بواقـــع 4.3 مليار دوالر 

للمؤسسات و1.5 مليار دوالر لألفراد. 

تراخيـــص  عـــدد  بلـــغ  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
المؤسســـات الماليـــة الجديـــدة، التي منحها 
العـــام  فـــي  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
الماضـــي، 13 ترخيصـــا ليبلغ بذلـــك إجمالي 
عدد المؤسسات المالية العاملة في المملكة 
381 مؤسســـة مالية من مختلف القطاعات 

بنهاية 2019.
ومعظـــم الصناديـــق العاملـــة فـــي البالد هي 
ويتـــم  الخـــارج،  فـــي  مؤسســـة  صناديـــق 
الترخيـــص لهـــا من أجل اســـتقطاب رؤوس 
األموال، من خالل فروع البنوك أو الشركات 

االســـتثمارية المرخـــص لهـــا فـــي البحريـــن، 
في حيـــن توجد هناك صناديق اســـتثمارية 
مؤسســـة محليـــا مـــن قبـــل بنـــوك التجزئـــة 
والجملة، إلى جانب شركات االستثمار التي 

يتم الترويج لها محليا وخارجيا.
وظهـــرت فـــي الســـنوات األخيـــرة صناديق 
“الريت”، التي أطلق أحدها بنكا لالســـتثمار 
كنـــوع جديـــد مـــن الصناديـــق االســـتثمارية 
إذ القـــت رواًجـــا، وتم إدراجهـــا في بورصة 
البحرين، وتعتبر من القنوات االســـتثمارية 

المناسبة لألفراد والمؤسسات.

المنامة - بورصة البحرين

تـــداول المســـتثمرون فـــي بورصة 
البحرين أمس، 3.25 مليون سهم، 
 605.62 قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة 
ألـــف دينار، تم تنفيذهـــا من خالل 
109 صفقات، إذ ركز المستثمرون 
تعامالتهم على أسهم قطاع البنوك 
التجارية، التي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولـــة 263.94 ألـــف دينـــار أي 
مـــا نســـبته 43.58 % مـــن القيمـــة 
اإلجمالية للتداول، وبكمية قدرها 
1.10 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خالل 47 صفقة.
وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد في 
المركز األول، إذ بلغت قيمة أسهمه 

المتداولة 242.85 ألف دينار أي ما 
نسبته 40.10 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة، وبكمية قدرها 

882.23 ألف سهم.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لشـــركة 
البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة 
قدرهـــا 167.41 ألـــف دينـــار أي ما 
نسبته 27.64 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
442.95 ألف ســـهم. وجاءت “جي 
اف اتـــش الماليـــة” بقيمـــة 81.73 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 13.50 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %

المتداولة.

تداول 3.25 مليون سهم بـ 605.6 ألف

علي الفردان

7.2
مليار دوالر
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
 ادارة السجل التجاري

)CR2020-إعالن رقم )٤٤٨٠٣
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه الســيدة هاجــر علــي محمــد العديني بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد محمد سعيد حمود قاسم     

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

رقم القيد

٠٢-١٢٢٤٣٤

االسم التجاري
كفتريا المها

التاريخ :2020 / 03 / ١٥
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2020 -17902( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة: خلــود حســن محمــد فقيهــي بطلــب تحويــل المحل 

التجاري التالي: إلى السيدة/ محمد سعيد حمود قاسم

فعلــى كل مــن لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

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

االسم التجاري: زين المعسل للتجارة العامةرقم القيد: 130920-2

نوع النشاط: تجارةعامة-تشمل تجارة/بيع منتجات التبغ

التاريخ :2020 / 03 / ١٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2020 -44777( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الســيدة: ابتســام عبدالرحمن علي أحمد دبوان بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيد/ محمد سعيد حمود قاسم

فعلــى كل مــن لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

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

رقم القيد

1-112572

االسم التجاري
اناقة المعسل لمستلزمات التبغ

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد / TAHIR SHAH    باعتباره المصفي القانوني شــركة كلر ورلد 

ميديا ذ.م.م
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة   بموجب القيد رقم 1 - 70852 
، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد نســرين نصرت هللا عادل ســلمان     باعتباره المصفي القانوني 

شركة بابنا لتشييد المباني ذ.م.م
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة   بموجــب القيــد رقــم 122667  
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم )CR2017- 193567( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كلر ورلد ميديا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم )143792( لسنة 2019  
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بابنا لتشييد المباني ذ.م.م

التاريخ :2020 / 03 / ١٥

التاريخ :2020 / 03 / ١٥

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-42660( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-42198( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-45584( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه    بطلب تغيير االســم التجاري، فعلى كل من 
لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  فاطمة عبد هللا علي ناصر     

االسم التجاري الحالي  :   البنادرة للمقاوالت وخدمات الشحن والتفريغ        
االســـــم التجـــاري المطلوب : البنادرة للمقاوالت وأعمال الديكور  

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: محمد احمد فتيل علي عبد هللا    

االسم التجاري الحالي  :    مؤسسة توب كلينينك       
االســـــم التجـــاري الجديد  : توب للتنظيف والصيانة          

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه    بطلب معاملة مشتركة ، فعلى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: اميره عبد الرسول كاظم ابراهيم     

االسم التجاري الحالي  :    توب تش للتجارة العامة        
االســـــم التجـــاري  : الوسط سنتر للتجارة العامة

رقم السجل : 49933 – 8

رقم القيد:   22 - 71886رقم القيد:   128721 – 1

التاريخ 11/03/2020

بناء على قرارالشركاء  شركة دري سيستمس الشرق االوسط ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 113598  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

ULRIKE ANNA EDER /السادة
مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

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

رقم الموبايل: 447881692721+

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

دري سيستمس الشرق االوسط ذ.م.م
سجل تجاري رقم 113598

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد 

تقــدم اليــه الســادة الشــركاء في شــركة – مجموعة  أر  أنــد اس للتجارة 

رقــم 82417 طالبيــن    القيــد  بموجــب  والمقــاوالت ذ.م.م   والمســجلة 

تحويل الشــكل القانوني  للشــركة المذكورة الى شــركة الشخص الواحد 

براســمال وقدره 250000 دينار لتصبح مملوكة من الســيد حســن سعيد 

حسن علوي .

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم  اليها 
الســيد ثلقــب محمــد صديــق جــراغ الديــن المالــك ل دار اولمبيــاد للمقــاوالت 
) مؤسســة فرديــة (    والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 78336 طالبــا  تحويــل 
المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 10.000 

دينار لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 
1—ثاقب محمد صديق جراغ الدين

2— طارق ابو الفتوح عبد الحليم بسيوني
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة دار اولمبياد للمقاوالت ذ.م.م

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

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم 

اليه الســادة الشــركاء في شركة قطار العائل التجارية ذ.م.م    والمسجلة 

بموجــب القيــد رقــم 47285 طالبيــن   تحويــل  الفــرع رقــم 47285 – 2 

والمســجل باالســم التجــاري خمــس دوائــر التجاريــة الى مؤسســة فردية 

لتصبح مملوكة من السيد علي بن مهدي بن ابراهيم العلي

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

بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة 
 الى شركة الشخص الواحد   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم  )000( لسنة 2020 
بشان تحويل  مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )32936( لسنة 2020 

بشان تحويل  فرع شركة ذات مسئولية محدودة 
 الى مؤسسة فردية

القيد : 82417

 تاريخ:15/3/2020

القيد : 78336

 تاريخ:15/3/2020

القيد : 47285

 تاريخ:16/3/2020
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تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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الفيــروس لكبــح  صارمــة  وإجــراءات  الوبــاء...  حصيلــة  ارتفــاع 

دول العالم تعزل نفسها جراء “كورونا”

المستجد  كـــورونـــا  فــيــروس  يــواصــل 
العالمية  الصحة  منظمة  أعلنته  الــذي 
دول  مختلف  اجتياح  عالميا”  “وبـــاء 

العالم بال هوادة. 
بالفيروس  المصابين  عـــدد  وتــجــاوز 
حول العالم حتى صباح أمس اإلثنين 
ــفــا، فــي حــيــن بــلــغ عــدد  حــاجــز 174 أل
الــمــتــعــافــيــن  ــدد  ــ وعـ  6684 الـــوفـــيـــات 

.77865
وأثـــار ارتــفــاع حصيلة الــوبــاء بــاّطــراد 
الهلع والخوف في جميع أنحاء العالم 
بالدول  أوروبــا ما دفع  وخصوصا في 
إلـــى إغـــالق حــدودهــا وفـــرض العزلة 

على شعوبها. 
لخسائر  الخليج  بــورصــات  وتعّرضت 
النفط  أسعار  هبوط  مع  أمس  جديدة 
سنوات،  ــع  أرب منذ  مستوياتها  ألدنــى 
ــراءات الــصــارمــة التي  ــاإلجـ مــتــأّثــرة بـ
فيروس  انتشار  لمنع  ــدول  ال تّتخذها 

كورونا المستجد. 
توفيق  السعودي  الصحة  وزيــر  وقــال 
المقبلة  األيـــــام  إن  أمــــس،  ــيــعــة،  ــرب ال
تــحــمــل تــحــديــا كــبــيــرا فـــي الــســيــطــرة 
18 جهة  وبــأن  كــورونــا،  على فيروس 
حــكــومــيــة تــقــّيــم مــســتــجــدات الــوضــع 

الصحي في المملكة يوميا.
صحفي  مؤتمر  خــالل  الربيعة  وأعلن 
فيروس  مــن  المتعافين  مجموع  أن 

كورونا في المملكة بلغ 6 أشخاص.
المملكة  أن  الــصــحــة  ــر  ــ وزي ــاف  ــ وأضـ
طــبــقــت مــنــذ بـــدايـــة ظـــهـــور الــمــرض 
إلــى أن  ــراءات احــتــرازيــة، مشيرا  إجــ
“العالم يواجه تحديا لمواجهة فيروس 
كورونا، وقيادة المملكة مهتمة بصحة 
الجميع، ونقّيم الوضع بشكل مستمر”.

السعودية،  العربية  المملكة  وأعلنت 
الــعــمــل في  لــمــقــرات  الــحــضــور  تعليق 
ــمــدة 16  كــافــة الــجــهــات الــحــكــومــيــة ل
يوما، عدا القطاعات الصحية واألمنية 
اإللكتروني  األمــن  ومركز  والعسكرية 
قطاع  في  ُبعد  عن  التعليم  ومنظومة 

التعليم.
كما تقرر إغالق األســواق والمجمعات 
واألنشطة  الصيدليات  عــدا  التجارية 
محالت  وإغــالق  الغذائية،  التموينية 
الحالقة الرجالية وصالونات التجميل 
رئيس  أعلن  القاهرة،  وفــي  النسائية. 
مدبولي،  مصطفى  المصري  ــوزراء  ــ ال
ــــس، تــعــلــيــق حـــركـــة الـــطـــيـــران في  أمـ
من  اعتبارا  المصرية،  المطارات  كافة 
شهر  نهاية  وحــتــى  المقبل  الخميس 
مارس الجاري، وذلك في إطار الجهود 
انتشار  الحــتــواء  الــدولــة  تبذلها  التي 
مصطفى  ــن  ــّيـ وبـ ــا.  ــ ــورون كــ ــروس  ــيـ فـ
مــدبــولــي خـــالل مــؤتــمــر صــحــفــي، أنــه 
والمنشآت  الــفــنــادق  كــل  تطهير  تــقــرر 
السياحية خالل فترة تعليق الطيران.

األردنية  الحكومة  أعلنت  جانبها،  من 
إنــهــا ســتــفــرض حــجــرا صحيا إلــزامــيــا 
القادمين  جميع  على  يوما   14 أمــده 
والمعابر  المطارات  عبر  المملكة  إلــى 
الــحــدوديــة؛ بــهــدف احــتــواء فيروس 

كورونا المستجد. 
إلى ذلك، أعلنت المغرب، أمس تعليق 
الصالة في المساجد كإجراء احترازي 

لــمــجــابــهــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد.

في  قالت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
وقت سابق إن المغرب سيغلق المطاعم 
ــوادي  ــن وال والــمــســارح  السينما  ودور 
العامة  والحمامات  والعامة  الرياضية 
وأضافت  الترفيه.  أماكن  من  وغيرها 
الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع 
األساسية والمطاعم التي تقدم خدمة 
التوصيل ستعفى من هذه اإلجراءات.

ــالن الــمــغــرب بــالــتــرامــن مع  ويــأتــي إعـ
إعالن تركيا تعليق صالة الجماعة في 
المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس 
كورونا. وقال وزير الصحة فخر الدين 
قوجه أمس إن تركيا رصدت 18 حالة 

إصابة بالفيروس حتى اآلن.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــدرت الــســلــطــات 
بتعليق  قــــــرارا  أمـــــس،  ــة،  ــريـ ــزائـ ــجـ الـ
الرحالت الجوية والبحرية إلى أوروبا، 
بدًءا من 19 مارس الجاري، في إجراء 

وقائي ضد انتشار )كوفيد 19(.
وأعلنت إيران أمس تسجيل 129 وفاة 
المستجد،  كــورونــا  بفيروس  جــديــدة 
إحــدى  فــي  يومية  حصيلة  أعلى  فــي 

أكثر دول العالم تأّثرا بالوباء. 
األوروبــــــــي سجلت  الـــجـــانـــب  وعـــلـــى 
ــة جــديــدة  ــابـ ــف إصـ ــ ــيــا نــحــو أل ــان إســب
 24 خالل  المستجد  كورونا  بفيروس 
الــوفــيــات من  ارتــفــع عــدد  ساعة فيما 
وفــق  اإلثــنــيــن   297 ــى  إلـ ــد  األحــ  288

حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.
ــن مـــديـــر عــــام شـــــؤون الــصــحــة  ــلـ وأعـ
الــفــرنــســي جـــيـــروم ســـالـــومـــون أمــس 
انتشار  جـــراء  ــبــالد  ال فــي  ــوضــع  ال أن 
فيروس كورونا المستجد “مقلق جدا” 
عن  معبرا  كبيرة”،  بسرعة  و”يتدهور 
قــدرات   “اســتــنــفــاد”  احتمال  مــن  قلقه 

المستشفيات على استقبال مرضى. 
األلمانية  الشرطة  باشرت  جهتها،  من 
اإلغــالق  تدابير  فــرض  اإلثنين  صباح 
بينها  للحدود مع خمس دول  الجزئي 
فــرنــســا، فــي ســيــاق الــجــهــود الحــتــواء 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
نفسها من  إلى حماية  الــدول  وتسعى 
العالم، حتى  عن  عزلتها  زيــادة  خــالل 
داخـــل االتــحــاد األوروبــــي، مــا يقوض 
حرية  فــي  المتمثل  ــي  ــ األوروب المبدأ 

الحركة. 

عواصم ـ وكاالت

عناصر من وحدة الطوارئ العسكرية تقوم بتطهير عام في مطار ملقة، جنوب إسبانيا )أ ف ب(

الرياض ـ واس

أن  األحد،  بن سلمان، مساء  األمير محمد  السعودي،  العهد  أكد ولي 
كورونا  فيروس  لمكافحة  العمل  ستنسق  العشرين  مجموعة  قمة 

وتنسق الجهود لتخفيف أعبائه االقتصادية.
الوزراء  العهد السعودي خالل اتصال هاتفي مع رئيس  وبحث ولي 
البريطاني بوريس جونسون، الجهود الدولية لمكافحة هذا الفيروس.

الذي ستستضيفه  المقبل،  العشرين  إن اجتماع قمة مجموعة  وقال 
األنــبــاء  لوكالة  وفــقــا  طبية،  حــلــول  إيــجــاد  على  سيعمل  السعودية 
بحث  أهمية  على  السعودي  العهد  ولــي  وشــدد  “واس”.  السعودية 
الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار 
مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة. ووفقا لواس، أطلع رئيس 
المتحدة،  المملكة  تتخذها  التي  الخطوات  على  العهد  ولي  الــوزراء 
ولي  واتفق  الفيروس.  انتشار  لمعالجة  العلمية  بالمشورة  مدفوعة 
العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني على الحاجة إلى استجابة 
منسقة دوليا لتفشي المرض، خصوصا على تطوير لقاح والحد من 

االضطراب االقتصادي الناجم عن الوباء.

