
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
RAJ 1441 2525 رجب
March 2020 2020 مارس

Year: 12السنة
No:4175العدد
FRIالجمعة

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

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

عزيزي المواطن والمقيم

ً
(COVID-19)

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات االنتشار العالمي 
لفيروس كورونا )COVID-19( على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة 
الدولة ومسيرة  برامج  بالتوازي مع استمرار  المواطنين والمقيمين،  وسالمة 
وزير  صــّرح  المواطنين،  لصالح  المستدامة  التنمية  لمساعي  تحقيًقا  عملها 
شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أنه اعتباًرا من 1 أبريل المقبل ستتكفل 
الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من األفراد والشركات لكل 
من األشهر “أبريل ومايو ويونيو” من العام الجاري بما ال يتجاوز فواتير الفترة 

نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

دفع فواتير الكهرباء عن 
المشتركين بدءا من 1 أبريل

)٠٦(

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  برئاسة  التنسيقية  اللجنة  لقرار  تنفيًذا 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات 
الخدمة  ديـــوان  رئيس  أعلن  لــذلــك،  اإلمكانية  تــوفــرت  مــا  متى  العامة 
المدنية أحمد الزايد عن تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات 
2020، بحسب ما  22 مارس  والمؤسسات الحكومية اعتبارا من تاريخ 
من  أقصى  كحد   % 50 بنسبة  تكون  أن  على  العمل  متطلبات  تقتضيه 

عدد الموظفين.

بدء تفعيل العمل عن بعد في الوزارات اإلثنين

)06(
)09(

1608121814

15 العًبا ستنتهي عقودهم قريًباوقف تصوير مسلسالت خليجيةالتحالف الدولي ينسحب من “القائم”“التأمينات” تشتري حصة في “سيكو”تأجيل جلسات المحاكم أسبوعا
أصدر رئيس محكمة التمييز  «

نائب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء المستشار عبدالله 

البوعينين، قرارًا إدارًيا رقم )11( 
لسنة 2020 بتأجيل جميع 

جلسات المحاكم لمدة أسبوع 
كامل بدءا من األحد المقبل.

تخارجت شركة أنفستكورب  «
االستثمارية من االستثمار في شركة 

“سيكو” في صفقة تمت بسوق األوامر 
الخاصة في بورصة البحرين، حيث 

ذهبت الصفقة لصالح هيئة التأمينات 
االجتماعية التي رفعت حصتها في 

“سيكو” لتكون حصة أغلبية.

تسلمت القوات العراقية، أمس،  «
رسميا قاعدة القائم العسكرية على 

الحدود مع سوريا، بعد انسحاب 
قوات التحالف الدولي لمكافحة 

تنظيم داعش اإلرهابي منها. وكانت 
مراسم االستالم والتسليم للقاعدة 

قد تمت قبل يومين.

بعثر فيروس كورونا خريطة  «
معظم شركات اإلنتاج الخليجية. 

وذكرت وسائل إعالم أن الفنان 
عبدالعزيز المسلم، منتج 

مسلسل “سينمائيات 2020”، 
قرر تأجيل التصوير لمدة 

أسبوعين امتثاال لقرارات الدولة.

القرار الذي اتخذه االتحاد البحريني لكرة  «
السلة بتأجيل ما تبقى من مسابقتّي 

دوري زين وكأس خليفة بن سلمان 
إلى بداية الموسم الرياضي المقبل، 

أربك حسابات األندية المنضوية تحت 
مظلته عمومًا والفرق المتأهلة للمربع 

الذهبي للدوري خصوصًا.

التهنئة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  البحرينيون  تبادل 
الـــوزراء صاحب  اإلعــالن عن عــودة رئيس  فــور  والتبريكات 
أرض  إلى  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
الوطن بسالمة هللا وحفظه اليوم الجمعة بمشيئة هللا، بعد أن 
مّن هللا تعالى على سموه بالشفاء. وعبر المواطنون عن مشاعر 
المحبة والمودة تجاه سموه بكلمات وعبارات تؤكد ما يحمله أهل 
الكبيرة  البحرين من مكنون الحب والوفاء لسموه، تقديًرا لجهوده 
من أجل الوطن والمواطنين، ودور سموه في بناء البحرين الحديثة. 
ونشر ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
موقع  على  الشخصي  سموه  حساب  عبر  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
التواصل االجتماعي “انستغرام” صورة لزخات المطر، وكتب قائال: 
خليفة،  نشوف  يبلغنا  أنه  ممطر  يوم  في  ربي  دعيت  كم شهر  “من 
واليوم على مطرة الخير هللا بلغنا بخبر وصوله الجمعة. تنور ديارك 

يا بوعلي”. 

البحرين تغّرد فرًحا بعودة سمو رئيس الوزراء
مـشـاعـر الـفــرحـة تـجــتـــاح 
منصات التواصـل االجتماعـي

سمو رئيس الوزراء

 المنامة - بنا

السامية  الملكية  للتوجيهات  وفقا 
الملك  الجاللة  البالد صاحب  لعاهل 
لتوحيد  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات 
كورونا  لفيروس  العالمي  االنتشار 
يحافظ  بما  المحلي  المستوى  على 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن 
استمرار  مــع  بــالــتــوازي  والمقيمين 
ــــة ومـــســـيـــرة عــمــلــهــا؛  ــــدول ــج ال ــرامـ بـ
تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة 
على  تم  والــذي  المواطنين،  لصالح 
إثـــرهـــا اإلعـــــالن عـــن حــزمــة مــالــيــة 
دينار،  مليار   4.3 بقيمة  واقتصادية 
صـــرح مــحــافــظ مــصــرف الــبــحــريــن 
إلحاقا  بأنه  المعراج  رشيد  المركزي 
ــادرة  ــــصــ ــمـــصـــرف ال لــتــوجــيــهــات الـ
فــإنــه   ،2020 ــارس  ــ مـ  17 بــتــاريــخ 
التجزئة  بــنــوك  جــمــيــع  عــلــى  يــجــب 
وشركات التمويل وشركات التمويل 
المواطنين  لجميع  تقدم  أن  األصغر 
البحرينيين والشركات المالية وغير 

تأجيل  أشــهــر   6 الــمــقــيــمــة  الــمــالــيــة 
ــديــون مــن دون رســـوم،  ألقــســاط ال
وال  الفائدة،  على  فوائد  دون  ومــن 

زيادة في سعر الربح/ الفائدة.
ويشمل التوجيه الرصيد المستحق 
خصمه  تم  الــذي  االئتمان  لبطاقات 
بــالــفــعــل مـــن حـــد بــطــاقــة االئــتــمــان 

اعتباًرا من ١٩ مارس ٢٠٢٠.
عمليات  أعــاله  التوجيه  يشمل  وال 
اإليداع واالقتراض فيما بين البنوك، 
ويجب على أي عميل حسب ما هو 
االستفادة  في  يرغب  أعــاله  معرف 
أشهر   ٦ أقصر من  تأجيل  فترة  من 
أو ال يرغب في االستفادة من خدمة 
اإلقــراض  مؤسسة  إبــالغ  التأجيل، 

التي يتعامل معها وفقا لذلك.
التوجيه  ــذا  هـ تطبيق  يــجــب  كــمــا   
حيث   ،2020 مــــارس  مـــن  ــداء  ــتـ ابـ
الــقــســط  خـــصـــم  يـــتـــم  أال  يـــجـــب 
المستحق من حسابات العمالء في 

مارس 2020.

تأجيل ديون المواطنين 6 أشهر دون فوائد
المنامة - بنا

)٠٤(

الحكومــة تطلــع المجلســين علــى تفاصيــل الحزمــة الماليــة والتنمويــة

إحالة قانون دفع الرواتب لـ “التشريعية” األسبوع المقبل

القضيبية- مجلس النواب

والتشريعية  التنفيذية  السلطتان  عقدت 
بمقر مجلس النواب أمس اجتماعًا مشتركًا 
برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية بنت 
رئــيــس مجلس  وبحضور  زيــنــل،  عــبــدهللا 
ــورى عــلــي الــصــالــح، ونـــائـــب رئــيــس  ــشـ الـ
عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  الــوزراء  مجلس 
وأعضاء  ــــوزراء،  ال مــن  وعــدد  آل خليفة، 
هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب؛ 
الطــالع مجلسي الــشــورى والــنــواب على 
التي  والتنموية  المالية  الحزمة  تفاصيل 
تم إطالقها من الحكومة أمس األول وفق 
التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
وما  ديــنــار،  مليار   4.3 بقيمة  خليفة،  آل 
تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم 
ومواصلًة  الــخــاص  والقطاع  المواطنين 
في  المنشودة  التنموية  األهــداف  تحقيق 
تواجهها  التي  االستثنائية  الظروف  ظل 

تفشي  لخطر  للتصدي  والــعــالــم  المملكة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(.

ــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  مـــن جــانــبــه، أكــ
الوزراء بأن للسلطة التشريعية دورًا مهمًا 
التي  الـــقـــرارات  أهــم  إحـــدى  فــي تحقيق 
والتنموية  المالية  الحزمة  عليها  تشتمل 
إحالته  ستتم  قانون  مشروع  إقــرار  وهو 
التشريعية  السلطة  إلى  المقبل  األسبوع 

الــمــادة  بــنــص  بصفة االســتــعــجــال إعــمــاالً 
)87( من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب 
الخاص  القطاع  في  العاملين  المواطنين 
من خالل صندوق التعطل لألشهر )أبريل 
الحد  وفــق   2020 للعام  ويــونــيــو(  ومــايــو 
في  عليه  المنصوص  لــلــرواتــب  األقــصــى 
قانون التأمين االجتماعي، بقيمة إجمالية 

تقدر بـ 215 مليون دينار.

اجتماع حكومي مع هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب

انتعشت محالت بيع الذهب والمجوهرات بمناسبة االحتفال بيوم 
األم وشراء هدية إلى “ست الحبايب”.

الزحمة  استمرار  وتبين  جدحفص،  بسوق  “البالد”  عدسة  وجالت 
المحالت  تقدمها  التي  الــعــروض  مــن  العديد  ووجـــود  بالمحالت، 

للمشترين للمعدن األصفر.

هدايا عيد األم تنعش محالت الذهب

بكثافة  تنتشر  المالبس  جمع  صناديق 
ولكنها  ــبــحــريــن،  ال مــنــاطــق  بــمــخــتــلــف 
ــعــض الـــمـــواقـــف الــمــنــاهــضــة  ــه ب ــواجـ تـ

والمطالبة بإزالتها.
ــقــود الــمــطــالــبــة بــهــذه الــفــتــرة عضو  وي
الجنوبية  للمنطقة  الــبــلــدي  المجلس 
ــرى أن بعض  ــتــي تـ ال الـــقـــالف،  إيـــمـــان 
الـــصـــنـــاديـــق تــخــالــف قـــانـــون إشــغــال 
الطرق. وطالبت القالف وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الــصــنــاديــق  ــة  ــ وإزالـ ــون،  الــقــان بتفعيل 
البلدية  عام  مدير  رد  وجــاء  المخالفة. 
باجتماع  ســريــعــا  عبداللطيف  عــاصــم 
ألصقت  الــبــلــديــة  أن  للمجلس،  ســابــق 
إشــــعــــارات اإلزالـــــــة عــلــى الــصــنــاديــق 
والتنمية  العمل  وزيــر  ولكن  المخالفة، 
االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل حــمــيــدان طلب 

تأجيل أعمال اإلزالة.

صناديق جمع المالبس 
بين سيف البلدية 

ورحمة “التنمية”

)17(
)17(

)05(

“األهلي المتحد”: توزيع أرباح بـ 20 % نقدا و10 % أسهم منحة
المنامة - البنك األهلي المتحد

المنامة - بنا

األهــلــي  للبنك  الــعــامــة  الجمعية  ــّرت  أقــ
بتوزيع  اإلدارة  توصية مجلس  المتحد، 
قيمة  مــن   %  20 بنسبة  نــقــديــة  ــاح  ــ أرب
5.0 سنت  ــواقــع  ب أي  االســمــيــة  الــســهــم 
تــوزيــعــات  وبــإجــمــالــي  للسهم،  أمــيــركــي 

438.7 مليون دوالر نقدا عن سنة 2019، 
مجانية  منحة  أسهم  تــوزيــع  عــن  فضال 
بنسبة 10 % من رأس المال المصدر أي 

بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم عادية.
مبلغ  ترحيل  على  المساهمون  ووافـــق 

مستبقاة  كــأربــاح  دوالر  مليون   217.7
الرأسمالية  للقاعدة  القادم تدعيًما  للعام 
قــرار  على  كــذلــك  صــادقــوا  فيما  للبنك، 
بخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 

11 عضوا إلى 10 أعضاء.

محرر الشؤون المحلية | تصوير خليل إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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ونهنئ 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
على ما أنعم به سبحانه وتعالى على

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه 
من نعمة الشفاء التام وعودته 

الى أرض الوطن سالمًا معافى حفظه اهلل 

ه - �ز �ز� ا�عو�ع�ن و�عِ - �عز
نعمة  عليه  ويديم  سموه  يحفظ  أن  القدير  العلي  اهلل  نسأل 

الصحة والعافية والعمر المديد 
قرت أعين العائلة الحاكمة الكريمة 

وشعب البحرين الوفي.

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وكافة موظفي ومنتسبي ديوان سموه

نحمد اهلل حمدًا كثيرًا 
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عزيزي المواطن والمقيم
لإلطالع على تفاصيل أثر المخالطين 
وأماكن تواجدهم يرجى زيارة الصفحة 

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

حرصًا على سالمة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار 
وإلطالعهم على كافة المعلومات والتأكد من األماكن والمواعيد 

التي زارها المخالطون لحاالت قائمة.

ستقوم وزارة الصحة باإلعالن عن كافة التفاصيل بشكل محدث 
من أجل تعزيز حماية المواطنين والمقيمين، وعلى كل من يجد 
معلومات بالموقع االلكتروني تفيد بتواجده أو تواجد أحد من 

اقربائه أو معارفه بمكان تواجد إحدى الحاالت القائمة أو مخالطيها 
االتصال فورًا بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له. 

ً
(COVID-19)



تبــادل البحرينيــون عبر مواقــع التواصل االجتماعي التهنئــة والتبريكات فور 
اإلعــان عــن عــودة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان ال خليفة إلى أرض الوطن بسامة هللا وحفظه أمس الجمعة بمشيئة 
هللا، بعد أن مّن هللا تعالى على سموه بالشفاء، وأعربوا عن سعادتهم الغامرة 
بعودة سموه إلى مملكة البحرين سالًما معافى، مبتهلين إلى هللا عز وجل أن 

يحفظ سموه الستكمال ما جهوده في مسيرة تنمية الوطن وتقدمه. 

وعبـــر المواطنـــون عـــن مشـــاعر المحبة 
والمودة تجاه ســـموه بكلمات وعبارات 
تؤكد ما يحمله أهل البحرين من مكنون 
الحب والوفاء لســـموه، تقديًرا لجهوده 
الكبيـــرة مـــن أجل الوطـــن والمواطنين، 
ودور سموه فى بناء البحرين الحديثة. 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  ونشـــر 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة عبر حســـاب ســـموه 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الشـــخصي 
االجتماعي “انســـتغرام” صـــورة لزخات 
المطر، وكتب قائال: “من كم شهر دعيت 

ربـــي في يـــوم ممطر أنه يبلغنا نشـــوف 
خليفـــة، واليـــوم على مطـــرة الخير هللا 
بلغنـــا بخبر وصوله الجمعة. تنور ديارك 

يا بوعلي”.
وقال مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماسية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة على حسابه الشخصي 
“بمقدمكـــم  “انســـتغرام”:  موقـــع  فـــي 
وســـتملؤن  الـــدار  ســـتنورن  الميمـــون 
نفـــوس أهلهـــا بالفـــرح والســـرور، أهـــال 
النائـــب  كتـــب  فيمـــا  الغالـــي”،  بأميرنـــا 
األّول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جمال 
فخـــرو قائال: “الحمد لله على ســـالمتك 
يـــا طويـــل العمر ويوم عودتـــك هو يوم 

الســـعد والفـــرح للبحرين وشـــعبها الذي 
طـــال انتظاره لقدومك أهال وســـهال بك 
في بالدك وبين أهلك وذويك ومحبيك، 

وإن شـــاء هللا تدوم عليك نعمة الصحة 
والعافية ويمدك البارئ بطول العمر”. 

وقـــال الكاتـــب الصحفـــي أحمـــد جمعة 
علـــى موقـــع  الرســـمية  علـــى صفحتـــه 
“تويتر”: “منذ اللحظة شـــعرت البحرين 
بالفرح بعودة القائد والوالد ورمز العزة 
والكرامـــة، أبشـــري يـــا بـــالدي بـــو علـــي 
خليفة بن ســـلمان يحفظـــه هللا ويرعاه 
مـــن كل شـــر، يعاهـــدك على الوفـــاء كما 
كان دائما صمام األمان للوطن والشعب 
يعـــود يحفظه هللا قريبـــا”، فيما أعربت 
للريشـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
الطائرة واالسكواش سوسن تقوي، عن 
فرحتها بعودة ســـموه قائلًة: “خليفة بن 
ســـلمان هللا يردك ســـالم غانـــم ألحبابك 

يارب”. 
 وكتـــب الصحفي فيصل الشـــيخ قائالً: 
“تتنـــور البحريـــن يـــوم الجمعـــة بعـــودة 
أســـدها وأبونـــا ورمـــز الثبـــات صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
تنور دارك وتفرح قلوب شعب البحرين 
الداعـــي لســـموك بـــدوام الصحة وطول 

العمر”.
 وقـــال النائـــب الســـابق الشـــيخ جاســـم 
الســـعيدي: “بشـــارة بفضـــل هللا تعالـــى 
ســـيعود صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة إلى أرض 
الوطن فمرحبًا وســـهالً وأهـــالً بالمقدام 

والمجد والفخر “.
وقد حفلت مواقع التواصل اإلجتماعي 
الســـمو  صاحـــب  صـــور،  مـــن  بالعديـــد 
الملكـــي رئيس الوزراء، وســـط ترحيب 
الخليجييـــن  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــر 
والعـــرب فرحـــًا وابتهاجًا بعودة ســـموه 

إلى أرض الوطن. 
وابتهلـــوا إلـــى هللا عـــز وجل بأن يســـبغ 
علـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  الـــوزراء، 
وطول العمر من أجل استكمال مسيرة 
التقـــدم واالزدهـــار فى كافـــة المجاالت 
فـــى  البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت  والتـــي 
دول  بيـــن  المتقدمـــة  الـــدول  مصـــاف 

العالم.
الســـمو  صاحـــب  عـــودة  أن  وأكـــدوا 
أثلجـــت  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الصدور وأشـــاعت فرحـــة غمرت جميع 
“إن  قائليـــن:  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
خليفـــة المجـــد نمـــوذج فريـــد للقيـــادة، 
والحديـــث عنه وعـــن منجزاته وأعماله 
يصعب اإللمام بها وخير دليل على تلك 
األعمال ما تعيشـــه البحريـــن من نهضة 
تنموية شاملة على كافة المستويات”. 

مـــدى  المواطنيـــن  كتابـــات  وجســـدت 
ســـموه  بعـــودة  الغامـــرة  فرحتهـــم 
وتقديرهـــم لجهـــود ســـموه فـــي خدمة 
الوطن، حيث قالـــوا: “ألف حمدلله على 
ســـالمتك توصلنـــا بالســـالمة، البحريـــن 

مشـــتاقة لـــك، تنـــور البحرين يـــا طويل 
العمـــر، دمـــت بخيـــر وصحـــة وعافيـــة، 
حـــي هللا إللـــي مجّيـــه يشـــرح الخاطـــر 
اللـــي حديثه قـــراح وشـــُوفته ســـلوى”، 
وأضافوا: “شـــعب البحريـــن ينتظر غدا 
بفارغ الصبر قدوم األب الرؤوف، ســـمو 
رئيس الوزراء فأهال بســـموه في دياره 
حفظك هللا ورعاك وأعادك ســـالًما غانًما 
إلى أرض الوطن، عســـى العافية لباسك 
يـــا بو علـــي، أســـفرت ونـــورت ومطرت 

حياك هللا يحفظك ويردك بالسالمة”. 
وأضافـــوا: أنه مـــن أجمل األخبـــار التي 
كل  وجـــه  علـــى  االبتســـامة  أعـــادت 
بحريني عـــودة مجد الوطن بحفظ هللا 
ورعايته تنـــور البحرين فيكم وتتزين،” 
بالســـالمة تعود ألحبابك يا تاج الرأس، 
تنـــور الـــدار، أحلـــى خبـــر وســـط عتمـــة 

أخبار كورونا عودة سمو رئيس الوزراء 
للبحريـــن”، وتابعـــوا: “هللا يحفظـــك من 
كل شر يا سمو األمير، هللا يرجعه سالم 
غانم ذخر ونور للبحرين وأهلها، بشركم 
هللا بالخيـــر خبر حلو ومفرح، الحمد لله 
على ســـالمتك يا صاحب السمو الملكي 
ومبـــروك عليكـــم يأهل البحريـــن قدوم 
ســـموه وهو بخير وصحة، عودًا حميدًا 

يا ابوعلى تقر عين أهل البحرين”.
وتابعوا: “والد الجميع وشمعة البحرين، 
يعـــود إلـــى أرض الوطـــن بســـالمة هللا 
وحفظـــه، “تشـــيلك عيوننـــا وقلوبنـــا يـــا 
ابوعلـــي، تنـــور ديرتـــك، يـــا قـــرة عيـــن 
وســـندها  فرحهـــا  يـــا  وأهلهـــا  المحـــرق 
يابوعلـــي ياحبيـــب أهل لمحـــرق العين 

ولهانه لشوفتك وبطلتك البهية.
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البحرين تهنئ تونس بذكرى االستقالل
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تهنئة إلـــى رئيس 
الجمهورية التونســـية الشقيقة قيس سعيد، 
وذلك بمناســـبة الذكرى الســـنوية الســـتقالل 
بالده. كما بعث ســـمو رئيس الوزراء وســـمو 
ولـــي العهـــد برقيتـــي تهنئـــة مماثلتيـــن إلـــى 

رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخاخ.

المنامة - بنا

ــاعـــي ــمـ ــتـ ــة تـــجـــتـــــــــــاح مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـ ــرحـ ــــ ــــ ــفـ مـــشـــاعـــر الـ

البحرين تغّرد فرًحا وابتهاًجا بعودة سمو رئيس الوزراء إلى أرض الوطن

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك 04



عقدت الســلطتان التنفيذية والتشــريعية بمقر مجلس النواب أمس )الخميس - 19 مارس 2020( اجتماعا مشــتركا برئاســة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور رئيس 
مجلس الشــورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد من  الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلســي الشــورى والنواب، وذلك 
إلطــالع مجلســي الشــورى والنــواب علــى تفاصيــل الحزمة الماليــة والتنموية التي تم إطالقها مــن جانب الحكومة أمس األول وفــق التوجيهات الملكية الســامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقيمة 4.3 مليار دينار، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق األهداف 

التنموية المنشودة في ظل الظروف االستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19(.

رئيســـا  أكـــد  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
مجلســـي الشورى والنواب حرص السلطة 
التشريعية على تفعيل أدواتها الدستورية، 
وإعطاء األولوية البالغة واالهتمام الكبير؛ 
لتنفيـــذ توجيهات عاهل البـــاد في العمل 
التشـــريعية  اإلجـــراءات  تســـريع  علـــى 
لتفعيل الحزمة المالية واالقتصادية التي 
أعلنـــت عنهـــا الحكومة مؤخـــرا، بما يصب 
فـــي مصلحـــة المواطنين ومواصلـــة النمو 

في القطاع الخاص بمملكة البحرين.
ولفت رئيســـا مجلســـي الشـــورى والنواب 
كل  سيســـخران  المجلســـين  أنَّ  إلـــى 
اإلمكانـــات والجهـــود فـــي بحث ودراســـة 

التشـــريعات التـــي تعـــزز تنفيـــذ توجيهات 
القيادة الحكيمة، وخصوصا مشروع دعم 
رواتـــب المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع 

الخاص.
رئيـــس مجلـــس  نائـــب  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
الوزراء أن الجميع يسعى لتخطي التحدي 
الذي يواجهه العالم، وهو فيروس كورونا 
بكافـــة  البحريـــن  ومملكـــة   ،)19 )كوفيـــد 
قطاعاتهـــا أثبتت قدرتها علـــى تخطي أي 
تحٍد بفضل تكاتف أبنائها من أجل الوطن، 
وهـــو ما اســـتدعى مراعـــاة عامـــل الوقت 
قـــرارات وتدابيـــر  اتخـــاذ  فـــي  والســـرعة 
وإجـــراءات احترازية أفضت إلى التعامل 

األمثل مع هذه الظروف االستثنائية.
ه بأن للســـلطة التشـــريعية دورا مهما  ونـــوَّ
فـــي تحقيـــق إحـــدى أهـــم القـــرارات التي 
تشـــتمل عليها الحزمة الماليـــة والتنموية، 
وهـــو إقرار مشـــروع قانون ســـتتم إحالته 
األســـبوع المقبل إلى الســـلطة التشـــريعية 
بصفـــة االســـتعجال إعمـــاال بنـــص المـــادة 
)87( من الدســـتور، يهدف إلى دفع رواتب 
المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع الخاص 
من خال صندوق التعطل لألشـــهر )أبريل 
ومايـــو ويونيـــو( للعـــام 2020 وفـــق الحـــد 
األقصـــى للرواتـــب المنصـــوص عليـــه في 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي، وذلك بقيمة 

إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار.
تواجهـــه  الـــذي  التحـــدي  أن  إلـــى  وأشـــار 
مملكـــة البحريـــن اليـــوم هو تحـــٍد للجميع، 
وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من 
اجتيـــازه بـــكل نجـــاح، وهو ما يســـتوجب 
وصحـــة  للبـــاد  العليـــا  المصلحـــة  وضـــع 
وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن كأولوية 
مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات، 
فـــإن المواطـــن ســـيكون دائمـــا وأبـــدا هـــو 
األولويـــة التي نســـعى إليها عبر المســـيرة 

التنموية الشاملة للوطن.
الماليـــة  وزيـــر  أطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــال 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ومحافـــظ مصـــرف 

وأعضـــاء  رئيســـي  المركـــزي،  البحريـــن 
مجلسي الشورى والنواب، على المبادرات 
الماليـــة  الحزمـــة  تضمهـــا  التـــي  األخـــرى 
عنهـــا  أثمـــر  التـــي  والجهـــود  والتنمويـــة 
التنســـيق مع البنوك والمصـــارف المحلية، 
والتي تتمثـــل في تكفل الحكومة بفواتير 
الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة المشـــتركين مـــن 
األفـــراد والشـــركات ألشـــهر أبريـــل ومايـــو 
ويونيـــو مـــن العـــام الجاري بمـــا ال يتجاوز 
فواتيـــر الفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي 
لـــكل مشـــترك بقيمة إجمالية تقـــدر بـ 150 
تقـــوم  أن  علـــى  دينـــار بحرينـــي،  مليـــون 
المصاريـــف  هيكلـــة  بإعـــادة  الحكومـــة 
اإلداريـــة لألجهـــزة الحكومية بمـــا ال يؤثر 
علـــى الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، وإعفـــاء 
المؤسســـات التجارية من الرسوم البلدية 
ألشـــهر أبريـــل ومايـــو ويونيـــو مـــن العـــام 
الجـــاري، وذلك بقيمة إجماليـــة تقدر بـ 25 
مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات 
الرســـوم  مـــن  والتجاريـــة  الصناعيـــة 

األراضـــي  اســـتئجار  علـــى  المســـتحقة 
الصناعيـــة الحكومية ألشـــهر أبريل ومايو 
ويونيـــو مـــن العام الجـــاري، وكذلك إعفاء 
المنشـــآت والمرافق الســـياحية من رسوم 
الســـياحة ألشـــهر أبريل ومايو ويونيو من 
العـــام الجـــاري، ومضاعفة حجـــم صندوق 
الســـيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني 
ليصـــل إلـــى 200 مليـــون دينـــار بحرينـــي، 
وحزمـــة مـــن القـــرارات من بنـــك البحرين 
المركـــزي لرفع قدرة اإلقـــراض لدى البنوك 
بحرينـــي،  دينـــار  مليـــار   3.7 يعـــادل  بمـــا 
وذلـــك إلعطائهـــا المرونة الازمـــة للتعامل 
مـــع طلبـــات العمـــاء لتأجيل األقســـاط أو 
للتمويـــل اإلضافـــي، عـــاوة علـــى إعـــادة 
توجيـــه برامـــج صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
للشـــركات المتأثـــرة من األوضـــاع الراهنة 
لمواجهة فيـــروس كورونا )كوفيد 19( مع 
إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك 

بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار.