تنسيق سعودي بريطاني لمواجهة “كورونا”

القدس المحتلة ـ وكاالت

أعــلــن الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي رؤوفــيــن 
تكليف  االثنين،  أمس  رسميا،  ريفلين 
زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 
وقال زعيم حزب أزرق أبيض غانتس 
خالل مراسم وهو يقف بجوار الرئيس 
سأبذل  أنني  ”أعــدك  ريفلين  ريئوفين 
كل ما في وسعي ألتمكن خالل بضعة 
قاعدة  ذات  حكومة  تشكيل  من  أيــام 
عــريــضــة ووطــنــيــة قـــدر الــمــســتــطــاع“، 
وسيقود  الناخبين  كــل  فيها  سيخدم 
الـــبـــالد لــمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

و”فيروس االنشقاق”.
وحــصــل غــانــتــس عــلــى دعـــم 61 

البالغ  البرلمان  أعضاء  من 
لــكــن   120 ــم  ــ ــددهـ ــ عـ

ســبــيــل اإلطـــاحـــة 
بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو قــد 
يــكــون مـــا يـــزال 

صعبا ويجري على نطاق واسع بحث 
تــشــكــيــل وحــــدة وطــنــيــة مـــع الــزعــيــم 

المخضرم. 
وكـــان الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي قــال يوم 
ــه ســيــدفــع حــتــى الــلــحــظــة  ــ ــد، إن ــ األحــ
األخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة 
فــي ظــل أزمـــة فــيــروس كــورونــا الــذي 

يواصل انتشاره.
وبلغ عدد مصابي كورونا في إسرائيل 
ــة أمـــــس االثـــنـــيـــن،  ــي آخـــــر حــصــيــل فــ
250 حــالــة، بــعــدمــا تــم اكــتــشــاف 48 
البث  ــادت هيئة  وأفــ إصــابــة جــديــدة. 
الكبير  الــعــدد  سبب  أن  اإلســرائــيــلــيــة، 
نسبيا للحاالت الجديدة هو ارتفاع 
عــدد الــفــحــوص الــتــي أجــريــت، 
بين  مـــن  أن  إلــــى  مــشــيــرة 
حاملي الفيروس، 18 من 
أفراد الطواقم الطبية.

الرئيس اإلسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل حكومة جديدة

موسكو ـ وكاالت

ــتــرفــاكــس” الــروســيــة  نــقــلــت وكــالــة “إن
قولها،  الــخــارجــيــة  وزارة  عــن  لــأنــبــاء 
الــمــســلــحــيــن في  إن  ــنـــيـــن،  االثـ أمــــس 
يلتزمون  ال  ــســوريــة  ال ــــب  إدل منطقة 
التوصل  تم  الــذي  النار،  إطــالق  بوقف 

إليه بين موسكو وأنقرة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن 
المسلحين يقومون بتحركات هجومية 

مضادة في المنطقة.
وأفــادت وكــاالت أنباء روسية وشهود 
ــأن روســيــا وتــركــيــا اضــطــرتــا  ذكــــروا بـ
بينهما  مشتركة  دوريــة  أول  الختصار 
في إدلب السورية، األحد، بعد أن قطع 
مقاتلون، يرفضون اتفاق وقف إطالق 
مــســار  لتعطيل  رئــيــســا  طــريــقــا  ــنـــار،  الـ

الدورية.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن وزارة 
الدفاع قولها إن اختصار مسار الدورية 

“اســتــفــزازات”  بسبب  جــاء  المشتركة 
المدنيين  استغلوا  الــذيــن  المسلحين 
على  الدورية  أجبر  ما  بشرية،  كــدروع 

اتخاذ مسار أقصر.
ُمنحت  أنــقــرة  أن  الـــــوزارة  وأضـــافـــت 
المسلحين  لتحييد  الوقت  من  مزيدا 

الذين نفذوا تلك االستفزازات.

وجاء تسيير تلك الدورية على الطريق 
“إم 4” السريع في محافظة إدلب، عقب 
تم  النار  لوقف إطالق  التوصل التفاق 
إبــرامــه فــي الخامس مــن مـــارس، بين 
اللتين تدعمان أطرافا  موسكو وأنقرة 
بسوريا  الدائرة  الحرب  في  متصارعة 

منذ 9 سنوات.

احتجاج بوجه دورية تركية في إدلب

دوريــات إدلب تتعثر أمام انتهاكات الجماعات المســلحة
موسكو تتهم فصائل أنقرة بضرب االتفاق

واشنطن - وكاالت

حـــّذر وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
المتحدة  الواليات  أن  من  بغداد  بومبيو 
ســتــرد “كــمــا يــجــب” عــلــى أي اســتــهــداف 

جديد لأميركيين.
وأفـــاد بــيــان أمــس االثــنــيــن بــأن بومبيو 
عبد  عــادل  العراقي  الـــوزراء  رئيس  أبلغ 
ستتخذ  المتحدة  الــواليــات  أن  المهدي 
إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت 
لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي ثان 
القوات  تستضيف  عراقية  قــاعــدة  على 
ــتــي تــســاعــد فـــي مــحــاربــة  األمــيــركــيــة ال

تنظيم داعش. 
على  بومبيو  الــوزيــر  ”شــدد  البيان  وقــال 
المسؤولة  الجماعات  محاسبة  ضـــرورة 
بومبيو  الوزير  أشــار  الهجمات.  هذه  عن 
إلى أن أميركا لن تتسامح مع أي هجمات 
أو تهديدات ألرواح األميركيين وستتخذ 
دفاعا  الضرورة  وفق  إضافية  إجــراءات 

عن نفسها“. 
وذكر مسؤولون أميركيون وعراقيون أن 
الرجلين تحدثا يوم األحد بعد أن أصيب 
ثــالثــة جــنــود أمــيــركــيــيــن وعــــدة جــنــود 
عــراقــيــيــن فــي ثــانــي هــجــوم صــاروخــي 
كبير خالل األسبوع الماضي على قاعدة 

عراقية شمالي بغداد. 
من جانب آخر، أعلن رئيس تيار “الحكمة” 
المعارض في العراق، عمار الحكيم، أمس 

االثنين، عن عدم تدخل تياره في اختيار 
بعد  الحكومة  لرئاسة  المرشحين  أسماء 

اآلن. 
بقيادة  “ســائــرون”  كتلة  أعلنت  بــدورهــا، 
اللجنة  توصل  عــدم  عن  الصدر،  مقتدى 

السباعية إلى اختيار رئيس الحكومة.
المحددة  الــدســتــوريــة  الــمــدة  أن  ويــذكــر 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لــتــكــلــيــف رئــيــس 
الحكومة االنتقالية أنتهت امس االثنين.

من الهجوم على قاعدة التاجي

السباعية العراقية تفشــل في اختيار رئيس الحكومة االنتقالية
واشنطن تحّذر بغداد من أي هجمات ضد األميركيين

موسكو ـ وكاالت

صادقت المحكمة الدستورية الروسية 
على حزمة تعديالت، ستتيح للرئيس 
ــي فــالديــمــيــر بــوتــيــن الــتــرشــح  ــحــال ال

لواليتين جديدتين. 
وقضت المحكمة الدستورية في قرار 
أصــدرتــه أمـــس اإلثــنــيــن، بـــأن فحوى 
بالتعديالت  الخاص  القانون  مشروع 
الجديدة وعمليات إقرارها تتطابق مع 
المسجل  الــروســي  األســاســي  القانون 
في دستور البالد. ويقضي هذا القانون 
ــن الــتــعــديــالت في  ــدد مـ بــتــطــبــيــق عــ
الدستور الروسي بينها رفع القيد عن 
سيسمح  ما  الرئاسية،  الــواليــات  عــدد 

بوتين  فالديمير  الــحــالــي  للرئيس 
وإعادة  جديد،  من  بالترشح 

ــع الـــصـــالحـــيـــات  ــ ــوزي ــ ت
ــس  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــ ــ ــي ــ ــ ب

الــوزراء  ورئيس 
والــــــبــــــرلــــــمــــــان، 

ــة حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــئ وتــشــكــيــل هــي
ــة”،  الــدول “مجلس  اســم  عليها  يطلق 
ــي الـــدســـتـــور،  وتــحــصــيــن األديـــــــان فـ
ومـــنـــح األطـــفـــال صــفــة أولـــويـــة في 
سياسة الدولة، وتعريف روسيا وريثة 
لــالتــحــاد الــســوفــيــتــي فــي االتــفــاقــات 
بوتين،  واقترح  الدولية.  والمنظمات 
الرئاسية  الــرســالــة  فــي  كلمته  خـــالل 
يناير  الفدرالية في  للجمعية  السنوية 
دستورية  تعديالت  ــراء  إجـ الماضي 
ترتكز إلى توسيع صالحيات البرلمان 
تطبيق عدد  مع  الرئيس  على حساب 
مــن اإلصــالحــات األخـــرى فــي أجهزة 

السلطة والسياسة االجتماعية.
ونــصــت هــذه الــتــعــديــالت على 
الــرئــيــس  تــكــون ســلــطــة  أن 
فقط  بواليتين  محدودة 
 6 منهما  كل  مــدة  تبلغ 

سنوات.

المحكمة الدستورية الروسية تصادق على تعديالت بوتين
طهران ـ أ ف ب

توفي عضو في مجلس خبراء القيادة 
اإليراني عن عمر يناهز 78 عاما بسبب 
ما  وفـــق  المستجد،  ــا  كــورون فــيــروس 
ذكــــرت وســائــل إعــــالم مــحــلــيــة، أمــس 

اإلثنين.
وقالت وكالتا أنباء “فارس” و “تسنيم” 
بطحائي،  هاشم  إن  الرسميتين  شبه 
وهو عضو في مجلس خبراء القيادة، 

توفي بمرض كوفيد 19.
ويعد بطحائي أحدث مسؤول إيراني 
ما  أصــاب  الــذي  بالمرض،  بــارز يصاب 
إيــران،  14 ألف شخص في  يقرب من 
وأودى بحياة أكثر من 700، وقفز بعدد 

الوفيات بأكثر من مئة في الساعات 
الماضية،  والعشرين  األربـــع 

“فرانس  ذكرت  حسبما 
برس”.

وزراء  وأصـــيـــب 
بـــــالـــــحـــــكـــــومـــــة 

بالحرس  وأعضاء  بالبرلمان  وأعضاء 
بــــوزارة الصحة  الــثــوري ومــســؤولــون 
من  زاد  مـــا  ــيـــروس،  ــفـ ــالـ بـ اإليـــرانـــيـــة 
المخاوف بشأن استجابة إيران للوباء 

العالمي.
وأعربت إيران عن قلقها من آثار تفشي 
فيروس كورونا المستجد على المرافق 
الصحية في البالد التي تئن من وطأة 

العقوبات االقتصادية األميركية.
وأقّر رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة 
مــرض كــورونــا فــي طــهــران، علي رضا 
الفيروس قد يطغى  زالــي، األحــد، بأن 
على المرافق الصحية في البالد، التي 

تخضع لعقوبات أميركية صارمة.
االيرانية  األنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
الرسمية عن رضا زالي قوله: 
“لن تكون لدينا طاقة كافية 
وتـــيـــرة  ــرت  ــمـ ــتـ اسـ إذا 

تفشي المرض”.

“كورونا” يودي بحياة مسؤول إيراني بارز

محمد بن زايد: الغذاء 
والدواء خط أحمر

دبي ـ العربية نت

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
الغذاء والدواء  زايد، أمس اإلثنين، أن 
فـــي دولــــة اإلمـــــــارات خـــط أحــمــر على 
خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقــال الشيخ محمد بن زايــد إن الوضع 
الصحي العام في اإلمارات ممتاز.

ووجه ولي عهد أبوظبي باستمرار جميع 
الخطط  حسب  الــرأســمــالــيــة  الــمــشــاريــع 
ــغــاء أو تــأجــيــل أي  الــمــعــتــمــدة وعـــدم إل
التنموية  األجـــنـــدة  ــار  إطــ فــي  مــشــروع 

ألبوظبي.
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بـــدال مـــن االهتمام بشـــؤونها الداخلية في ظل تفشـــي وباء الــــ “كورونا” في 
إيـــران كلهـــا، فـــإن القيـــادة اإليرانيـــة - المرشـــد علـــي خامنئي وكبـــار ضباط 
الحرس الثوري - مصرة على مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للعديد 
مـــن دول المنطقـــة، ولعل ما يشـــير إلى هـــذا ويؤكـــده أن األوامر جاءت من 
طهران بضرورة اســـتهداف األميركيين بتلـــك العملية التي ردوا عليها بأكثر 

منها عنفًا وتدميرًا بألف مرة.
وكان وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف، الذي يبدو أنه أكثر “واقعية” من 
كل رموز هذه القيادة اإليرانية، قد طلب بأســـلوب اســـتجدائي من الواليات 
المتحـــدة رفع العقوبات عن بالده لتســـتطيع مواجهـــة “فايروس كورونا” ثم 
وإلى جانب هذا فإنه طلب أن يلتزم صندوق النقد الدولي بمســـؤوليته وأن 

يعمل بروح المسؤولية )في هذا المجال(.
وهنـــا، من المفترض أن يطالب ظريف مرشـــد “الثـــورة اإليرانية” وجنراالت 
الحـــرس الثـــوري اإليراني المتنفذيـــن بأن يكفوا عن كل هـــذا التصعيد الذي 
يستهدف العديد من دول المنطقة وأن يضعوا حداًّ لكل تمددهم االحتاللي 
فـــي العديد من الدول العربية “ســـوريا والعـــراق ولبنان واليمن”، وأن يطووا 
صفحـــة كان قـــد “فتحهـــا” الخميني بمجـــرد انتصـــار ثورته فـــي فبراير عام 

.1979
وبالطبع فإنه من غير الممكن أن تتلقى إيران فلسًا واحدًا من معظم الدول 
العربيـــة التـــي قصدها ظريف بـ “اســـتجدائه” هذا المشـــار إليه وباســـتجداء 
سابق، أكثر منه “ركوعًا”، طالما أن جنراالت حراس الثورة اإليرانية بمباركة 
وتأييـــٍد مـــن المرشـــد علي خامنئـــي مصرون على مـــا كانوا قد بـــدأوه مبكراًّ 
وطالمـــا أنهـــم ال يفكرون حتى مجرد تفكير باالنكفـــاء على الذات والخروج 
مـــن الـــدول التي يتواجدون فيهـــا بصيغ احتاللية أخطر مـــا فيها أنها تتخذ 

طابعًا طائفيًا ومذهبيًا سيئًا وبغيضًا.
ولعل ما يدل على أن “استجداء” ظريف هذا اآلنف الذكر لن يجد آذانًا صاغية  «

طالما أن قرار إيران ليس في يده، إنما في يد المرشد علي خامنئي ومعه 
جنراالت الحرس الثوري الذين كانوا أتباعًا لـ “قاسم سليماني” وطالما أن قوى 
المعارضة اإليرانية قد أكدت، بلسان مريم رجوي، أن يذهب أي دعم مالي سواء 
من صندوق النقد الدولي أو من غيره إلى المستشفيات اإليرانية وإلى الهيئات 

الشعبية اإليرانية مباشرة وأن مثل هذا الدعم إن هو أخذ طريقه إلى هؤالء 
الذين ينفردون بالحكم في إيران فإنه سيستخدم في مزيد من القمع ومزيد من 

التدخل في شؤون العديد من دول هذه المنطقة القريبة والبعيدة والعربية 
وغير العربية. “إيالف”.

صالح القالب

الرد على استجداء إيران

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

للتواصل: 17111483

االلتزام والمسؤولية الوطنية تجاه “فيروس كورونا”
االلتـــزام ال يمكـــن حصره في أبعـــاد محدودة، وعلـــى المواطن أن يكون 
ملتزمـــا بمجتمعه بمختلف األوجه، وااللتزام يســـتند إلى القناعة، أي أن 
االلتـــزام ال يأتي بصورة تلقائية أو عفوية، إنما يصدر عن قناعة وثقافة 
ومســـؤولية وطنيـــة خصوصـــا عندمـــا يتجلـــى ذلك في خدمة اإلنســـان 

لوطنه والدفاع عنه.
يـــوم أمـــس األول طالعتنا الصحف المحلية بخبر يقول )باشـــرت النيابة 
العامـــة التحقيـــق فـــي بالغ تلقته مـــن إدارة الصحـــة العامـــة بقيام أحد 
األشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفة إجراءات العزل المنزلي بمغادرته 
المنـــزل ومخالطتـــه الغيـــر، حيث بـــادرت النيابـــة باســـتجوابه، وفرضت 
تدابيـــر اإلقامة الجبرية عليه في الحجـــر الصحي التابع لوزارة الصحة، 
وتؤكد أنها ســـتتصدى بكل حســـم في إطار القانون لكل من يتهاون في 
اتباع اإلجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعوقها بأية كيفية 

كانت(.
لنعـــرف أن معنى الحرية في القديـــم والحديث كان مقيدا بحدود الفرد 
االجتماعـــي، فاإلنســـان حر فـــي تصرفـــه إال إذا أدى تصرفـــه إلى إلحاق 

األذى بغيـــره، ويقـــول “جون ســـتيوارت” إن الحرية التـــي نعدها جديرة 
بهـــذا االســـم هي العمـــل على بلوغ منفعتنا بأســـلوبنا الخـــاص ما دمنا ال 
نحرم أحدا من منفعته هو أو نعوقه عن بلوغ هدفه، وعقب الفيلسوف 
األلمانـــي هيجـــل فقـــال “إن الفكرة التـــي يحملها الناس فـــي الغالب عن 
الحريـــة اعتباطيـــة أو تعســـفية، فإذا ســـمعنا مـــن يقـــول إن الحرية هي 
القدرة على أن نفعل ما نريد، فإن مثل هذا القول ال يعني سوى فجاجة 

العقل”.

ما سبق ذكره يؤكد أن االلتزام بالقواعد واإلجراءات التي تقرها الدولة الروح  «
السامية والغاية العليا، فحين تصدر األوامر لك بالعزل المنزلي وعدم 
الخروج، فهذا يعني أن الدولة رسمت لك حدودا ال يمكنك تخطيها، أما 

االستهتار بالتعليمات والخروج من المنزل ومخالطة الغير، وفي الوقت 
الذي تحارب فيه الدولة “انتشار فيروس كورونا” على جميع الجبهات 

فهذا خطأ ال يغتفر وتهديد لحياة الناس، فالمسألة ليست أن تتصرف كما 
تشاء. كما تلتزم في عملك وفي رعاية أسرتك وحتى في دينك، التزم أيضا 

بتعليمات الدولة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وترجل فارس الكرة والكلمة
غّيـــب الموت الرجـــل المحبوب اإلنســـان العفوي الطيـــب الحنون 
الشاعر المتواضع الشيخ عيسى بن راشد رحمه هللا، لقد خسرت 
البحريـــن أحـــد أعظـــم ملـــوك الكلمـــة بمفرداتهـــا البحرينيـــة التي 
رســـخت خاللها تـــراث وعادات الزمـــن الجميل، وســـتبقى كلماته 
الصادقة خالدة، لقد كانت إحساسًا وطنيًا ورمزًا بحرينيًا، كلمات 

سيتداولها كل بحريني وخليجي.
كم سنشـــتاق لخفة دمه وصدق إحساســـه، وحديثه الشـــيق الذي 
لمسنا فيه ســـرًا غريبًا استطاع أن يخترق القلوب دون استئذان. 
كلماته اســـتطاع أن يســـتثمر بها اللغة البحرينية وصياغتها ضمن 
قالـــب شـــعبي محبـــب، أســـلوب أفـــرد خاللـــه مســـاحات خاطبت 

الشريحة األوسع بجميع فئاتها العمرية.
لقـــد رحـــل عنا وقد اكتحلت عيناه برؤيـــة كأس الخليج وقد حط 
رحالـــه فـــي نهايـــة المطاف فـــي أرض البحرين، ذاك الـــكأس الذي 
لطالمـــا حلـــم به، وبـــإذن هللا ســـتبقى البحريـــن كما تحـــب بطيبة 

شعبها ونجاحاتها وتجميع كؤوس إنجازاتها.

من الصعب أن نرثي شاعراً بحجمه، شعور الحزن أكبر من أن ينثر في  «
عبارات وأسطر ال توفيه حقه لذا يبقى “الصمت أكثر بالغة”. هكذا هي 

الحياة تخطف منا بسرعة البرق من نحب. رحمك الله وأسكنك فسيح 
جناته، اللهم أنزل عليه شآبيب رحمتك وعزائم مغفرتك.. تعازينا الحارة لكل 

محبيه في كل بقاع العالم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

المسؤول عن وباء كورونا

اتخـــذت منظمـــة الصحـــة العالميـــة خطـــوة مهمـــة ومتقدمـــة 
بتصنيفهـــا فيـــروس كورونا بوصفه وباًء عالمًيـــا “جائحة”، بعد 
تـــردد وترقـــب من قبـــل المنظمة لتطور الفيـــروس منذ ظهوره 
وبعـــد أن تأكدت من ســـرعة تفشـــي العـــدوى واتســـاع نطاقها، 
ولترســـل رسالة حاســـمة لدول عديدة بأنه ال وقت للتهاون وال 
مجـــال للتقصيـــر، بل البد مـــن توفر اإلرادة السياســـية الكافية 

للسيطرة على هذا التفشي للفيروس.
منظمـــة الصحـــة العالميـــة تيقنـــت مـــن انطبـــاق جميـــع صفات 
الوباء على فيروس كورونا وخصوصا من حيث كونه فيروسا 
جديدا لم تســـبق اإلصابة به، والتفشـــي الواســـع لـــه، واالنتقال 
الســـريع من شـــخص آلخـــر في عدد كبيـــر مـــن دول العالم في 

الوقت نفسه.
فالصورة المأساوية التي دفعت منظمة الصحة العالمية التخاذ 
هـــذه الخطـــوة تتمثل فـــي الزيـــادة الرهيبة في عـــدد الحاالت 
خـــارج الصين التي تبلغ بهـــا المنظمة وزيادة عدد البلدان التي 
ظهرت فيها حاالت إصابة بالفيروس، إذ ُأبلغت المنظمة بـ 125 

ألف حالة في 118 بلدا.
لكـــن المحبـــط في األمر، أنه في الوقت الذي تتجه فيه منظمة 
الصحة العالمية للتشـــديد والتحذير مـــن المخاطر المتصاعدة 
لفيـــروس كورونا، نجد انشـــغاال من قبل البعـــض بأمور جانبية 
وغير مؤثرة على صعيد المواجهة، بل قد تتسبب في تشتيت 
الجهـــود وضعف الســـيطرة على الفيروس، وإحـــداث حالة من 
الفوضـــى أو الهـــرج والمـــرج في قضيـــة ال تحتمـــل إال الجدية 

والمسؤولية.

فانشغل البعض بنسج قصص غير محبوكة حول ظهور  «
الفيروس، ومن بين هؤالء الرئيس اإليراني السابق أحمدي نجاد 

الذي اتهم مخابرات قوى عالمية بإنتاج ونشر فيروس كورونا 
المستجد، قائال في تغريدة له على صفحته على “تويتر”، “إنه من 
الواضح أن الفيروس التاجي المتحور تم إنتاجه في المختبر، وتم 

تصنيعه من ِقبل مختبرات الحرب الخاصة بالحرب البيولوجية 
التابعة للقوى العالمية وأنه يشكل تهديدا للبشرية وأكثر تدميرا 

من األسلحة األخرى التي تستهدف البشرية”!!.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

بعـــد مرور أســـابيع على اشـــتداد “أزمـــة كورونا” عالميـــا ومحليا، ومع 
تصاعـــد رقـــع انتشـــار الفيـــروس، أضـــع أمام قراء “أنســـنة” ٣ رســـائل 

متصلة بالشأن المحلي:
أوال: خســـر ســـواق الباصات الصغيرة الخاصة الذيـــن يوصلون طلبة 
الروضـــات والمدارس والجامعات، وكذلـــك معلمات الروضات الدخل 
الشـــهري البســـيط الـــذي يحصلـــون عليـــه، وكل ما أتمناه مـــن اإلخوة 
أولياء األمور المبادرة بسداد رسوم المواصالت والتعليم كما العادة، 
وندرك جميعا أن المبدأ األساس هو أن الرسوم تمنح مقابل الخدمات 
وأن ســـداد الرســـوم ليس واجبا شـــرعا، لكن خروجنا من هذه األزمة 
بأقـــل الخســـائر مرتبط بتعاضدنـــا وتراحمنا بالدرجـــة األولى، واليوم 
نحن مئات األسر التي ستعيش في ضيق شديد إذا ما توقفت عملية 

سداد الرسوم، وأعول هنا على طيبة البحرينيين وكرم أخالقهم.
ثانيا: تشكل أنماط االستهالك عامال مؤثرا ومهما في اقتصادنا ونموه 

أو تباطـــؤه، لذا فإن التهافت على شـــراء الســـلع ســـيؤدي إلى ارتفاع 
أســـعارها وتكدســـها وانتهاء صالحياتها وأيضا تراكم أرباح أصحاب 
المحـــالت التجاريـــة الكبـــرى. فـــي المقابل، فـــإن العـــزوف الكامل عن 
التعامل مع المطاعم، ســـيعرضها لخسائر فادحة وقد يخسر إخوة لنا 
وظائفهـــم نتيجة ذلك، وخيار الطلبات المنزلية للوجبات حل معقول 

الستمرار هذا القطاع دون انتكاسة. 

ثالثا: البنوك والشركات الكبرى عالية الربحية مطالبة اليوم بوقفة  «
مع الوطن في هذه األزمة، والمهم اإلشادة بمبادرة مصرف التمويل 

الخليجي التجاري الذي قلل ساعات العمل لموظفاته بواقع ساعتين، 
ليعدن مبكرا إلى أطفالهن في المنزل، ومبادرة بنك البحرين الوطني 

بتأجيل أقساط المتضررين من األزمة، والمطلوب اآلن المزيد والمزيد 
من المبادرات من هذه المؤسسات الضخمة التي راكمت أرباحا على 

امتداد سنوات دون أن تدفع أية ضرائب.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

رسائل في زمن الكورونا



تــرأس الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفة االجتمــاع الـ 19 لمجلــس اإلدارة، 
الذي عقد يوم السبت 7 مارس، بحضور أعضاء مجلس اإلدارة كافة.

من  ســلــســلــة  اإلدارة  مــجــلــس  ــذ  ــخـ واتـ
القرارات أهمها اعتماد قائمة المرشحين 
لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــإتــحــاد 
االتحاد،  في  العاملة  واللجان  اآلسيوي 
إذ تم ترشيخ الشيخ علي بن محمد آل 
خليفة لعضوية اللجنة التنفيذية، ونائب 
ــيــس جــهــاد خــلــفــان كــمــدقــق مــالــي  ــرئ ال
لمجلس إدارة االتحاد اآلسيوي، فيما تم 
ترشيح كال من محمد الذوادي لعضوية 
لعضوية  السيد  وعلي  الــتــدريــب،  لجنة 
ــداث الـــريـــاضـــيـــة، ومــحــمــد  ــ ــ لــجــنــة األحـ
ــردان لــعــضــويــة لــجــنــة الـــشـــواطـــئ،  ــ ــف ــ ال

وجعفر ابراهيم لعضوية لجنة الحكام.
واستعرض المجتمعون فيما بعد تقارير 

اللجان العاملة، إذ قرر االتحاد بناء على 
جهاد  المنتخبات  لجنة  رئــيــس  تــقــريــر 
 15 الرجال  منتخب  إعــداد  بدء  خلفان، 
في  للمشاركة  اســتــعــدادا   2020 يونيو 
البطولة الـ 22 لمنتخبات الرجال بتونس، 
التي  الثالثة  الخليجية  األلعاب  ودورة 
ســتــقــام بــالــكــويــت فــي ديــســمــبــر، وتمت 
إعـــدادي  معسكر  إقــامــة  على  الموافقة 
فترة  في  والشباب  الناشئين  لمنتخبي 
الثاني  النصف  البلد في  واحدة وبنفس 

من شهر يونيو 2020.
تــولــي  عــلــى  اإلدارة  مــجــلــس  واعــتــمــد 
الـــمـــدرب الـــبـــرازيـــلـــي ســيــرجــيــو قــيــادة 
منتخب الناشئين في البطولة اآلسيوية، 

 5 من  البحرين  مملكة  التي ستحتضنها 
المدرب  وتولي   ،2020 يوليو   15 لغاية 
قــيــادة منتخب  “رامـــيـــريـــز”  ــبــرازيــلــي  ال
التي  الخليجية،  البطولة  فــي  الشباب 
وتمت  يوليو،   31 لغاية   22 من  ستقام 
أيمن  الـــمـــدرب  تعيين  عــلــى  الــمــوافــقــة 

ــا لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بعد  الــمــنــصــالــي مــدرب
ــلـــي، واعــتــمــد  ــادي األهـ ــنـ ــاق مـــع الـ ــفـ االتـ
للمنتخبات  الـــوفـــود  رؤســــاء  الــمــجــلــس 
الوطنية في البطوالت والمعسكرات في 

العام الجاري 2020.
ــمــدربــيــن، وبعد  وفــيــمــا يــخــص لــجــنــة ال

العرض الذي قدمه رئيس مركز البحرين 
رئيس  الــطــائــرة،  الــكــرة  لتطوير  الــدولــي 
لجنة التدريب والتطوير، تم اعتماد اربع 
دورة  وهي   2020 الجاري  للعام  دورات 
يونيو،  بشهر  األول  )المستوى  المدربين 
بشهر  الثاني(  )المستوى  المدربين  دورة 
بشهر  المدربين  تدريب  دورة  سبتمبر، 
البدني  لــإعــداد  محلية  دورة  أكــتــوبــر، 

سيتم تحديد موعدها الحقا.
وفــيــمــا يــخــص لــجــنــة الــمــســابــقــات كلف 
حسين  اللجنة  رئــيــس  اإلدارة  مجلس 
ــداد جـــــداول لــمــا تــبــقــى من  ــإعـ حــمــاد بـ
ــذ بــاالعــتــبــار معرفة  مــســابــقــات مــع األخـ
في  الصحية  األوضـــاع  عنه  ستسفر  ما 
التسجيل  اســتــمــارات  وإعـــداد  المملكة 
والجدول الزمني للموسم القادم 2020 / 
2021، وتكليفه بتنقيح الئحة المسابقات 
والئحة الالعبين واألخذ باالعتبار بعض 

في  وتقديمها  وردت  التي  المالحظات 
االجتماع القادم العتمادها.

وبحث المجلس برنامج الكرة الشاطئية 
الـــمـــوســـم، وتــــم تــكــلــيــف مجلس  لـــهـــذا 
ــئ بـــرئـــاســـة مــحــمــد الـــفـــردان  ــواطـ ــشـ الـ
تمت  كما  اثنين،  مدربين  مــع  بالتعاقد 

الموافقة على إنارة المالعب.
واعتمد مجلس اإلدارة ميزانية االتحاد 
من  العديد  استعراض  وتم   ،2020 لعام 
الخطابات الواردة، ليختتم الشيخ علي 
بشكر  االجــتــمــاع  خليفة  آل  محمد  بــن 
واألمانة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع 
ــادت  الــعــامــة عــلــى جـــهـــودهـــم، الـــتـــي قـ
اتــحــاد  افــضــل  عــلــى  للحصول  االتــحــاد 

عربي في العام 2019.
صـــرح بــذلــك أمــيــن ســر االتــحــاد فــراس 

جواد الحلواجي.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

االجتماع الـ 19 التحاد الكرة الطائرة

جانب من االجتماع 
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئيس  تــرأس 
آل  أحمد  بن  خليفة  بن  علي  الشيخ  القدم  لكرة 
االتحاد،  إدارة  لمجلس  دورًيــا  اجتماًعا  خليفة، 

وذلك في مقر بيت الكرة البحرينية.
االتحاد  إدارة  مجلس  أصدر  االجتماع،  وخالل   
 ،2020 لعام   )2( رقم  قرار  القدم  لكرة  البحريني 
وشــروط  إجــــراءات  الئــحــة  اعــتــمــاد  والمتضمن 

طلب األندية للحصول على العضوية باالتحاد.
 وفي هذا اإلطار، أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
خليفة  بــن  علي  الشيخ  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
الــالئــحــة جاء  اعــتــمــاد  أن  آل خليفة،  أحــمــد  بــن 
تماشًيا مع الرؤى التطويرية التي يقودها ممثل 
الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة 
األعلى  المجلس  رئيس  الوطني  األمن  مستشار 

الرياضية في  لقيادة الحركة  للشباب والرياضة، 
مملكة البحرين إلى مزيد من اإلنجازات الكبيرة، 
القوانين  على  التعديالت  من  جملة  اعتماد  عبر 
واألنظمة التي تنظم عمل المؤسسات والهيئات 
الرياضية، لتكون متوافقة مع التطوير الرياضي 
في البحرين، والذي يواكب التطوير العالمي، بما 
لجعل  السامية  الملكية  التوجيهات  مع  يتماشى 
الصحيح  الطريق  في  تسير  البحرينية  الرياضة 

نحو تحقيق االحتراف وصناعة التميز.
 وقال سعادته إن مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم اعتمد الالئحة بعد مراجعات تفصيلية 
لكل موادها، لتكون متواكبة مع العمل التطويري 
كرة  بمسيرة  االرتــقــاء  يضمن  والـــذي  المنشود، 
المزيد  تحقيق  إلــى  وقيادتها  البحرينية،  القدم 
من المكتسبات توافقا مع رؤى سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

ــار إلـــى حـــرص االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة  ــ  وأشـ
التطويرية  واألهـــداف  الــرؤى  تنفيذ  على  القدم 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عبر دعم 
التي ستسهم في االرتقاء  استراتيجيات سموه 
مشيدا  التطلعات،  يخدم  بما  البحرينية  بالكرة 
بــمــا يــبــذلــه ســمــوه مــن جــهــود حثيثة فــي إطــار 
البحرينية،  الــقــدم  لــكــرة  التطويرية  الــخــطــوات 
على  رياضيا  المملكة  مكانة  يرسخ  الــذي  األمــر 

جميع األصعدة.
 وأعــــرب الــشــيــخ عــلــي بــن خليفة بــن أحــمــد آل 
خليفة عن خالص االعتزاز والتقدير بدعم سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن دعم 
االتحاد  لعمل  والمحفز  الملهم  العامل  هو  سموه 
البحريني لكرة القدم في الجانب التطويري الذي 
البحرينية  القدم  لكرة  المستمر  االرتــقــاء  يكفل 

على جميع المستويات.