اجتماع حكومي مع هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب

القضيبية - مجلس النواب

إحالة قانون دفع رواتب البحرينيين لـ “التشريعية” األسبوع المقبل
الحكومـــة تطلـــع المجلســـين علـــى تفاصيـــل الحزمـــة الماليـــة والتنموية بقيمـــة 4.3 مليـــار دينار
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حزمة من الخدمات على موقع “العمل” بدًءا من األحد
تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وفـــي إطار تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
ومنـــع  الحتـــواء  الوقائيـــة  واالحتياطـــات 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، وحرصًا 
الســـامة  معـــدالت  أقصـــى  ضمـــان  علـــى 
والصحـــة للمراجعيـــن والمتعامليـــن، أعلـــن 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
بن محمد علي حميدان أن الوزارة ستطلق 
الجـــاري،  مـــارس   22 المقبـــل  يـــوم األحـــد 
فـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن  حزمـــة 
المجال العمالي، حيث يمكن االستفادة من 
هذه الخدمـــات بزيارة الموقـــع اإللكتروني 
وإنجـــاز   )www.mlsd.gov.bh( للـــوزارة 
المعامات المطلوبة بكل يسر وسهولة، كما 

تم تخصيص الخط الســـاخن )80008001( 
للرد على استفســـارات المراجعين بالنســـبة 

لجميع خدمات الوزارة.
إعفـــاء  تقـــرر  فقـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المراجعيـــن مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل مـــن 
شـــرط الحضـــور الشـــخصي للـــوزارة وذلك 
التعطـــل  وتعويـــض  إعانـــة  الســـتحقاق 
خال أشـــهر مـــارس وابريـــل ومايو 2020، 
طالمـــا تمـــت المراجعـــة عن طريـــق الموقع 

اإللكتروني.
وفي تصريـــح له، أكد حميـــدان أن الوزارة 
اســـتكملت اســـتعداداتها لتوفير العديد من 
الخدمـــات علـــى موقـــع الـــوزارة ووضعـــت 
اســـتمارات طلب الحصول علـــى مجموعة 
مـــن الخدمـــات علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي 
بحيث يتم ملؤها وإرســـالها مـــع المرفقات 
خـــاص  إلكترونـــي  بريـــد  علـــى  المطلوبـــة 

لـــكل خدمـــة بحســـب مـــا هـــو موضـــح في 
حســـابات الـــوزارة علـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي، مثـــل تســـجيل الباحثيـــن عن 
عمـــل الجـــدد، وتلقـــي الشـــواغر الوظيفيـــة 
التأميـــن  خدمـــات  العمـــل،  أصحـــاب  مـــن 
ضـــد التعطـــل وتشـــمل تســـجيل الطلبـــات 
تعويـــض  تســـجيل  للتعطـــل،  المتكـــررة 
الخاصـــة  التظلمـــات  وتقديـــم  التعطـــل، 
بالتعطل، تسجيل شكاوى السامة المهنية 
واإلبـــاغ عن الحـــوادث المهنيـــة وإصابات 
العمـــل، تســـجيل شـــكوى لقســـم التفتيـــش 
العمالـــي الخـــاص بتأخير ســـداد األجور أو 
عـــدم ماءمة ظروف العمـــل أو عقد العمل 
واإلجازات، وتســـجيل طلب تســـوية ودية 
أو طلب استشارة قانونية عمالية، والتقدم 
للحصـــول علـــى شـــهادة البحرنـــة بالنســـبة 
ألصحاب العمـــل، إلى جانب خدمة تدريب 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، والتســـجيل للبرامج 
التدريـــب مـــع ضمـــان التوظيـــف )ضمـــان(، 

العمـــل  رأس  علـــى  التدريـــب  وبرنامـــج 
)فرص(، وبرنامج التلمـــذة المهنية )تلمذة(، 
فضاً عـــن تلقي طلبات تراخيص الدورات 
التدريبيـــة لمؤسســـات التدريـــب الخاصـــة 
واعتماد المدراء والمدربين وطلب إنشـــاء 
تأســـيس مؤسســـة تدريب خاصـــة وغيرها 

من الخدمات.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قامـــت  وقـــد 

االجتماعية بوضع عناوين بريد إلكترونية 
خاصـــة لـــكل خدمـــة مـــن تلـــك الخدمـــات، 
اإللكترونـــي  الـــوزارة  موقـــع  علـــى  وذلـــك 
ومنصاتهـــا في مواقع التواصل االجتماعي 
علـــى   )mlsdbahrain( وهـــي:  الرســـمية 
صفحات الفيسبوك، واإلنستغرام، وتويتر، 
حيث ستتلقى اإلدارة المعنية الطلبات من 
الخدمات المختلفـــة، والرد عليها والتعامل 

معها في أسرع وقت ممكن.
ويأتـــي توفيـــر هـــذه الخدمـــات المذكـــورة 
إلكترونيـــًا كمرحلـــة أولـــى في إطـــار توجه 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  إلطـــاق  الـــوزارة 
إلكترونيـــًا ضمـــن نظـــام متكامل لتســـجيل 
الباحثين عن عمل الجدد ونظام التوظيف 
اإللكترونـــي الذي يتيـــح للباحثين االطاع 
على الوظائف المتوفرة بالوزارة وترشـــيح 
أنفســـهم بناء على رغبهم، والذي ستدشنه 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة خال 
الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز البنية التحتية 

وتحقيـــق  للـــوزارة،  الكترونيـــة  للخدمـــات 
وذلـــك  اإللكترونيـــة،  الحكومـــة  أهـــداف 
للتســـهيل علـــى المواطنيـــن الحصول على 
العمـــل  قطاعـــي  فـــي  العديـــدة  الخدمـــات 
والتنميـــة االجتماعيـــة، وتحســـين جـــودة 
الخدمات بحيث تكون متاحة أمام الجميع 

بكل يسر وسهولة.
وتجدد الوزارة دعوتها المراجعين والفئات 
المســـتهدفة مـــن هـــذه الخدمـــات المبادرة 
الخدمـــات  وتلقـــي  معاماتهـــم  إلنجـــاز 
المذكـــورة الكترونيـــًا علـــى موقـــع الـــوزارة 
)www.mlsd.gov.bh(، أو االتصال بالخط 
الحاجـــة  دون   ،)80008001( الســـاخن 
إلـــى المراجعـــة الشـــخصية لمبنى الـــوزارة 
الرئيسي أو مراكز تقديم الخدمات الشاملة 
التابعة للوزارة فـــي جميع مناطق المملكة، 
علمًا بأن هذه الخدمات ال تعني الغاء طلب 
الخدمـــات بالحضور الشـــخصي للوزارة أو 

المراكز التابعة لها لمن يرغب بذلك.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

المنامة - بنا

أشـــاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني بالتوجيهات الملكية السامية 
لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لتوحيـــد الجهـــود 
االنتشـــار  تداعيـــات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
 )COVID-19( العالمـــي لفيـــروس كورونـــا
على المســـتوى المحلي؛ األمر الذي يسهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى ســـامة المواطنيـــن 
والمقيمين فـــي مملكة البحرين واإلعان 
عن حزمـــة مالية واقتصاديـــة بقيمة 4.3 

مليار دينار.
وثمـــن الجهـــود الكبيـــرة لكافـــة الجهـــات 
وقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفة وأوامـــر ولي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بإطاق 

حزمة مالية واقتصادية لتوفير الســـيولة 
الازمة للقطاع الخاص.

وأكد في الوقت ذاته أن هذه التوجيهات 
غير المســـبوقة ستســـهم بشـــكل كبير في 
الحفاظ على النمو المستدام، مقدرا قرار 
إعفاء المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية 
مـــن الرســـوم المســـتحقة علـــى اســـتئجار 
األراضـــي الصناعيـــة الحكوميـــة لكل من 

أشـــهر أبريـــل ومايـــو ويونيـــو مـــن العـــام 
الجاري، وقرار إعفاء المنشـــآت والمرافق 
الســـياحية مـــن الرســـوم الســـياحة لمـــدة 
3 أشـــهر خـــال هـــذا العـــام، األمـــر الـــذي 
سيســـاهم وبشـــكل كبيـــر فـــي التخفيـــف 
التجـــاري  للقطـــاع  الماليـــة  األعبـــاء  مـــن 
والصناعي والســـياحي؛ لضمان اســـتعادة 
نشـــاطه بشكل تنافســـي والنهوض به من 

جديد.
وزارة  دعـــم  اســـتمرارية  علـــى  وشـــدد 
الصناعة والتجارة والســـياحة للمســـاعي 
الوطنيـــة؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى النمو 
االقتصادي المســـتدام وضمان انسيابيته 
في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكدا 
بأن صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
أولويـــة قصـــوى تتطلـــب تكاتـــف الجميع 
ووضـــع المصلحـــة الوطنيـــة فـــي المقـــام 

األول.

الزيانــي: صحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن أولوية
الحزمة المالية ستخفف األعباء على القطاع التجاري

المنامة - وزارة اإلسكان

ثّمن وزير اإلســـكان باســـم الحمر الجهود 
الوطنيـــة التـــي يبذلهـــا ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الحتواء 
ومنع انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 
19(، التـــي ُتـــدار بكل احترافيـــة، مما عزز 
شـــعور الثقـــة واالطمئنـــان لـــدى المواطن 
البحرينـــي، مؤكـــًدا أن ما تـــم تحقيقه من 
نجاحـــات جلب اإلشـــادة الدولية الهتمام 
مملكـــة البحريـــن واســـتعداداتها المبكرة 
وخططها االحترازية المدروســـة للتصدي 
لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل الباد 
من أجل تجاوز هذا التحدي بكل اقتدار.

وقـــال “فريـــق البحريـــن - وكعادته - خط 
حروف المملكة على سماء التميز، ونحن 
نفتخـــر أن نكـــون جزًءا من هـــذا الفريق”، 
مؤكًدا أن جميع موظفي وزارة اإلســـكان 

جنود للوطن، وأنهم على أتم االســـتعداد 
مملكـــة  يخـــدم  مـــا  كل  فـــي  للمشـــاركة 

البحرين على جميع الصعد.
والتحديـــات  الظـــروف  أن  إلـــى  وأشـــار 
وانتشـــار  الراهـــن  الوقـــت  فـــي  الماثلـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، تتطلب 
وحـــدة كل مؤسســـات الدولة فـــي ترابط 
قوي مع مؤسســـات المجتمع االقتصادية 

واألهليـــة وغيرهـــا، من أجل تجـــاوز هذا 
التحدي، الذي يلعب فيها الدور اإلعامي 
الجانـــب الكبيـــر مـــن االهتمام مـــن خال 
والتوعويـــة  اإلرشـــادية  الخطـــط  تنفيـــذ 
ومحاربـــة  الفيـــروس،  انتشـــار  بمخاطـــر 
بهـــا  يـــراد  التـــي  واألكاذيـــب  اإلشـــاعات 

اإلضرار بالمجتمع.
وقـــدر وزيـــر اإلســـكان عالًيـــا جهـــود كل 
من قـــوة دفـــاع البحريـــن، وزارة شـــؤون 
اإلعـــام، وزارة الداخليـــة، وزارة الصحة، 
وزارة المواصـــات واالتصـــاالت، إدارتي 
وكل  التشـــريعية،  الســـلطة  األوقـــاف، 
المؤسســـات اإلعامية فـــي المملكة، على 
كل الجهود المميزة التي بذلت في الفترة 
الماضية، وما زالت تبذل من أجل سامة 
الوطن والمواطنيـــن، األمر الذي ُيعّبر عن 
مدى الكفـــاءات الوطنية التي تتحلى بها 

مملكتنا الغالية.

باسم الحمر زايد الزياني

الحمــر: دور رائــد لفريــق لبحريــن فــي احتــواء “كورونــا”
جهود سمو ولي العهد عززت شعور الثقة



المنامة - إدارة األوقاف السنية

الصـــادر عـــن  الشـــرعي  للـــرأي  اســـتناًدا 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في 
بيانه المنشـــور، وتماشيا مع اإلجراءات 
مـــن  للوقايـــة  المتخـــذة  االحترازيـــة 
فيروس كورونـــا )كوفيد 19( والحّد من 
انتشـــاره وحفاًظا على ســـالمة الجميع، 
عـــن  الســـنية  األوقـــاف  إدارة  أعلنـــت 
إيقـــاف خطبـــة وصـــالة الجمعـــة بكافـــة 

جوامع مملكة البحرين ابتداء من اليوم 
وحتى إشـــعار آخر على أن يستمر فتح 

المساجد للفروض اليومية. 
وإلحاقـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
أقرتهـــا للمســـاهمة في الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، قـــررت اإلدارة إغالق 
صاالت المناســـبات التابعة لـــإدارة في 
المحافظـــات، ابتداء من الســـبت المقبل 

حتى إشعار آخر.

“السنية”: إيقاف صلوات الجمعة بدًءا من اليوم

المنامة - بنا

أعلن مستشـــفى الطبي النفســـي بوزارة 
الصحـــة عن تقديـــم االستشـــارة الطبية 
لجميـــع مواعيـــد المتابعـــة أو المراجعـــه 
عـــن طريـــق الهاتـــف أو االستشـــارة عن 
ُبعـــد مـــن قبـــل الطبيـــب المختـــص، في 
فترة الدوام الرسمي، مواكبًة للتطورات 
والمســـتجدات الصحيـــة، وحرصـــًا على 
صحة المجتمع ووقايتـــه. وبيّنت إدارة 
المستشـــفى إلـــى أنـــه ســـيتم االتصـــال 

بالمرضـــى فـــي اليـــوم المحـــدد للموعـــد 
بواســـطة الطبيـــب، حيـــث ال يســـتدعي 
المستشـــفى،  علـــى  المريـــض  حضـــور 
متوافـــرة  الطبيـــة  الوصفـــة  وســـتكون 
مباشـــرة بعـــد االستشـــارة الهاتفيـــة قي 
صيدلية المستشـــفى جاهزة لالســـتالم. 
يشـــمل  ال  اإلجـــراء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المواعيـــد للحـــاالت الجديـــدة والطارئة 
التـــي ينبغي فحصها ومعالجتها بشـــكل 

مباشر من الطبيب المختص.

“الطب النفسي” يقدم االستشارات عن ُبعد

بدء تفعيل العمل عن بعد في الوزارات اإلثنين
ــن ــي ــف ــوظ ــم ال عـــــدد  مــــن  ــى  ــ ــص ــ أق ــد  ــحـ كـ  %  50 ــراط  ــ ــتـ ــ اشـ

تنفيـــًذا لقـــرار اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة بالحـــث علـــى تطبيـــق العمـــل مـــن 
المنـــزل فـــي المؤسســـات العامـــة متـــى ما 
رئيـــس  أعلـــن  لذلـــك،  اإلمكانيـــة  توفـــرت 
ديـــوان الخدمـــة المدنية أحمـــد الزايد عن 
تفعيـــل العمـــل مـــن المنـــزل في الـــوزارات 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية اعتبارًا 
بحســـب   ،2020 مـــارس   22 تاريـــخ  مـــن 
مـــا تقتضيـــه متطلبـــات العمل مـــع التأكيد 
على مراعاة عدم تأثـــر الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين 

بحيـــث تطبـــق سياســـة العمل مـــن المنزل 
علـــى جميع موظفـــي الجهـــات الحكومية 
بالمملكـــة وفقـــا لمســـتويات الطـــوارئ وما 
تقتضيـــه مصلحـــة العمـــل علـــى أن تكـــون 
عـــدد  مـــن  أقصـــى  كحـــد   %  50 بنســـبة 
الموظفين، على أن يؤدي الموظفون مهام 
وظائفهـــم بالتناوب بيـــن العمل من المنزل 
والتواجـــد بمقـــر العمـــل فيمـــا بينهـــم لمدة 
أســـبوعين، وتتولـــى الجهـــات الحكوميـــة 
تحديد الوظائف والموظفين المشـــمولين 
بهـــذه النســـبة. ويســـتثنى مـــن هـــذا القرار 
جميـــع الوظائـــف غيـــر اإلداريـــة بالجهات 
الحكوميـــة الحيوية التـــي يحددها ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة بالتنســـيق مـــع الجهات 
الحكومية وفقا لمقتضيات الصالح العام.

المنـــزل  مـــن  العمـــل  تفعيـــل  أن  ونـــوه 
الموظفيـــن  عـــدد  تقليـــص  بهـــدف  يأتـــي 
المتواجديـــن بمقـــار العمـــل لـــكل جهـــة بما 

يســـهم في احتواء ومنع انتشـــار فيروس 
كورونا )COVID-19 (، مشيًرا إلى ضرورة 
األخذ بعين االعتبار االحتياجات األسرية 
ودعمهـــا أثنـــاء فتـــرة إيقاف الدراســـة في 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ورياض 
األطفـــال، وإعطـــاء األولويـــة لكبار الســـن 
والموظفيـــن أصحـــاب األمـــراض المزمنة 
والظـــروف الصحية الكامنـــة وللموظفات 
المســـتحقات  والموظفـــات  الحوامـــل 

لساعتي الرعاية.
وأوضـــح الزايد أن ديوان الخدمة المدنية 
ســـيصدر المعاييـــر والضوابـــط التي تنظم 
عمليـــة العمـــل مـــن المنـــزل في الـــوزارات 

والهيئات والمؤسسات الحكومية.

رئيس ديوان الخدمة المدنية

المنامة - بنا

المنامة - األوقاف الجعفرية

نظـــرا للظـــروف الصحيـــة الراهنـــة التـــي 
علـــى ســـالمة  كبيـــرة  فرضـــت خطـــورة 
إلـــى  وباإلشـــارة  واألنفـــس،  األرواح 
مخاطـــر  مـــن  المتســـارعة  المســـتجدات 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي 
عـــن  الصـــادرة  المتواليـــة  واإلعالنـــات 
الجهات الصحية، وتماشيًا مع الخطوات 
الضروريـــة االســـتثنائية التـــي اتخذتهـــا 

العديـــد من الـــدول العربية واإلســـالمية 
الشقيقة، أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية 
الجوامـــع  كافـــة  أّن  أمـــس،  بيـــان  فـــي 
والمســـاجد ســـتقتصر علـــى رفـــع األذان 
فقط فـــي جميع أوقات الصـــالة، غير أّن 
صالة الجمعـــة والجماعة وعموم الصالة 
ســـتتوقف في الجوامع والمساجد حتى 
إشـــعار آخـــر ولحيـــن عـــودة األمـــور إلى 

طبيعتها في أقرب وقت”.

“الجعفرية”: اقتصار الجوامع والمساجد على رفع األذان

المنامة - بنا

راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أمـــس مستشـــار 
الدبلوماســـية  للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة 
بـــن محمـــد آل  بـــن أحمـــد  الشـــيخ خالـــد 
خليفة. وفي اللقاء، رحب الوزير بالشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد، وهنـــأه بالثقـــة الملكيـــة 
الســـامية بتعيينه مستشـــارا لجاللة الملك 
بعطائـــه  مشـــيدا  الدبلوماســـية،  للشـــؤون 

المتميـــز وإنجازاته الواضحة في مســـيرة 
الدبلوماســـية البحرينيـــة، ومتمنيـــا له كل 
التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته 
الجديدة. من جهته، أعرب مستشار جاللة 
الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية عن شـــكره 
وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة علـــى تهنئتـــه 
ومبادرته باللفتة الكريمة، مشـــيدا بجهود 
وزارة الداخليـــة في حفـــظ األمن، وتعزيز 

االستقرار وحماية السالمة العامة.

وزير الداخلية يشيد بإنجازات خالد بن أحمد

مساٍع دائمة للعسكريين لحفظ منجزات المملكة
المدروسة الخطط  تنفيذ  نحو  بثبات  تمضي  “الــدفــاع”  العام:  القائد 

قام القائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة صباح أمس بزيارة تفقدية 
إلحدى أســـلحة ووحدات قوة دفاع 
البحريـــن، اطلـــع خاللهـــا عـــن كثـــب 
علـــى الجاهزيـــة القتاليـــة واإلداريـــة 
بهـــا،  واالســـتعدادات  والتجهيـــزات 
كمـــا اســـتمع إلـــى إيجـــاز عـــن المهام 

والواجبات الموكلة لها.
وأشـــار إلـــى أن قـــوة دفـــاع البحرين 
ثـــم  وجـــل  عـــز  هللا  مـــن  بفضـــل 
بالتوجيهات الســـامية من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة تســـير بـــكل 
طاقـــة وحيويـــة في تنفيـــذ برامجها 
المختلفـــة،  العســـكرية  ومشـــاريعها 
وذلك بما يتواكب مع التطور الالفت 
الـــذي تشـــهده قـــوة دفـــاع البحريـــن 
القتاليـــة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

واإلدارية.

ووحـــدات  أســـلحة  كافـــة  أن  وأكـــد 
قـــوة دفـــاع البحريـــن تمضـــي بثبات 
نحـــو تنفيذ الخطط المدروســـة بكل 

العســـكرية  النهضـــة  لتحقيـــق  دقـــة 
المســـتدامة، مضيفـــًا أن هـــذه القـــوة 
تشـــهد على الدوام تطورًا في عجلة 

التنميـــة والتحديـــث علـــى مختلـــف 
والعمليـــة،  العلميـــة  المســـتويات 
معربـــًا عن فخـــره واعتـــزازه بجهود 
رجالهـــا المخلصيـــن الذين يســـيرون 
علـــى نهـــج من ســـبقوهم مـــن رجال 
البحريـــن الذيـــن قدمـــوا تضحيـــات 
جليلـــة للدفاع عن هذا الوطن العزيز 
والذين يســـعون دائمـــًا بكل إخالص 
وعزيمـــة وإصـــرار لحفـــظ مقـــدرات 
ومنجـــزات مملكتنـــا الغاليـــة، مثمنـــًا 
معاليه الطاقات الوطنية التي تزخر 
بهـــا قـــوة دفـــاع البحريـــن والتـــي لها 
الـــدور الفاعـــل فـــي تمّيـــز وجهوزية 

أسلحتها ووحداتها.
وفـــي ختـــام الزيـــارة حـــث المشـــير 
الركـــن الجميع بتوجيهاته الســـديدة 
وإرشـــاداته القيمة والتي من ضمنها 
المتســـم  المتواصـــل  البـــذل  أهميـــة 
والعطـــاء  واالرتقـــاء  بالمســـؤولية 
المرتكـــز علـــى اإلخـــالص، دفاعًا عن 

الدين والوطن ونصرة للحق.

الرفاع - قوة الدفاع

دفع فواتير الكهرباء لجميع المشتركين بدءا من 1 أبريل
الـــمـــاضـــي الــــعــــام  فــــتــــرات  قـــيـــمـــة  تـــتـــجـــاوز  أال  ــة  ــطـ ــريـ شـ

الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، لتوحيـــد الجهود 
الوطنيـــة لمواجهة انعكاســـات االنتشـــار 
 )COVID-19( العالمـــي لفيروس كورونـــا
على المســـتوى المحلـــي بما يحافظ على 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، 
الدولـــة  برامـــج  مـــع اســـتمرار  بالتـــوازي 
ومســـيرة عملها تحقيًقا لمساعي التنمية 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، صـــّرح 
وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر 
المبـــارك أنه اعتبـــاًرا من 1 أبريـــل المقبل 
الكهربـــاء  بفواتيـــر  الحكومـــة  ســـتتكفل 
والمـــاء لكافـــة المشـــتركين مـــن األفـــراد 
والشركات لكل من األشهر “ أبريل ومايو 
ويونيو” من العـــام الجاري بما ال يتجاوز 

فواتيـــر نفس الفتـــرة من العـــام الماضي 
لكل مشترك.