 وأوضح أن مواد الالئحة الجديدة التي ستكون 
طرق  تتضمن  لالتحاد  األساسي  للنظام  مكملة 
العضوية  طلب  شــروط  العضوية،  طلب  تقديم 
النادي  بمنشأة  متعلقة  شروط  إلى  تنقسم  التي 
ــرى بــفــرق الــنــادي بــاإلضــافــة إلـــى الــشــروط  وأخــ
في  النظر  إجـــراءات  سبل  على  عــالوة  المالية، 

الطلب.
 وقال: “كما تتضمن الالئحة مواد تفصيلية حول 
لكرة  البحريني  لالتحاد  الدائمة  العضوية  منح 
تجديد  إلــى  تتطرق  مــواد  إلــى  باإلضافة  القدم، 

عضوية االنتساب”.
 إلى ذلك، ناقش المجلس عدًدا من الموضوعات، 
إذ أقر تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا 
تحت 16 عاما 2020، والتي ستستضيفها مملكة 
البحرين خالل الفترة 16 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 
المقبلين، إذ سيكون رئيس مجلس إدارة االتحاد 

القدم الشيخ علي بن خليفة بن  البحريني لكرة 
العليا،  المنظمة  للجنة  رئيًسا  خليفة  آل  أحمد 
البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  نــائــب  سيكون  فيما 
بن  علي  والمالية  اإلداريـــة  للشؤون  القدم  لكرة 
المنظمة  اللجنة  لرئيس  نائًبا  البوعينين  أحمد 
العليا، وتضم اللجنة في عضويتها: األمين العام 
لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
هشام  التسويق،  للجنة  رئيًسا  المناعي  عــارف 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة  عن  ممثالً  البلوشي 
ــؤون الشباب  لــــوزارة شـ صــالــح الــعــثــمــان مــمــثــالً 
والرياضة، مريم بوكمال ممثالً عن وزارة شؤون 
اإلعالم، خالد الخياط ممثالً عن وزارة الداخلية، 

وحامد المرواني ممثالً عن وزارة الصحة.
 كما اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم تشكيل اللجنة التنفيذية المحلية للبطولة، 

البوعينين،  أحــمــد  بــن  عــلــي  سيترأسها  ــتــي  وال
وسيكون إبراهيم البوعينين نائًبا لرئيس اللجنة 
العام  المنسق  عضويتها:  في  وتضم  التنفيذية، 
اللجنة  رئيس  إسماعيل،  للبطولة حسن  المحلي 
الطبية  اللجنة  رئيس  الزعابي،  عبدهللا  األمنية 
ياسر علي، رئيس اللجنة اإلعالمية أحمد مهدي، 
الــعــالــي، ورئــيــس لجنة  أحــمــد  الــمــالعــب  منسق 

الفعاليات عادل عباس.

ــا مــع الــــرؤى الــتــطــويــريــة لــنــاصــر بــن حمد ــق ــواف عــلــي بــن خــلــيــفــة: ت

اتحاد الكرة يعتمد الئحة إجراءات وشروط طلب األندية للحصول على العضوية

اليوم في لقاء مؤجل من الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز

قمة المحرق والرفاع بال جماهير

عند  الــرفــاع  مــع  المحرق  يلتقي 
الثالثاء،  اليوم  مساء  من   6.30
ــة خــلــيــفــة  ــنـ ــديـ ــى اســــتــــاد مـ ــلـ عـ
الرياضية، ضمن لقاء مؤجل من 
بن  ناصر  ــدوري  ل ــى  األول الجولة 

حمد الممتاز لكرة القدم.
الغريمين  بين  اليوم  لقاء  ويأتي 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن بــــــــدون حـــضـــور 
جماهيري على غير المعتاد، وما 
تميزت به المواجهات التاريخية 
ــيــــن مـــــن حـــضـــور  ــــطــــرفــ ــيــــن ال ــ ب
فني  وتــنــافــس  كبير  جــمــاهــيــري 
داخل المستطيل األخضر ويمتد 
الندية  مع  خصوصا  للمدرجات، 
تتميز  اللتين  الكبيرتين  واإلثــارة 
الــطــرفــيــن. وكــان  مــبــاريــات  بهما 
الــقــدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 
عــلــق الــحــضــور الــجــمــاهــيــري في 
المباريات  أقيمت  إذ  المباريات، 
بـــدًءا مــن األســبــوع الماضي من 
بسبب  جماهيري؛  حــضــور  دون 
تعليق  تم  فيما  كورونا،  فيروس 
الصاالت  داخل  المسابقات  كافة 

المغلقة ولكل األلعاب الرياضية.
ــمــحــرق بــالــرفــاع تم  ومـــبـــاراة ال
الرتباطهما  نظرا  آنــذاك؛  تأجيلها 

بالبطولة العربية.
ــاض الــفــريــقــان حــتــى اآلن  ــ وخـ
الـــــــدوري، إذ  مـــبـــاريـــات فـــي   10
الوصافة  مــركــز  الــمــحــرق  يحتل 
 8 مــن  جمعها  نقطة   25 برصيد 
ــعــادل وخــســارة،  ــاالت فـــوز وت حـ
الرابع  المركز  الرفاع  يحتل  فيما 
 6 مــن  نقطة حصدها   15 ولــديــه 
للخسارة  فـــوز، وتــعــرض  حـــاالت 
في 4 مناسبات، كما يعد الفريق 
الــوحــيــد الـــذي لــم يــتــعــادل حتى 
فــريــق  الـــــدوري  ويــتــصــدر  اآلن. 

الحد برصيد 28 نقطة.
المحرق بقيادة المدرب البرازيلي 

بدأ  باكيتا  مــاركــوس 
بــتــقــديــم مــســتــويــات 
إيـــجـــابـــيـــة مــتــتــالــيــة، 

ــل إلـــى  ــ فـــالـــفـــريـــق وصـ
نهائي كأس جاللة الملك 

ونهائي كأس االتحاد، كما 
في  مـــســـاره  أن 
الـــــــدوري مــمــتــاز 
اآلن،  حــــــتــــــى 

وهــو قــادم مــن فــوز فــي الجولة 
الشباب  عــلــى حــســاب  الــمــاضــيــة 
إمــضــاء  حــمــل  رد  دون  بـــهـــدف 

الالعب إيفرتون. 
الوطني  المدرب  يقوده  والرفاع 
ــور لــلــمــوســم الــثــانــي  ــاشـ عــلــي عـ
الفريق  ــذي قــاد  ال الــتــوالــي،  على 
الموسم  فــي  بالثنائية  للتتويج 

الـــمـــاضـــي )كـــــأس الــمــلــك 
ودوري ناصر بن حمد 
ــاز(، والـــفـــريـــق  ــتـ ــمـ ــمـ الـ
في  مهما  ــوزا  فـ حــقــق 
على  الماضية  الــجــولــة 
كان   )3-2( بنتيجة  الحالة 
اثنان منها لالعب 
ســــــيــــــد هـــــاشـــــم 
عــــيــــســــى الـــــــذي 
سيغيب اليوم؛ بسبب طرده في 
الــحــالــة، إضــافــة إلــى هدف  لقاء 

سجله الالعب علي حرم.
عــلــى مجموعة  يــعــول  الــمــحــرق 
ــن الـــالعـــبـــيـــن أمـــثـــال  مـــمـــيـــزة مــ
الـــحـــارس ســيــد مــحــمــد جــعــفــر، 
محمد  الحيام،  وليد  والالعبين: 
ــد، إسماعيل  راشـ الــبــنــاء، جــمــال 

عــبــدالــلــطــيــف، مــحــمــد الـــحـــردان 
وتياغو  وإيفرتون  وأحمد جمعة 

وتياغو ريال.
يمتلك مجموعة  بــدوره  والرفاع 
ــن الـــالعـــبـــيـــن أمـــثـــال  مـــمـــيـــزة مــ
ــوي،  ــلـ ــر عـ ــبـ ــد شـ ــيـ الـــــحـــــارس سـ
سيد  شمسان،  حمد  والالعبين: 
بــاقــر، سيد رضــا عيسى،  مــهــدي 
علي حرم، محمد مرهون، عدنان 
فــواز، هزاع علي، حبيب هارون 

ومحمد صولة.
تحقيق  فـــي  يـــأمـــل  ــرق  ــحـ ــمـ والـ
ــارك مع  ــتـــشـ فــــوز يــمــكــنــه مـــن الـ
ــدارة الــــــدوري، إذ  ــ ــحــد فـــي صـ ال
قبل  النقاط،  سيتساوى معه في 
المقبل  الــســبــت  يـــوم  يلتقيا  أن 
ضمن الجولة 12، أما الرفاع فإنه 
على  يبقي  فــوز  بتحقيق  يــأمــل 
مراكز  على  المنافسة  في  آماله 
خسارته  أن  خصوصا  المقدمة، 
نقاط   10 بــفــارق  ستبعده  الــيــوم 

عن الحد والمحرق.

أحمد مهدي

فريق المحرق فريق الرفاع

اللقاء سيقام بدون الحضور الجماهيري

“الذيب” يسعى للصدارة.. 
و“السماوي” للصعود 

إلى المركز الثالث

 علي بن خليفة

“كابوس” كورونا!
عرفــت البشــرية أيامــا صعبــة بســبب فيروس ال يــرى بالعين المجردة، انتقل بســرعة 

خاطفة بين الدول وفرض إيقاعا مرعبا على نمط الحياة في العالم برمته.
ورغــم اتســاع الجغرافيــا، وتطــور العلــم، تغلغل الفيــروس واخترق خطــوط الحماية 
والدفــاع واحــدا تلــو اآلخــر، حتــى شــعر النــاس أن “الكورونــا” يتربــص بهــم فــي كل 

األمكنة وينتظر الفرصة لخطف أرواحهم.
كان الناس في ذلك الزمان ال يتصافحون، ويمعنون النظر إلى األشــياء، متوجســين 
من زر المصعد، وقبضة الباب، وصار بقاؤهم في المنزل مع هجر المطاعم والمقاهي 

والمجمعات هو الطريقة األكثر سالمة على حياتهم المهددة.
بالتوعيــة  الوبــاء  لمكافحــة  الخنــاق  وشــدد  صحــي،  حجــر  فــي  المصابــون  ُأودع 
والمعقمــات، وتكبــد االقتصــاد خســارة فادحة، بينما طمــع بعض التجــار والمتاجرين 

برفع األسعار واستغالل حاجة الناس.
صاخبــة  المدرجــات  تعــد  ولــم  الدوليــة،  والتنقــالت  الطيــران  الحكومــات  أوقفــت 
بالجماهيــر، وعطلــت الرياضة والدراســة والكثير من األعمــال، حتى أن الحرم المكي 

أفرغ يوما كما احتجب المصلون عن الكنائس والتجمعات الدينية واالجتماعية.
وفي وضع مرتبك، ومســتقبل غامض، ســيطر اليأس على الكثير من البشــر، فلم يكن 
الوضــع قبــل كورونــا، أفضــل بكثير مــن بعده، وهو مــا دفع المعنويــات المنهكة لتوقع 

األسوأ، ثم األسوأ!
تناسى الكثير من الناس وجود شعاع األمل في األفق الشاسع، وأن الليل مهما طال، 
فــإن الصبــاح سيشــرق بنوره الربانــي، ليضيء العتمة من جديــد، وكان قلة منهم من 

نام مطمئنا وما عرف شيئا عن كابوس كورونا.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



منافســـات  ختـــام  نتائـــج  أســـفرت 
لـــدوري  الجولـــة السادســـة عشـــرة 
الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم عـــن 
فوز البديع على االتفاق بـ7 أهداف 
دون رد، واالتحـــاد علـــى التضامـــن 
بــــ4 أهـــداف دون رد، في المباريات 

التي أقيمت مساء أمس.
وعلى اســـتاد النـــادي األهلي، نجح 
البديـــع في تحقيق فوز ســـهل على 

حســـاب جـــاره االتفاق بــــ7 أهداف 
جـــاء 4 منهـــا فـــي الشـــوط األول. 
النحـــو  علـــى  األهـــداف  وجـــاءت 
اآلتي: دانيال فـــي الدقيقتين )11( 
و)57(،   )17( فـــاح  عزيـــز  و)20(، 
جاسم راشـــد الدوسري )32(، أحمد 

حمد الثويني )70( و)78(.
وأدار المباراة الحكم حسين البحار، 
وعاونه عبدهللا صالح وعبدالسام 

فواز، والحكم الرابع أحمد الغريب.
وعلـــى ملعـــب مدينـــة حمـــد، حقق 
االتحـــاد فـــوزا ســـها على حســـاب 
بــــ4  الترتيـــب  متذيـــل  التضامـــن 
أهـــداف نظيفة. وجـــاءت األهداف 
على النحـــو اآلتي:علي حســـن في 
الدقيقـــة )9(، فورتشـــن )44(، ســـيد 
حســـين رضـــي )51( وعمـــار جعفـــر 

 .)28(

وأدار المبـــاراة الحكم أحمد خليل، 
وعاونـــه ســـيد فيصل علـــوي وفهد 
الســـعدون، والحكـــم الرابـــع محمد 

إبراهيم سعد.
وكانـــت نتائـــج افتتـــاح منافســـات 
فـــوز  عـــن  أســـفرت  قـــد  الجولـــة 
بنتيجـــة  المالكيـــة  علـــى  البحريـــن 
)3-4(، وقالـــي على مدينة عيســـى 

.)2-1(

ترتيـــب  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 
الدوري صـــار كاآلتـــي: المالكية 37 
نقطـــة من 14 مبـــاراة، البحرين 31 
مـــن 14 مباراة، البديـــع 27 من 14، 
قالـــي 24 مـــن 15، مدينة عيســـى 
 ،14 مـــن   20 ســـترة   ،15 مـــن   23
االتحـــاد 13 مـــن 14، االتفاق 8 من 
14، والتضامـــن في المركز التاســـع 

)األخير( با نقاط من 14 مباراة.

فوز سباعي للبديع على االتفاق

من لقاء البديع واالتفاق من لقاء االتحاد والتضامن
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أثبــت الالعــب البحرينــي تواجــده بقــوة فــي المالعــب الخليجيــة واإلقليميــة 
والدولية بشــتى األلعاب الرياضية هذا الموســم 2019/2020 وأصبح يحظى 
بثقة األندية الخارجية كالعب محترف نظرا لما يتمتع من قدرات وإمكانات 

عالية وروح قتالية وسمعة متميزة جعلت منه عملة نادرة.

كـــرة اليـــد تصـــدرت قائمـــة الاعبين 
المحترفين هذا الموسم بعد احتراف 
7 العبين في مقدمتهم قائد المنتخب 
األول ونـــادي النجمة حســـين الصياد 
الذي يلعب لنادي الوحدة الســـعودي، 
يحتـــرف  الـــذي  الســـاطنة  وجاســـم 
في صفوف الصفا الســـعودي، وأحمد 
موســـى مع االبتسام الســـعودي، فيما 
بالـــدوري  العبيـــن  ثاثـــة  يتواجـــد 
اإلماراتـــي وهـــم أحمـــد المقابـــي مـــع 
مـــع  ، وعلـــي ميـــرزا  األهلـــي  شـــباب 
الشـــارقة، وعلي عيد مع النصر، فيما 
خـــاص الدولي محمد حبيـــب تجربة 
احترافية مع شباب األهلي اإلماراتي 

قبل أن يفسخ عقده مع النادي.
ارتفاع أســـهم الاعـــب البحريني في 
كـــرة اليد تعتبـــر أمرا طبيعيا بســـبب 
المنتخـــب  التـــي حققهـــا  اإلنجـــازات 

األول علـــى وجـــه التحديـــد بتأهلـــه 
لنهائيـــات كأس العالـــم 5 مـــرات بعـــد 
تواجده في بطولة 2011 في السويد، 
فـــي  و2019  فرنســـا،  فـــي  و2015 
الدنمـــارك والمانيـــا، فيمـــا كان التأهل 
األخيـــر لمونديـــال مصـــر 2021 إثـــر 
تحقيقـــه المركـــز الثالث فـــي البطولة 
اآلسيوية، كما حقق المنتخب إنجازا 
ألولمبيـــاد  بتأهلـــه  جديـــدا  تاريخيـــا 

طوكيو 2020 ألول مرة.
ويأتـــي العبو كرة القدم فـــي المرتبة 
الثانيـــة علـــى الئحـــة اإلحتـــراف في 
الخـــارج بوجود 3 العبيـــن من بينهم 
نجمنـــا الدولي عبدهللا يوســـف هال 
المحتـــرف في صفوف ســـافيا براغ 
التشـــيكي والـــذي دون إســـمه كأول 
يشـــارك  وخليجـــي  بحرينـــي  العـــب 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا بعدمـــا نجـــح 

فريقه بالتأهل إلى دور المجموعات.
كمـــا حاز الاعب الدولي ســـيد ضياء 
ســـعيد على ثقة نادي النصر الكويتي 
للعب في صفوفه للموسم الثاني على 
التوالـــي بعدما مثل الفريق ألول مرة 
بموســـم 2018/2019 وجاءت عملية 
التجديد بعد العروض المتميزة التي 

قدمها بالـــدوري الكويتي ونالت على 
اعجاب نادي النصر.

24 دور كبيـــر  للقـــب خليجـــي  وكان 
بفتح أبواب اإلحتـــراف أمام الاعب 
الدولـــي مهـــدي حميـــدان للعـــب فـــي 
أحـــد  الســـعودي  القادســـية  صفـــوف 

أندية الدرجة األولى في المملكة.

انضـــم  الطائـــرة  الكـــرة  لعبـــة  وفـــي 
الاعـــب علي مرهـــون إلى اإلبتســـام 

السعودي.
وعلى مســـتوى األلعاب الفردية، فقد 
خـــاض العـــب كـــرة الطاولـــة الدولـــي 
إلياس الياســـي تجربـــة احترافية مع 
نـــادي أولـــوت اإلســـباني لمـــدة نصف 

موسم، ليسجب اسمه كأول بحريني 
وخليجـــي يلعـــب بالدوري اإلســـباني 

لكرة الطاولة.
وخاض العب الريشة الطائرة عدنان 
إبراهيـــم تجربـــة احترافية مـــع نادي 
أول  ليكـــون  الدنماركـــي  هوليبـــاك 

محترف بحريني في لعبة الريشة.

الـــقـــدم كــــــرة  ــون  ــلـ ــثـ ــمـ يـ العـــبـــيـــن  و3  الــــــصــــــدارة  ــي  ــ فـ الــــيــــد  كــــــرة 

حضــور قـــوي للمحـــترف البحـــريـــني خــارجــيا

جاسم السالطنة

علي مرهون العب فريق االبتسام لكرة الطائرة

سيد ضياء سعيد إلياس الياسي

حسين الصياد

رحـــل محتـــرف فريـــق النـــادي األهلي 
األول لكـــرة الســـلة البولنـــدي المبيـــه 
مســـاء األحـــد إلـــى مدينـــة برشـــلونة 

اإلسبانية.
ويأتـــي رحيـــل المبيـــه بســـبب توقف 
التدريبات واألنشـــطة الرياضية ومنها 
المنافسات في الدوري المحلي وأيًضا 

لالتقاء بعائلته التي تمكث هناك.
حـــول  الصـــورة  غمـــوض  ظـــل  وفـــي 

مستقبل اللعبة باستئنافها من عدمها، 
فإن المتوقع أن يغادر بعض محترفي 
الفـــرق األخـــرى كالمنامـــة والمحـــرق، 
علـــى أن يعـــاودوا المجـــيء للبحريـــن 
مجـــدًدا الحًقـــا وتحديـــًدا مـــع إعـــان 
تبقـــى  مـــا  لخـــوض  التدريبـــات  بـــدء 
مـــن مباريـــات على صعيـــد دوري زين 

وكأس خليفة بن سلمان.
إذ وبحسب معلومات “الباد سبورت” 

الســـتئناف  المبدئـــي  الموعـــد  فـــإن 
المنافسات ســـيكون مطلع شهر ابريل 
المقبـــل، وذلك بحســـب األوضاع التي 
تعانـــي منهـــا المنطقـــة جـــراء تفشـــي 

فيروس كورونا.

رحيل محترف األهلي للسلة المبيه

أعاد نادي البســـيتين مدير الفريق 
األول لكـــرة القدم محمد صقر إلى 
النادي بعد إقالته قبل عدة أشهر.

وذكر النادي عبر حســـابه الرســـمي 
“ تـــم تعيين كل من عبدهللا بشـــير 
ومحمد صقر مديرين لفريق الكرة 
لعـــودة اللحمة في النـــادي بترابط 
الجميـــع بحضـــور مدير جهـــاز كرة 

القدم إحسان العباسي..”.

وألقـــى العباســـي كلمة قـــال فيها “ 
إننا إخـــوة ونرى العالـــم اليوم في 
مشـــارق األرض ومغاربهـــا يحتاج 
الترابـــط فـــي ظـــل الظـــروف التي 
يمر بهـــا وتعميم ثقافة التســـامح؛ 
حتى تكـــون ثقافة عامة يعمل بها 
الراعـــي والرعية والصغير والكبير 
والرياضـــي...  والمـــرأة  والرجـــل 

إلخ”.

وأضـــاف “ال يجـــب أن نجعل همنا 
أجـــل  مـــن  الخصـــام  الدنيـــا  فـــي 
الكـــرة، وأن الترابـــط ليـــس نجـــاح 
لإلفـــراد فقـــط وإنمـــا للنـــادي الذي 
يمثـــل منطقـــة البســـيتين ومملكة 

البحرين..”.

البسيتين يعيد محمد صقر
حسن علي

محمد صقر

اليولندي المبيه

سبورت

حسن علي

أحمد مهدي

االتحاد يكسب 
التضامن برباعية 

في ختام الجولة 
16 لدوري الثانية



local@albiladpress.com

الثالثاء 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 - العدد 4172

16

تعديــات جديدة علــى اشــتراطات التصنيفات اإلســكانية

فسخ عقد استثمار مشتل الدانة

وافـــق مجلس بلـــدي المحرق على رفع 
طلب لوزير األشغال وشؤون البلديات 
عقـــد  بفســـخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مشـــروع تطوير مشـــتل الدانة بمنطقة 
الدير؛ لعدم التزام الشـــركة المستثمرة 
إنجـــاز  عـــن  وتخلفهـــا  العقـــد،  ببنـــود 

المشروع.
وقرر المجلس إحالة الموضوع لديوان 
للتحقيـــق  واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة 
حملـــة  تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــة  بشـــأنه، 
للوقوف على مخالفات إشغال الطريق 

في محيط المشتل.
ومـــن جانب آخر، أكـــد المجلس وجود 
حاجـــة ملحـــة إلجـــراء تعديـــات على 
اشـــتراطات التصنيفات اإلســـكانية، ما 

يجعلها أكثر وضوًحا لدى المواطنين.
وبين مدير عـــام البلدية أن هناك لجنة 

والبلديـــات،  اإلســـكان  بيـــن  تنســـيقية 
وأن العمـــل جار على إصـــدار تعديات 

جديـــدة علـــى اشـــتراطات التصنيفات 
اإلســـكانية لمعالجـــة مواطـــن القصـــور 

فيها في القريب العاجل.
فيـــه  تقـــدم  وقـــت  فـــي  ذلـــك  ويأتـــي 
األشـــغال  لوزيـــر  بطلـــب  المجلـــس 
إدراج  إمكانيـــة  لبحـــث  والبلديـــات 
يربـــط  إنشـــاء جســـر مشـــاة  مشـــروع 
ممشـــى خليفـــة بممشـــى عـــراد، ضمـــن 
الصقـــر”  “كوبـــري  وميزانيـــة  مشـــروع 

بعراد.
وســـبق أن زودت الوزارة المجلس في 
2017 بالتصاميـــم المبدئيـــة لمشـــروع 
جســـر المشـــاة، على أن يقوم المجلس 
بالتنســـيق مع أحد المستثمرين لتنفيذ 

المشروع.

ال غياب
لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
الــدور  من  عشر  الثاني  المحرق 
التشريعي  الــفــصــل  فــي  الــثــانــي 

الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية: سيدعلي المحافظة

أحمد المقهوي

رئيس الخدمات والتنسيق بمجلس بلدي المحرق الموظف أحمد فرج

5.9 ألف طلب خفض رسوم بلدية في 4 سنوات
الــوزيــر قـــرار  تطبيق  تــأخــر  سبب  والتقاعس  ــال  ــم اإله الــمــربــاطــي: 

أكـــد مجلس بلـــدي المحرق تمســـكه 
بضرورة اإلســـراع فـــي تطبيق القرار 
الـــوزاري، باعتماد يـــوم تقديم طلب 
خفـــض الرســـوم البلديـــة للمواطنين 
المســـتأجرين موعدًا لبدء احتســـاب 
الرســـوم البلدية المخفضـــة، بدالً من 

يوم موافقة الوزير على الطلب.
رئيـــس  رأى  التصويـــت،  وقبـــل 
المجلـــس غـــازي المرباطـــي أن عـــدم 
تطبيـــق الوزارة لقـــرار الوزير الصادر 
فـــي العـــام 2016 ناتـــج عـــن تقاعس 

الوزارة وإهمال المعنيين.
ومـــن جهتـــه، بيـــن مديـــر عـــام بلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر أن المدة 
المستغرقة إلصدار قرار بشأن خفض 
الرســـوم البلدية تبلغ في المتوســـط 
مدة شـــهر؛ لحاجتها العتمـــادات من 

قبل اإلدارة العليا.
ولفـــت فـــي رده علـــى استفســـارات 
رئيـــس المجلس بهذا الشـــأن، إلى أن 

تاريخ اســـتحقاق تخفيض الرســـوم 
يكون حســـب نص المادة 1 من قرار 
البلديـــة،  الرســـوم  بعـــض  تخفيـــض 

النقضـــاء  التالـــي  الشـــهر  أول  وهـــو 
شـــهر من تاريـــخ تقديـــم الطلب، وال 
يتـــم احتســـاب التخفيض قبـــل هذا 

التاريخ.
وذكـــر أن عـــدد الطلبات التي شـــملها 
األســـر  لبعـــض  التخفيـــض  قـــرار 
البحرينيـــة منـــذ ينايـــر 2016 وحتى 

ديسمبر 2019 بلغ 5933 طلبا.
يأتـــي ذلك فـــي وقت أكد فيـــه وزير 
األشـــغال والبلديـــات فـــي رده علـــى 
توصيـــة المجلس فـــي يونيو 2016، 
أنـــه وبعد دراســـة الموضوع من قبل 
احتســـاب  يتـــم  المختصـــة،  الجهـــة 
فـــي  البحرينيـــة  لألســـر  التخفيـــض 
بواقـــع  لتصبـــح  البلديـــة  الرســـوم 
ديناريـــن، اعتبارا من اليوم الذي يتم 

فيه تقديم الطلب.

غازي المرباطي

ســـجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهمين لمدة 3 سنوات 
لكل منهما عما نسب إليهما من اتهامات تتمثل في إخفاء أحدهما 
لآلخـــر المطلـــوب علـــى ذمـــة عـــدة قضايا وصـــدرت ضـــده أحكام 
جنائية بالســـجن وصلـــت إلى إلى 13 عاما. وكانـــت النيابة العامة 

وجهت للمتهمين أنهما في غضون العام 2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهـــم األول أخفـــى بنفســـه محكومـــا بالســـجن المؤقت مع 
علمـــه بذلـــك بـــأن آواه في مســـكنه، ثانيـــا: المتهم الثاني: اشـــترك 
بطريـــق االتفاق والمســـاعدة مع المتهـــم األول في ارتكاب جريمة 
إخفـــاء محكـــوم عليه حيـــث التقت إرادتـــه مع المتهـــم األول في 
مسكنه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك المساعدة.
وجـــاء فـــي تفاصيـــل القضيـــة أن إدارة المباحـــث الجنائيـــة تلقت 
معلومـــات، تـــم تأكيدها مـــن قبل عدة مصـــادر ســـرية، مفادها أن 
المتهم األول يقوم بالتستر على مطلوب أمنيا ومحكوم عليه في 
قضايا جنائية، إذ يخفيه في أحد المنازل عن رجال األمن، كما أنه 
يوفر له الطعام والشراب ويساعده في تحركاته وتنقاته، بالرغم 
من علمه بأنه صدرت ضده أحكام جنائية بالسجن المؤقت، أولهما 

السجن 3 سنوات واآلخر بالسجن 10 سنوات.
وتمكنـــت دوريـــات الشـــرطة المكلفـــة بالقبض عليهمـــا بتاريخ 19 
ينايـــر 2020 بقيادة عريف، من الحصول على العنوان المقيم فيه 
المطلـــوب أمنيـــا ويختبئ فيـــه، فتم القبض عليـــه لتنفيذ األحكام 
الصادرة ضده. وبالتحقيق مع المتهم األول اعترف للنيابة العامة 
بمـــا هو منســـوب إليه مـــن اتهام، وقال إنـــه بالفعل أخفـــى المتهم 
الثانـــي في مســـكنه مـــع علمه بأن األخير صـــادر بحقه عدة أحكام 
بالســـجن المؤقت ومطلوب أمنيا، كما قرر المتهم الثاني أنه اختبأ 
في المكان المذكور لعلمه بصدور األحكام بحقه، وأنه أبلغ المتهم 
األول بشـــأن ذلك فقرر األخير مساعدته بتوفير مأوى له ليختبئ 

في مسكنه حيث بقي يسكن في منزله لفترة من الزمن.

3 سنوات لشابين أحدهما أخفى 
الثاني المحكوم بـ 13 سنة 3 سنوات لمدمن “ستوب” اعتدى على شرطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بمعاقبة متهم بالســجن لمدة 3 ســنوات؛ إلدانته باالعتداء على ســامة 
جســم شــرطي مكلــف بحراســة أحــد المبانــي الخاصــة قــرب منطقــة محظــورة، فيمــا برأتــه مما نســب إليه من 
الشروع بسرقة الساح الذي كان بحوزة رجل األمن المجني عليه. وكانت أحالت النيابة العامة المتهم الشاب 

للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2019، ارتكب اآلتي:

أوال: شرع في سرقة الساح المبين 
النـــوع والوصـــف والقيمـــة المملوك 
اإلكـــراه  بطريـــق  الداخليـــة  لـــوزارة 
الواقع على عضـــو من قوات األمن، 
وهـــو الشـــرطي أول المجنـــي عليـــه 
وقـــد خـــاب أثـــر الجريمة لســـبب ال 
دخل إلرادته فيه وهو بأن الشرطي 
ســـالف الذكـــر كان مرتديـــا الســـاح 
بالشـــكل الصحيح من خال الحزام 

الخلفي.
ثانيـــا: اعتـــدى علـــى ســـامة جســـم 
عضـــو من قـــوات األمن العـــام، وهو 
الشـــرطي المجني عليـــه وكان ذلك 
أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك 
بـــأن قـــام بوضـــع يـــده علـــى صدره 
بالقوة محاوال نزع ســـاحه فأحدث 
بـــه اإلصابـــات الموصوفـــة بالتقرير 
الطبـــي ولـــم يفـــض فعـــل االعتداء 
إلـــى مرضـــه أو عجـــزه عـــن أعمالـــه 
الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

أن  الحكـــم  تفاصيـــل  فـــي  وجـــاء 
المجنـــي عليه وبينما كان الشـــرطي 
أول )المجنـــي عليـــه( علـــى واجـــب 

عملـــه قـــرب أحـــد المبانـــي الخاصة 
وبرفقتـــه الشـــاهد الثاني )شـــرطي( 
شـــاهد المتهم يســـير بالمنطقة رغم 
أنـــه محظور فيهـــا التجـــول، فنادى 
عليـــه لكنـــه لم يســـتجب لـــه، فأخبر 
الشـــاهد الثالـــث مـــن خـــال جهـــاز 
الاســـلكي كونه مســـؤول المنطقة، 
وتوجه للمتهم الذي تبين له أنه في 

حالة غير طبيعية.
ســـأله  المتهـــم  اســـتيقاف  وبعـــد 
المجنـــي عليه عن بياناتـــه، فتظاهر 
المتهم أنه ســـيخرج بطاقـــة هويته 
مـــن جيبـــه، إال أن الشـــرطي تفاجـــأ 
لباســـه  مـــن  بـــه يداهمـــه ويمســـكه 
العســـكري، ونتيجـــة لذلـــك التعـــدي 
حدثـــت إصابته الموصوفة بالتقرير 
الطبـــي، كمـــا حـــاول المتهـــم الهرب 
مـــن الموقع، إال أن الشـــرطي نفســـه 
تمكـــن من القبض عليـــه قبل فراره. 
بمعرفـــة  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق 
كان  أنـــه  اعتـــرف  العامـــة  النيابـــة 
متواجـــدا في مـــكان الواقعة، وكان 
مؤكـــدا  طبيعيـــة،  غيـــر  حـــال  فـــي 

حيازته حينها لمادة “الستوب”.
كمـــا قـــرر الشـــرطي الثاني الشـــاهد 
بالقضيـــة في باغه أنـــه عندما كان 
علـــى واجـــب عملـــه برفقـــة المجني 
عليه، تفاجأ بوجـــود المتهم بالقرب 
مـــن أحـــد المباني الخاصـــة، فانتقل 
شـــرطي آخـــر للموقع، وقـــام بجلب 
المتهم بواسطة الدورية األمنية، إال 
أن المتهم قام باســـتغفالهم وحاول 
سحب الرشـــاش الخاص بالشرطي 

وتسبب بكدمات للمجني عليه.
أســـباب  فـــي  المحكمـــة  وذكـــرت 
حكمهـــا ببـــراءة المتهـــم مـــن التهمة 
أن  رأت  أنهـــا  أوال،  بالبنـــد  الـــواردة 
االتهام المسند إليه تحيط به ظال 
مـــن الشـــك والريبـــة، وأن للواقعـــة 
صـــورة أخـــرى غيـــر تلك التـــي قال 
بهـــا المجني عليه وشـــاهديه، وأنهم 
قـــد أحجموا عن ذكرهـــا بتحقيقات 
الشـــرعية  إلســـباغ  العامـــة  النيابـــة 
عليهـــا، آيـــة ذلـــك أن المجنـــي عليه 
ســـرعان ما قـــرر أمـــام المحكمة أنه 
ال يعـــرف قصد المتهم من اإلمســـاك 

بالســـاح الخـــاص بـــه، ومـــا إذا كان 
ينـــوي ســـرقته أم ال، وكذلـــك األمـــر 
بالشـــاهد الثالـــث. وتابعـــت، أنـــه إذا 
مـــا أضفنا إلى ذلك إنـــكار المتهم لما 
أســـند إليـــه منـــذ فجـــر التحقيقـــات 
وانتهـــاء بجلســـة المحاكمـــة وخلـــو 
يثبـــت  يقينـــي  دليـــل  مـــن  األوراق 
أن قصـــد المتهم اإلمســـاك بالســـاح 
الخـــاص بالمجنـــي عليـــه وســـرقته، 
الســـيما بعد أن عـــدل المجني عليه 
عـــن قولـــه فـــي تحقيقـــات النيابـــة 
هـــذا  فـــي  المحكمـــة  أمـــام  العامـــة 
علمـــه  بعـــدم  وإقـــراره  الخصـــوص 

بقصد المتهم.
الجنائيـــة  األحـــكام  أن  وأضافـــت 
الظـــن  ال  واليقيـــن  الجـــزم  مبناهـــا 
والتخمين، وكان من شـــأن ذلك كله 
تســـرب الشـــك إلى وجدانهـــا وعدم 
اســـتقرار يقينها إلى اقتراف المتهم 
لتلك الواقعة، ومن ثم فإنها ال تقيم 
لروايـــة المجنـــي عليـــه بتحقيقـــات 
النيابـــة العامـــة وزنـــا وترفـــض تلك 
المتهـــم  دفـــاع  وترجـــح  الصـــورة، 
وتأخذ به؛ لكونه أولى باالعتبار عما 
عـــداه ممـــا يتعيـــن معه عمـــا بنص 
المـــادة )255( من قانون اإلجراءات 
الجنائيـــة القضاء ببراءة المتهم من 

تلك التهمة.