وأشـــاد الوزير بقرارات الحكومة برئاسة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وتوجيهات ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطالق 
حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة 
الالزمة للقطاع الخـــاص للتعامل مع آثار 
للفيـــروس  للتصـــدي  الراهنـــة  األوضـــاع 
حفاًظا على النمو المســـتدام، مثمًنا هذه 
القـــرارات التي تســـخر كافـــة اإلمكانيات 
والمـــوارد لدعم الفـــرد والمجتمع وعجلة 

التنمية في المملكة.
وثمـــن الوزيـــر الجهود المبذولـــة من قبل 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء لتوحيد الجهود الوطنية 
لمواجهـــة انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي 
بمـــا   )COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس 
يضمـــن المحافظـــة على صحة وســـالمة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

البحرين، مشيًدا بتوجيهاته باستمرارية 
األولويـــة  بإعطـــاء  الحكومـــة  مســـاعي 

القصوى لصحة المواطنين والمقيمين.
خـــالل  تـــم  تصريحـــه،  فـــي  وأضـــاف 
مـــن  المزيـــد  إطـــالق  الماضيـــة  الفتـــرة 
الخدمات االلكترونية المتعلقة بخدمات 
المشـــتركين وحثهم في مختلف وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى االســـتفادة 
مـــن هذه الخدمات، بغرض تقليل الوقت 
الخدمـــات  إلنجـــاز  الالزميـــن  والجهـــد 

المتعلقة بهيئة الكهرباء والماء. 
كافـــة  تولـــي  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
جهودها للحفاظ على ســـالمة الموظفين 
والموظفات في المبانـــي التابعة للوزارة 
عبر اتباع جميع اإلرشـــادات التي تطلقها 
لفايـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  الحملـــة 

كورونا.

وائل المبارك

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمـــس عـــددا مـــن 
التدابيـــر للوقايـــة مـــن فيـــروس كرورنا؛ 
فـــي  المراجعيـــن  صحـــة  علـــى  حرصـــا 
المراكـــز الصحيـــة. وتأتـــي التدابيـــر فـــي 
إطـــار مكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا 
فـــي المجتمـــع، للرعايـــة األوليـــة لجميـــع 
المترددين علـــى المراكز، داعيـــة الوزارة 
إلى ضرورة التقيد وااللتزام بالموجهات 
التي تتمثل في عدم التردد على المراكز 
الضـــرورة، وااللتـــزام  إال عنـــد  الصحيـــة 
بالحضـــور للمركـــز الصحـــي قبـــل الموعد 
15 دقيقـــة فقـــط، وحجـــز المواعيـــد  بــــ 
إلكترونيـــا أو عـــن طريق الخط الســـاخن 

بدل الحضور الشخصي.
تـــرك  إلـــى  المواطنيـــن  الـــوزارة  ودعـــت 
مســـافة متـــر بيـــن كل مريـــض واآلخـــر 

فـــي قاعـــات االنتظار، وعـــدم اصطحاب 
األطفـــال أو مـــن ليـــس لـــه موعـــد للمركز 
لمحطـــة  التوجـــه  وضـــرورة  الصحـــي، 
كمـــا  للمركـــز،  الدخـــول  عنـــد  االنفلونـــزا 
وزارة  فـــي  األوليـــة  الصحـــة  أعلنـــت 
ســـيتم  أنـــه  الكريـــم  للجمهـــور  الصحـــة 
تأجيـــل وإعادة جدولـــة مواعيد الفحص 
الدوري للمدارس والســـيدات والعمليات 
البســـيطة. وذكـــرت الوزارة أنها ســـتقدم 
الطارئـــة  للحـــاالت  األســـنان  خدمـــات 
فقط، وتقدم خدمة االستشـــارة عن بعد 
لبعـــض الخدمـــات مثل متابعـــي خدمات 
األمـــراض المزمنـــة، وخدمـــات مـــا بعـــد 
الوالدة وغيرها، ودعت الرعاية الصحية 
األولية بـــوزارة الصحة ضـــرورة االلتزام 
بتعليمات مكافحة العدوى داخل وخارج 

المركز للمحافظة على سالمتهم.

تدابير احترازية بالمراكز الصحية

سفيرنا لدى واشنطن: إيران تتستر وراء الوباء لتكثيف هجماتها حول العالم
قال سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشيخ عبدهللا 
بــن راشــد آل خليفــة “إن إيــران تختبــئ وراء فيــروس كورونــا لتكثيــف 

هجماتها حول العالم”.

ودول  المواطنيـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
علـــى  اهتمامهـــم  يصبـــون  العالـــم 
فيروس كورونا المســـتجد وهذا أمر 
ال بـــد منه، إال أن مالييـــن الناس في 
خطـــر، لـــذا يجـــب إعطـــاء األولويـــة 
لنشـــر معلومـــات موثوقة حـــول هذا 

الفيروس.
وأضـــاف الشـــيخ عبـــدهللا بن راشـــد 
آل خليفة في مقال نشـــرته صحيفة 
يـــوم  األميركيـــة  تايمـــز”  “واشـــنطن 
الثالثاء 17 مارس الجاري، أن جنون 
فيروس كورونا طمس أخبارا أخرى، 
ما وفر ســـبال خطيرة لبعض األشرار 

من أجل إلحاق الخراب دون ســـابق 
إنـــذار واإلفالت مـــن العواقب، وهذا 
ينطبـــق بشـــكل خـــاص على إيـــران، 

أكبر دولة راعية لإرهاب.
كثيـــرا  أن  أكـــد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
مـــن النـــاس لـــم يالحظ، على ســـبيل 
المثـــال، أن قـــوات التحالـــف العربي 
نجحـــت فـــي 23 فبراير فـــي إحباط 
هجوم إرهابي وشـــيك تم التخطيط 
لـــه مـــن قبـــل إيرانيين، إذ تـــم تدمير 
قـــارب يتم التحكم به عن بعد مليء 
بالمتفجرات من قبل قوات التحالف 

في اليمن.

 وتابع أن شهر مارس شهد الكثير من 
الوقائع المميتة التي تمت بتأثيرات 
إيرانيـــة والتـــي كان مـــن الممكـــن أن 
تتصدر العناويـــن الدولية لو لم يكن 
هذا الوبـــاء موجودا ليتصدر اهتمام 
العالـــم.  وعلى الصعيـــد ذاته، أوضح 

الســـفير إن مجموعـــة كتائـــب حزب 
قامـــت  إيـــران  مـــن  المدعومـــة  هللا 
فـــي 11 مـــارس بهجـــوم صاروخـــي 
علـــى قاعـــدة عســـكرية أميركية في 
العراق، ما أسفر عن مقتل اثنين من 
األميركيين وجندي بريطاني، وردت 
الواليـــات المتحـــدة بضربـــات جوية 
لكـــن لم تلـــق الواقعتان صـــدى كبيرا 

في األخبار.
المتحـــدة  الواليـــات  أن  وبيـــن   

األميركيـــة والعديـــد مـــن الحكومات 
الغربيـــة لطالمـــا وصفـــت النظام في 
إيـــران بأنـــه نظـــام إرهابـــي خطيـــر، 
مشـــيرا الـــى أن تحركات إيـــران في 
الشـــهرين الماضيين فقط دليل على 
هـــذا االتهـــام، موضحـــا أن التغيرات 
التـــي حدثت نتيجة فيروس كورونا 
ســـاهمت بعـــدم وضـــع مـــا قامـــت به 

إيران في صدارة األخبار.
قـــد  تكـــون  ربمـــا  إيـــران  أن  وذكـــر   

غطـــاء  تحـــت  إجراءاتهـــا  اتخـــذت 
الوباء عن قصد، فقد عرفت بالتأكيد 
مـــن تجربتهـــا الخاصـــة أن الفيروس 
يجذب جـــل وقت البث في وســـائل 
اإلعـــالم، إذ يكافـــح النظـــام اإليراني 

الحتواء انتشار الفيروس.
 وأنهـــى حديثه بالقـــول، إن الخبراء 
يعتبـــرون األعداد الرســـمية لضحايا 
أعلنتهـــا  التـــي  كورونـــا  فيـــروس 
الحكومـــة اإليرانيـــة أقـــل بكثير من 
اإلحصائيـــة الفعليـــة، ولكـــن الوضـــع 
هنـــاك علـــى األرجـــح رهيب، مشـــيرا 
الى أن صحيفة “واشـــنطن بوســـت” 
الصناعيـــة  باألقمـــار  صـــوًرا  نشـــرت 
مـــا يشـــبه حفـــر الخنـــادق الجماعية 
فـــي إيـــران؛ الســـتيعاب العديـــد من 
األشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب 

المرض.

المنامة - بنا

الشيخ عبدالله بن راشد

“كورونا” خدم 
أعمالها اإلرهابية 

لإلفالت من 
العواقب

طهران تكذب بشأن 
األعداد الرسمية 
لضحايا الفيروس 

على أراضيها
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الحمر: بنــاء المساكن يراعــي احتيـاجـات ذوي الهمـم

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن مجمــوع الطلبــات الوحــدات 
الســكنية في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة بلغ 2031 طلبا و64 
قســيمة إســكانية و50 شــقة تمليك في الفترة بين 2000 إلى 2019، 

أي ما مجموعه 2145 طلبا.

 وذكر أنه ال توجد وحدات إسكانية 
مشـــروع  ضمـــن  شـــاغرة  شـــقق  أو 
البرهامـــة اإلســـكاني، الفتـــا إلى أنه 
ال توجـــد شـــقق شـــاغرة فـــي عموم 

الدائـــرة، وأن جميـــع شـــقق التمليك 
قيد التخصيص.

 جـــاء ذلـــك ردا علـــى ســـؤال عضـــو 
الصالـــح  ممـــدوح  النـــواب  مجلـــس 

ثالثـــة  فـــي  الطلبـــات  عـــدد  بشـــأن 
مـــن  كل  تتضمـــن  التـــي  العاصمـــة، 
مناطـــق الديـــه والســـنابس وكرباباد 
وضاحيـــة  والقلعـــة  وجدحفـــص 

السيف.
وأفـــاد الحمـــر أن نحـــو 100 طلـــب 
تـــم إلغاؤه في الدائرة ألســـباب منها 
عدم استيفاء اشرط اإلقامة الدائمة 
وتملك عقار وبســـبب االستفادة من 

تمويل عقاري.

ذوي  طلبـــات  عـــن  إجابتـــه  وفـــي 
االحتياجـــات الخاصـــة، قـــال وزيـــر 
اإلســـكان إنـــه إذا كان المقـــدم طلب 
أحـــد  كان  أو  مســـكن  تخصيـــص 
أفراد أســـرته مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصـــة فيجب عليـــه تحديد هذه 
االحتياجـــات الخاصة عنـــد تقديمه 
اإلســـكان  لجنـــة  وتقـــوم  الطلـــب، 
بتجهيـــز المســـكن وفق ما يتناســـب 

ونوع االحتياجات الخاصة.

وأوضـــح الحمـــر عن خطـــط الوزارة 
لهـــدم وبنـــاء وإعـــادة بنـــاء الشـــقق 
القديمـــة أن مواقعهـــا تشـــكل فرص 
واعدة من خالل هدم وإعادة البناء؛ 
نظرا لميـــزة الموقـــع، وكذلك فرصة 
إن  إذ  اإلســـكانية،  الكثافـــة  لزيـــادة 
زيادة العدد تعتبر هدفا مهما لتنامي 
اإلســـكانية،  الشـــقق  علـــى  الطلـــب 
مؤكـــدا أن الـــوزارة وضعـــت خططا 
لهدم وإعادة بناء العمارات القديمة.
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ا للعمل في الحكومة ال عودة للمتقاعدين اختياريًّ
مــوظــف آالف   8 إجـــــــــــراءات  ــال  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ ــيـــن:  ــنـ ــيـ ــوعـ ــبـ الـ

أكد وزير شــؤون مجلســي الشورى والنواب غانم البوعينين أن ديوان 
الخدمــة المدنية ملتزم بعــدم إرجاع أي متقاعد ضمن برنامج التقاعد 

االختياري إلى العمل مجددا ضمن أي جهة أو وزارة حكومية.

جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى ســـؤال 
المقـــدم من عضو مجلـــس النواب 
وجـــود  حـــول  العشـــري  هشـــام 
تقاعـــدوا  الذيـــن  مـــن  موظفيـــن 
تقاعدا اختياريا تم إعادة التعاقد 
معهـــم من قبل الجهات الحكومية 

لشغل مناصب بنظام العقود.
التقاعـــد  برنامـــج  إن  وقـــال 
إعطـــاء  إلـــى  يهـــدف  االختيـــاري 
الحكوميـــة  الجهـــات  موظفـــي 
ريـــادة  مجـــال  لدخـــول  الفرصـــة 
النمـــو  فـــي  والمشـــاركة  األعمـــال 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  االقتصـــادي، 

فـــي  للمشـــاركين  حوافـــر  تقديـــم 
البرنامج.

وذكر أن تعليمـــات ديوان الخدمة 
 2018 لســـنة   )7( رقـــم  المدنيـــة 
بشـــأن برنامج التقاعـــد االختياري 
الحكوميـــة،  الجهـــات  لموظفـــي 
نّصـــت فـــي بندهـــا الرابـــع الخاص 
وشـــروط  التطبيـــق  بنطـــاق 
علـــى  البرنامـــج  مـــن  االســـتفادة 
للخدمـــة  الموّظـــف  رجـــوع  عـــدم 
الحكوميـــة بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع 
ملتـــزم  الديـــوان  وأن  التوظيـــف، 
بذلك، الفتا إلى أن برنامج التقاعد 

االختياري اشـــتمل علـــى 46 جهة 
حكوميـــة وكان عـــدد المتقدميـــن 
للبرنامـــج أكثر مـــن 9 آالف طلب، 

وتم اســـتكمال إجراءات أكثر من 
8 آالف موظـــف، وأحيلوا للتقاعد 

كل حسب تاريخ إحالته.

جمعية الزالق الخيرية

الخيريـــة  الـــزالق  جمعيـــة  تقدمـــت 
التهانـــي  بخالـــص  الـــزالق  وأهالـــي 
والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
البحريـــن  مملكـــة  وألهالـــي  خليفـــة 
بالقـــدوم الميمـــون لرئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة بعـــد رحلـــة 
عالجية دامت 4 أشـــهر فـــي ألمانيا. 
وقالـــت الجمعيـــة فـــي بيـــان لهـــا إن 
البحرينـــي  المجتمـــع  فئـــات  جميـــع 
ســـواء مواطنين أو مقيمين كبارا أو 
صغارا، كانوا في انتظار هذه العودة 
المباركـــة، فكل القلـــوب ظلت معلقة 
تدعو وتبتهل إلى هللا العزيز القدير 

أن يتم نعمته على الجميع وتتحقق 
هذه العودة التي انتظروها منذ سفر 
سموه الكريم للعالج خارج البحرين 
بمتابعة كريمة بارة من جاللة الملك 

وسمو ولي عهده األمين.
وأشـــار البيـــان إلى مواقـــف صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
نبراســـا  جعلتـــه  التـــي  المشـــهودة 
للبحرين واألمة العربية واإلسالمية 
بـــل ولـــدول العالـــم، إذ كان وال يزال 
النصيـــر للقضايـــا المحليـــة والعربية 

واإلسالمية والعالمية وتحدياتها.
وتمنت الجمعية في بيانها أن يديم 
على ســـموه نعمة الصحـــة والعافية 
لمواصلة مســـيرة العطـــاء لهذا البلد 
المعطـــاء مملكتنـــا الحبيبـــة وأهلهـــا 
العربيـــة  أمتنـــا  وقضايـــا  األوفيـــاء 
واإلســـالمية، ودعـــم مســـيرة النماء 

والتطور.

“الزالق الخيرية” تهنئ بعودة سمو رئيس الوزراء

البحرين األولى عربًيا في االنضمام لـ “اختبار التضامن” لتجربة أول لقاح
بـــدأت منظمـــة الصحـــة العالميـــة تجربة 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  لقـــاح  أول 
اســـم  تحـــت  العالـــم  فـــي   )19 )كوفيـــد 
قدمـــت  أن  منـــذ  التضامـــن”  “اختبـــار 
الصيـــن معلومات عن السلســـلة الجينية 

للفيروس قبل 60 يوًما.
واألرجنتيـــن  البحريـــن  مملكـــة  وأكـــدت 
وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب 
وإســـبانيا  وتايلنـــد  وسويســـرا  إفريقيـــا 
انضمامهـــا لتجربـــة اللقاح، حيث ســـيتم 
بشـــكل  التجريبيـــة  العالجـــات  تقييـــم 
ممنهـــج ومقارنتهـــا حســـب البروتوكول 
العالجي لكل دولة بما يســـهم في إيجاد 
اللقـــاح الفعـــال للقضـــاء علـــى الفيروس 
بعد إعالنه جائحـــة عالمية، وبهذا تكون 
التـــي  عربًيـــا  األولـــى  البحريـــن  مملكـــة 
تشارك في تجربة اختبار التضامن ضمن 

جهودها المتواصلة على األصعدة كافة؛ 
الحتـــواء ومنع انتشـــار فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وأثنى المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي مؤتمـــر 
صحفي عقد في القاهرة يوم أمس على 
التـــي اعتمدتهـــا  اإلجـــراءات اإلضافيـــة 
مملكـــة البحريـــن الحتواء ومنع انتشـــار 
الفيـــروس والمتمثلـــة فـــي تنفيـــذ آليـــة؛ 
لمعرفة تفاصيل أثـــر المخالطين وأماكن 
تواجدهـــم ومحاولة الوصـــول إليهم في 
الوقـــت المناســـب؛ حفاظـــا على ســـالمة 
الجميـــع، كما يتـــم اإلعالن عـــن تفاصيل 
تواجـــد كافـــة الحـــاالت المخالطـــة فـــور 
توفـــر المعلومـــات وإطـــالع الجميع على 
مواعيـــد وأماكـــن تواجـــد هـــذه الحاالت 
بشـــكل  الصحـــة  وزارة  موقـــع  عبـــر 

محـــدث، واســـتحداث مراكـــز مخصصة 
للعـــزل والعـــالج تحـــت إشـــراف طاقـــم 
طبـــي متخصـــص حســـب البروتوكوالت 
العالجيـــة المعتمدة، كمـــا أثبتت التقارير 
اإلرشـــادات  بتطبيـــق  المملكـــة  التـــزام 
والتعليمـــات الصادرة من منظمة الصحة 

العالمية.
وحصـــدت مملكـــة البحريـــن فـــي وقـــت 
ســـابق علـــى إشـــادة المكتـــب اإلقليمـــي 
الصحـــة  لمنظمـــة  المتوســـط  لشـــرق 
لتقديمهـــا نموذًجـــا متميًزا عبـــر جهودها 
المتنوعة الحتواء ومنع انتشار فيروس 
صحـــة  لحفـــظ   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
مـــن  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 
خـــالل تشـــكيل فريـــق وطنـــي لتطويـــر 
شـــاملة  وطنيـــة  إســـتراتيجية  وتنفيـــذ 
الفيـــروس،  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 

واســـتعداد البحريـــن المبكـــر واتخاذهـــا 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائية المتوائمـــة مع توصيات منظمة 
وضـــع  جانـــب  إلـــى  العالميـــة،  الصحـــة 
الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد 
والمتابعة، وتأمين المنافذ من خالل آلية 
خاصـــة بمطـــار البحرين الدولي وجســـر 
الملـــك فهـــد والموانئ، ومنعهـــا للقادمين 
من الدول المتفشـــي فيهـــا الفيروس من 

الدخـــول إليها وتعليـــق وتقليل الرحالت 
الجوية من بعض الدول.

باإلجـــراءات  اإلقليمـــي  المكتـــب  ونـــوه 
النوعية التـــي قامت بها المملكة كإجراء 
الفحـــص آلالف الحـــاالت ورفـــع القـــدرة 
االســـتيعابية لمراكـــز الفحـــص والحجـــر 
إنشـــاء  جانـــب  إلـــى  والعـــالج،  والعـــزل 
فريـــق طبـــي متخصـــص يشـــرف علـــى 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
يما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة 
العالميـــة، كما قدمـــت وزارة الصحة عبر 
موقعهـــا اإللكترونـــي ومختلـــف وســـائل 
اإلعـــالم حملـــة توعويـــة بلغـــات متعددة 
الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن  للمقيميـــن 

لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

المنامة - بنا

وزير اإلسكان
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محافظ العاصمة يمتدح العطاءات النبيلة “لألهلي المتحد”
ــة الــمــشــروعــات ــدامـ ــتـ ــق تــطــوعــي لــضــمــان اسـ ــريـ ــل فـ ــي ــك ــش ت

أشـــاد محافـــظ محافظة العاصمة الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بإسهامات 
البنـــك األهلـــي المتحد الفاعلـــة في خدمة 
للمشـــاريع  البنـــك  دعـــم  نظيـــر  المجتمـــع 
والبرامـــج المجتمعيـــة التـــي تعكـــس دور 
البنـــك فـــي الدفـــع بعجلـــة التنميـــة ودعم 
مســـيرة التطـــور والنمـــاء بما يعـــود بالنفع 
عـــن  معبـــرًا  والمواطنيـــن،  الوطـــن  علـــى 
اعتزازه وتقديره بالشـــراكة االستراتيجية 
مـــع البنـــك األهلـــي المتحـــد والدعـــم الذي 
يوليـــه البنـــك لمشـــاريع وبرامـــج محافظة 
بـــأن  منوهـــًا  الـــدوام،  علـــى  العاصمـــة 
المحافظـــة فخـــورة بامتـــداد شـــراكتها مع 
البنك للعام الســـادس علـــى التوالي، مثمنًا 
واســـهاماته  للبنـــك  النبيلـــة  العطـــاءات 
الفاعلة محققًا بذلك مفهوم الشـــراكة بين 
القطاع الحكومي والخاص خدمًة للوطن 

والمواطن.
جـــاء ذلـــك خالل زيـــارة رئيـــس الخدمات 
المصرفيـــة للشـــركات فـــي البنـــك األهلـــي 
رئيـــس  بحضـــور  خـــان  واجـــد  المتحـــد 
ليـــال  البنـــك  فـــي  المعامـــالت المصرفيـــة 
إســـحاق، حيـــث أكـــد خـــالل اللقـــاء بـــأن 

المشـــاريع المســـتدامة التـــي تـــم تنفيذهـــا 
بالتعاون مع البنك خالل األعوام الماضية 
تتماشـــى مع توجهات مملكة البحرين في 
دعـــم مجـــاالت التنمية الرتباطهـــا بتطوير 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي واالفراد عبر 
تنفيـــذ ورعاية جملـــة من الفعاليـــات التي 

بلـــغ عددهـــا العـــام الماضـــي 96 برنامجـــًا 
ونشاطًا، حيث تم مناقشة بعض المشاريع 
التـــي تصـــب في دعـــم ذوي العزيمـــة، إلى 
جانب تشـــكيل فريق للعمل التطوعي من 
البنك األهلي المتحد للمشـــاركة والتطوع 
في برامج المحافظة، مما يحقق استدامة 
العديد من المشاريع والبرامج في األعوام 
قدمتـــه،  الـــذي  للنجـــاح  نظـــرًا  القادمـــة 
والتي تشـــمل: تطبيق عاصمتـــي والموقع 
اإللكتروني، مشـــروع العاصمـــة الخضراء، 
أســـبوع المنامـــة لريـــادة األعمـــال، برنامج 
“ويـــك إنـــد العاصمـــة”، احتفـــال محافظـــة 
العاصمة باألعياد الوطنية، مسيرة المشي 
مع الكفيف، المعرض التشـــكيلي الســـنوي 
لمركز رأس رمان الثقافي، وثيقة محافظة 
العاصمة للعمل التطوعي، وفعالية “ألوان، 
شفاء، سعادة” التي أقيمت في مستشفى 

الطب النفسي.

المنامة - محافظة العاصمة

أوصـــت لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة النيابيـــة بالموافقـــة مـــن 
حيـــث المبـــدأ علـــى مشـــروع قانون 
بتعديل المـــادة )137( من المرســـوم 
بقانون رقم )54( لســـنة 2002 بشـــأن 
الالئحـــة الداخليـــة لمجلـــس النواب 
)المعـــد في ضـــوء االقتـــراح بقانون 
مـــن  المقـــدم  المعدلـــة”  “بصيغتـــه 
مشـــروع  النواب.ويتضمـــن  مجلـــس 
القانـــون تعديـــل القيد المنصوص بشـــأن 
أن  للعضـــو  التـــي يجـــوز  األســـئلة  عـــدد 
يقدمهـــا، ليكـــون الحـــد األقصـــى لهـــا 12 
ســـؤاال خـــالل دور االنعقـــاد الواحد، بدال 

من سؤال واحد شهريا.
 ويقوم المشـــروع بقانـــون على تكريس 
وتفعيـــل حـــق مجلس النواب في بســـط 
رقابتـــه السياســـية على أعمال الســـلطة 
التنفيذيـــة، والتخفيـــف مـــن القيـــد الذي 
الالئحـــة  مـــن   )137( المـــادة  تفرضـــه 
الداخليـــة لمجلس النـــواب، بحيث تتيح 

لكل نائب فرصة تقديم األســـئلة بصورة 
أكثـــر، وتحريـــر ممارســـة عضـــو مجلس 
النواب لحقه في توجيه األسئلة من قيد 
العـــدد الشـــهري واالســـتعاضة عنـــه بقيد 

إجمالي خالل دور االنعقاد الواحد.
من جانبها، طالبت الحكومة إعادة النظر 
في مشـــروع القانـــون العتبـــار أن النص 
القائم يضع تنظيما مالئما لممارســـة حق 
الســـؤال يتفق مع الدستور والتشريعات 
الحديثـــة، معتبـــرة أن التعديـــل ُيخـــرج 
الســـؤال البرلماني عـــن غايتـــه، وُيعرقل 
عمـــل الســـلطة التنفيذيـــة فضـــال عن أنه 
ُيفضي إلـــى نتائج عكـــس المرجوة منه، 
وُيعيق المجلس عـــن أداء دوره الرقابي 
والتشـــريعي، كما يفقد السؤال البرلماني 

فاعليته.
كمـــا رأت هيئـــة التشـــريع واإلفتـــاء 
القانـــون  مشـــروع  أن  القانونـــي 
ســـيؤدي إلى مضاعفة عدد األســـئلة 
ســـيثقل  ممـــا  االنعقـــاد،  دور  خـــالل 
كاهل الحكومة ومجلس النواب في 

الرد على األسئلة ومناقشتها.