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم



علقت طيران الخليج رحالتها مؤقًتا من وإلى عدد من وجهاتها بدءا من الساعة 03:00 من فجر األربعاء الموافق 18 مارس 
وحتــى يــوم الثالثــاء 31 مــارس 2020. الرحــالت التي ستســتمر طيــران الخليج في تشــغيلها من مطار البحريــن الدولي هي 
أبوظبي، ودبي، ومســقط، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وإســطنبول، والقاهرة، ومومباي، ودلهي، وكوتشــين، وكراتشــي، 

ومانيال، فيما سيتم تعليق جميع الرحالت إلى وجهات الناقلة األخرى مؤقتا.

الواصلون  المسافرون  وسيخضع 
ــي  ــ ــدول ــ ــن ال ــريـ ــحـ ــبـ ــار الـ ــطــ إلــــــى مــ
للفحوصات الطبية في حال كانت 
حيث  النهائية،  وجهتهم  البحرين 
المسافرين  ــؤالء  هـ عــلــى  يــتــوجــب 
االحترازية  اإلجراءات  كافة  تنفيذ 
نــمــوذج اإلقـــرار  فــي المطار كــمــلء 
للفحوصات  والــخــضــوع  الــصــحــي، 

الطبية، وغيرها من اإلجراءات.
للناقلة  االتـــصـــال  مــركــز  وســيــقــوم 
بــاالتــصــال بــالــمــســافــريــن الــمــتــأثــرة 
ــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم بـــهـــذا  ــهــ ــ ــات رحــ

المسافرين  ينصح  كما  الخصوص. 
خال  من  رحاتهم  حجزوا  الذين 
مكاتب وكاء السفر االتصال بتلك 
إعــادة  لخيارات  مباشرة  المكاتب 
حــجــز رحــاتــهــم واســـتـــرداد قيمة 

تذاكرهم.
مسافريها  الخليج  طيران  ودعــت 
لـــزيـــارة مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي قبل 
ــمــركــز  ب االتـــــصـــــال  أو  ــم،  ــرهــ ــفــ ســ
للمزيد  الخليج؛  لطيران  االتــصــال 
مـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الـــرقـــم 
بأن  مــوضــحــًة   ،97317373737+

المكالمات الواردة إلى مركز االتصال 
الفترة  هــذه  فــي  الخليج  لــطــيــران 
تجاوزت العدد المعتاد بسبب كثرة 
التي  التغييرات  عن  االستفسارات 
طـــرأت بــعــد مــســتــجــدات االنــتــشــار 
)كوفيد  كــورونــا  لفيروس  العالمي 
لذا  العالم؛  دول  مــن  عــدد  فــي   )19
قد يستغرق الرد على العماء وقتا 
أطول من العادة. كما أبدت طيران 
عن  لمسافريها  اعــتــذارهــا  الخليج 
أي إزعــاج قد تسبب به هــذا األمر 

الخارج عن إرادتها.

قدمت شركة نسيج العقارية، إحدى الشركات 
بالمملكة،  العقاري  التطوير  الرائدة في مجال 
وذلك  البحرينية،  التربويين  نقابة  إلى  دعما 
االجتماعية،  بالمسؤولية  إيمانها  من  انطاقا 
ومــســاهــمــة منها فــي دعـــم الــقــطــاع الــتــربــوي 
العام  المدير  وقــدم  البحرين.  في  والتعليمي 
إلى  الــدعــم  الــحــمــادي،  أحــمــد  نسيج،  لشركة 
نائب  بحضور  شمسان  صفية  النقابة  رئيسة 
عائشة  البحرينية  التربويين  نقابة  رئــيــس 
والشؤون  البشرية  الموارد  ورئيس  جناحي، 

اإلدارية في شركة نسيج عامر جناحي. 
تمتلك  نــســيــج  أن شــركــة  ــحــمــادي  ال ــرح  وصــ
إستراتيجيتها  مــن  تنطلق  متكاملة  خــطــة 
مختلف  ودعــم  االجتماعية  المسؤولية  فــي 
والبيئية  والتعليمية  الــصــحــيــة  الــقــطــاعــات 

واإلسكانية والرياضية في المملكة. 
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة حرصا 

لــهــا دور فاعل  يــكــون  أن  عــلــى  الــشــركــة  مــن 
ودعم  التعليمي  القطاع  في  بــارزة  وبصمات 
والتعليمية  والتربوية  الثقافية  المؤسسات 
الــبــحــريــن، إذ إن “نــســيــج” ال تــتــردد في  فــي 
المبادرة إلى كل ما من شأنه تعزيز أداء تلك 
والتعليمية  التربوية  وبرامجها  المؤسسات 

ــا يــرتــقــي بــالــمــســتــوى الــثــقــافــي  ــة، مـ ــادفـ ــهـ الـ
والتعليمي في الباد.

التربويين  نقابة  رئيسة  أشــادت  جانبها،  ومن 
الوطني  ــدور  ــال ب شمسان  صفية  البحرينية 
الذي تضطلع به شركة نسيج، مؤكدة أن مثل 
المجتمعية  المسئولية  وتحمل  الشراكة  هذه 
وترقية  تطوير  على  مباشر  بشكل  تنعكس 
مساندة  ووظـــائـــف  معلمين  مــن  الــتــربــويــيــن 

أخرى في البحرين.
وقالت إن هذه المبادرات التي تعكس الروح 
تحقيق  على  النقابة  تساعد  العالية  الوطنية 
الفرص  بخلق  يتعلق  فيما  خصوصا  أهدافها، 
مستوى  رفــع  أجــل  مــن  للتربويين  التدريبية 
الحصول  أدائهم وإنجازهم، ومساهمتهم في 
وطبيعة  تتناسب  تعليمية  مــخــرجــات  على 
التطورات التعليمية والثقافية والتكنولوجية 

التي تتسم بها المرحلة.

أحمد الحمادي

المحطات مــن  ــدد  ــع ل ــا  ــًت ــؤق م ــا  ــه ــات رح عــلــقــت  ــهــا بــالــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ــان ــم ــا مـــن إي ــاق ــط ان

“طيران الخليج” تقلص من وجهات شبكتها “نسيج” تدعم نقابة التربويين البحرينية
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هذه الصفحة برعاية

المصادف  الماضي  الجمعة  يوم  المبادرة وقررت  زمام  البحرين  زين  أخذت 
13 مارس بعدم احتساب كلفة اإلنترنت للطاب عند استخدامهم المنصات 
التعليمية حفاًظا منها على استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة مع 
لتوفير  الوطنية  19(، و تضامًنا مع الجهود  انتشار فايروس كورونا )كوفيد 

بدائل رقمية، و كجزء من التزام الشركة بالمسؤولية االجتماعية. 
سيمنح اإلنترنت المجاني لمستخدمي باقات زين للبرودباند المنزلي وباقات 
المنصات  في  المستخدمة  البيانات  احتساب  يتم  لن  حيث  فقط،  الفايبر 
هذه  تأتي   .2020 مــارس   29 تــاريــخ  حتى  الشهرية  الباقة  مــن  التعليمية 
المبادرة بالتماشي مع جهود زين المتواصلة في دعم المجتمع المحلي خال 
منصات  على  ا  حاليًّ ا  مجانيًّ إنترنت  البحرين  زين  تقدم  العالمية.   األزمــات 
 Google Hangout و Google Classroom تعليمية مختارة بما فيها برنامج
و  البحرين  بجامعة  الخاص   Black Board برنامج  و   Microsoft Team و 
برنامج وزارة التربية و التعليم eduNET.BH كما يشمل اإلنترنت المجاني 

./https://www.edunet.bh موقع

“زين”: إنترنت مجاني للمنصات التعليمية
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بالبحرين  األميركية  الجامعة  حرصت 
عن  الدراسية  برامجها  استمرارية  على 
ــدث تــكــنــولــوجــيــات  طــريــق تــطــبــيــق أحــ
Micro� منصا من  مستفيدة  تالتعليم، 
 Workspace وأداة soft O365 Teams
من  االفتراضي  المكتب  سطح  لحلول 
إلى  إضافة  سيرفيسز”،  ويــب  “أمـــازون 
 ،)Moodle( نظام بيئة التعلم اإللكتروني
الفصول  إلطــاق  عالميًا،  بها  المعترف 
اإلنــتــرنــت. وتــم تطبيق  الــدراســيــة عبر 
الحرم  انتقال  حــال  التكنولوجيا  هــذه 
لمنع  اإللكتروني  التعليم  إلى  الجامعي 
كــوفــيــد19�، حــيــث إن سامة  انــتــشــار 
الــطــاب والــعــامــلــيــن فــي الــجــامــعــة هما 
ــة. كــمــا أتــــاح اســـتـــخـــدام هــذه  ــ ــوي ــ األول
التكنولوجيا أمام الطاب فرصة التعلم 
من أي مكان وفي أي وقت، حيث يمكن 

والواجبات  المحتوى  إلى  الوصول  لهم 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، كــمــا يــمــكــن لــلــطــاب 
والــمــعــلــمــيــن الــتــفــاعــل مــعــا بــاســتــخــدام 
مع  والــتــعــاون  اإللــكــتــرونــيــة،  األدوات 
بعضهم البعض في المهمات أو الواجبات 
الــجــمــاعــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 

الجامعة  في  المعلومات  تقنية  مديرة 
العطاوي  سميرة  بالبحرين،  األميركية 
المعلومات  تقنية  قسم  هــدف  “يتمثل 
منذ  بالبحرين  األميركية  الجامعة  في 
افتتاحها في سبتمبر في توسيع نطاق 
أي  من  إليها  للوصول  التعليمية؛  البيئة 
وتمكين طاب  وقـــت،  أي  وفــي  مــكــان 
ــتــدريــس  ــاء هــيــئــة ال ــجــامــعــة وأعــــضــ ال
لتحقيق المزيد. هذه المنصات التعليمية 
منذ  لدينا  مــوجــودة  كانت  اإللكترونية 
على  مستعدين  كنا  وبالتالي  سبتمبر، 
بالكامل  التعليمية  العملية  لنقل  الفور 
إدارة  بــســاســة”.وأجــرت  اإلنترنت  عبر 
تقنية المعلومات تدريبا مكثفا ألعضاء 
حول  الجامعة  فــي  التدريسية  الهيئة 
من  القصوى  االستفادة  تحقيق  كيفية 

التكنولوجيا.

ــة فـــي الــبــحــريــن ــيـ ــدراسـ ــا الـ ــه ــج ــرام اســـتـــمـــرار ب
“الجامعة األميركية” تطبق أحدث تكنولوجيات التعليم

ــاع فــيــوز  ــ ــرفـ ــ ــنـــت مــــدرســــة الـ ــلـ أعـ
ــامــج  ــرن ــا ب ــهـ ــاقـ ــن إطـ الـــدولـــيـــة عــ
وهو  ُبعد،  عن  االفتراضي  التعليم 
المدرسة  من  يجعل  الذي  البرنامج 
أحــد أوائــل الــمــدارس في البحرين 
ــة  ــدرسـ ــمـ ــن الـ ــمـ ــي تـــصـــنـــف ضـ ــتــ ــ ال
المدرسة  قامت  وقــد  االفتراضية. 
بتنظيم هذا البرنامج بين المعلمين 
والــطــلــبــة يـــوم الــخــمــيــس الــمــوافــق 
اإلنترنت؛  عبر  الماضي  فبراير   27
لاحتفال باليوم األول من المدرسة 
ــراك جميع  ــ االفــتــراضــيــة. وتـــم إشـ
الطلبة من صف الحضانة إلى الصف 
باستخدام  المنزل  من  عشر  الثاني 
إلكترونية متعددة تناسب  منصات 
كل فئة عمرية. ويسمح هذا النهج 
اإلســتــراتــيــجــي بــمــواصــلــة تــقــديــم 

ــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة الــيــومــيــة  الـ
المعتادة، بحيث يقضي الطلبة وقًتا 
مــن خــال  الــمــدرســيــن  مــع  حقيقيا 
ويتلقون  افــتــراضــيــة،  اجــتــمــاعــات 

أقــرانــهــم من  الــراجــعــة مــن  التغذية 
خال لوحات الرسائل، ويحضرون 
الـــــدروس فــي الــوقــت الــفــعــلــي مع 

معلميهم

اإلنترنت عبر  والطلبة  المعلمين  بين  البرنامج  تنظيم 
“الرفاع فيوز” تطلق “التعليم االفتراضي” بنجاح

المشروع يتميز بالشراكة الناجحة مع المطورين والمستثمرين

“الوطني” يدعم “السنابل لرعاية األيتام”

“التسهيالت العقارية” تنهي بيع قسائم “سار 4”

الوطني  البحرين  بنك  جــدد 
السنابل  لجمعية  مساندته 
مع  تماشًيا  األيــتــام؛  لرعاية 
مــســاعــيــه الــمــســتــمــرة لــدعــم 
البحرين. وقام  المجتمع في 
التنفيذي للحسابات  الرئيس 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــنــك 
بتسليم  األحــمــد  عبدالعزيز 
ــب رئـــيـــس  ــ ــائ ــ ــك إلــــــى ن ــيـ شـ
الــعــمــاري،  يــوســف  الجمعية 
ــرب عــــن تــقــديــره  ــ ــذي أعــ ــ ــ ال
ــل لــبــنــك  ــواصـ ــتـ ــمـ ــلـــدعـــم الـ لـ
وتطرق  الــوطــنــي.  البحرين 
الــعــمــاري إلــى أهـــداف ورؤى 
الجمعية وأنشطتها المتنوعة 
المقدمة إلى األيتام، بما في 
ذلك المشروعات االجتماعية 
في  والــصــحــيــة  والتعليمية 

المملكة.

أعلنــت شــركة التســهيالت للخدمــات العقاريــة عــن إتمام بيع جميع قســائم مشــروع مخطط ســار 4 والبالــغ عددها 60 
قســيمة ســكنية متفاوتــة المســاحات، الــذي شــهد تطويــرا عمرانيــا متســارعا عكــس القيمة النوعيــة والمتميــزة لموقع 

المشروع والطلب المتنامي عليها من قبل مختلف األطراف الفاعلة في السوق العقاري وكذلك األفراد. 

المساعد  الرئيس  نائب  وأوضــح 
جعفر  بالشركة  العقارات  ومدير 
 4 ســــار  مـــشـــروع  “أن  الــعــريــبــي 
ــقــه  ــيـــز خــــــال فــــتــــرة تــســوي تـــمـ
الناجحة  اإلستراتيجية  بالشراكة 
ــع الــمــطــوريــن والــمــســتــثــمــريــن  مـ
الــعــقــاريــيــن الــبــحــريــنــيــيــن الــذيــن 
المنتج  مــن  بــاالســتــفــادة  ــادروا  ــ بـ
الــعــقــاري الــفــريــد مــن نــوعــه على 
اآلجــل”،  “البيع  المملكة  مستوى 
وخلقت هذه الشراكة تكاما مهنيا 
إليـــصـــال وحـــــدات ســكــنــيــة ذات 

جودة عالية شكلت إثراء للقطاع 
وثقة للمستفيدين بالحصول على 
والحياة  تتناسب  الئقة  مساكن 

الحديثة للعوائل البحرينية. 
الــشــركــة  “أن  الــعــريــبــي  ــاف  ــ وأضـ
بصدد اإلعان عن إضافة نوعية 
بهذا المنتج إيمانا منها بالتجديد 
السوق  يحتاجه  الـــذي  ــداع  ــ واإلب

العقارية”.
اآلجـــل من  الــبــيــع  ويــمــتــاز منتج 
من  العقاريين  المطورين  تمكين 
استام األراضي من المخططات 

ــتــســهــيــات  ــعـــة لـــشـــركـــة ال ــابـ ــتـ الـ
ــعــقــاريــة ومــبــاشــرة  ــلــخــدمــات ال ل
السكنية  المشاريع  إلنشاء  البناء 
دون دفع قيمة األرض لفترة تمتد 
حتى 12 شهر من بداية المشروع، 
الزمنية تسمح  الفترة  إذ إن هذه 
العمل  يبدأ  العقاريين  للمطورين 
في المشروع وإيجاد المستفيدين 
خال فترة السماح، ما يوفر لهم 
خال  الــازمــة  النقدية  السيولة 
مــؤكــدًا مواصلة  االنـــشـــاء،  فــتــرة 
المستفيدين  مع  تعاونها  الشركة 

ــشــراكــات  ــيــن فـــي بــنــاء ال ــراغــب ال
التابعة  األراضي  لتطوير  المثمرة 

للشركة في مخططاتها.

جعفر العريبي

سميرة العطاوي



يوم يجعلك تفتتح دورة إيجابية على الصعيد 
المهني.

تعيد النظر في فرصة سابقة فّوتها وال تتذكرها.

الكالم وحده ال يكفي عليك أن تثبت باألفعال.

ال تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟

تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك.

يكون هذا اليوم منطلًقا لمسيرة أخرى متمّيزة.

كن صادًقا مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب 
منك.

قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك 
متأفًفا.

قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاًحا بارًزا.

كن حاسًما في القرارات التي تتخذها اليوم.

بسبب الوزن الزائد سوف تعاني كثيرا. 

تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ــال شـــغـــب ثـــانـــيـــة فــي   أعـــــمـــ
اليابان قبل يومين من حدوث 
االنـــقـــاب الــمــخــطــط لـــه، ولكن 
مرة أخرى فشل مثيرو الشغب 
فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــم، عــرفــت 
هذه األحداث 
بـــــــحـــــــادثـــــــة 

مارس.

تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشــاهدها في مسلسل “سكر 
زيــادة”، من بطولــة النجمتين الكبيرتين ناديــة الجندي ونبيلة 
عبيــد، الذي تم تغيير اســمه أخيرا، إذ كان يحمل عنوان “نســاء 
من ذهب”. وتجســد هالة خــال أحداثــه دور الصديقة المقربة 

لنبيلــة عبيــد، ولكنهــا مصابة بالزهايمر، وتنســى كل شــيء، ما 
يجعــل أحداث دورها تتصاعد في إطار كوميدي. “ســكر زيادة” يضم 

مجموعة من النجوم: منهم: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر 
العديد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم: أحمد السقا، ونانسي عجرم وبيومي فؤاد.

أعــرب الفنــان حســام داغر، عــن ســعادته بمشــاركته في 
مسلسل “النهاية”، للنجم يوسف الشريف، الذي سيعرض 

في الماراثون الرمضاني المقبل.
ونشر داغر “بوســت” المسلسل، وعلق عليه قائا “سعيد 

بالظهور كضيف شــرف في شــخصية مؤثــرة ضمن أحداث 
مسلســل النهاية للنجم يوســف الشــريف، والمخرج المبدع 

ياســر ســامي في أول تعاون معهما”. وتابع، وما شاهدته من المخرج من مشاهد 
المسلسل المصورة تؤكد أن هذا العمل سابق لعصره بمراحل كثيرة.

تشــارك الفنانة باســمة حمادة في مسلسل “هيا وبناتها” 
مــع عدد من النجوم، بينهم: صمــود الكندري، ريم أرحمة، 
هند البلوشي، ومشاري البام، من تأليف محمد الربيعان، 
وتصــدى لإلخراج خالد الفضلي. وقالت حمادة: إن العمل 

اجتماعي يدق على أوتار قضايا األسرة والعاقة بين اإلخوة، 
واصفــة العمل بالجريء، لكنــه في ذات الوقــت غير خادش 

للحياء. وذكرت أنهم كطاقم عمل عاشــوا هذه األجواء األخوية وتلمسوا مشاعر 
ودفء األسرة فيما بينهم، داعية الجمهور إلى ترقب عرضه.

“هيا وبناتها”مسلسل النهاية“سكر زيادة”
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ذكـــرت مواقع مغربية عـــدة أنه تم 
يوم الجمعة اعتقال شقيقة الفنانة 
المغربية دنيا بطمة، ابتســـام، على 
خلفية قضية حســـاب “حمزة مون 
بيبـــي”، والتـــي كانـــت قـــد أدرجت 
ضمـــن  فيهـــا  الشـــقيقتين  أســـماء 
ابتـــزاز  فـــي  المتورطيـــن  أســـماء 
المشاهير من خال ذلك الحساب.

وبحســـب ما أفاد موقع “شوف تي 
في” المغربي، فإن قاضي التحقيق 
بمدينـــة  االبتدائيـــة  بالمحكمـــة 
مراكش، أمـــر باســـتكمال التحقيق 
مع ابتسام وإيداعها سجن الوداية 
ليتـــم اســـتجوابها والتحقيـــق معها 
جـــاء  القـــرار  وأن  معتقلـــة،  وهـــي 

بعـــد نهايـــة البحـــث التفصيلـــي مع 
ابتســـام. ويأتـــي اعتقـــال ابتســـام 
بعد نحو شـــهٍر تقريبـــا على اعتقال 
مصممـــة األزيـــاء عائشـــة عيـــاش، 
والتـــي ألقـــي القبـــض عليهـــا أثناء 
إقامتهـــا فـــي دبـــي وتـــم جلبها عبر 
بمعرفـــة  واقتيادهـــا  “اإلنتربـــول”، 
األمـــن الوطنـــي إلـــى مقـــر الفرقـــة 
الوطنيـــة لبـــدء التحقيـــق األولـــي، 
لتنكشف حينها الكثير من الحقائق 
عمـــن يقف خلف هذا الحســـاب، إذ 
اعترفت عائشة بأن دنيا بطمة من 
بيـــن المديرين المنفذين للحســـاب 
بمعاونـــة شـــقيقتها وبعـــض األفراد 

اآلخرين.

القبض على شقيقة المغربية دنيا بطمة

 1943

 قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية بعد طرد القوات األلمانية.

 1948

فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكس يوقعون “اتفاقية بروكسل”.

 1959

 الداالي الما الرابع عشر يهرب إلى الهند؛ بسبب ماحقة الصينيين له.

1966

عودة المركبة الفضائية “جيميني 8” وعلى متنها نيل آرمسترونغ وديفيد سكوت.

 1969

انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل، لتكون أول امرأة تتولى المنصب.

أنهى المخرج أحمد عام 
مرحلة البوست برودكشن 

ألحدث كليباته الغنائية بعنوان 
“معلش”، حيث انتهى من 

التصوير وعملية المكساج 
والمونتاج، وتم طرح الكليب 

على قناة مزيكا الموسيقية.

دعــوة لتقديم األعمــال الروائية والوثائقيــة الطويلة في مرحلــة التطوير

فتح باب التقديم لمنطلق الجونة السينمائي

الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان  يعلـــن 
عـــن فتح بـــاب التقديم للـــدورة الرابعة 
مـــن منطلق الجونـــة الســـينمائي. ُتقبل 
طلبـــات التقديـــم الخاصة بمشـــروعات 
األفـــام الروائيـــة والوثائقيـــة الطويلة 
في مرحلة التطوير بدًءا من 15 مارس 
وحتـــى 15 يونيو 2020، بينما يســـتمر 
المهرجـــان في قبـــول طلبـــات التقديم 
لألفـــام الروائيـــة والوثائقيـــة الطويلة 
فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد اإلنتـــاج حتى 10 
 1 فـــي  النتائـــج  ُتعلـــن   .2020 يوليـــو 
الحصـــول  وُيمكـــن   ،2020 أغســـطس 
على نموذج التقديم والشروط الازمة 
www.el� (للتقدم من موقع المهرجان: 

.)gounafilmfestival.com
تم إنشـــاء منصـــة الجونة الســـينمائية، 
الجونـــة  لمهرجـــان  الصناعـــة  ذراع 
وتعزيـــز  لتمكيـــن  الســـينمائي؛ 
المشـــروعات الواعـــدة لصناع الســـينما 
المصرييـــن والعـــرب، ومســـاعدتهم في 
إيجـــاد الدعم الفني والمـــادي الازم لها 
من خـــال مختبر تطوير المشـــروعات 
الجونـــة  منطلـــق  المشـــترك  واإلنتـــاج 

السينمائي.
طلبات التقديم المكتملة سيتم فحصها 
مـــن جانـــب لجنـــة ُمعينـــة مـــن جانـــب 
المهرجان، وسيتم اختيار المشروعات 
واألفام المرشـــحة للجوائـــز بناًء على 
والقـــدرة  الفنيـــة  ورؤيتهـــا  محتواهـــا 
ســـتقوم  بينمـــا  مالًيـــا.  تنفيذهـــا  علـــى 
لجنة دولية مـــن خبراء صناعة األفام 
بتحديـــد الفائزيـــن بالجوائـــز. يحصـــل 
المشـــروع األفضل في مرحلة التطوير 
وكذلـــك الفيلـــم األفضل فـــي مرحلة ما 
بعد اإلنتاج على شهادة منطلق الجونة 
الســـينمائي، وجائـــزة نقديـــة قدرها 15 
ألـــف دوالر أمريكي/  لكل مشـــروع. أما 
بقية المشـــروعات واألفام المتنافسة، 
فلديهـــا فـــرص الحصول علـــى الجوائز 
الشـــريكة  المؤسســـات  مـــن  الُمقدمـــة 

المختلفة.
انتشـــال  المهرجـــان،  مديـــر  صـــرح 
التميمـــي، قائـــًا: “منـــذ دورتـــه األولـــى 
تعامل مهرجان الجونة الســـينمائي مع 
فعاليـــات منصـــة الجونـــة الســـينمائية، 
ليـــس باعتبارهـــا برنامًجـــا متميـــًزا في 
رئيـــس  ركـــن  بـــل  فحســـب،  فعالياتـــه 
فـــي  وإســـتراتيجيته  نشـــاطه  مـــن 
تدعيم الصناعـــة المحليـــة واإلقليمية، 
ومنبًعـــا إلطاق مبادرات الســـينمائيين 
إحـــدى  أصبحـــت  ولذلـــك  العـــرب، 
أهـــم المنصـــات التـــي تجـــذب اهتمـــام 
الخبراء الســـينمائيين العرب واألجانب 
والمواهـــب  المشـــروعات  الكتشـــاف 

العربية”.
خـــال الدورة الثالثـــة للمهرجان، اختار 
منطلق الجونة السينمائي 12 مشروًعا 
فـــي مرحلـــة التطويـــر و6 أفـــام فـــي 
مرحلـــة ما بعـــد اإلنتاج مـــن أصل 133 

طلـــب تقـــدم للمنطلق، ومنـــح المنطلق 
جوائـــز لألفـــام والمشـــروعات الفائـــزة 
ُتقدر قيمتها بـ 240 ألف دوالر أمريكي. 
تـــم تمويـــل هـــذه الجوائـــز مـــن جانـــب 
مهرجان الجونة الســـينمائي وشـــركائه 
ورعاتـــه. يذكـــر أن عشـــرة أفـــام فـــي 
مرحلـــة مـــا بعـــد اإلنتـــاج شـــاركت فـــي 
الســـينمائية  الجونـــة  منصـــة  دورتـــي 
األولى والثانية. سبعة من هذه االفام 
وجدت طريقهـــا إلى مهرجانـــات كبرى 
مثل فيلم “يـــوم الدين” للمخرج أبوبكر 
المســـابقة  فـــي  شـــارك  الـــذي  شـــوقي 
فرانســـوا  بجائـــزة  وفـــاز  الرســـمية 
لمهرجـــان   78 الــــ  الـــدورة  فـــي  شـــاليه 
كاّن الســـينمائي، كمـــا فـــاز “حديث عن 
األشجار” لصهيب قســـم الباري بجائزة 
أفضـــل فيلم وثائقي وجائـــزة الجمهور 
برليـــن  لمهرجـــان   69 الــــ  الـــدورة  فـــي 
الســـينمائي، بينما حصل “1982” لوليد 

مؤنـــس على جائزة )نيتباك( في الدورة 
الســـينمائي  تورنتـــو  لمهرجـــان   44 الــــ 
الدولي، وفـــاز “حلم نورا” لهند بوجمعة 
علـــى جائـــزة )فيبريســـي( فـــي الـــدورة 
الســـينمائي  تورينـــو  لمهرجـــان   38 الــــ 
وأفضـــل  الذهبـــي  التانيـــت  وجائزتـــي 
لمهرجـــان   55 الــــ  الـــدورة  فـــي  ممثلـــة 

قرطاج السينمائي. 
المشـــارك  المؤســـس  عقبـــت  بينمـــا 
لمهرجـــان الجونـــة الســـينمائي ورئيس 
“يعتـــز  قائلـــة:  رزة،  ُبشـــرى  العمليـــات، 
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي بتمكنـــه 
فـــي فترة قصيرة من أن يصبح واجهة 
المواهـــب  أفضـــل  لمشـــاركات  جاذبـــة 
وأن  ومنتجيـــن،  مخرجيـــن  العربيـــة 
تكون منصة الجونة الســـينمائية عامًا 
مســـاعًدا ليـــس فـــي دعم المشـــروعات 
أهـــم  مـــع  لقـــاءات  توفيـــر  أو  مادًيـــا 
االختصاصييـــن، بـــل وأيًضـــا بالبرنامج 
الغنـــي لـــدروس الســـينما وورش العمل 
والتـــي  النقـــاش،  والنـــدوات وحلقـــات 
تشـــكل مع أفام ونشـــاطات المهرجان 
للمشـــروعات  فعالـــة  األخـــرى حاضنـــة 

واألفام الُمشاركة”. 
ُتقام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان 
فـــي الفترة مـــا بين 24 ســـبتمبر وحتى 
2 أكتوبـــر 2020، بينمـــا ُتقـــام فعاليـــات 
منصة الجونة السينمائية في الفترة ما 
بين 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020.

خاص
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“سبيستون” تحتفل بعامها الـ 20

 Spacetoon تحل هـــذه األيام الذكـــرى الـ )20( لقنـــاة
أجمـــل  معهـــا  عشـــنا  والتـــي  لألطفـــال،  المخصصـــة 
الذكريـــات فـــي البحريـــن، خصوصـــا وأنهـــا قـــد بدآت 
انطالقهـــا منهـــا فـــي العـــام 2000 في دبـــي، حيث بدأ 
بثها في فقرة عبر شاشة تلفزيون البحرين إلى جميع 
أنحاء العالم، الســـتهداف الطفل واألسرة العربية عبر 
مجموعـــة من أفالم ومسلســـالت الرســـوم المتحركة 

واألنيمشين. 
فـــي العـــام 2002 أصبحـــت محطـــة مســـتقلة، وكانت 
أول قنـــاة تربوية وتعليمية عربية للطفال والناشـــئة، 
وقدمـــت نفيها منذ تلـــك الفترة كفضاء كبير لعدد من 
الكواكـــب التي تضـــم 10 كواكب مختلفة تتوزع فيها 
البرامج وفـــق المحتوى والعمر، كمـــا ُعرفت بحرصها 
علـــى أصالة اللغة العربية في األعمـــال التي تعرضها، 
إلى جانب مســـاهمتها في تنشئة جيل الشباب الواعد 

على القيم األخالقّية النبيلة.
تعـــرض القنـــاة عـــددا كبيـــرا مـــن األنميـــات اليابانيـــة 
مثـــل ”بـــي باتـــل بيرســـت”، إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
المسلسالت األمريكية والدراما ومسلسالت الكرتون 
“ثالثيـــة األبعاد” ومن أبرزها مسلســـل “زفـــاري”  الذي 
حـــاز جائزتيـــن، األولـــى فـــي 20 نوفمبر العـــام 2018، 

وهـــي جائـــزة Broadcast Pro ME عـــن فئـــة أفضل 
عمـــل متحـــرك للعام 2018، ضمن حفـــل توزيع جوائز 
دبـــي،  فـــي  ُأقيـــم  الـــذي  الســـنوي،   Broadcast Pro
والثانيـــة فـــي 14 مـــارس 2019 وهي جائـــزة “أفضل 

اســـتخدام للمؤثرات 
 Best“ الخاصـــة” 
Special Effects/

حفـــل  ضمـــن   ،”CGI
 Digital جوائـــز  توزيـــع 

 Studio Middle East
الـــذي   ،Awards 2019

ُأقيم في دبي أيضا.
تعتبـــر قنـــاة سبيســـتون مـــن 

أوائل الجســـور التي نقلت مشاهديها إلى عالم األنمي 
واألعمال الشـــهيرة التي اكتســـبت شهرة واسعة حول 
العالم، حيث قّدمت العديد من أعمال األنمي الناجحة 
ضمـــن قالب متميـــز فريد مـــن نوعه وأثـــارت اهتماما 
كبيـــرا لـــدى جمهور القنـــاة بهذه األعمال فـــي مختلف 
أنحاء الدول العربية، ولها قناة خاصة على اليوتيوب، 
إضافـــة إلى موقـــع الكترونـــي يتميز بألوانه وســـهولة 
التنّقـــل بيـــن كواكبـــه، ونجحـــت فـــي تقديـــم أعمـــال 
ســـينمائية كرتونيـــة مميـــزة، ســـرعان ما القـــت رواًجا 
كبيـــًرا، وحققـــت إيـــرادات عالية في الســـينما العربية، 
وهـــي “ماشـــا والـــدب” ، “يـــوكاي واتـــش” ، “مازنجر زد 

إنفنتي” ، “المحقق كونان 
.”22

محرر مسافات

أعلنت الممثلة الكوميدية األميركية ومقدمة برنامج “إلين شو” إلين  «
جينيريس  تقديم برنامجها في الفترة الحالية من دون جمهور؛ وذلك 

حرصا منها على سالمة معجبيها وأفراد طاقم العمل من عدوى 
“ فيروس كورونا” .
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tariq_albahhar

يجري داخل الجسم الحي من استحكامات عظيمة، وخطوط دفاعية متقنة، 
ال يزال العلماء ۔ علماء الحياة - يقفون أمامها اليوم حیاری، فهم لم يتوصلوا 
بعــد إلــى اإللمــام بــكل أســرارها العميقة، التــي يعبر عنهــا عالم الفســيولوجيا 
الشــهير وولتر کانوف بقوله “إنها حكمة الجســم الحي”، وهو قول يشــير إلى 

جهل اإلنسان بما هو كائن في داخله.