ا لكل عضو بدور االنعقاد 12 سؤاال برلمانيًّ
محرر الشؤون المحلية

هشام العشريغانم البوعينين

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  وجهـــت 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
بيانـــا إلـــى جميـــع شـــركات توصيـــل 
البحريـــن،  فـــي  والطلبـــات  الطعـــام 
تطالبهـــم بعـــدم المغـــاالة وتخفيـــض 
التوصيـــل،  طلبـــات  مـــن  نســـبتهم 
الشـــعب  جمـــوع  مـــع  والتعـــاون 
البحرينـــي، والقطـــاع التجـــاري فـــي 
ظروفـــه الراهنة عقب قـــرارات غلق 
المطاعـــم والمقاهـــي واقتصار عملها 
على خدمـــات التوصيل واالســـتالم 

من المحالت فقط.
ومـــا واكب ذلك من مطالب للشـــعب 
عـــن  والعمـــل  المنـــزل  فـــي  بالبقـــاء 
بعـــد، مؤكـــدة أن تحقيـــق األهـــداف 
علـــى  القضـــاء  فـــي  للدولـــة  العامـــة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا والحد من 
التجمعـــات يعـــد “أمنا قوميـــا للبالد” 
ويجـــب على الجميع المســـاعدة في 
تحقيقـــه بـــكل إيجابيـــة وإخـــالص، 
وقـــال  للموقـــف.  اســـتغالل  ودون 
أحمـــد  النائـــب  الجمعيـــة  رئيـــس 
الســـلوم “بناء علـــى اتصاالت عديدة 

للجنـــة  وصلـــت  مختلفـــة  وطلبـــات 
المطاعـــم والمقاهي التابعة للجمعية 
مـــن العديد من أعضائها المنتســـبين 
هنـــاك  أن  تبيـــن  المطاعـــم،  لقطـــاع 
مغاالة في شـــروط شـــركات توصيل 
المطاعـــم، فـــي حيـــن اســـتغل بعضا 
مـــن  ورفـــع  الفرصـــة  لألســـف  منهـــا 
النســـبة التـــي يتـــم تحصيلهـــا علـــى 
كل طلـــب، فـــي حين رفـــض البعض 
اآلخر عمل أي تخفيض للنسبة التي 
يتحصـــل عليها بالرغـــم من الظروف 
واألضـــرار  الســـوق  يعيشـــها  التـــي 
الكبيرة التي لحقت بقطاع المطاعم 

والمقاهي خصوصا”.
وأضـــاف “أحثهـــم جميعـــا فـــي هـــذه 
المرحلة بالتكاتف من أجل االقتصاد 
الوطني، والعمل بـــروح الجماعة لما 
فيـــه خيـــر البحرين”، مشـــيرا إلى أن 
أي اســـتغالل للموقف لـــن يكون في 

صالح أحد.
الجهـــات  بتدخـــل  الســـلوم  وطالـــب 
المعنيـــة؛ لضبـــط الســـوق فـــي جميع 

األحوال.

ال للمغاالة في “خدمة التوصيل”

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس 
 1,408.58 مســـتوى  عنـــد  الخميـــس 
بارتفاع وقـــدره 33.68 نقطة، مقارنة 
حيـــن  فـــي  األربعـــاء،  يـــوم  بإقفالـــه 
أقفل مؤشـــر البحرين اإلسالمي عند 
وقـــدره  بارتفـــاع   595.01 مســـتوى 

2.84 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتـــداول المســـتثمرون 6.24 مليـــون 
ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 1.25 
مليـــون دينار، تم تنفيذهـــا من خالل 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  صفقـــة،   124
تعامالتهم على أســـهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة التـــي بلغـــت قيمة أســـهمه 
أي  دينـــار،  ألـــف   950.24 المتداولـــة 
القيمـــة  مـــن   %  75.98 نســـبته  مـــا 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 
3.90 مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 70 صفقة.
جاء البنك األهلي المتحد في المركز 

األول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته   899.96
71.96 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
 3.31 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة، 
مليـــون ســـهم، تم تنفيذهـــا من خالل 

51 صفقة.
لشـــركة  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمة 
مـــا  ألـــف دينـــار، أي   140.90 قدرهـــا 
نســـبته 11.27 % مـــن إجمالـــي قيمة 
األســـهم المتداولـــة، وبكميـــة قدرهـــا 
385.99 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 19 صفقة.
وجـــاءت مجموعـــة “جـــي اف اتـــش 
الماليـــة” بقيمـــة قدرهـــا 85.24 ألـــف 
مـــن   %  6.82 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي 
وبكمية قدرها 1.73 مليون سهم، تم 

تنفيذها من خالل 20 صفقة.

“البورصة” تربح 33.7 نقطة

“طيــران الخليــج”: اختيــار وكيل ســفريات في ُعمان بـــ 222.3 ألــف دينار

لتزويد “الكهرباء” بخراطيم مياه للطوارئ

نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  أظهـــرت 
علـــى موقـــع مجلـــس المناقصـــات 
 11 فتـــح  أمـــس،  والمزايـــدات 
مناقصة تابعة لـ 3 جهات حكومية 
حيـــن  فـــي  عطـــاء،   61 بإجمالـــي 
لــــ5  تابًعـــا  عطـــاء   15 تعليـــق  تـــم 
أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  مناقصـــات. 

العطاءات نحو 1.4 مليون دينار.
وفتـــح المجلس 7 مناقصات لهيئة 
لتقديـــم  أولهـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
للمضخـــات  الصيانـــة  خدمـــات 
الرئيســـة لنقـــل الميـــاه والصمامات 
الملحقـــة بهـــا التابعـــة إلدارة نقـــل 
الميـــاه بالهيئة ولمـــدة عامين تقدم 
اثنـــان  علـــق  عطـــاءات   10 إليهـــا 
منهـــا، وأقـــل عطـــاء بقيمـــة 220.9 
ألف دينـــار وأكبرها بنحـــو مليوني 
دينـــار، والثانيـــة لتقديـــم خدمـــات 
استشـــارية لتنفيـــذ برنامـــج “آيـــزو 
27001” تقـــدم إليهـــا 10 عطاءات 
دينـــار،  آالف   9.8 بنحـــو  أقلهـــا 
المخـــازن  إلدارة  مناقصـــات  و3 

لشـــراء  أولهـــا  بالهيئـــة،  المركزيـــة 
مفاتيـــح كهربائية لالســـتخدام في 
توزيـــع الكهرباء في البحرين تقدم 
إليهـــا عطاءان أقلهما بقيمة 117.5 
ألف دينار، والثانية لشـــراء أنابيب 
مياه لغرض اســـتخدامها لمشـــاريع 
في البحرين مـــن قبل إدارة توزيع 
الميـــاه تقدم إليها 5 عطاءات أقلها 
بنحـــو 264.7 ألـــف دينـــار، والثالثة 
لشـــراء 1870 وحـــدة مـــن قواطـــع 
كهربائيـــة لالســـتخدام فـــي شـــبكة 
توزيـــع الكهرباء فـــي المملكة تقدم 
إليهـــا عطاء وحيد بنحو 85.2 ألف 
دينار، ومناقصة إلدارة الدراســـات 
لتزويـــد  بالهيئـــة  والتخطيـــط 
خراطيـــم ميـــاه الســـتخدامها فـــي 
نقـــل الميـــاه فـــي حـــاالت الطوارئ 
تقـــدم إليها عطـــاءان أقلهمـــا بنحو 
416.8 ألـــف دينار وأكبرهـــا بقرابة 

538.6 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس 4 مناقصـــات 
أولهـــا  الخليـــج،  طيـــران  لشـــركة 

فـــي  الســـفريات  وكيـــل  الختيـــار 
عمان تقدم عطـــاءان علق أحدهما 
وأفصحـــت عن قيمة عطـــاء بنحو 
227.3 ألـــف ريال عماني )ما يعادل 
222.3 ألـــف دينـــار(. ووفًقا لوصف 
المناقصة فإنه سُيطلب من مقدمي 
العروض الوفاء بالشروط المسبقة 
للتأهل لإلدراج في القائمة النهائية 
للمدعويـــن للمقابـــالت: ينبغـــي أن 
تكون شركة/  شركة مسجلة محلًيا 
وأن تمتلـــك رخصـــة تجاريـــة وفًقا 
الســـمعة  ذات  المحليـــة  للقوانيـــن 
فـــي  ووجودهـــا  للســـوق  العامـــة 

الصناعة.
والمناقصـــة الثانيـــة لشـــراء أطقم 
هدايـــا لألطفال الرضع المســـافرين 

على الشركة تقدم إليها 6 عطاءات 
علـــق 5 منهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو 
502.1 ألف دوالر )ما يعادل 188.8 
ألـــف دينـــار( وأكبرها بنحـــو 580.5 
ألف دينار، والثانية لتوفير وســـائد 
لمســـافري طيـــران الخليـــج لمدة 5 
ســـنوات تقدم إليها 11 عطاء علق 
5 منها وأقل عطاء بنحو 11.4 ألف 
دوالر )مـــا يعـــادل 4.3 آالف دينار(، 
واألخيـــرة لتوفيـــر منتوجـــات مـــن 
األلمنيـــوم تقـــدم إليهـــا 4 عطاءات 
علق اثنان منهـــا وأقل عطاء بنحو 
53.3 ألـــف دوالر )مـــا يعـــادل 20.1 

ألف دينار(.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلس 
مناقصة لـــوزارة التربيـــة والتعليم 
المضخـــات  وإصـــالح  لصيانـــة 
وخزانات المياه بمدارس وإدارات 
الـــوزارة تقـــدم إليهـــا 10 عطـــاءات 
أقلها بنحو 13.5 ألف دينار وأكبرها 

بقرابة 27.7 ألف دينار.

لندن - رويترز

النفط يوقف 3 أيام 
من الهبوط

 %  10 بنحو  النفط  أسعار  ارتفعت 
أمـــس بــعــد أن دفــعــتــهــا مــوجــة بيع 
استمرت 3 أيام إلى أدنى مستوياتها 
في قرابة 20 عاما، إذ تهاوى الطلب 
الساعة  وبــحــلــول  “كـــورونـــا”.  بسبب 
برنت  قفز  بتوقيت جرينتش،   0831
 27.16 إلــى   ،%  9.2 أو  دوالر،   2.29
هبوطه  بعد  وذلـــك  للبرميل،  دوالر 
إلى 24.52 دوالر يوم األربعاء، وهو 

أدنى مستوياته منذ 2003.

عبدالعال: الحزمة االقتصادية والمالية تنقذ التجار وتدعم التنمية
ــة ــي ذك دفـــــع  ــول  ــ ــل ــ ح مــــع  ــازل  ــنـ ــمـ ــلـ لـ ــل  ــيـ ــوصـ ــتـ الـ ــة  ــ ــدم ــ خ ــن  ــ ــدش ــ ت فـــــــود”  “أوول 

أكــد رائــد األعمــال وصاحب شــركة “أوول فــود” محمد عبدالعــال، أهمية الحزمــة االقتصادية والماليــة التي أطلقتها 
البحرين بتوجيهات ملكية سامية، من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقيمة 4.3 

مليار دينار.

وشـــدد على أن حزمـــة القرارات التي 
اتخذتها البحرين، ومن أبرزها تحمل 
الحكومـــة فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء، 
والرســـوم البلديـــة لـ 3 أشـــهر، مع دفع 
فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن  رواتـــب 
القطـــاع الخـــاص خـــالل الــــ 3 أشـــهر 
إعـــادة توجيـــه  المقبلـــة، فضـــاًل عـــن 
دعم صندوق العمـــل “تمكين” للقطاع 
صنـــدوق  ســـقف  ورفـــع  الخـــاص، 
الســـيولة لـ 200 مليون دينار، وغيرها 
من القرارات، ســـتؤدي بكل تأكيد إلى 

دعم رواد األعمال، ومســـاعدتهم في 
ظـــل األوضـــاع االقتصاديـــة الحاليـــة 
فـــي المنطقة والعالم؛ بســـبب تفشـــي 

فيروس كورونا.
الجهـــات  بجهـــود  عبدالعـــال  وأشـــاد 
المعنيـــة في فريـــق البحريـــن، بقيادة 
سمو ولي العهد، التي أدت إلى حماية 
البحريـــن والمواطنين والمقيمين من 
انتشـــار الفيروس، وتحرص في ذات 
الوقت على اســـتمرار النمو اإليجابي 
التنميـــة  بعجلـــة  والدفـــع  لالقتصـــاد، 

ورفع مســـتوى دخل الفرد والمواطن، 
الخـــاص،  القطـــاع  تضـــرر  وعـــدم 

واستمرار خلق الفرص الوظيفية.
الصناعـــة  وزيـــر  جهـــود  أن  وأكـــد 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي 
وفريـــق الـــوزارة فـــي ضمـــان وجـــود 
مخـــزون غذائـــي كاف لمـــدة 6 أشـــهر 
علـــى األقـــل مـــن خـــالل التواصل مع 
التجار والموردين، تضمن استمرارية 
وتطمئـــن  المملكـــة،  فـــي  الحيـــاة 
وال  كافـــة،  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

تســـبب أي هلـــع كما حـــدث في بعض 
الدول األخرى.

وشـــدد علـــى أن العمـــل جـــار لضمـــان 
عدم ارتفاع األســـعار، في ظل إغالق 
المصـــدر،  دول  فـــي  المنافـــذ  بعـــض 

مؤكـــًدا أن البحـــث عن بدائل مســـتمر 
من قبل الجهات الحكومية المختصة 

والتجار.
ونـــوه ضـــرورة اإلســـراع بالعمل على 
تنفيـــذ التوجهيات الملكية الســـامية، 
إلـــى ضمـــان األمـــن  والتـــي ســـتؤدي 

الغذائي في البحرين.
وأكـــد أن شـــركة “أوول فـــود” للمـــواد 
بالتوجيهـــات  ملتزمـــة  الغذائيـــة 

الحكوميـــة الخاصـــة باتخـــاذ أقصـــى 
درجـــات الحيطة والحذر، فيما يتعلق 
بـــدول االســـتيراد، وضمـــان الحفـــاظ 
على األسعار وعدم ارتفاعها، وإيجاد 
مورديـــن  ومصـــادر  جديـــدة  حلـــول 
جديـــدة حـــال انقطاع األوليـــة، فضاًل 
عـــن االلتـــزام بأعلى درجـــات التعقيم 
واإلجـــراءات الصحيـــة المعمـــول بهـــا 

في الشركة وعلى كافة المستويات.
وشدد على أن الشـــركة دشنت أخيًرا 
خدمـــة توصيل البضائـــع إلى المنازل، 
مـــع حلـــول دفـــع ذكيـــة، تســـاعد فـــي 
تخفيـــف االزدحامات على األســـواق، 
وتقليـــل فـــرص المخالطة أو انتشـــار 

الفيروس ال قدر هللا.

المنامة - شركة أوول فود

محمد عبدالعال

“التأمينات االجتماعية” تشتري حصة في “سيكو”
انفســـتكورب  شـــركة  تخارجـــت 
فـــي  االســـتثمار  مـــن  االســـتثمارية 
شركة “ســـيكو” في صفقة تمت في 
ســـوق األوامر الخاصـــة في بورصة 

البحرين.
هيئـــة  لصالـــح  الصفقـــة  وذهبـــت 
التأمينـــات االجتماعيـــة بالبحريـــن، 
التـــي رفعـــت حصتهـــا في “ســـيكو” 
لتكـــون حصـــة غالبيـــة. وتـــم تنفيذ 
الصفقـــة علـــى أســـهم ســـيكو، وهي 

شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة مغلقـــة، 
فـــي ســـوق األوامـــر الخاصـــة علـــى 
بســـعر  ســـهًما   23,659,234 عـــدد 
0.138 دينـــار بحرينـــي للســـهم، في 
حين أن القيمة السوقية للسهم هي 
155 فلًسا. وبلغت القيمة اإلجمالية 
للصفقـــة 3.26 مليـــون دينـــار أي ما 

يعادل 8.7 مليون دوالر.
وقبـــل إتمـــام الصفقـــة، بلغت حصة 
هيئـــة التأمينـــات االجتماعيـــة فـــي 

 192.2 بواقـــع   %  44.86 “ســـيكو” 
مليـــون ســـهم، وبعد إنجـــاز الصفقة 
 215.88 لتكـــون  حصتهـــا  رفعـــت 
 .%  50.38 بنســـبة  ســـهم  مليـــون 
وتبلغ القيمة السوقية لشركة سيكو 
66,415,600 فـــي آخـــر أيام تداول 

السهم بالبورصة.
وشركة األوراق المالية واالستثمار 
)ســـيكو(، مرخصة مـــن قبل مصرف 
جملـــة  كبنـــك  المركـــزي  البحريـــن 

تقليـــدي وتتخذ مـــن البحرين مقًرا 
مجموعـــة  الشـــركة  وتقـــدم  لهـــا، 
منتقـــاة مـــن الخدمـــات المصرفيـــة 
االســـتثمارية التي تشمل الوساطة 
وخدمـــات  الســـوق  وصناعـــة 
الخزينـــة وإدارة األصـــول وتمويـــل 
المؤسســـات وحفظ األوراق المالية 
وإدارة الصناديق االستثمارية التي 
تســـتند إلـــى األبحاث االســـتثمارية 

ذات القيمة المضافة.

ضرورة اإلسراع 
بتنفيذ التوجهيات 

السامية لضمان 
األمن الغذائي

“بتلكو”: تفعيل مزاولة العمل “عن بعد”
لـــنــــحــــــو 70 % مــــــن الـــمــــوظــــفــــيــــــن

اتخذت شـــركة بتلكو خطـــوات جّدية 
فـــي تفعيـــل مزاولـــة العمـــل عـــن بعـــد 
ابتداًء من أمـــس الخميس 19 مارس؛ 
تماشـــًيا مع قرارات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، المعنيـــة بالحث 
على تطبيق العمل عن بعد متى توافر 

إمكان ذلك.
فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  فريـــق  وقـــام 
الشـــركة باجتماعـــات دورية لمناقشـــة 
تجهيـــزات العمل عن بعد منذ أســـابيع 
عـــدة، إذ تـــّم تحديـــد الدوائـــر وفـــرق 
العمل التـــي يمكنها مزاولـــة العمل عن 

باألجهـــزة  تزويدهـــم  وبالتالـــي  بعـــد 
واألنظمة التي تمكنهم من أداء عملهم 
بالكفـــاءة المعتـــادة ودون أي تأثر. أما 
يتطلـــب  الذيـــن  للموظفيـــن  بالنســـبة 
عملهم الحضور فـــي مكان العمل، فقد 
تّم حصرهم وفق معايير مدروســـة مع 
مراعـــاة تقليـــل الكثافـــة العدديـــة في 

األماكن المغلقة.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ميكيل فينتر “باعتبارنا شركة وطنية، 
نحن ملتزمون بالمســـاهمة في إنجاح 
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس 
كورونـــا ودعم الجهـــود التـــي أطلقتها 
مملكـــة البحرين في التصدي النتشـــار 

هـــذا الوبـــاء. وفي هـــذا الســـياق، أعلنا 
عـــن البدء فـــي تطبيق سياســـة العمل 
عـــن بعـــد ابتـــداًء مـــن يـــوم الخميـــس 
ألكثر من 70 % من موظفي الشـــركة؛ 
فـــي إطـــار حرصنـــا علـــى تقليل نســـبة 
االختـــالط في الشـــركة مـــع المحافظة 

على األداء التشغيلي”.

ميكيل فينتر

الهملة - بتلكو
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عقــد البنــك األهلــي المتحــد اجتمــاع جمعيتــي مســاهميه العاديــة وغيــر العاديــة أمــس 19 مــارس 2020، بمقــر البنــك 
الرئيسي في البحرين، بحضور مساهمين يشكلون 78.25 % من مجموع أسهم البنك المصدرة. 

وأقّرت الجمعية العامة توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنســـبة 20 
% من قيمة الســـهم االسمية أي بواقع 
5.0 ســـنت أميركي للســـهم، وبإجمالي 
نقـــدا  مليـــون دوالر   438.7 توزيعـــات 
عـــن توزيـــع  2019، فضـــا  عـــن ســـنة 
أســـهم منحة مجانية بنسبة 10 % من 
رأس المـــال المصـــدر أي بواقـــع ســـهم 
واحـــد لـــكل 10 أســـهم عاديـــة، ووافق 
المســـاهمون على ترحيـــل مبلغ 217.7 
مليـــون دوالر كأربـــاح مســـتبقاة للعـــام 
الرأســـمالية  للقاعـــدة  تدعيًمـــا  القـــادم 
للبنـــك، فيمـــا صادقوا كذلـــك على قرار 
بخفـــض عدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

من 11 عضوا إلى 10 أعضاء. 

وفـــور انتهـــاء أعمـــال الجمعيـــة العامة 
العاديـــة، انعقدت الجمعيـــة العامة غير 
العاديـــة، التي وافقت على تعديل عقد 
التأســـيس والنظـــام األساســـي للبنـــك 
كنتيجة إلصـــدار عـــدد 877,444,428 
ســـهم كأســـهم منحة مجانيـــة جديدة، 
غيـــر  العامـــة  الجمعيـــة  وافقـــت  كمـــا 
العاديـــة أيضـــا علـــى إصـــدار ســـندات 
وقـــروض وأيـــة أدوات تمويلية أخرى 
ذات مرتبة رأســـمالية أولـــى أو ثانوية 
بتحديـــد  اإلدارة  مجلـــس  وتفويـــض 
التوقيـــت والســـعر والشـــروط األخرى 
الخاصة بهذه اإلصدارات وبحد أقصى 
4 مليار دوالر؛ بهـــدف دعم احتياجات 
البنـــك الرأســـمالية والتمويليـــة.  وقال 

رئيس مجلس إدارة المجموعة مشعل 
العثمـــان “إن 2019 كانـــت ســـنة مثمرة 
وناجحة في مسيرة النمو المستمر في 
حجـــم أعمـــال البنك ومؤشـــرات أدائه، 
والتي تّوجـــت بصعود صافـــي أرباحه 
إلى مســـتويات قياســـية بلغـــت 730.5 
بتدفقـــات  مدفوعـــة  دوالر،  مليـــون 
قوية إليراداته التشغيلية من مختلف 
قطاعات وأسواق عمله الرئيسة والتي 
وصلت إلـــى 1235.5 مليون دوالر في 

 .”2019
كمـــا أشـــار العثمـــان إلـــى أن الميزانيـــة 
العمومية للبنك أظهرت بدورها صابة 
مركـــزه المالـــي ونمـــوا متوازنـــا لكافـــة 
الموجـــودات  تخطـــت  إذ  مكوناتهـــا، 

اإلجماليـــة حاجـــز الـــــ 40 مليـــار دوالر 
وارتفعـــت ودائـــع العمـــاء لتصـــل إلى 
25.5 مليـــار دوالر تـــم توظيفهـــا فـــي 
محفظـــة ائتمانيـــة عاليـــة الجـــودة من 
القـــروض والســـلفيات بإجمالـــي قيمـــة 
20.7 مليـــار دوالر، فـــي الوقـــت الـــذي 

االحتفـــاظ  علـــى  البنـــك  فيـــه  حـــرص 
بقاعـــدة رأســـمالية متينـــة مـــن حقوق 
مليـــار   4.3 بلغـــت  التـــي  المســـاهمين، 

دوالر في نهاية 2019. 
وأوضح العثمان أن هذه النتائج القوية 
تمثـــل حصـــادا ناجحـــا لإلســـتراتيجية 
منـــذ  البنـــك  ينتهجهـــا  التـــي  الثابتـــة 
تأسيســـه والســـاعية إلى تحقيق النمو 
اآلمن والمســـتدام عبر تنويـــع األعمال 
واألســـواق وتوفير خدمـــات مصرفية 
مبتكـــرة وتنافســـية فـــي أســـواقه، كما 
تأتي كنتيجة لجهـــود البنك على مدى 
الســـنوات في خلق واســـتماك شـــبكة 
إقليميـــة من البنوك التابعة والشـــقيقة 
التـــي تخـــدم عمائه وتربـــط عددا من 

أهم أسواق المنطقة. 
البنـــك  ســـعي  علـــى  العثمـــان  وشـــّدد 
لمواكبـــة التغيرات التقنية المتســـارعة 
واالستجابة لتحدي االبتكار الضروري 

وأجيـــال  شـــرائح  تطلعـــات  لتلبيـــة 
جديـــدة مـــن العمـــاء، إذ حقـــق البنـــك 
قفـــزات نوعيـــة فـــي مجـــال التحـــول 
الرقمـــي بتدشـــين عـــدد مـــن الخدمات 
الذكية الرائـــدة وتوفيرها عبر مختلف 
المنصات ووسائل التواصل واالتصال 

الحديثة. 
وبمناســـبة احتفـــال البنـــك هـــذا العـــام 
بالذكرى العشـــرين لتأسيسه وانطاقة 
أعـــرب  اإلقليمـــي،  توســـعه  مســـيرة 
العثمان عن عميـــق االرتياح واالعتزاز 
بمـــا بلغـــه البنك اليـــوم من مركـــز مالي 
حجـــم  حيـــث  مـــن  ومتيـــن،  راســـخ 
األصول ومستويات السيولة والماءة 
الرأســـمالية والتي انعكســـت في النمو 
التصاعـــدي لصافـــي ربحيته ســـنة بعد 
أخرى، وفي تحقيقه لعوائد وتوزيعات 
نقديـــة لمســـاهميه تجـــاوزت 3 مليـــار 

دوالر في العشر سنوات األخيرة.