“معـــارك  كتـــاب  مقدمـــة  كانـــت  تلـــك 
جســـمك”  فـــي  دفاعيـــة  وخطـــوط 
العـــام  الصـــادر  صالـــح،  لعبدالمحســـن 
1967 مـــن سلســـلة المكتبـــة الثقافيـــة 
الشـــهيرة بمصـــر، وبما أننـــا نعيش واقع 
فيـــروس “كرونـــا”، لـــم نجـــد أفضل من 
هذا الكتاب القيم ليشرح للناس طبيعة 
أجســـامهم،  فـــي  الدفاعيـــة  الخطـــوط 

وعظمة الخالق.

يقول صالح: 

تمتلك وزارة الدفاع في داخلك جنودا، 
البســـالة  مبدؤهـــا  خاليـــا،  هيئـــة  علـــى 
والتضحية، وعددها يفوق عدد ســـكان 
األرض أضعافـــا مضاعفـــة، وعلى وزارة 
الضاربـــة  قوتهـــا  تراجـــع  أن  الدفـــاع، 
باســـتمرار، فـــإذا تناقصت عـــن معدلها، 
أعطـــت أوامرهـــا العاجلـــة إلـــى مراكـــز 
الجنـــود؛ لكي  إنتاج 

تصنع المالييـــن، وتدفع بها في تيارات 
الـــدم، فتتـــوزع فـــي كل أنحاء الجســـم 
وبهذا يبقى المخلوق دائما متحفزا لكل 
مـــا يحيط به من أخطـــار وبكامل قوته 

الضاربة التي ال تنقص وال تزيد.
ويســـاعد جنـــود وزارة الدفـــاع “هيئـــة 
عظيمـــة للبحـــوث الحربيـــة والعلميـــة”، 
جســـمك،  فـــي  أيضـــا  تتواجـــد  التـــي 
وفيها تتركز كل أســـرار إنتاج األســـلحة 
تنتجهـــا  أن  يجـــب  التـــي  المضـــادة، 
بواصفـــات دقيقـــة خاصة، وأمـــام هذه 
معامـــل  كل  تهـــون  الحكيمـــة،  الهيئـــة 
اإلنسان وهيئات بحوثه، لسبب بسيط، 
ذلك أن اإلنســـان حتى اآلن ال يستطيع 
أن يفعـــل مثلهـــا، وال هـــو قـــادر على أن 
يلم بمضمونها، أو يتفهم أسرارها، وكل 

مـــا قيل في ذلـــك، ال يزيد عـــن تكهنات 
وافتراضات ونظريات.

الخط الدفاعي األول

وخـــط دفاعنـــا األول “جلدنـــا”، إذ يفقـــد 

المالييـــن من هذه الوحدات يوميا، ولو 
ســـارت عملية الفقد دون تعويض لظهر 
اإلنسان كالمسلوخ، والمسلوخ ال يقاوم 
وال يعيـــش.. وما دام الحـــال كذلك، فال 
بد لهـــذا الخط المهم مـــن إدارة لتموين 

وتعبئة المزيد مـــن خاليا جديدة، تحل 
محل ما راح. 

ويقـــف خـــط دفاعنا األول كبنيـــان رائع 
طالئيـــة،  خاليـــا  فـــي  ممثـــال  متجـــدد 
تراصـــت بنظام خـــاص علـــى الجلد من 
الخارج لكي تصبح حاجزا بين عالمين، 
عالم رقيق حســـاس من خاليا أحسامنا 
خاليـــا  مـــن  متوحـــش  بربـــري  وعالـــم 

ميكروبية شاردة.

الخط الدفاعي الثاني

هـــذا الخط يمتلك قوة جبـــارة متجولة 
في الدم وقوة أخرى موزعة في أمكنة 

استراتيجية ال تبرحها، فأمعاؤنا مثال 
محصنة تحصينا عظيما بمواقع ثابتة 

منتشرة كبقع دائرية صغيرة.
فإتقـــان الخلـــق وروعـــة البناء 

فـــي  التنفيـــذ  وجمـــال 
كل  الحـــي  الجســـم 
هـــذا وغيـــره ال يـــزال 

إلـــى  اإلنســـان  يجـــذب 
وعبـــادة  عميـــق  تأمـــل 

صامتة، فخطـــوط دفاعاتنا 
قـــوات رابطـــة، ومـــن اجـــل هـــذا 

نعيـــش عموما ســـنوات طويلة رغم أن 
يحومـــون  والميكروبـــات  الفيروســـات 

حولنا ليل نهار.

الخط الدفاعي الثالث

انت دولة عظيمة مســـتقلة ببروتيناتها 
وأنـــا دولة أخـــرى مســـتقلة ببروتيناتها 
وكذلـــك زيـــد وعبيـــد، والكلـــب والقـــط 
والفـــأر، كلها امبراطوريـــات مختلفة لها 

قوانينها ونظمها وكيانها المستقل.
فهناك المناعة الفعالة وهي التي ينتجها 
الجســـم فـــي مراكـــزه الخاصـــة عندمـــا 
يتمكـــن الميكروب ويهجم، فيســـتفزها 
وينبههـــا، وهنا يبدأ خـــط دفاعنا الثالث 
فـــي إنتـــاج األجســـام المضـــادة، إال أنها 
عمليـــة بطيئـــة ال تظهـــر إال بعـــد أيـــام 

طويلة أو أسابيع.
وهنـــاك المناعـــة المصطنعة، هـــي التي 
تقوم على خداع الجســـم وحثه مقدما 

على إنتاج أجسامه المضادة.
ويختتـــم صالـــح كتابـــه القيـــم بالقول: 
هنـــاك أســـرار ضخمـــة كشـــفت ولكن ما 
بقي أضخم أسرارا وأعمق بحورا وأبعد 
مناال، وكلما ظن اإلنســـان انه سيتوصل 
أصـــول  فـــي  بتعمقـــه  الحقيقـــة  إلـــى 
األشـــياء، كلما تفتحت له آفاق جديدة، 
يـــكاد يغرق في بحورهـــا العميقة، “وما 

أوتيتم من العلم إال قليال”.

خطوط دفاعية في الجسم

كورونا.. العدو الجديد

معارك وخطوط دفاعية في جسمك... ال تخف من “كورونا”
تعــرف على جنــودك “الخاليــا” وبســالتهم ضد الفيروســات في كتــاب منذ العــام 1967

أسامة الماجد
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بارقة أمل صحية.. أول تجربة على لقاح “كورونا”
تلقــى العالــم أمــس اإلثنيــن بارقــة أمــل 
صحيــة مــع تحديــد موعــد الكشــف عــن 
محتمــل  كلقــاح  تجريبيــة  جرعــة  أول 
)كوفيــد  فيــروس كورونــا  مــن  للوقايــة 

.)19
ودخــل العلمــاء فــي ســباق مــع الزمــن؛ 
ألجــل تطويــر هــذا اللقــاح حتــى يكــون 
قــادرا على كبح استشــراء العدوى التي 
تنتقــل بســرعة بالغــة، وأدت إلــى وفــاة 

آالف األشخاص في العالم.
من سيخضع للتجربة؟ «

“إندبندنــت”  صحيفــة  وبحســب 
فــي  المشــاركين  أول  فــإن  البريطانيــة، 
أنهــم  المفتــرض  مــن  االختبــارات  هــذه 
تلقــوا جرعة من اللقــاح التجريبي أمس 
اإلثنيــن، في مســعى للتأكد مــن احتمال 
لكــن  مؤذيــة.  جانبيــة  أعــراض  ظهــور 
هــؤالء األشــخاص الذين يشــاركون في 
تجربــة اللقــاح، لــن ُتنقــل إليهــم عــدوى 
كورونــا، بــل ســيخوضون هــذه التجربة 

وهم في أتم العافية.

من يمول التجربة؟ «

تجري هذه التجربة بتمويل من المعاهد 
الوطنيــة األميركيــة للصحــة، في مدينة 
مســؤولون  أكــده  مــا  وفــق  ســياتل، 

أميركيون.
ويرتقب أن يخضع 45 متطوعا الختبار 
هــذا اللقــاح داخــل معهــد بحــوث “كيزر” 
لبحــوث الصحــة فــي واليــة واشــنطن، 

شرقي الواليات المتحدة.

متى يحصل العالم على اللقاح؟ «

هــذه الخطــوة العلميــة هــي األولــى مــن 
المشــاركين  عمــر  وســيتراوح  نوعهــا، 
ويقــول  و55،   18 بيــن  المتطوعيــن 

الباحثون إنهم لن يتعرضوا ألي أذى.
ولــن ينتقــل فيــروس كورونــا المســتجد 
إلــى المشــاركين في هــذه التجارب؛ ألن 
الجرعة التي ســتخضع لالختبار ال تضم 

أي أثر لـ )كوفيد 19(.

ومــن المقــرر أن تتواصل هــذه التجارب 
ألجــل  2021؛  يونيــو  مطلــع  غايــة  إلــى 
التأكــد مــن ســالمة اللقــاح الــذي أطلــق 

.mRNA-1273 عليه اسم
ما العراقيل أمام اللقاح؟ «

نجــاح  هــذه التجربــة لــن يكــون إيذانــا 
بانتهــاء الفتــرة الحرجــة التــي يكابدهــا 
العالــم، فــي الوقــت الحالــي؛ ألن اعتماد 

أي لقــاح طبــي يســتوجب مراعــاة عــدد 
مــن الشــروط، كما يتطلــب موافقة كثير 

من الهيئات الصحية المختصة.
وفــي حــال تكللــت التجربــة األميركيــة 
بالنجــاح، أي إذا تبيــن أن اللقاح ال يؤدي 
مرغــوب  غيــر  إلــى مضاعفــات جانبيــة 
فيهــا، فإن تطوير اللقاح ســيتطلب أكثر 

من عام.

تكشــف لقطات درامية من القمر الصناعي “كوبرنيكوس” التابع لوكالة الفضاء 
األوروبية عن “انخفاض ملحوظ” في تلوث الهواء فوق إيطاليا “بفضل” انتشار 
فيــروس كورونــا.  وشــاركت وكالــة الفضــاء األوروبية صــورا متحركة أظهرت 
تغييــرا كبيــرا في مســتويات التلوث فوق إيطاليا بيــن يناير ومارس، خصوصا 

فوق وادي بو في الشمال )من المعالم الجغرافية الرئيسة في إيطاليا(.
 ،Tropomi ووقع إنشاء الصور المتحركة عن طريق بيانات أداة خاصة تسمى
علــى متــن القمــر االصطناعــي “كوبرنيكــوس ســنتينل 5 بــي”، الــذي يرســم آثار 
الغــازات الضــارة فــي الغــالف الجــوي. وفــي محاولــة للحــد من انتشــار المرض 
الفتاك، أعلن رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي عن إغالق البالد بالكامل.

تداول المســتخدمون مقاطع فيديو للمواطنين الهولنديين وهم يقفون في طوابير 
طويلة أمام المقاهي، يوم األحد؛ لشراء أكبر قدر ممكن من الماريجوانا.

وأصــدرت حكومــة هولنــدا قرارا بإغــالق المقاهي، يوم أمس األحــد وحتى 6 أبريل؛ 
لمنع انتشار فيروس كورونا ولم تعط الحكومة إشعارا إال ساعة واحدة قبل اإلغالق 

الكامل، فاحتشد المواطنون على الفور أمام المقاهي.
كمــا تــم اإلعالن عن إغالق المقاهــي والحانات والمطاعم وصــاالت الرياضة، إضافة 

إلى إغالق المدارس ومراكز الرعاية النهارية حتى 6 أبريل.
وأعلنــت هيئــة الصحــة العامــة الهولندية أن البالد ســجلت 155 حالــة إصابة جديدة 
ب فيــروس كورونــا المســتجد، ليرتفــع إجمالــي عدد اإلصابــات إلى 959 حالــة إصابة، 

فيما أعلنت عن وفاة 10 حاالت منذ بدء تفشي المرض.

ارتفعــت أخيــًرا أصــوات التحذيــر مــن المخاطــر المحتملــة المصاحبة الســتعمال غاليات 
المــاء الكهربائيــة لفتــرات طويلــة، وكثــر الحديث عن أضرارها. وانتشــر اســتعمال غالية 
المــاء الكهربائيــة فــي العقــود األخيــرة في جميــع أنحاء العالــم، وأصبح هنــاك الكثير من 
المنازل خالية تماما من غالية الماء العادية، أو براد الشاي التقليدي، لكن بعض األبحاث 
تشــير إلى أنها ربما تســبب أضرار صحية وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية. وأجرت 
مؤسسات بحثية بريطانية دراسة موسعة لكشف العالقة بين االستعمال المنتظم لغالية 
المــاء الكهربائيــة وزيــادة حــدة الحساســية الجلديــة لــدى مرضــى الحساســية، كنتيجــة 
الحتــواء غاليــات المياه الكهربائية على عنصــر النيكل، الذي يتفاعل مع الماء المغلي، ما 

ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية المهيجة للحساسية.

“كورونا” ينقي األجواء اإليطالية من التلوث

الغاليات الكهربائية ربما تسبب أضرارا صحيةحالة من الهستيريا لشراء المخدرات في هولندا

أشخاص يستمتعون بالشمس في سنترال بارك في مدينة نيويورك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المغنية وكاتبة األغاني االميركية كاتي أوفرمان تؤدي خالل برنامج على 
الهواء في ناشفيل، تينيسي )أ ف ب(

ــال مــن  ــجـــمـ لــقــيــت مــلــكــة الـ
أستيفاني  ميريام  غواتيماال، 
لونا، يوم 15 مارس مصرعها 
بعد سقوطها من الجدار الذي 
يفصل الواليات المتحدة عن 
الشهر  فــي  وهـــي  المكسيك 
ــحــمــل.  وقـــال  ــثــامــن مـــن ال ال

“ذا  لصحيفة  به  أدلــى  حديث  في  مــورغــان،  مــارك  األميركي  الجمركي  المفوض 
ميرور”: إن ملكة الجمال السابقة البالغة من العمر 19 عاما حاولت مع زوجها البالغ 
من العمر 26 عاما وصول والية تكساس من والية سيوداد – هواريس المكسيكية 
بطريقة غير شرعية. وصارت تتسلق ليال الجدار الفاصل بارتفاع 7 أمتار فسقطت 
استدعى سيارة  ثم  األولية،  اإلسعافات  لها  يقدم  أن  زوجها  األرض. وحاول  على 
اإلسعاف التي نقلت المرأة إلى مستشفى الوالية المكسيكية، إذ أجرى لها األطباء 

عملية قيصرية طارئة، لكنهم عجزوا عن إنقاذها وجنينها.

تسلقت جدارا حدوديا... مصرع ملكة جمال وجنينها

التجربة ستجري في مدينة سياتل األميركية
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شرطة البحرين .. والء وتضحية
العقيد الشيخ صباح بن عطية الله آل خليفـة 

بدأ مسيرته الوظيفية في شرطة البحرين
بتاريخ 1 أكتوبر 1955م، تخرج من مدرسة تدريب 

الضباط بالبحرين برتبة مالزم.

خــالل فتــرة خدمتــه فــي شــرطة البحريــن تولــى عــدة مناصــب وظيفية 
قانــون  لتدريــس  واســتاذا  الشــرطة  تدريــب  عــن  مســئواًل  منهــا: 
آمــرا لقســم  المنامــة،  فــي مركــز  الشــرطة وواجباتهــا، مســئواًل 
ــم  القــرى الشــمالي، رئيســًا لمركــز المطــار، آمــرًا لمركــز المحــرق، ث

ــلمان. ــاء س ــن مين ــادة أم ــرًا لقي مدي

التحــق بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة األمنيــة واإلداريــة داخــل البالد 
وخارجها.

تــــــدرج في الرتب العســكـــــرية حتـى حصل علـــى رتبة عقيــــد في
1 يونيو 1988م.

خالل مسيرته الوظيفية نال على عدة أوسمة وأنواط. 

توفي بتاريخ 3 يونيو 1990م.
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