مشعل العثمان

المنامة - البنك األهلي المتحد

“األهلي المتحد”: توزيع أرباح بـ 20 % نقدا و10 % أسهم منحة
10 إلــــــــى   11 مــــــن  اإلدارة  ــس  ــ ــل ــ ــج ــ م أعــــــضــــــاء  عــــــــدد  خــــفــــض 

5.4 ماليين دوالر صافي دخل “البركة تونس” بالعام 2019
أعلن بنك البركة تونس، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة 
البركــة المصرفيــة، أن إجمالــي الدخــل بلــغ 133 مليــون دينــار تونســي )48 
مليون دوالر (، للعام 2019، بزيادة نسبتها 29 % بالمقارنة مع نفس الفترة 
مــن العــام الماضي؛ نتيجة تحســن اإليــرادات من مصادر الدخل الرئيســة. 
وبعد خصم المصاريف التشــغيلية، ارتفع صافي الدخل التشــغيلي بنســبة 

54 % ليبلغ 30 مليون دينار تونسي )11 ماليين دوالر (.

وبعد خصـــم المخصصات والضرائب، 
بلـــغ صافـــي الدخـــل 15 مليـــون دينار 
تونســـي )5,4 ماييـــن دوالر(، بزيـــادة 
نســـبتها 256 % بالمقارنـــة مـــع نفـــس 

الفترة 2018. 
أجمالـــي  بلـــغ  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
أصـــول بنك البركـــة تونـــس 2,4مليار 
دينـــار تونســـي )850 مليـــون دوالر ( 
بنهايـــة ديســـمبر 2019، بزيادة قدرها 
 .2018 نهايـــة  مـــع  بالمقارنـــة   %  20

كمـــا ارتفع حجم محفظـــة التمويات 
واالستثمارات بنسبة 14 % لتبلغ 2.1 
مليار دينار تونسي )747 مليون دوالر 
( بنهايـــة ديســـمبر 2019 بالمقارنة مع 

نهاية العام الماضي 2018.
وتـــم تمويل الزيادة فـــي األصول من 
خـــال نمـــو ودائـــع العمـــاء وحقـــوق 
أصحاب حســـابات االســـتثمار بنســـبة 
25 % لتبلـــغ 2.1 مليار دينار تونســـي 
)752 مليـــون دوالر (، وهـــي تمثـــل ما 

نسبته 95 % من إجمالي الموجودات، 
ممـــا يعكـــس قاعـــدة العمـــاء المتينة 
للبنـــك. وتعـــززت حقوق المســـاهمين 
بنســـبة 9 % لتبلـــغ 174 مليـــون دينار 
بنهايـــة   ) مليـــون دوالر   62( تونســـي 

ديسمبر 2019.
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
صباحـــي  عبداإللـــه  تونـــس،  البركـــة 
“شهد العام 2019 مواصلة التحوالت 
السياسية والسعي الحثيث الستقرار 
ولـــد  ممـــا  االقتصاديـــة  السياســـيات 
بيئـــة اســـتثمار تنطوي علـــى عدد من 

التحديـــات. ومـــع ذلك، فقد اســـتطاع 
البنك بفضل من هللا ســـبحانه وتعالى 
والجهود الكبيرة التـــي بذلتها اإلدارة 
التنفيذيـــة وكافـــة العاملين في البنك 
وربحيـــة  تشـــغيلية  نتائـــج  تحقيـــق 

متميزة للغاية في 2019”.

ومـــن جهته، قال عضـــو مجلس إدارة 
بنك البركة تونس والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، عدنان 
يوسف “تؤكد مؤشرات األداء المالية 
لبنـــك البركـــة تونس في العـــام 2019 
أن البنـــك بـــات يحظى بثقـــة متزايدة 

انتمـــاءه  العمـــاء بفضـــل  مـــن كافـــة 
لمجموعـــة مصرفيـــة عريقـــة وقوية، 
ونتيجة تميزه بتقديم حزمة متكاملة 
مـــن الخدمات التمويليـــة واالدخارية 
والتجارية لمختلف شـــرائح المجتمع 
وكذلـــك  والشـــركات،  األفـــراد  مـــن 
المتميـــزة  االجتماعيـــة  مســـاهماته 
للمجتمـــع، وهو ما يبعـــث لدينا الفخر 
فـــي  بمصرفنـــا  الكبيريـــن  واالعتـــزاز 

تونس العزيزة”. 
و قـــال المديـــر العام، محمـــد المنصر “ 
يقـــدم البنك، من خال شـــبكة فروعه 
التـــي يبلـــغ عددهـــا 37 فرعا منتشـــرة 
والمناطـــق  المـــدن  مختلـــف  فـــي 
الحيويـــة في تونـــس، حزمة متكاملة 
لإلفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات  مـــن 

والمهنيين والشركات”.

المنامة - مجموعة البركة

 محمد المنصرعدنان يوسف

إحدى الوحدات 
التابعة لـ “البركة 

المصرفية”

الجمعة 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 - العدد 4175

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

أهابت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع األسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بالبحرين، على ضرورة االلتزام في تطبيق 
التعليمات الضرورية على جميع المنشــآت التجارية والمجمعات وغيرها بشــكل جدي، وعدم التهاون في تنفيذها بالشــكل الذي يضمن 
 )COVID-19( سالمة المواطنين والمقيمين في المملكة، فقد تقرر تطبيق التعليمات التالية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد

وهي كالتالي: 
1. إغـــاق دور الســـينما وكل صاالت العرض 

التابعة لها.
2. تخصيـــص أول ســـاعة من فتـــح محات 
والنســـاء  الســـن  لكبـــار  والتمويـــن  األغذيـــة 

والحوامل فقط لتقليل المخالطة.
3. اقتصار أنشـــطة جميع المطاعم والمرافق 

األطعمـــة  تقديـــم  وأماكـــن  الســـياحية 
الخارجيـــة  الطلبـــات  علـــى  والمشـــروبات 

والتوصيل فقط. 
الخاصـــة،  الرياضيـــة  المراكـــز  إغـــاق   .4
وصـــاالت التربيـــة البدنيـــة الخاصـــة، وبـــرك 

السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية.

5. إغاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها 
على تقديم األطعمة والمشـــروبات فقط من 

خال الطلبات الخارجية والتوصيل.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  تدعـــو  وعليـــه 
والمجمعـــات  المنشـــآت  جميـــع  والســـياحة 
التجاريـــة علـــى ضـــرورة التقيـــد التعليمـــات 

الحاجـــة  تقتضيـــه  مـــا  بحســـب  الضروريـــة 
لتوفيـــر الســـامة والصحـــة للجميـــع حتـــى 
إشـــعار آخر، وذلـــك في ظل مـــا تفرضه هذه 
الظروف االســـتثنائية الراهنة على المستوى 
العالمي، هذا وستســـتمر الوزارة في جوالتها 
التفقديـــة لألســـواق والمجمعات حرصًا على 
ســـامة الجميع، و للحصـــول على المزيد من 
المعلومات و االستفســـارات يرجى االتصال 
بمركـــز االتصال الوطني رقـــم )80008001(، 

فسامة الجميع تهمنا.

“التجارة” ُتهيب باألسواق والمنشآت االلتزام بتعليمات الحد من “كورونا”

“عمومية السالم” تقر توزيع أرباح بـ 8 % من رأس المال المدفوع
2019 ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ال ــة  ــنـ ــسـ ــلـ لـ ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  17.727 ــه  ــتـ ــمـ ــيـ قـ ــا  ــ ــ م

أقر مساهمو مصرف السالم - البحرين، في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد أمس 19 مارس 2020، توزيع 
أرباح بما يعادل 8 % من رأس المال المدفوع، أي ما قيمته 17.727 مليون دينار، للســنة المالية 2019، بحيث ُتَقســم 
نســبة الـ 8 % إلى أرباح نقدية بنســبة 4 % مقدارها 8.863 مليون دينار وأســهم منحة بنســبة 4 % وعددها 88.634 

مليون سهم )بواقع سهم واحد لكل 25 سهًما من أسهم المصرف(.

وصادقـــت الجمعيـــة العامـــة العادية على 
البيانات المالية الموحدة للمصرف للســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2019. 
وارتفـــع صافـــي الربـــح العائد للمســـاهمين 
خـــال العام 2019 بنســـبة كبيرة بلغت 14 
% وبلـــغ 21.1 مليـــون دينـــار. وتبًعا لذلك 
ارتفـــع العائد على الســـهم بشـــكل ملحوظ 
للعـــام 2019 ليصل إلـــى 9.8 فلس، مقابل 

8.7 فلس للعام 2018.
كذلـــك أقرت الجمعية العامـــة غير العادية 
والنظـــام  التأســـيس  تعديـــل عقـــد  أمـــس 
الزيـــادة  ليعكـــس  للمصـــرف؛  األساســـي 

فـــي رأس المـــال والناتجة عـــن تخصيص 
تعديـــات  إلـــى  إضافـــة  المنحـــة،  أســـهم 
أخرى تعكـــس المتطلبات الجديدة لقانون 

الشركات التجارية في البحرين. 
المصـــرف  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
خليفة بطي بن عمير المهيري “بالرغم من 
الضغوط الشـــديدة على النمو االقتصادي 
العالمـــي والتحديـــات العديدة األخرى في 
للمصـــرف  القـــوي  األداء  فـــإن  األســـواق، 
خـــال العـــام 2019 قد مّكنه مـــن مواصلة 
زيـــادة األربـــاح الموزعة. ونحـــن ملتزمون 
بتكثيف جهودنا لتحقيق مزيد من العوائد 

المجزية للمساهمين”.
وأضـــاف المهيـــري “حقق المصـــرف خال 
حصتـــه  فـــي  كبيـــًرا  نمـــًوا   2019 العـــام 
الســـوقية وصافي األرباح وإجمالي حجم 
الودائـــع والتســـهيات التمويليـــة. ويؤكـــد 
هـــذا األداء القـــوي قـــدرة المصـــرف علـــى 
مواجهة التحديات في األســـواق ونجاحه 
فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجيته الجديـــدة التي 
الخدمـــات  وتنويـــع  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
والمنتجـــات المصرفيـــة وزيـــادة الحصـــة 

السوقية وتطوير نموذج عمله”.
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

رفيق النايـــض “إن اســـتراتيجية التطوير 
الشامل للمصرف تركز على تعزيز األعمال 
المصرفيـــة الرئيســـة والتحديـــث التقنـــي 
للعمليات وتعزيز مســـتوى النمـــو. ومع أن 
عمليـــة تنفيـــذ االســـتراتيجية قـــد أكملت 
ســـنتها األولـــى فقـــط، إال أننا بدأنـــا بالفعل 
نشـــهد تنوًعـــا أكبـــر فـــي أعمـــال المصرف 

وسبًا أفضل الستثمار رأس المال وإدارة 
المخاطر”.

وأضـــاف النايض “نحـــن مســـرورون بهذا 
األداء القـــوي الـــذي حققناه العـــام 2019، 
ونتطلـــع إلـــى البنـــاء علـــى هـــذه النتائـــج 
لوضـــع المصـــرف فـــي موقف مالـــي قوي 
لمجابهة التحديات الكبيرة التي يواجهها 

 2020 العـــام  فـــي  العالمـــي  االقتصـــاد 
نتيجة لتداعيات انتشـــار فيروس كورونا 
والعوامل االقتصادية األخرى، كما نتطلع 
الغتنـــام الفـــرص الجديـــدة في األســـواق 
لمواصلة اإلنجـــازات التي حققناها خال 
أول سنة من تنفيذ استراتيجية التطوير 

الجديدة”.

المنامة - السالم - البحرين

اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك
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صيانة العقار ورفع قيمته السوقية
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المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســادة مؤسســة عبد العال الخليج  للتدقيق يمثلها الســيد جاســم حسن 
يوســف عبد العال باعتباره المصفي القانوني لشــركة ايبام لالستشارات ذ.م.م 
المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة والمســجلة بموجــب القيــد   1 - 

120380
   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايبام لالستشارات

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة الهــالل القابضــة ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 130594  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ شركة سيدني 

لالستشارات والتطوير ذ.م.م  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:      شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م

رقم الموبايل: 36655223
isa@sydneyme.com

بناء على قرار الشركاء في شركة القطان الستيراد وبيع قطع الغيار المسجلة 
 / الســيد  وتعييــن  اختياريــا  الشــركة  34798،بتصفيــة  رقــم  القيــد  بموجــب 

عبدالسالم محمد علي القطان مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

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

alqattanco@hotmail.com 
+973-39661336 

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 

أصحــاب شــركة  ســناليت كونســلتني ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 

115960  طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري  للفرع رقم 2 من مطعم ومشــويات 

الكشور ذ.م.م الى بريتش هب ذ.م.م  

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليه  
مالك شــركة بيرفكت ورلد لالنشــاء ش.ش.و     والمســجلة بموجب القيد رقم  
65384 طالبيــن   تحويــل الشــكل القانوني  للشــركة المذكــورة وجميع فروعها   

الى شركة ذات مسئولية محدودة  بين كل من :
قاسم احمد علي علي فردان

فاطمة عبد هللا جعفر محمد علي ال ضيف
BOURU KHANNU IBRAHIM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الهالل القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 130594

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                      
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة القطان الستيراد وبيع قطع الغيار
 سجل تجاري رقم 34798

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2020 – 46945 ( لسنة 2020 

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة سناليت كونسلتني ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000  ( لسنة 2020 

بشان تحويل   شركة الشخص وجميع فروعها الواحد الى 
شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليه الســادة الشــركاء في  شــركة ايلفن بيرنز للتطوير العقاري ذات مســئولية 
محــدودة    والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  97369 طالبين   تحويل الشــكل 
القانونــي  للشــركة المذكــورة الــى شــركة الشــخص الواحــد براســمال  لتصبح 
شركة ايلفن بيرنز للتطوير العقاري ش.ش.و  ولمالكتها شركة طارق اسحاق 
الكوهجي واوالده ذ .م.م  براسمال وقدره 20000 عشرين الف  دينار لتصبح 

مملوكة من   شركة طارق اسحاق الكوهجي واوالده ذ .م.م 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة

الى شركة الشخص الواحد 

القيد : 97369

 تاريخ:10/3/2020

القيد : 115960

 تاريخ:19/3/2020

القيد : 65384

 تاريخ:19/3/2020

رقم القيد:   14322 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري  
)CR2020-44207( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: موزه جاسم عبد هللا      

االسم التجاري الحالي  :    ليزر 14 لخدمات السيارات         
االســـــم التجـــاري الجديد  : كراج التسامح 6           

رقم القيد:   14322 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-44203( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: موزه جاسم عبد هللا      

االسم التجاري الحالي  :    ليزر 12 لخدمات السيارات         
االســـــم التجـــاري الجديد  : كراج التسامح 5          

قيد رقم: 2-121272

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل                                                                        

CR 2020-42048 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

  تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر: عقيل محمد هاشم عقيل كهن

االسم التجاري الحالي:  ين سباي كافيه

االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم وكافيه ين سباي تاي

رقم السجل :   14322 – 7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-44211( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: موزه جاسم عبد هللا      

االسم التجاري الحالي  :    ليزر 13 لخدمات السيارات         
االســـــم التجـــاري المطلوب  : كراج التسامح 7          

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-44213( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: موزه جاسم عبد هللا      

االسم التجاري الحالي  :    ليزر 15 لخدمات السيارات         
االســـــم التجـــاري المطلوب  : كراج التسامح 8           

االنشطة التجارية المطلوبة : صيانة واصالح المركبات ذات المحركات

التاريخ:  08/03/2020

التاريخ:  15/3/2020

التاريخ:  15/3/2020

التاريخ:  15/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة السجل التجاري
)CR2020-46211( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد  المعلــن : محمــد جعفــر جــواد احمــد عبــد هللا يوســف            
بطلــب تحويــل المحــل التجاري التالــي:  إلى  عبد الغفار جــواد احمد عبد هللا 

يوسف      
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

117039 - 7

االسم التجاري
البارون للتجارة العامة

التاريخ:  12/03/2020
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

قيد رقم: 59141-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-10358( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
   اسم التاجر: خليفة محمد حسن الفاضل

االسم التجاري الحالي: بوتيك وخياطة دار نسيم االندلس
االسم التجاري المطلوب: نسمة ستوديو لألزياء

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية
أنشطة تصميم األزياء والملبوسات واألحذية والمجوهرات

تفصيل وخياطة وحياكة المابس
قيد رقم: 9374-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

)CR2020-42834( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: محمد سعد احمد الدوسري

اإلسم التجاري الحالي: محمد سعد احمد الدوسري
االسم التجاري الجديد: كفيتريا محمد سعد

قيد: 114807-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  )CR2020-47752( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: نوال زيدان عابد علي الفنتوخ

اإلسم التجاري الحالي: كروكودايل تجاره عامه ومواد باستيكيه مستعمله
االسم التجاري الجديد: ديكسون للتجارة

التاريخ:  18/3/2020

         

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ ميــرزا ابراهيــم ســلمان حســن المــرزوق   -المالــك ل--- أي جي إم إس 
األثير لاستشارات  )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم -118833-
- طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
وقــدره -15000 دينــار بحرينــي-، لتصبــح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

اسمائهم:
1 – ميرزا ابراهيم سلمان حسن المرزوق

2 – عباس محمد سعيد الشيخ عبدالعظيم الربيعي
3 – أبشيك جاجو 

4 – شركة بوابة األثير إلدارة االعمال ذ.ذ.م 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد : 118833

 تاريخ:16/03/2020
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حالة تعبئــة دولية للتصدي للفيروس وبارقة أمل في الصين

حصيلة وفيات “كورونا” بالعالم تتجاوز 9 آالف

تســبب تفشــي وباء فيروس كورونا المســتجد بوفاة أكثر من تســعة آالف 
شــخص في العالم بحســب تعداد لفرانس برس اســتنادا إلى أرقام رسمية. 
ومــن أوروبــا إلى أســتراليا مــرورا بدول بقيت مشــككة لفتــرة طويلة، بات 
العالم في حالة تأهب قصوى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، على 
الرغم من بارقة أمل جاءت من الصين حيث لم تســجل أي إصابة جديدة 

من منشأ محلي.

ولمواجهة ما وصفته منظمة الصحة 
العالمية بأنه “عدو لالنسانية” أصيب 
وأودى  شخص  آالف   210 نحو  بــه 
ويهدد  آالف،  تسعة  من  أكثر  بحياة 
أعلن عن  الركود،  العالم في  بإغراق 
ــيــارات في  ــمــل مــســاعــدات بــمــئــات ال

أوروبا والواليات المتحدة.
ــة  ــيـ الـــبـــورصـــات األوروبـ ويـــبـــدو أن 
الــخــطــوات وانتعشت  بــهــذه  رحــبــت 
تــدهــور فــي األيــام  قليال امــس بعد 

الماضية.
الــذي  األوروبـــي  البلد  هــي  وإيطاليا 
يدفع الثمن األكبر في القارة العجوز 
مع اقتراب حصيلة الوفيات فيه من 
3 آالف شخص، بينما يبدو أن الوباء 

لم يبلغ بعد “ذروته”.
بــــدء تطبيق  عــلــى  أســـبـــوع  وبـــعـــد 
العام، سجلت شبه  العزل  إجــراءات 
475 شخصا  األربعاء وفاة  الجزيرة 
خالل 24 شخصا، في أخطر حصيلة 
تسجل في بلد واحد وقد تجاوزت 
حــتــى األرقــــــام الــصــيــنــيــة فـــي أوج 
بؤرته  ــان،  ووهـ فــي  الــمــرض  انتشار 

األولى.
ــرة، يــمــكــن أن تــتــقــدم  ــيـ ــوتـ بـــهـــذه الـ
الوفيات  مجموع  بلغ  التي  إيطاليا 
فيها 2978 شخصا أمس على الصين 
الــذي  الــبــلــد  لتصبح  وفــــاة(   3245(

سجل فيه أكبر عدد من الوفيات.
ولم تعلن الصين امس عن أي إصابة 
منشأها محلي، في سابقة منذ بدء 
البلد في  الــذي ظهر في هذا  الوباء 
ديسمبر. وتحدثت السلطات عن 34 

إصابة إضافية قادمة من الخارج.

أرقام مثيرة للقلق

عن  السلطات  أعلنت  اسبانيا  فــي  
وفــاة  عــن  تتحدث  جــديــدة  حصيلة 
نسبتها  زيادة  767 شخصا يشكلون 
تجاوز  مع  ساعة،   24 خــالل   %  30
عدد اإلصابات فيها 17 ألفا وفق آخر 

حصيلة لوزارة الصحة.
أول  فــي  كــورونــا  فــيــروس  وتسبب 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  وفاة 

في بوركينا فاسو. 
العالمية  الصحة  وقال مدير منظمة 
غيربرييسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس 
“تستيقظ” وأن  أن  إفريقيا  إنه على 

“تستعد لألسوأ”.
ــدود  ــحــ ــ ويــــتــــجــــاوز الــــفــــيــــروس ال
الــمــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. فــقــد أعلن 
ــــي  االتــحــاد االوروب مــفــاوضــي  كبير 
ــريــكــســت مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه أن  ــب ل
بالفيروس،  إصابته  أثبتت  التحاليل 
ــأن حــالــتــه  ــشـ ــدا مــطــمــئــنــا بـ ــ ــكــنــه بـ ل

الصحية.
ــنـــت الــســلــطــات  ــلـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ
للوفيات  جــديــد  حصيلة  اإليــرانــيــة 
شخصا،   1284 بــلــغــت  بــالــفــيــروس 
مسجلة بذلك 149 وفاة إضافية عن 
التي  األرقـــام  لكن  السابقة.  األرقـــام 
اإليراني  الصحة  وزيــر  نائب  أعلنها 
إلى  أيــضــا  تشير  رئيسي  رضــا  علي 
تباطؤ في زيادة عدد المصابين الذي 
يبلغ 18 ألفا و407 في جميع أنحاء 

البالد.
“حوالى  عن  لــإفــراج  إيــران  تستعد 
عفو  بموجب  سجين”  آالف  عشرة 

بمناسبة رأس السنة اإليرانية اليوم 
20 مارس من أجل “خفض  الجمعة 
عدد السجناء نظرا للوضع الحساس 
في البالد” التي تعد الثالثة في عدد 

الوفيات.
ــاة فــي روســيــا  وأعــلــن عــن أول وفــ
أيضا، وعن أول إصابة في فيدجي.

حيث  بريطانيا  أمـــرت  جهتها،  مــن 
شخص،  المئة  الوفيات  عدد  تجاوز 
بإغالق المدارس اعتبارا من الجمعة. 
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا أعــلــنــت لــنــدن عن 
أنـــفـــاق  ــرو  ــتـ مـ 40 مــحــطــة  إغــــــالق 
ساعد  تقنين  مــع  أمــــس،  مــن  ــــدءا  ب
انتشار  من  للحد  الــعــام،  النقل  عمل 

الفيروس.
وتـــقـــول مــنــظــمــة األمـــــم الــمــتــحــدة 
)يونسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية 
أي  شــاب،  مليون   850 مــن  أكثر  إن 
في  والــطــالب  التالميذ  نصف  نحو 

العالم، أغلقت مدارسهم.
لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، 
تتضاعف إجراءات فرض قيود على 
استراليا  وقد شددت  التنقل.  حرية 
على  المفروضة  القيود  ونيوزيلندا 

الحدود.
وتفيد حصيلة أعدتها وكالة فرانس 
ــر مـــن نــصــف مــلــيــار  ــثـ بــــرس أن أكـ
شخص في العالم يالزمون منازلهم.

مستقبل الطيران مهدد 

لمكافحة  نفسها  على  ــا  ــ أوروب تنغلق 
ــا الــمــســتــجــد الـــذي  ــ ــورون فـــيـــروس كــ
ــر من  ســبــب عــــددا مـــن الــوفــيــات أكــب
البنك  ودفــع  آسيا  فــي  المسجلة  تلك 
المركزي األوروبي إلى تقديم رد سريع 
بخطة مساعدة تبلغ قيمتها 750 مليار 
إيمانويل  الفرنسي  والــرئــيــس  ــورو،  يـ
مـــاكـــرون إلـــى إطـــالق نـــداء مــن أجــل 

“التضامن المالي”.
أن  من  الدولية  العمل  منظمة  حــذرت 
في  وظيفة  مليون   25 يــهــدد  ــوبــاء  ال

العالم في غياب رد دولي منسق.
ــمــديــر الــتــنــفــيــذي  مـــن جــهــتــه، حــــذر ال
كارستن  األلمانية  “لوفتهانزا”  لشركة  
أمــس مــن أن قــطــاع سيحتاج  ســبــور 
ــيــــة لـــضـــمـــان  ــكــــومــ لــــمــــســــاعــــدات حــ
أزمة  استمرت  حــال  في  استمراريته 
كورونا بعد أن أوقفت شركته أكثر من 

90 % من رحالتها.
وأدى الوباء إلى تراجع البورصات في 
اإلفراج  إلى  السلطات  دفع  مما  العالم 

عن مساعدات اقتصادية بالمليارات.
المركزي  البنك  أعلن  اإلطــار  وفي هذا 
مليار   750 تخصيص  عــن  األوروبــــي 
يــــــورو إلعـــــــادة شــــــراء ديــــــون عــامــة 

وخاصة.

عواصم ـ وكاالت

طاقم طبي ينقل مصاب بفيروس كورونا الى مستشفى إميل مولر في مولوز بشرق فرنسا )أ ف ب(

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

المستجد  كورونا  فيروس  أن  على  للفتوى،  العالمي  األزهــر  مركز  شــدد 
البيوت”  التزام  للدولة “حق تقييد الشعائر وفرض  “وباء”، وبالتالي فإن 
تحت  شرعيا  بحثا  األزهــر  لمركز  الرسمية  الصفحة  ونشرت  لمواجهته. 
عنوان “حكم تقييد ولي األمر للشعائر اإلسالمية”، قالت فيه إن “مراعاة 
العام  المقصد  أن  وأضافت  الدين”.  أصول  من  أصل  المعتبرة  المصلحة 
من التشريع هو “حفظ نظام األمة، واستدامة صالح المجتمع، باستدامة 
صالح المهيمن عليه وهو اإلنسان”. وذكر المركز أن الشريعة اإلسالمية 
اجتهاده،  وفــق  االجتهادية  األمـــور  مــن  كثير  تدبير  األمــر  لولي  “كفلت 
واستشارة  والــتــحــري،  والبحث  السليم،  النظر  بعد  إليه  يتوصل  ــذي  ال
تبين  فــإذا  سبق:  ما  “وعلى  بالقول:  المركز  وختم  والخبرة”.  العلم  أهل 
وباء  صار  كورونا  مثل  ما  مرضا  أن  المتخصصة  والــدراســات  بالتقارير 
عاما، وأن من طرق حده والوقاية منه منع االجتماعات، والتزام المنازل 
والبيوت، فيجوز لولي األمر وقتئذ تقييد الشعائر اإلسالمية المبنية على 
الجماعات بمنع االجتماع لها، كالجماعة وصالة الجمعة والعيدين، وغير 
ذلك، وتأدية تلك الشعائر بصورة منفردة، حفاظا على النفس، وتحقيقا 

للمصلحة العامة المعتبرة شرعا”.

مركز األزهر للفتوى: للدولة حق تقييد الشعائر

واشنطن ـ وكاالت

كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــدواء  ــ ــغـــذاء والـ عـــن مــوافــقــة هــيــئــة الـ
دواء  اعتماد  على  السريعة  األميركية 
للمالريا،  مخصصا  كان  كورونا،  لعالج 
الــدواء  هذا  صرف  سيتم  أنه  موضحا 
مجموعات  إلــى  قريبا  طبية  بوصفة 
كبيرة. وتوقع ترامب أن يكون الدواء 
العام  بنهاية  للجميع  متاحا  الــمــذكــور 
الجاري، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية 
سنوات  عــادة  تستغرق  كانت  سريعة 
كافة  بــذل  على  تــرامــب  وأكــد  طويلة. 
وأطلق  كــورونــا،  من  للتخلص  الجهود 

عليه “الفيروس الصيني”.
وشدد في مؤتمر صحفي حول 

ــة فــيــروس  ــ تــــطــــورات أزمـ
كورونا، أمس الخميس، 

لدينا  “ليس  أنــه  على 
أهم من حياة  ما هو 

المواطن األميركي”.

“كورونا  أن  األميركي  الرئيس  وأعلن 
أمر سيئ فاجأ العالم كله”، مضيفا “لو 
عليه  لقضينا  الفيروس  بأمر  نعلم  كنا 

في مكانه”.
أعلن  األمــيــركــي،  الــرئــيــس  كلمة  وبــعــد 
مــــســــؤول هـــيـــئـــة الـــــغـــــذاء والــــــــدواء 
عالم  آالف   10 من  أكثر  أن  األميركية 
أمــيــركــي يــعــمــلــون عــلــى الــتــوصــل إلــى 

دواء آمن لعالج كورونا.
لدراسة  خطة  عن  المسؤول  وتحدث 
في  تستخدم  حاليا  مــوجــودة  أدويـــة 
عالج أمراض أخرى، مع دراسة إمكان 

استخدامها في عالج كورونا.
وتناول دراسة أفكار أخرى للعالج 
بالزما  اســتــخــدام  إمــكــان  مثل 
الــــدم لــشــخــص تــعــافــى من 
كورونا في عالج مريض 

آخر من خالل الحقن.

ترامب: إجازة دواء للمالريا لعالج “كورونا”

بغداد ـ وكاالت

تسلمت القوات العراقية، أمس الخميس، 
العسكرية  القائم  قــاعــدة  رســمــي  بشكل 
انسحاب  بعد  مــع ســوريــا،  الــحــدود  على 
تنظيم  لمكافحة  الدولي  التحالف  قوات 

داعش اإلرهابي منها.
ــتــــالم والــتــســلــيــم  ــم االســ ــراسـ ــت مـ ــانـ وكـ
لــلــقــاعــدة قــد تــمــت قــبــل يــومــيــن. وقــال 
إنــه سيقوم  بــيــان  فــي  الــدولــي  التحالف 
بعملية إعادة نشر ونقل األفراد والمعدات 
الــعــراق  إلـــى عـــدة قــواعــد عسكرية فــي 

خالل عام 2020.
يطلق  التي  قواته  أنه  أكد  التحالف  لكن 
الــمــشــتــركــة-  الــمــهــام  ــوة  “قــ أيــًضــا  عليها 
العراق  العزم الصلب” ستبقى في  عملية 
وستستمر  هــنــاك،  الحكومة  مــن  بــدعــوة 
ضمن  والــتــدريــب”  المشورة  “تقديم  في 

مهمتها في هزيمة داعش.
وأشار إلى أن قاعدة القائم احتلت موقعا 

مهما في القتال ضد داعش، خالل معركة 
الباغوز، األخيرة ضد داعش في سوريا.

أيــام من هجوم  بعد  التطور  هــذا  ويأتي 
شمالي  التاجي  قــاعــدة  على  صــاروخــي 
ــداد، مــمــا أســـفـــر حــيــنــهــا عـــن مقتل  ــغــ ــ ب

أميركيين وبريطاني.
البريطاني  الدفاع  وزيــر  أعلن  ذلــك،  إلــى 
بن واالس أمس الخميس أّن بالده تقوم 

ضمن  العاملة  قواتها  مــن  قسم  بسحب 
عــلــى خلفية  الـــعـــراق  فــي  تــدريــب  بعثة 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
يتم سحبها  المعنية  القوات  أّن  وأوضــح 
ــات في  ــب ــتــدري بــســبــب تـــراجـــع وتـــيـــرة ال
األشهر األخيرة، وبسبب “تعليق” برنامج 
“كإجراء  يوما  لستين  الــدولــي  التحالف 

وقائي” إثر تفشي الوباء.

التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

بسبب “كورونا”... بريطانيا تسحب جزًءا من قواتها في العراق
ا.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم رسميًّ

بيروت ـ وكاالت

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، إن 
انفجرتا برتل عسكري  عبوتين ناسفتين 
للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب 
الــروج غرب  من قرية محمبل في سهل 

إدلب.
ــاد الــمــرصــد بـــأن الــهــجــوم أســفــر عن  وأفــ
وقـــوع عـــدد مــن الــجــرحــى فــي صفوف 
التركية وأنباء عن مقتل عنصر،  القوات 
عقب ذلك توجهت أرتال عسكرية تابعة 
تحرير  وهيئة  للتحرير  الوطنية  للجبهة 
الشام إلى مكان االستهداف الذي تعرض 
 – طــريــق حلب  على  األتـــراك  الجنود  لــه 

الالذقية الدولي.
يأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات التركية 
بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لتنظيم 
بتنفيذ  للقاعدة  الــمــوالــي  الــديــن  حــراس 

الهجوم.
واتــهــمــت مــوســكــو، االثــنــيــن، الــفــصــائــل 

ــا بــعــدم  ــوريـ ــرب سـ الــمــســلــحــة شـــمـــال غــ
احترام االتفاق. وقالت وزارة الخارجية 
ــب ال يــلــتــزمــون  ــ الــمــســلــحــيــن فـــي إدل إن 

باالتفاق.
كــمــا اعــتــبــرت أن تــلــك الــفــصــائــل أعـــادت 
الــتــســلــح، وتــشــن هــجــمــات مــضــادة على 

قوات النظام السوري.
األحــد،  اضطرتا،  وتركيا  روســيــا  وكــانــت 
الختصار أول دورية مشتركة بينهما في 

فصائل  مــن  عناصر  قطع  أن  بعد  إدلـــب 
الــمــنــطــقــة طــريــقــا رئيسيا  فـــي  مــســلــحــة 
لتعطيل مسار الدورية. وبموجب االتفاق، 
الــذي أوقــف االعــتــداءات إلــى حــد بعيد 
ما  نــزوح  في  تسبب  للعنف  تصعيد  بعد 
يقرب من مليون شخص، تنشئ القوات 
التركية والروسية ممرا أمنيا على جانبي 
بدوريات  وتقومان   ،M4 السريع  الطريق 

مشتركة على طول الطريق.

 M4 رتل عسكري تركي تعرض لهجوم على طريق الـ

اتهامــات لتنظيم حــراس الدين الموالــي للقاعدة بتنفيــذ الهجوم
قتلى وإصابات بين القوات التركية في إدلب

واشنطن ـ وكاالت

اتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس الــخــمــيــس، 
طــهــران بــإخــفــاء أرشــيــف بــيــانــات 
ــة، مــشــيــرا إلــى  ــوويـ ــنـ األســلــحــة الـ
النوويين  الــعــلــمــاء  دعـــم  مــواصــلــة 

كـــجـــزء مـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
اإليراني.

وكـــتـــب بــومــبــيــو في 
ــر  ــبـ تــــــغــــــريــــــدة عـ
“خدعت  “تويتر”: 
ــم  ــالـ ــعـ إيــــــــــران الـ
أرشيفها  بــإخــفــاء 

لــبــيــانــات األســلــحــة 
ــنــوويــة ســــرًا. وهــي  ال

على  الـــحـــفـــاظ  تـــواصـــل 
علماء  من  وكــوادرهــا  خططها 

نووين في برنامجها النووي”.
5 علماء  “أضــفــنــا  بــومــبــيــو:  ــع  ــاب وت
ــى قــائــمــة  ــ ــيـــن إيـــرانـــيـــيـــن إلـ نـــوويـ

العقوبات”.
ــؤالء  ــورط هـ ــ ــ ــا لــبــومــبــيــو “ت ــقـ ووفـ
إيران  برنامج  الخمسة في  األفراد 
 ،2004 عام  قبل  النووية  لألسلحة 
آماد، الفتا  برنامج  باسم  المعروف 
ــى أنــهــم مــســتــمــرون فــي العمل  إلـ

حتى اليوم”.
أهمية  عــلــى  بومبيو  وشـــدد 
إيــران  بمحاسبة  المطالبة 
السابقة  أنشطتها  حول 
الــمــتــعــلــقــة بــاألســلــحــة 
ــال: “ال  ــ ــنــوويــة، وق ال
تزال هناك العديد من 
اإلجابة  تتم  لم  التي  األسئلة 
النووية  إيــران  أنشطة  حول  عنها 
ــنــة. يجب  ــمــعــل ــقــة وغـــيـــر ال ــســاب ال
وصادقة  كاملة  بمحاسبة  المطالبة 
السابقة  أنشطتها  حول  إيــران  من 

المتعلقة باألسلحة النووية.

بومبيو يتهم طهران بإخفاء بيانات األسلحة النووية
موسكو ـ أ ف ب

فالديمير  الــروســي  الرئيس  أكــد 
ــه لــيــس “قــيــصــر”  بــوتــيــن أنـ

روسيا، في مقابلة بثت 
أمس الخميس، بعد 
تـــبـــنـــي تـــعـــديـــالت 
ــة تــتــيــح  ــوريـ ــتـ دسـ
ــه تـــمـــديـــد بــقــائــه  ــ ل

الكرملين  رأس  على 
نظريًا حتى عام 2036.

وقال في مقابلة مع وكالة 
العامة ُسجلت في  “تاس”  أنباء 

العشرين  الذكرى  إطــار  في  فبراير 
لقب  عــلــى  ردا  الــســلــطــة  لــتــولــيــه 
أحيانًا،  عليه  ُيسبغ  ــذي  ال القيصر 

“هذا ال عالقة له بالواقع”.
وأضــاف “أنــا أعمل كل يــوم، أنــا ال 
يجلس  ــذي  الـ هــو  القيصر  أحــكــم. 
’أنا  ويــقــول:  علٍو  من  إليك  وينظر 
يجرب  بينما  يــنــفــذون’،  وهــم  آمــر 

في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى 
نفسه في المرآة”.

وعــنــدمــا ُســئــل مــن قبل عن 
البقاء  نيته  عدم  أو  نيته 
في السلطة بعد انتهاء 
ــتــــرة واليــــتــــه عـــام  فــ
الرئيس  قال   ،2024
ــر  األمــ إن  الــــروســــي 
ــروس لــيــقــرروا  يــعــود إلـــى الــ
بهذا الشأن: “إن األمر األهم، وهو 
مــبــدأ، هــو مــوقــف غالبية  مــســألــة 
مــواطــنــي هـــذا الــبــلــد. إنــهــا مسألة 

ثقة”.
وقال “ليس لدي إجابة اليوم” على 

هذه الخطط. 
للكرملين  الرئيسي  المعارض  ورد 
الفور وكتب  نافالني على  أليكسي 
على موقع تويتر: “القيصر قال إنه 

ليس قيصرًا”.

بوتين يؤكد أنه ليس “قيصر” روسيا

5 غارات أميركية على 
حركة الشباب الصومالية

دبي - قناة العربية

أعلنت القيادة العسكرية األميركية في إفريقيا 
أنها  الخميس،  أمس  “تويتر”،  على  )أفريكوم( 
نــفــذت 5 ضــربــات جــويــة عــلــى مــواقــع لحركة 
الــشــبــاب الــمــتــطــرفــة فـــي جـــنـــوب الــصــومــال 
يومي 16 و17 مارس الحالي. وأكدت القيادة 
سقوط  في  تتسبب  لم  الغارات  أن  األميركية 
الــمــدنــيــيــن. وفـــي وقــت  بــيــن  جــرحــى أو قتلى 
ســابــق خــال مـــارس الــحــالــي، أكـــدت القيادة 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة فـــي إفــريــقــيــا، مقتل 
الصومالية  الشباب  حركة  في  الكبير  القيادي 
بشير محمد محمود، الملقب بشير قرقب، في 

ضربة جوية أميركية جنوب الصومال.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

السعادة “موقف يمكن خلقه وإنشاؤه “
يقـــول الفيلســـوف الهنـــدي “أوشـــو”، الحيـــاة مثـــل الضـــوء والكلمات، ال 
يلويهمـــا ألـــم وقيـــد، فاســـتمتع بضـــوء الحياة قبـــل أن ينطفـــئ، ويقول 
الشـــاعر التشـــيلي الرائـــع بابلو نيرودا، الســـعادة كالشـــعاع الـــذي يعانقنا 
صباحا ومســـاء، فال تضيع يومك في األحزان والتفكير في الســـلبيات، 
أمـــا الكاتـــب كارلـــوس كاســـتيندا فيذكـــر في كتابـــه الجميـــل “رحلة إلى 
تكســـاليند”، سنوات اإلنسان مثل الشـــموع، كل يوم تخسر شمعة لغاية 
الوصول إلى الشـــمعة األخيرة، نحن كل يوم ندنوا من قبرنا خطوة، فال 

داعي للحزن، فليس لديك متسع من الوقت.
تلك أقوال الفالســـفة واألدبـــاء، واآلن جاء دور الحديـــث عن تطبيقات 
االســـتمتاع بالحياة كما يراها الكاتـــب والطبيب األميركي “أوليفر وندل 
هولمـــز”، علهـــا تكون حافـــزا لنا ونحن نعيـــش في هذا الوقـــت العصيب 
المضطرب، فهولمز يرى أن أعظم أهداف الحياة أن تعرف كيف تحياها، 
وســـواء كانت مخاوفك حقيقية أو وهمية، فإنها ســـتكون أقل فزعا لك 

إذا عمدت إلى االندماج في أحداث العالم الجارية من حولك. 

إن الرجل الذي يســـعى إلى العزلة ويريد أن يفر من الجموع إنما يســـعى 
إلى هدهدة مخاوفه وشـــقاوته، إذا كنت تريد السعادة فاحتضن عالمك 
ووســـع اهتمامـــك ليتنـــاول أصدقـــاءك وأســـرتك، واشـــترك معهـــم فـــي 
مســـراتهم تصبـــح مرحا مثلهم، حاول أن تفهم النـــاس وأن تعاونهم في 

شدتهم فال يعود لديك وقت للخوف واالنزعاج. 

ولتعلم أن ما تحيط به اآلخرين من عطف وحب، سيرد إليك أضعافا  «
مضاعفة. إن مشاركة بقية أبناء البشر أعظم ميزة لنا جميعا، وفيها 

السعادة الحقة، فإذا وثقت الروابط بينك وبين العالم الخارجي، وإذا منحت 
كل ما تملك من حب، وتقبلت حب العالم لك، فستترسخ قواعد سعادتك، 

وستزول كل مخاوفك، والجهود اإليجابية لالستمتاع بالحياة تنبع من 
بعض االعتقادات التي يمكن أن تسمی “فلسفة الحياة”، وهذه الفلسفة 
مؤسسة على مبدأ يقول إن السعادة “موقف يمكن خلقه وإنشاؤه”، إن 

هذه الفلسفة تعلمك أن تتوقع األحزان والنكبات، وفي الوقت نفسه 
تمنحك الشجاعة لمعالجتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بمـــا أن الِعلـــم للجميع فكذلك الـــذكاء االصطناعي الذي اختـــرق عالمنا، وقد 
عرف عالم الحاسوب “جون مكارثي” الذكاء االصطناعي بعد أن صاغه في 
1956م بأنه “علم وهندســـة صنع اآلالت الذكية”، وعرفه آخرون بأنه “قدرة 
نظام معين على تحليل بيانات خارجية واســـتنباط قواعد معرفية جديدة 
وتكييـــف هذه القواعد واســـتخدامها لتحقيق أهـــداف ومهام جديدة”. ومن 
خـــالل هذيـــن التعريفيـــن نرى أن قـــدرات اآللة التـــي صنعها اإلنســـان بعقله 
وموهبتـــه وإبداعاتـــه قـــد تتفوق علـــى قدرة العقـــل البشـــري وكل ما حققه 
مـــن إنجـــازات، لكن في الحقيقة الـــذكاء االصطناعي ما هـــو إال “تعليم اآللة 
لتستنتج بنفسها وتدرك ما يجب أن تفعله وما ال يجب أن تفعله” ومن يضع 

هذه التعليمات هو صانعها اإلنسان.
مـــع تطور الحياة نحتاج إلى تطوير وســـائلها، ومن ضمنها التعليم، فدخول 
منهـــج الـــذكاء االصطناعي فـــي التعليم لن ُيهـــدد عمل المعلميـــن والمناهج، 
وأشـــارت مجموعة من الدراســـات إلى أن الذكاء االصطناعي سيساعد على 
تبســـيط مهمـــات التدريس األساســـية ويرفع كفـــاءة المعلمين بزيـــادة إثراء 
المناهـــج وُيلبـــي طلبات المتعلميـــن التعلمية والتعليمية، وهذا ما سيســـاهم 

في تقدم جودة التعليم وتحســـين مخرجاته، وسيتمكن من توجيه األسئلة 
اســـتناًدا إلى نقاط ضعف الطلبة، ومن دراسة سلوك المتعلمين ومساعدتهم 
مـــع احتـــرام ذكاء المتعلـــم وقدرات المعلمين، وسيســـاهم فـــي اإلجابة على 
الكثير من أسئلة الطلبة التي توجه عادة إلى المعلمين، وفي المساعدة على 

حل الواجبات المدرسية.
ومـــع وجـــود هذه اآلالت التقنية التعليمية التي أصبحت ضرورة في حياتنا 
ال يمكـــن أبـــًدا إلغـــاء دور الُمعلـــم التربـــوي، بل ســـيكون موجـــوًدا في الصف 
والمدرســـة ُمعلًمـــا وموجًهـــا وُمرشـــًدا لطلبتـــه، فالمعلمـــون يتمتعـــون بقـــوة 
التفاعل اإلنساني وحس االتصال البشري أكثر من اآلالت التي ال تملك هذه 

القوة وال ذلك الحس. 

لذا، فإن أنظمة الذكاء االصطناعي ما هي إال أداة لمساعدة اإلنسان على  «
التعلم بشكل أكثر فاعلية، وهذا سيعمل على تقليل التفاعل الفردي بين الطلبة 

والمعلمين في وقت ترتفع فيه أعداد الطلبة والفصول الدراسية، وبتحسين 
عملية التعليم وتطويرها نحو األفضل.

عبدعلي الغسرة

تعليم الذكاء االصطناعي

عندما مات كلب األديب اإلنجليزي الشـــهير “برنارد شـــو” بنى له قبرا ودفنه 
فيه وكتب على هذا القبر: “هنا يرقد أوفى أصدقائي”، فوفاء الكلب شـــيء 
معـــروف لدى كل البشـــر وليـــس لدى برنارد شـــو وحده، فطالمـــا عاش معك 
الكلب وأكل طعامك صار وفيا لك إلى درجة ال تصل إليها غالبية بني البشر.

تذكـــرت هـــذه الحكاية قبـــل أيام قليلة عندمـــا قرأت خبريـــن مختلفين لهما 
صلة مباشـــرة بفيروس كورونا الذي أصاب العالـــم بالهلع، وكان الخبر األول 
عبارة عن فيديو على الفيســـبوك ألحد أتبـــاع جماعة اإلخوان اإلرهابية في 

مصر وهو ينصح أتباع الجماعة بنصيحة عجيبة جدا.
اعتقدت في بداية الفيديو أنه سيتكلم عن عالج أو عن طريقة للوقاية من 
هذا المرض، لكن هالتني نصيحته التي طلب فيها من كل شـــخص إخواني 
يصاب بفيروس كورونا أن يجتهد في نقل هذا الفيروس إلى رجال الجيش 

والشـــرطة والقضـــاء ورجـــال األعمـــال ورفع شـــعار “لمـــاذا تمـــوت وحدك؟”، 
فلتدخـــل عليهم فـــي أماكن وجودهم وتصافحهم لكي تنقـــل المرض إليهم، 

واعتبر هذا جهادا في سبيل هللا! وال حول وال قوة إال بالله.

ودون أن أعلق على ما ورد في الخبر األول أنتقل إلى الخبر الثاني وهو خبر  «

الكلب الصيني “باي باي” الذي قام بعمل بطولي خالل أزمة كورونا التي تمر 

بها بالده وبالتحديد خالل عمليات اإلنقاذ لألشخاص الذين سقط عليهم الفندق 

الذي كان يستخدم كمستشفى لعزل المصابين بالفيروس، حيث ظل هذا 

الكلب ينقذ أعدادا من الناس وسط الركام وقطع الحديد والزجاج حتى نزفت 

أقدامه من اإلصابات وسالت منها الدماء في مشهد ال تصفه الكلمات، وال 

تعليق.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

“رب كلب أكثر إنسانية”

تحية إجالل لمليكنا
وســـط مخـــاوف من تداعيات الخســـائر التي مـــن الممكن أن يتكبدهـــا المواطن 
البحريني والمقيم في نفس الوقت بعد األحداث المتسارعة لتطورات فيروس 
كورونـــا، أطـــل علينا ملك القلوب ســـيدي حضرة صاحب الجاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه بتوجيهاتـــه الكريمة واألبوية بتخصيـــص ٤.١ مليارات دينار 

كحزمة مالية واقتصادية لدعم االقتصاد والقطاع الخاص.
صراحة لم أستطع أن أكتم ما يدور في خاطري من شعور ال يوصف وقد بادرت 
بالكتابة مباشرة فور اإلعالن عن هذه المبادرة وهي كلمات ال شك أنها نابعة من 
القلب حيث أبصم بأن هذا هو شـــعور جميع المواطنين. نظرة ثاقبة من جاللته 
ومبـــادرة وال أروع تجـــاه شـــعبه الوفي. هذه األزمة التي ظهرت بشـــكل مفاجئ 
ولـــم يتوقعهـــا أحد فـــي أية بقعة مـــن العالم، القيادة الرشـــيدة أظهرت وبشـــكل 
ملفـــت قـــوة إدارتها لهذه األزمة، حيث يشـــهد الجميع على مـــا يقوم به صاحب 

السمو الملكي ولي العهد األمين في هذا الصدد.
ســـموه أخـــذ علـــى عاتقه هذه المســـؤولية وشـــكل فريق عمـــل ديناميكيا وفعاال 
ونجـــح بامتياز في إدارته، فتحية تقديـــر وثناء وإجالل إلى مليكنا الغالي على 
هذه المبادرة وإلى ولي العهد األمين لتنفيذها، والشكر موصول لجميع الوزراء 

المعنيين لتطبيق حزمة القرارات وبصفة مستعجلة. 
ال أســـتطيع هنـــا أن أنقل شـــعور كل مواطـــن على هـــذه األرض الطيبة على هذه 
النعمـــة مـــن لـــدن قيادتنا الرشـــيدة الكريمـــة، هـــذه المواقف ليســـت غريبة على 
حكومتنا الرشـــيدة، واألهم أنها توجه إلى شـــعب أبي ومخلص لوطنه وقيادته 

بجميع أطيافه، والذي أثبت في جميع المناسبات أنه األفضل وجدير بالثقة.
نعم.. العالقة الحميمة والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب أكبر رصيد  «

لصون وتقدم وازدهار هذا الوطن الغالي. مرة أخرى شكًرا لمليكنا المفدى، قائد 
مسيرتنا ونهضتنا، “ربي يحفظ جاللته ويحفظ صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمين من كل سوء ويسبغ عليهم 
ثياب الصحة وطول العمر”، وكلنا فداء لهذا الوطن الغالي والبحرين تستاهل.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

الصفوف الروبوتية الحل األمثل للتعامل مع الكورونا
مع انتشار وباء الكورونا وتهديداته وما واجه العالم بأكمله من توتر في مختلف 
المجـــاالت، لعل هذا ســـببًا كافيًا يجعلنا نلقي الضـــوء أكثر ونتحدث بجدية أكبر 
حـــول موضـــوع إدخال الـــذكاء االصطناعـــي في مجـــال التعليم، والـــذي لطالما 
تحدثنـــا عنـــه محاولين لفت االنتبـــاه ألهمية أخذ هذا الموضـــوع بعين االعتبار، 
وها نحن نقارن أنفسنا وما استطاعت الدول األخرى تحقيقه في مجال التعليم 

في هذه الظروف.
فبالحديـــث عـــن الـــذكاء االصطناعي لعل أبرز ما يســـتطيع الـــذكاء االصطناعي 
تحقيقه في مجال التربية هو أن يكون قادرًا على جعل التجربة التعليمية أكثر 
فاعليـــة وجاذبيـــة وتطورا لكل من المعلمين والطالب، وســـاندنا في ذلك النائب 

يوسف زينل وأيده.
لقـــد أصبحـــت األشـــكال الجديـــدة للتعليم عبـــر اإلنترنت مهمة أكثر، وســـتصبح 
جـــزًءا مـــن عمليـــة التعلم على جميـــع المســـتويات، خصوصًا مع هـــذه األوضاع 

والتهديدات التي تواجهنا وتحسبًا لما قد يحدث في المستقبل.
فبفضـــل الـــذكاء االصطناعـــي، ســـتتعلم أنظمـــة التعليم عبـــر اإلنترنـــت مع تعلم 
الطالب وفهم احتياجاتهم ودعمهم بخط سير مخصص، كما ستسرع تحليالت 
التعلم في تطوير األدوات جديدة للتعليم الشـــخصي، فمع اســـتخدام التقنيات 
التي يدعمها الذكاء االصطناعي، سيتم حل مشكلة نهج “المقاس الواحد يناسب 
الجميع” في التدريس. بفضل خوارزميات التعلم اآللي، ســـيتمكن المعلمون من 
تحديـــد االحتياجـــات التعليمية لطالبهم، والعثور على الفجوات في أســـاليبهم، 
مع اإلشـــارة إلى األماكن التي يجد الطـــالب فيها صعوبة أكثر من غيرهم، ولعل 

هذا يحتسب نقطة إيجابية لوجود الذكاء االصطناعي في التعليم.
بفضـــل إنترنـــت األشـــياء والخدمـــات القائمـــة علـــى الســـحاب، يمكـــن للطـــالب 
الحصول بســـهولة على المســـاعدة عن ُبعد من األقران والمعلمين على بعد آالف 
األميال مما سيســـهل عليهم األمر.  يساعد اســـتخدام المعلمين الذين يعتمدون 
على الذكاء االصطناعي الطالب على تبني سلوكيات تعلم مثمرة، مثل التنظيم 
الذاتـــي والشـــرح الذاتـــي، ويمكـــن للتعاون مع جهاز كمبيوتر بشـــري أن يســـاعد 

الطالب على التعلم باستخدام مناهج جديدة ال يمكننا تخيلها بعد.

وفيما يخص الكتب الدراسية، أصبحت الشركات اآلن قادرة على إنشاء كتب  «
مدرسية مخصصة، يستورد المربون مناهجهم الدراسية وموادهم في 

محركهم، ويقرأ النظام المحتوى ويتقنه، ثم يتم العثور على أنماط جديدة، 
ستستخدم خوارزميات الذكاء االصطناعي للمحرك المعلومات المكتسبة 

إلنشاء كتب مدرسية ومواد الفصل على أساس المفاهيم األساسية.

د. جاسم حاجي



القرار الذي اتخذه االتحاد البحريني لكرة الســلة بتأجيل ما تبقى من مســابقتّي دوري “زين” وكأس خليفة بن ســلمان إلى بداية الموســم 
الرياضي المقبل، أربك حسابات األندية المنضوية تحت مظلته عموًما والفرق المتأهلة للمربع الذهبي للدوري خصوًصا.

إذ ذكر اتحـــاد اللعبة في إخطاره 
عليـــه  تحصـــل  الـــذي  لألنديـــة، 
“البـــاد ســـبورت”، “وســـوف يتم 
إباغكم بعد منتصف شهر يونيو 
بالترتيبات وموعد بدء استكمال 
المربـــع الذهبي ونهائيات الدوري 
الـــدور الفضـــي  ومـــا تبقـــى مـــن 
 -  2019 الرياضـــي  للموســـم 

.”2020 
المشـــكلة الرئيســـة التي نتحدث 
عنهـــا، أن عاقة كل العب محلي 
مـــع ناديه في الموســـم الرياضي 
دائًمـــا مـــا تنتهـــي بحســـب العقد 
المبـــرم بينهما بين شـــهري أبريل 

ويونيـــو، وهـــذا األمـــر مـــع قـــرار 
تأجيل المســـابقات من شـــأنه أن 
يحـــدث تغييًرا واســـًعا في هوية 
كل فريـــق خصوًصـــا الـــذي لديـــه 
العبـــون ســـتنتهي عقودهـــم من 
جهـــة، وللفـــرق التـــي ســـتتربص 

بالتعاقد معهم من جهة أخرى.
“البـــاد  معلومـــات  وبحســـب 
ســـبورت” فإن هنـــاك أكثر من 12 
العبـــا ســـتنتهي عقودهـــم خال 
األشـــهر المقبلـــة، وهـــي: المنامـــة 
)محمـــد حســـين “كمبـــس”، أحمد 
حســـن  شـــاكر،  حســـين  عزيـــز، 
نـــوروز(، المحـــرق )أحمد حســـن، 

بدر عبدهللا، ســـيد كاظـــم ماجد، 
علـــي شـــكر هللا(، األهلـــي )ســـيد 
هاشـــم حبيـــب(، الرفـــاع )محمـــد 
صبـــاح  كويـــد،  يونـــس  كويـــد، 
محمـــد  جاســـم،  علـــي  حســـين، 
ســـلمان(. قرار تأجيل المسابقات 

التحـــاد  بالنســـبة  واضًحـــا  كان 
بالنســـبة  ولكنـــه غامـــض  اللعبـــة 
لألنديـــة وللشـــارع الرياضي، عما 
إذا مـــا كانـــت األنديـــة المنافســـة 
مبارياتهـــا  ستســـتأنف  للمربـــع 
الحًقا، باعبيهـــا الحاليين أم أنها 
ســـتلجأ لتجديـــد التعاقـــد معهـــم 
منـــذ اآلن لتحافـــظ عليهـــم قبـــل 
بخطـــف  األنديـــة  تتصـــارع  أن 
الاعبيـــن، خصوًصـــا أن القائمـــة 
للغايـــة  قويـــة  تعتبـــر  المتاحـــة 
وســـتكون التعاقـــدات إن حدثت 

قانونية بحسب العقود.

15 العـــــــبا ستنتهـــــي عقودهــــــم قريبــــا

من منافسات السلة
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في 2:30 من بعد ظهر اليوم 
)الجمعــة( الســباق الـــ 21 لهــذا الموســم، الذي ســيقام علــى كأس الممثل 
الشخصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، وكأس 
ســمو الشــيخ خليفة بن حمد آل خليفة وكأس ســمو الشــيخ سلطان بن 
حمد آل خليفة وكأس الشــركة العربية لبناء وإصالح الســفن )أســري(، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 76 مشـــاركة  الســـباق  وسيشـــهد 
جواًدا وســـط توقعات بمنافســـات 
مثيـــرة بين الجيـــاد للفوز بكؤوس 
السباق، في ظل تقارب مستويات 
للمنافســـة  المرشـــحة  الجيـــاد 
فـــي معظـــم األشـــواط  المشـــاركة 
الثمانيـــة، بـــدًءا من الشـــوط األول 
ســـمو  كأس  علـــى  ســـيقام  الـــذي 
الشـــيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
لجيـــاد الدرجتين الثالثـــة والرابعة 
والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن 
العربية األصيلة “الواهو“ لمســـافة 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1000
2000 دينـــار وبمشـــاركة 7 جيـــاد، 
متكافئـــة؛  المنافســـة  وســـتكون 
نظـــًرا لتقـــارب مســـتويات ونتائج 
أبرزهـــا  الجيـــاد  مـــن  مجموعـــة 
زريـــر  أم  “كحيـــان  الحصـــان 
الفـــارس المتمـــرن  1766“ بقيـــادة 
والحصـــان  جاســـم،  عبدالرحيـــم 
“الصقاوي 1757“ بقيادة الفارس 
العائـــد جيرالد مـــووس، والحصان 
بـــادي  بقيـــادة   ”1751 “طويســـان 
“الملولـــش  والحصـــان  مـــاذرز، 
1748“ بقيادة حسين مكي، وذلك 
بنـــاء علـــى مســـتوى هـــذه الجيـــاد 
ونتائجها المتقدمة في مشاركاتها 

هذا الموسم.

الشوط الثاني

ويقام الشـــوط الثاني لجياد سباق 
لمســـافة  محلـــي“  “نتـــاج  التـــوازن 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1000
2000 دينـــار، وعلـــى رغم قلة عدد 
الجياد المشـــاركة إال أن التوقعات 
تشير إلى منافسة قوية بين الجياد 
األربعة المشاركة في الشوط التي 
ظهـــرت بصـــورة جيـــدة وحققـــت 
انتصـــارات ومراكـــز متقدمـــة فـــي 
مشـــاركاتها هـــذا الموســـم، ولديها 

فرصة المنافســـة وأبرزها الحصان 
“شـــاجر“ ملك ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبدهللا بـــن عيســـى آل خليفة 
وبقيـــادة بادي ماذرز، الذي ســـجل 
فوزيـــن خـــال مشـــاركاته الثـــاث 
بجانـــب  لصالحـــه  الـــوزن  وفـــارق 
الفـــرس األخـــرى لنفس اإلســـطبل 
“صـــداره“ بقيـــادة عبـــدهللا فيصل، 
األربعـــة  المراكـــز  حققـــت  والتـــي 
األولى، فيما سيواجهان المنافسة 
من جانب الجواد “رماني“ إلسطبل 
العفـــو وبقيادة لـــي نويمـــان، الذي 
عاد بقوة للســـباقات هذا الموســـم 
وحقـــق المركزين الثانـــي والثالث، 

لكنه سيواجه عقبة الوزن.

الشوط الثالث

ويقـــام الشـــوط الثالـــث على كأس 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن حمد آل 
الثالثـــة  الدرجـــات  خليفـــة لجيـــاد 
والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي“ 
والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 9 جيـــاد، 
وتشـــير الترشيحات نحو الحصان 
“ديـــراب“ ملك ســـمو الشـــيخ حمد 
بـــن عبدهللا بـــن عيســـى آل خليفة 
الـــذي  فيصـــل  عبـــدهللا  وبقيـــادة 
حقق المراكز الثاثة األولى خال 
مشـــاركاته، والجـــواد اآلخر لنفس 
لـــي  بقيـــادة  “كيـــاش“  اإلســـطبل 
نيومـــان بناء علـــى تفوقهمـــا على 
حيـــث  مـــن  الشـــوط  جيـــاد  بقيـــة 
المتقدمـــة  والنتائـــج  المســـتوى 
وخبرة المشـــاركات، فيما ستسعى 
بـــادي  بقيـــادة  “وســـيلة“  الفـــرس 
ماذرز إلى المنافســـة على تسجيل 
فوزهـــا األول بعد ظهورهـــا الجيد 
فـــي مشـــاركتها األولـــى وتحقيقها 

المركز الثالث وسط جياد قوية.

الشوط الرابع

لجيـــاد  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام 
ســـباق التوازن “مســـتورد“ مسافة 
1600 متـــر والجائـــزة 2000 دينار 
وبمشـــاركة 14 جـــوادا، ويتوقع أن 
يكـــون الشـــوط مفتوًحا للمنافســـة 
بين الجياد التي تبحث عن تسجيل 
فوزها األول خال مشاركاتها هذا 
بمســـتويات  وظهورهـــا  الموســـم 
ونتائـــج متذبذبة لكن مـــع أفضلية 
للحصان “ريبل دي لوب“ إلســـطبل 
الحســـنين وبقيادة عبدهللا فيصل؛ 
بناء على مستواه وتحقيقه المركز 
القـــوي  الحصـــان  خلـــف  الثانـــي 
األخيـــرة،  مشـــركته  فـــي  “مـــكاك“ 
وكذلـــك الفـــرس “ديلجنـــت ديـــب“ 
ملـــك طاهر توفيق العلوي وبقيادة 
عدنـــان جعفر بعد ظهورهـــا الجيد 
وتحقيقها المركزين الثالث والرابع 

خال مشاركتيها.

الشوط الخامس

لجيـــاد  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
ســـباق التوازن )مســـتورد( مســـافة 
1600 متـــر والجائـــزة 2000 دينار 
ويتوقـــع  جـــوادا،   13 وبمشـــاركة 
مفتوحـــة  المنافســـة  تكـــون  أن 
أيًضـــا بين جياد عـــدة متقاربة في 
مســـتوياتها ونتائجها هذا الموسم 
وأبرزهـــا الحصـــان “مصيـــب“ ملك 
فيصل عـــادل عبـــدهللا، الذي حقق 
الفوز في مشـــاركته األولـــى بداية 
الموسم قبل تراجعه في مشاركاته 
التاليـــة، وســـيقوده نفـــس الفارس 
قـــاده  الـــذي  يـــارس  مارتشـــالس 

فـــي مشـــاركاته الســـابقة، وكذلـــك 
إلســـطبل  “اســـتكمال“  الحصـــان 
األصايـــل وبقيادة الفارس المتمرن 
إبراهيم نادر بعدما حقق المركزين 
الثانـــي والثالـــث، والحصـــان “بنك“ 
ملـــك عبدهللا فوزي نـــاس وبقيادة 
حســـين مكي الذي يســـجل تحسًنا 
فـــي نتائجـــه خال مشـــاركاته هذا 
الموســـم ويبحث عن الفـــوز األول 
الرابـــع  المركزيـــن  حقـــق  بعدمـــا 

والثالث.

الشوط السادس

ويقام الشـــوط السادس على كأس 
حمـــد  بـــن  ســـلطان  الشـــيخ  ســـمو 
آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
متـــر   1200 مســـافة  )مســـتورد( 
دينـــار   3000 والجائـــزة  مســـتقيم 
وبمشـــاركة 15 جـــواًدا، وينتظر أن 
نظـــًرا  واإلثـــارة؛  بالســـرعة  يتميـــز 
لقصر مســـافة الشـــوط، والمنافسة 
متكافئة في ظل تقارب مستويات 
مجموعـــة مـــن الجيـــاد التـــي يبرز 
منهـــا الحصـــان “رغيولر“ إلســـطبل 
المحمديـــة وبقيـــادة بـــادي مـــاذرز 
بعـــد تألقه فـــي مشـــاركته األخيرة 
وخطفـــه الفوز في نفس المســـافة 
متفوًقـــا على مجموعـــة من الجياد 
المشـــاركة اليـــوم، والفـــرس “ســـمر 
بلو ســـوم“ إلســـطبل العفو وبقيادة 
مكـــي  أحمـــد  المتمـــرن  الفـــارس 
وتحقيقهـــا  الجيـــد  ظهورهـــا  بعـــد 
فـــي مشـــاركتيها  مراكـــز متقدمـــة 
األخيرتيـــن أبرزهـــا المركـــز الثاني 
خـــال ســـباق كأس جالـــة الملـــك 

األسبوع الماضي، وكذلك الحصان 
“البرق“ ملك مفرح حســـن العجمي 
وبقيادة محمد الصفار بعدما حقق 
المركز الرابع في جميع مشـــاركاته 
“بونـــت  والفـــرس  الموســـم،  هـــذا 
فـــرت“ بقيـــادة عبدالرحيم جاســـم 
وتحقيقهـــا  الجيـــد  ظهورهـــا  بعـــد 
فـــي  والرابـــع  الثانـــي  المركزيـــن 

مشاركتيها األخيرتين.

منافسة مرتقبة

الـــذي  الســـابع  الشـــوط  وســـيكون 
الممثـــل  كأس  علـــى  ســـيقام 
ســـمو  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
والمخصص لجيـــاد الدرجة األولى 
 1800 مســـافة  محلـــي“  “نتـــاج 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، مـــن 
ســـباق  فـــي  المرتقبـــة  األشـــواط 
اليوم؛ نظًرا لمشـــاركة 6 من الجياد 
البـــارزة والمعروفـــة فـــي ســـباقات 
النتـــاج المحلـــي التي تملك ســـجًا 
من االنتصارات والمراكز المتقدمة 
فيها وسبق لها التنافس فيما بينها 
ســـتكون  إذ  عـــدة،  ســـباقات  فـــي 
الفـــرس  المرشـــحين  فـــي مقدمـــة 
إلســـطبل  “صابرينـــا“  المعروفـــة 
فيكتوريوس التي تسعى لمواصلة 
سلســـلة انتصاراتهـــا المتتاليـــة مع 
نفـــس الفـــارس البحرينـــي حســـين 
مكي وتأكيد تفوقهـــا مجدًدا بطلة 
المحلـــي  النتـــاج  ألفـــرس أشـــواط 
البحريـــن  بأوكـــس  تفوقهـــا  بعـــد 
ضمن كأس ســـمو ولـــي العهد، رغم 

أنهـــا ســـتواجه اختبـــاًرا صعًبا أمام 
منافســـيها الحصـــان “نيـــوز بريكر“ 
وبقيـــادة  فيكتوريـــوس  إلســـطبل 
جيرالد مووس الســـاعي الستعادة 
المركـــز  حقـــق  بعدمـــا  انتصاراتـــه 
الثانـــي أمـــام أقـــوى جيـــاد النتـــاج 
المحلـــي، وكذلـــك الحصانان “دليل 
المزدهر،  ودوشـــانبي“ إلســـطبات 
اللذان حققا المراكز الثاثة األولى، 
“غرايـــب“  الفـــرس  إلـــى  إضافـــة 
إلسطبل العفو وبقيادة لي نيومان 
خصوًصـــا بعـــد فوزهـــا القـــوي في 

مشاركتها األخيرة.

صراع قوي على كأس “أسري“

واألخيـــر  الثامـــن  الشـــوط  ويقـــام 
علـــى كأس الشـــركة العربيـــة لبناء 
“أســـري“ لجيـــاد  الســـفن  وإصـــاح 
ســـباق التوازن “مســـتورد“ مسافة 
2000 متـــر والجائـــزة 5000 دينار 
ينتظـــر  إذ  جيـــاد،   8 وبمشـــاركة 
ومثيـــًرا  قوًيـــا  صراًعـــا  يشـــهد  أن 
وتكتيكًيـــا بين مجموعة من الجيد 
تحقيـــق  لهـــا  ســـبق  التـــي  القويـــة 
انتصـــارات ومراكـــز متقدمـــة يبرز 
منهـــا الحصان “كارتاغو” إلســـطبل 
العاديـــات وبقيادة جيرالد مووس، 
الـــذي يبحـــث عن فـــوزه األول هذا 
المركزيـــن  حقـــق  بعدمـــا  الموســـم 
مشـــاركتيه  فـــي  والثالـــث  الثانـــي 
األخيرتين، وكذلك الحصان “دزرت 
الصديقـــي  عيســـى  ملـــك  ليـــون“ 
وبقيـــادة بادي مـــاذرز، الـــذي حقق 
الموســـم،  هـــذا  الفتيـــن  فوزيـــن 
إلســـطبل  “زيميـــران”  والحصـــان 
الحســـنين وبقيـــادة حســـين مكي، 
الذي يســـعى ألولى انتصاراته هذا 
الموسم بعدما حقق المراكز الثاني 
المســـافات  والثالـــث والرابـــع فـــي 
الطويلة، كما يبرز الحصان “سايدو 
اينـــدر“ ملـــك الشـــيخ إبراهيـــم بـــن 
محمـــد آل خليفـــة وبقيادة عبدهللا 
فيصـــل، الـــذي قـــاد الحصـــان إلـــى 
الفوز المثير في مشاركته األخيرة 

وفي نفس المسافة.

سمو الشيخ خليفة بن حمد  

منافسات قوية يشهدها السباق

ــد و “أســــري” ــم ــان بـــن ح ــط ــل ــيــفــة وس ــبـــداهلل وخــل ــى كــــؤوس عـ ــل ــوي ع ــ صــــراع ق

اليــــــــوم السبــــــــاق الـ 21 للخيـــــــل

تأجيل الدوري 
والكأس “يربك” 

كبار السلة

سبورت

سمو الشيخ عبدالله بن حمد سمو الشيخ سلطان بن حمد   
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المكتب اإلعالمي

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  أشـــاد 
والرياضـــة بالرعايـــة واالهتمـــام الذي 
يوليـــه عاهل البـــالد جاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة تجاه المواطنين 
والمقيميـــن للظروف الصحية الحالية 
التـــي تمـــر بهـــا المملكـــة ودول العالم، 
مشـــيدا المجلس بالجهود التي يبذلها 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، حيث أشـــاد المجلس بهذه 
الخطـــوات التـــي تســـاهم فـــي توفير 
الصحة لجميـــع المواطنين والمقيمين 
في توفير الرعايـــة الصحية المتميزة 
التي تشهدها المملكة وبشهادة دولية 

واسعة.
جـــاء ذلك خـــالل رئاســـة ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة الجتماع المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة، وعدد من األعضاء.
كمـــا أعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة عـــن تقديـــره للرعاية 
الســـامية التـــي يحظى بهـــا القطاعان 
الشـــبابي والرياضـــي مـــن لـــدن عاهل 
البـــالد جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، حيـــث أكد ســـموه أن هذه 
الرعايـــة ســـاهمت بارتقـــاء القطاعين، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  وأن 

والرياضة حريـــص على تحقيق رؤية 
جاللـــة الملـــك بمواصلـــة تقديم ســـبل 
الدعـــم؛ لتحقيـــق اإلنجـــازات لمملكتنا 
الغاليـــة في شـــتى المحافـــل الداخلية 

والخارجية.
ســـمو  اســـتذكر  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مناقب 
المغفور له بإذن هللا الشيخ عيسى بن 
راشـــد آل خليفة النائب الثاني لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
طيـــب هللا ثـــراه، وإســـهاماته البـــارزة 
الخليجـــي والعربـــي  المســـتوى  علـــى 
فـــي  والقـــاري، خصوصـــا  واإلقليمـــي 
الرياضيـــة  بالمؤسســـات  االرتقـــاء 
والشـــبابية بالمملكة عبر تقلده العديد 
من المناصـــب القيادية العليا في تلك 
المؤسســـات، والتـــي تركـــت بصماتـــه 
الواضحـــة التي تشـــهد حاليـــا ازدهارا 
اإلداريـــة  منظومتهـــا  فـــي  وتطـــورا 
األساســـي  الـــدور  بفضـــل  والفنيـــة 
االرتقـــاء  فـــي  لعبـــه  الـــذي  والمؤثـــر 
إلـــى دوره األســـاس  بعملهـــا، إضافـــة 

فـــي وضـــع اللبنـــات للحركة الشـــبابية 
والرياضية في مملكة البحرين ورسم 
إســـتراتيجية تطويرهـــا فـــي العطـــاء 

الشبابي والرياضي.
ووجـــه ســـموه بدراســـة آليـــة تخليـــد 
ذكـــرى المغفـــور لـــه بـــإذن هللا الشـــيخ 
عيســـى بن راشد آل خليفة طيب هللا 

ثراه.
كمـــا صـــادق المجلـــس علـــى محضـــر 
االجتماع الســـابق الـــذي أوضح بنوده 
األمين العام للمجلس الشـــيخ ســـلمان 

بن إبراهيم آل خليفة.
التنفيـــذ  لجنـــة  اســـتعرضت  بعدهـــا 
والتنســـيق والمتابعـــة برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة 
تقرير أوضح أهم ما تم إنجازه خالل 
الفتـــرة الســـابقة يهـــدف إلـــى تطويـــر 
ومنهـــا  والرياضـــة،  الشـــباب  قطـــاع 
اســـتكمال تســـديد مدفوعـــات الدفعة 

الرابعة لمستحقات الرياضيين.
التقريـــر  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
المرئي الـــذي عرضته اللجنـــة برنامج 

تخفيـــف  مجـــاالت  لدراســـة  تكامـــل 
العمـــل،  نطـــاق  ضمـــن  االزدواجيـــة 
والذي عزز التعاون بين وزارة شـــؤون 
الشباب والرياضة مع مختلف الجهات 

الحكومية.
ووجه سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عقـــد اجتمـــاع لوزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي مـــع األمين 
األعلـــى  للمجلـــس  المســـاعد  العـــام 
للشباب والرياضة عبدالرحمن عسكر، 
وعضـــو المجلـــس طـــالل فـــؤاد كانـــو 

فـــي  المـــدارس  تفعيـــل دور  لدراســـة 
نهضـــة الحركـــة الرياضيـــة البحرينية 
المجلـــس  خطـــة  ضمـــن  وإدراجهـــا 

اإلستراتيجية لدورته الحالية.
مـــن جهـــة ثانية، وافـــق المجلس على 
اســـتمرار دعـــم مدينة الشـــباب 2030 
قيـــادات  صناعـــة  فـــي  تســـهم  التـــي 
الشـــباب  باعتبـــار  متميـــزة  شـــبابية 
لعجلـــة  والدافعـــة  المتينـــة  القاعـــدة 
التنميـــة فـــي المملكـــة بالتعـــاون مـــع 

تمكين الشريك اإلستراتيجي. 
كما تطرق المجلس إلى إطالق جائزة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لتمكين الشباب، وتم تكليف المجلس 
بإجـــراء دراســـة شـــاملة بالتعـــاون مع 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
مقتـــرح  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
زهيـــر كازروني حول تدريب الشـــباب 
البحرينـــي لتولـــي المناصـــب االدارية 
في األندية وإعـــداد منصة إلكترونية 
بالتنســـيق مع وزارة شـــؤون الشـــباب 

والرياضة وتمكين.

خالل رئاسة ناصر بن حمد الجتماع المجلس األعلى للشباب والرياضة وبحضور خالد بن حمد

إشادة بالرعاية الصحية واالهتمام الذي يوليه جاللة الملك وسمو ولي العهد

أحمد مهدي

دعم جهود األولمبية الدولية لتحقيق استضافة آمنة ألولمبياد طوكيو 2020
خالد بن حمد يشارك في االتصال المرئي لرؤساء اللجان األولمبية بقارة آسيا

أشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية بالجهود 
التي تبذلها اللجنـــة األولمبية الدولية 
برئاسة األلماني توماس باخ في سبيل 
تحقيق استضافة آمنة لدورة األلعاب 
األولمبية التي ســـتقام بطوكيو 2020 
لجميـــع الرياضييـــن فـــي العالـــم بعـــد 
تفشي فايروس كورونا )كوفيد 19-(، 
مؤكدا ســـموه حرص اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة علـــى ســـالمة رياضييهـــا، 
معربـــا ســـموه عـــن ثقتـــه الكاملـــة في 
قـــدرة اللجنـــة األولمبيـــة الدولية على 
اتخـــاذ القرار المناســـب بشـــأن الدورة 
مع تبقي حوالي 4 شهور على األلعاب 
األولمبية التي ستنطلق من 24 يوليو 

لغاية 9 أغسطس.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركة ســـموه في 
رؤســـاء  الجتمـــاع  المرئـــي  االتصـــال 
بالقـــارة  الوطنيـــة  األولمبيـــة  اللجـــان 
اآلسيوية والذي عقد صباح الخميس 
تومـــاس  برئاســـة   2020 مـــارس   19
بـــاخ وبحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة 
البحرينيـــة محمـــد حســـن  األولمبيـــة 
النصف وبمشـــاركة عدد من الرؤســـاء 
واألمناء العامين للجان األولمبية في 
قارة آسيا لمناقشـــة األوضاع الحالية 

حول وباء كورونا وما ســـيتم اتخاذه 
من إجراءات وقائية صحية.

مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
بالـــدورة  الخاصـــة  التصـــورات  كافـــة 
ومناقشـــة  التأهيليـــة  والتصفيـــات 
أوجه التعاون مـــع االتحادات الدولية 
لأللعـــاب الرياضيـــة لتحديد الشـــروط 
الرياضييـــن  باقـــي  لتأهيـــل  الالزمـــة 
الذين تبلغ نســـبتهم 43 % ســـواء عن 
طريـــق التصنيـــف الدولـــي أو النتائج 
القاريـــة بعـــد اكتمال تأهـــل 57 % من 

الرياضييـــن إلـــى األولمبيـــاد، و إعادة 
ابتـــداء  التأهيليـــة  التصفيـــات  نظـــام 
مـــن شـــهر إبريـــل المقبـــل مـــع مراعاة 
صعوبـــات التنقـــل للتدريـــب وخـــوض 
المنافســـات وإبداء مرونة فيما يتعلق 

بعملية تأهيل الرياضيين.
وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة على أهميـــة اتخاذ القرار وفق 
دراســـة متأنيـــة تأخـــذ فـــي االعتبـــار 
حماية صحـــة جميـــع المعنيين ودعم 
الجهـــود الخاصة باحتـــواء الفايروس 

وحمايـــة مصالح الرياضيين واأللعاب 
األولمبيـــة علـــى حـــد ســـواء، والعمـــل 
واتخـــاذ  وواعيـــة  مســـئولة  بطريقـــة 
كافـــة التدابير من أجل ســـالمة جميع 

المشاركين في ألعاب طوكيو 2020.
كمـــا أكد ســـموه على أهميـــة التواصل 
مـــن  األولمبيـــة  الحركـــة  بيـــن  فيمـــا 
واتحـــادات  وطنيـــة  أولمبيـــة  لجـــان 
دوليـــة واللجنـــة المنظمـــة لألولمبيـــاد 
لتبـــادل  والرياضييـــن  اليابـــان  فـــي 
المعلومـــات والتطـــورات مـــع ضرورة 
التواصل المســـتمر مع منظمة الصحة 
العالـــم  حـــول  والحكومـــات  العالميـــة 
التخـــاذ الخطوات والتدابيـــر الالزمة، 
وذلك بهدف إقامـــة األلعاب األولمبية 
بشـــكل مثالـــي وآمـــن، كمـــا أكـــد علـــى 
أهميـــة تضافـــر المجتمعـــات الدوليـــة 
والتضامـــن بين كافة عناصـــر الحركة 

األولمبية لمواجهة هذا الفايروس.
وأثنى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى الجهـــود التي يقـــوم بها 
فريـــق العمل الـــذي يتألف مـــن اللجنة 
األولمبيـــة الدوليـــة ومنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة واللجنـــة المنظمـــة لطوكيـــو 
2020 والســـلطات اليابانيـــة وحكومة 
طوكيـــو، متمنيـــا أن تقام الـــدورة في 
أحســـن الظـــروف لتأمين بيئـــة مثالية 

للرياضيين.

سمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الدرجـــة  دوري  أنديـــة  اســـتوفت 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
معيـــار   ،2019-2020 الرياضـــي 
مشـــاركة الالعبين تحـــت 21 عاما، 
وذلـــك بعـــد مـــرور 16 جولـــة علـــى 

المنافسات.
ومعيار اســـتيفاء قانـــون تحت 21 
هو مشـــاركة أي عدد مـــن الالعبين 
 810 لمـــدة  الجنســـية  بحرينيـــي 

جميـــع  فـــي  دقائـــق 
مباريات الدوري، كما 
يســـتثنى مـــن ذلـــك 

مباريات الملحق.
وأظهـــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
اإلحصائية األخيرة 

عنهـــا  أعلـــن  التـــي 
البحرينـــي  االتحـــاد 

اســـتيفاء  القـــدم،  لكـــرة 
جميـــع األنديـــة التســـعة في 

مسابقة الدوري لمعيار المشاركة.
متذيـــل  التضامـــن  نـــادي  ويأتـــي 
الترتيـــب باعتبـــاره الفريـــق األعلى 
إشراكا لالعبين على مستوى العدد 
والدقائق، إذ شارك في صفوفه 11 
العبـــا تحـــت 21 عاما، وذلـــك لمدة 

3927 دقيقة.
ويأتـــي نـــادي االتفاق بعـــد ذلك، إذ 
8 العبيـــن وبمـــا مجموعـــه  أشـــرك 
3925 دقيقـــة، فـــي حيـــن أن نادي 

المالكيـــة أشـــرك 10 العبيـــن، ولكن 
بعـــدد أقل مـــن الدقائق بلـــغ 2293 

دقيقة.
وأشـــرك نادي سترة 5 العبين لمدة 
2158 دقيقة، ولنادي مدينة عيسى 
شارك 3 العبين لمدة 1940 دقيقة، 
في حين شـــارك مع نادي االتحاد 4 

العبين لمدة 1892 دقيقة. 
3 العبيـــن  نـــادي قاللـــي  وأشـــرك 

لمدى 1062 دقيقة.
ويعتبـــر ناديا البديع 
األقـــل  والبحريـــن 
مســـتوى  علـــى 
الدقائـــق المســـجلة، 
إذ شـــارك مع البديع 
5 العبين لمدة 857 
دقيقـــة، فيما شـــارك 
مـــع البحريـــن 5 العبين 
بلغـــت  بمـــدة  ولكـــن  أيضـــا 

815 دقيقة.
واستحدث االتحاد البحريني لكرة 
الالعبيـــن  القـــدم قانـــون مشـــاركة 
تحت 21 عاما في مسابقات الكبار 
قبـــل موســـمين، والموســـم الحالي 
هـــو الثالـــث فـــي التطبيـــق. وتوقع 
ال  الـــذي  النـــادي  علـــى  مخالفـــات 
يستوفي معيار المشاركة، إذ يغرم 
النـــادي 5 آالف دينـــار بحريني، كما 

تخصم منه 3 نقاط.

أندية “الثانية” تستوفي قانون “تحت 21”

جانب من االجتماع

تأكيدا لما نشره “البالد سبورت” قبل 
عـــدة أيـــام، قـــرر االتحـــاد البحرينـــي 
مباريـــات  تأجيـــل  الطائـــرة  للكـــرة 
الدور نصـــف النهائي لمســـابقة كأس 
ســـمو ولـــي العهـــد والتـــي كان مقررا 
لهـــا أن تقـــام يـــوم الثالثـــاء المقبـــل 
24 مـــارس بيـــن المحـــرق وداركليب 
ويوم األربعاء 25 مارس بين األهلي 

والنجمة.

وجـــاء فـــي التعميـــم الرســـمي الـــذي 
أصـــدره االتحـــاد إلـــى كافـــة األندية 
وحصل “البالد ســـبورت” على نسخة 
منـــه “تنفيذا للقـــرارات الصـــادرة من 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفايروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19-( برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهـــد األميـــن، وكذلـــك البيان 
الشـــباب  شـــئون  وزار  عـــن  الصـــادر 
والرياضة بشأن وقف ممارسة جميع 

األلعـــاب الرياضيـــة بداخـــل الصاالت 
المغلقـــة، فقـــد تقرر تأجيـــل مباريات 
نصـــف نهائي كأس ســـمو ولـــي العهد 

حتى إشعار آخر..”.
ويعتبـــر هذا التأجيل هـــو الثالث بعد 
التأجيـــل  بعمليـــة  االتحـــاد  قـــام  أن 
مرتين في وقت ســـابق لذات السبب 
وذلـــك حفاظا على ســـالمة الالعبين 

والحكام والمدربين واإلداريين.

ولـــم يتبيـــن لغايـــة اآلن مـــا إذا كان 
االتحـــاد يعتزم تأجيل المباريات إلى 
الموســـم القـــادم أو اقامتهـــا في هذا 
الموســـم في حـــال إلغاء قـــرار وقف 
ممارســـة جميـــع األلعـــاب الرياضيـــة 
داخل الصاالت المغلقة، حيث ترغب 
األنديـــة الوطنيـــة بتحديـــد الموقـــف 
إلغـــاء عقـــود  لهـــا  ليتســـنى  النهائـــي 

العبيها بالترضية أو اإلبقاء عليها.

تأجيل نصف نهائي كأس ولي العهد للطائرة

من منافسات الدور التمهيدي لكأس ولي العهد هذا الموسم

حسن علي



في إطار اإلجراءات االحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا )كوفيد 19(، وحفاًظا على سالمة الجميع، أصدر 
رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشــار عبدهللا البوعينين، قراًرا إدارًيا رقم )11( لســنة 
2020 بتأجيل جميع جلسات المحاكم لمدة أسبوع كامل، وذلك خالل الفترة من يوم األحد الموافق 22 مارس وحتى 

26 مارس 2020م، على أن يتم إخطار أطراف الدعاوى بالمواعيد الجديدة بالرسائل النصية أو عن طريق البريد. 

وجـــاء فـــي قـــرار نائـــب رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للقضـــاء، أنـــه يســـتثنى مـــن ذلـــك 
الطعـــون أمام محكمة التمييـــز، والدعاوى 
المستعجلة المدنية والشرعية، واستئناف 
قـــرارات اإلفـــراج عن الموقوفيـــن، والنظر 
في تجديد الحبس االحتياطي، والدعاوى 

التي يجرى نظرها بالوســـائل اإللكترونية، 
والطلبات التي تقدم بالوسائل اإللكترونية 
إلـــى محاكـــم التنفيذ، ونظـــر الطلبات أمام 
الدعـــوى  وإدارة  العقـــاب،  تنفيـــذ  قاضـــي 

المدنية والتجارية والعمالية. 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 

التدابيـــر  اتخـــاذ  علـــى  الحـــرص  للقضـــاء 
الوقائية لحماية سالمة وصحة المحامين 
جانـــب  إلـــى  والمراجعيـــن،  والمتقاضيـــن 
ضمـــان حفظ حقوق ومصالـــح المواطنين 
والمقيمين وكفالة جميع الضمانات والمدد 

المقررة قانوًنا.

ولفـــت البوعينيـــن إلـــى أن جميـــع القضاة 
ســـيكونون علـــى رأس العمـــل فـــي الفترة 
إعـــادة  بأعمـــال  للقيـــام  إليهـــا  المشـــار 
تنظيـــم العمـــل ومتابعة الطلبـــات المقدمة 
إلكترونًيـــا.  ويأتي ذلك فـــي إطار التمهيد 
 2020 لســـنة   )10( رقـــم  القـــرار  لتنفيـــذ 
المؤرخ 18 مارس 2020 بشأن اإلجراءات 
القضائيـــة االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا؛ بهـــدف إعـــادة تنظيـــم 
عمـــل المحاكم وإعـــادة جدولة جلســـاتها، 
إذ ســـيتم تقليص عدد الجلســـات، وتقليل 

جلســـة،  لـــكل  المتداولـــة  الدعـــاوى  عـــدد 
وتحديـــد مـــدد للتأجيـــالت.  وأكـــد القـــرار 
علـــى اســـتمرار تلقـــي الطلبـــات المقدمـــة 
مـــن خالل الخدمـــات اإللكترونية الخاصة 
بالمحاكـــم التجارية فـــي أول درجة، التي 
تشمل تســـجيل الدعوى ورفعها، وتسديد 
رســـومها، وإرســـال اإلعالنـــات القضائيـــة، 
وتقديـــم المذكـــرات وتبادلهـــا، والطلبـــات 
والـــرد عليهـــا، وتعييـــن الخبـــراء وتقديـــم 

تقاريرهم، وصواًل إلى إصدار األحكام. 
وكذلـــك الخدمـــات اإللكترونيـــة للمحاكـــم 

المدنية والشـــرعية، والتي توفـــر إمكانية 
تقديـــم المذكـــرات، والطلبـــات أثناء ســـير 
عـــن  االســـتعالم  إمكانيـــة  مـــع  الدعـــاوى، 
تفاصيـــل الدعـــوى، إلـــى جانـــب الخدمات 
اإللكترونيـــة لمحاكـــم التنفيـــذ، التي تتيح 
فتـــح ملفـــات التنفيـــذ وتقديـــم الطلبـــات 

وتلقي الرد عليها ودفع المبالغ المطلوبة.

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

تأجيل جلسات المحاكم أسبوعا كامال
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة و”الـــمـــســـتـــعـــجـــلـــة” ــبـ ــلـ ــطـ ــاء الـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
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بنت ترفع دعوى ضد والديها إلسقاط حضانة إخوتها عن األم
القطـــاف  علـــي  المحامـــي  صـــرح 
الكبـــرى  الشـــرعية  المحكمـــة  بـــأن 
االســـتئنافية أيـــدت رفـــض دعوى 
مرفوعـــة مـــن بنـــت ضـــد والديهـــا 
للمطالبة بإســـقاط حضانة إخوتها 
عـــن األم وإلزامهـــا بالنفقـــة عليهـــا 
وعلـــى أخوتها، وذلك بســـبب عدم 

اإلنفاق كما تدعي.
وقـــال إن هـــذه الدعـــوى تعـــد مـــن 

الدعاوى النـــادرة، ذلك على اعتبار 
والديهـــا  اختصمـــت  البنـــت  أن 
مجتمعيـــن، وهو مـــا يعتبر محضا 
عقـــوق بهما وخصوصا بـــأن وقائع 
الدعوى تشـــير إلـــى محض افتراء 
على األم المدعـــى عليها خصوصا 

فضال عن األب.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن البنت 
المدعية زعمت بأنه ال يتم اإلنفاق 
عليهـــا وعلى إخوتهـــا، بينما الواقع 
هـــو أن المدعيـــة وأخوتهـــا طلبـــة 

جامعيـــون وأخوهـــم األصغـــر في 
مدرسة خاصة، وأن والدهم يلتزم 
بسداد الرسوم لمدرسته، فضال عن 
أن المدعية تمتلك ســـيارة حديثة 
اســـتخرجتها لهـــا والدتهـــا لتقضي 
حوائجهـــا وحوائـــج إخوتهـــا، كون 
األم قـــد تزوجت مـــن رجل أجنبي 
عن األبناء ومعروف بحسن الخلق 
ويتواجد بمنزل منفصل تماما عن 

المدعية وإخوتها.
وقـــرر القطـــاف، بأن هـــذه الدعوى 

قـــد أحزنـــت كل من نما إلـــى علمه 
وقائعهـــا، وذلـــك دليـــل علـــى مدى 
المجتمـــع  وامتعـــاض  احتقـــار 
لتصـــرف هـــذه البنت، علـــى الرغم 
فـــي  لحقهـــا  اســـتخدامها  مـــن 
أن  إال  للقانـــون،  وفقـــا  التقاضـــي 
هذا االســـتخدام يوصف بأنه “غير 
حميـــد”، إذ ليـــس كل حـــق مقبول 
اســـتعماله، وذلك مـــن وجهة نظره 
وكـــذا وجه نظـــر المجتمع الرافض 

لإلساءة لألبوين.

مرحلـــة  فـــي  األبنـــاء  دعـــا  كمـــا 
المراهقـــة والشـــباب باالبتعـــاد عما 
يســـيء ألنفســـهم ولوالديهـــم وأن 
مجـــال  فـــي  ويجتهـــدوا  يســـعوا 
بـــر الوالديـــن وليـــس عقوقهـــم أو 
انتقـــاص ألي مـــن حقوقهـــم وذلك 
التزاما بشريعتنا اإلسالمية الغراء 
الوالديـــن  بـــر  التـــي تحـــض علـــى 
القرآنيـــة  باألدلـــة  ثابـــت  هـــو  كمـــا 
واألحاديث النبوية المعروفة وكذا 

علي القطافسير الصالحين.

براءة مقيم من استئجار فيراري لمدة شهر بـ 35000 دينار
ألغــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانيــة )بصفتهــا االســتئنافية( عقوبة الحبس لمدة ســنة واحدة مــع النفاذ وغرامة 
1000 دينــار واإلبعــاد نهائيــا عــن البــالد بحــق مقيــم متهم باســتئجار ســيارة من نــوع فيراري لمدة شــهر واحــد بقيمة 
إجمالية بلغت 35 ألف دينار حاول دفعها عن طريق “األوفالين”، فاكتشــفت الشــركة المالية مصدرة البطاقة العملية 
االحتياليــة قبــل إتمامهــا، وقضــت مجددا ببراءة المتهم مما نســب إليــه من اتهام؛ نظرا إلــى أن مهمته اقتصرت على 
اســتالم تلــك الســيارة فقط والتي أوضح له شــخص آخر أنهــا مدفوعة القيمة اإليجارية للمحــل المجني عليه، وقدم 

تسجيالت صوتية تثبت ذلك، كما أكد خبير التزوير والتزييف أنه لم يوقع على أي من أرصدة الدفع.

النيابـــة العامـــة أحالـــت المتهـــم  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 26 
مجهـــول  وآخـــر  شـــرع   ،2019 يوليـــو 
باالســـتيالء دون مســـوغ قانونـــي علـــى 
بـــاألوراق  القـــدر  المبيـــن  النقـــدي  المبلـــغ 
وذلـــك  الماليـــة،  للشـــركة  والمملـــوك 
باالســـتعانة بطـــرق احتياليـــة، وقد خاب 
أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو 
اكتشـــاف المجني عليها األمـــر قبل إتمام 

الجريمة.
وتتمثـــل التفاصيـــل التي أنكرهـــا المتهم 
أثناء التحقيق معه حسبما جاءت بحكم 

محكمة أول درجة في أن المتهم بتاريخ 
26 يوليـــو 2019 شـــرع فـــي االســـتيالء 
للشـــركة  المملـــوك  النقـــدي  المبلـــغ  علـــى 
احتياليـــة،  بطـــرق  باالســـتعانة  الماليـــة 
حيث تواصل مع مكتب تأجير السيارات 
المشـــار إليه وطلب من موظـــف المكتب 
اســـتئجار ســـيارة مـــن نوع فيـــراري 488 
طـــراز 2017 أو 2018 لمـــدة شـــهر واحد، 
وعندما قرر له موظف المكتب بأن قيمة 
استئجار تلك السيارة للمدة المطلوبة هو 
35000 دينار قام المتهم بإعطائه بيانات 
ومعلومات بطاقة بنكية ائتمانية أجنبية 

وطلب من ســـحب مبلغ األجرة كامال عن 
طريـــق نظـــام “األوفاليـــن” بعدما أرشـــده 
عن طريـــق الهاتف على طريقة الســـحب 
بهـــذا النظـــام، وقـــد خـــاب أثـــر الجريمـــة 
لســـبب ال دخل إلرادته فيه وذلك بســـبب 
اكتشـــف الشـــركة الماليـــة الواقعـــة قبـــل 
إتمـــام الجريمـــة واســـتالم الســـيارة مـــن 

المحل.
وبالتحقيـــق مـــع المتهم اعتـــرف بأن أحد 
أصدقائـــه اتصل بـــه وطلب منـــه التوجه 
إلـــى معـــرض تأجيـــر ســـيارات معـــروف 
بمنطقة الرفاع، واســـتالم سيارة من نوع 

فيـــراري 488 مؤجـــرة لمدة شـــهر، وأبلغه 
بإبقـــاء الســـيارة لديـــه طوال تلـــك المدة، 
وكذلك سيارتين من نوع رنج روفر طراز 

2018، وبقيمة إجمالية 65000 دينار.
وأضـــاف أن ذلك الصديـــق أبلغه بحضور 
مســـتثمر بعد يومين إلى مملكة البحرين 
بالســـيارة  المطـــار  فـــي  مقابلتـــه  وعليـــه 
المؤجـــرة، ولذلـــك توجـــه باليـــوم التالـــي 
بطاقـــة  هنـــاك  الموظـــف  وســـلم  للمحـــل 

الهويـــة ورخصة القيـــادة الخاصة به؛ من 
أجـــل اســـتالم الســـيارة، وقـــام بالتوقيـــع 
علـــى عقد اإليجـــار، إال أن موظف مكتب 
منتهيـــة  رخصتـــه  إن  لـــه  قـــال  التأجيـــر 
وال يمكنـــه تســـليمه الســـيارة وألغى عقد 
اإليجـــار. ونفى أن يكـــون على علم بمبلغ 
إيجـــار الســـيارة؛ ألنه لم يقـــم بدفع المبلغ 
التـــي  االئتمانيـــة  بطاقتـــه  طريـــق  عـــن 
بحوزتـــه، إذ إن صديقـــه أبلغـــه بـــأن مبلغ 

وأن  مســـبقا،  مدفـــوع  الســـيارة  إيجـــار 
عقـــد اإليجار ســـيكون باســـمه؛ نظـــرا إلى 
أن الســـيارة ســـتكون تحـــت مســـؤوليته، 
وأنه ســـيكون الســـائق الخـــاص بصديقه 
المســـتثمر. وثبت بتقرير خبيـــر التزييف 
والتزويـــر أن المتهـــم ليـــس هـــو المحـــرر 
للتوقيعين المنســـوبين إليه على رصيدي 
الدفـــع وإنمـــا هما توقيعان مـــزوران عليه 

تقليدا ألحد توقيعاته الصحيحة.
كمـــا أن المحكمـــة اطمأنت إلنـــكار المتهم 
الـــذي عـــزز دفاعـــه بتســـجيالت صوتيـــة 
صادرة من أحد األشـــخاص - الذي وجهه 
الســـتئجار الســـيارة - أكد فيها عدم علمه 
بالواقعـــة وطريقـــة الدفـــع محـــل االتهام، 
وأن شـــخصا آخـــر هـــو من قـــام بهـــا وأن 
مهمتـــه اقتصـــرت على اســـتالم الســـيارة 
المســـتأجرة مدفوعـــة القيمـــة اإليجارية 
للمحل المجني عليه، وانتهت إلى القضاء 
بإلغـــاء العقوبـــة المقضـــي بهـــا والقضـــاء 

مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

15 عاما لـ 3 وافدين حاولوا تهريب المخدرات عبر المطار
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى ثالثة شبان وافدين بسجنهم لمدة 15 سنة وبتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار، إضافة 
لتغريــم اثنيــن منهــم مبلــغ 50 دينــارا إضافية؛ وذلــك لنقلهم وجلبهم مــادة الهيروين المخــدرة والمؤثر العقلــي الميتامفيتامين 
بقصــد االتجــار فيهــا لصالــح آخر مقيــم في بالدهم وحيازة اثنين منهم لمواد إباحية في هواتفهــم النقالة، كما أمرت المحكمة 

بإبعادهم نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات. 

وقالت المحكمة في أســـباب حكمها أنه 
ونظـــرا لظـــروف الدعـــوى ومالبســـاتها 
فإنها تأخذ المتهمين بقســـط من الرأفة 
وتنـــزل بعقوبـــة جريمـــة جلـــب المـــواد 
الحـــد  إلـــى  االتجـــار  بقصـــد  المخـــدرة 
الـــوارد بالمنطوق عمـــال بحقها المخول 
لهـــا بمقتضـــى المـــادة )72( مـــن قانـــون 

العقوبات.
وذكرت المحكمة فـــي حكمها أن وقائع 
معلومـــات  أن  فـــي  تتحصـــل  القضيـــة 
وردت للشـــاهد األول بالقضيـــة -مالزم 
أول- أكدتهـــا تحرياتـــه الســـرية، تفيـــد 
قيـــام المتهمين الثالثـــة بتكوين وإدارة 
شـــبكة عمل في جلب المـــواد المخدرة 
-مطـــار  الجـــوي  المنفـــذ  طريـــق  عـــن 
البحريـــن الدولـــي- بقصـــد االتجـــار بها 
بداخـــل مملكـــة البحريـــن، حيـــث يقوم 
المتهـــم األول بجلبهـــا للبـــالد ويســـلمها 
اللذيـــن  والثالـــث،  الثانـــي  للمتهميـــن 

يروجانهـــا فـــي المملكة بقصـــد االتجار، 
وأنهـــم اتفقـــوا على قيـــام المتهم األول 
بجلـــب كمية مـــن تلك المـــادة المخدرة 

عن طريق المطار.
وبتاريـــخ 29 أغســـطس 2019 أبلغهـــم 
األول أنه ســـيصل للبحرين في الساعة 
المـــالزم  فاســـتصدر  مســـاء،   5:30
أول إذنـــا مـــن النيابـــة العامـــة لضبطهم 
وتفتيش شخصهم ومســـاكنهم، ونفاذا 
لذلـــك اإلذن توجـــه إلى مطـــار البحرين 
الدولـــي ومرر تلـــك المعلومات وصورة 
المتهم األول إلى إدارة الجمارك، ونسق 

معهم في تأمين المداخل والمخارج.
وبعـــد هبـــوط الطائـــرة شـــوهد المتهـــم 
األول فحولـــه شـــاهد اإلثبـــات الثانـــي 
ضابـــط الجمـــارك إلـــى المســـار األحمـــر 
وفتـــش أمتعتـــه تفتيشـــا دقيقـــا، حيث 
عثـــر علـــى كتابين مشـــبعين بمادة ثبت 
معمليـــا أنهـــا الميتامفيتاميـــن المؤثـــرة 

ثبـــت  أخـــرى  بمـــادة  وملوثيـــن  عقليـــا 
معمليـــا أنها لمـــادة الهيرويـــن المخدرة، 
وكذلـــك حقيبـــة كانـــت قاعدتهـــا ملوثة 
بمـــادة ثبت معمليا أنها مـــادة الهيروين 

المخدر.
لمكتـــب  وبعـــد إحالتـــه والمضبوطـــات 
قـــرر  بالمطـــار،  المخـــدرات  مكافحـــة 
المتهـــم األول للشـــاهد األول أنـــه جلب 
الثانـــي  المتهـــم  لصالـــح  المضبوطـــات 
الـــذي حضـــر لقاعـــة المطار الســـتقباله، 
فتـــم القبض عليه، وبســـؤال الثاني عن 
المتهـــم الثالـــث أجـــاب بأنـــه ينتظر في 
مواقـــف الســـيارات الخاصـــة بالمطـــار، 

فقبض عليه هو اآلخر.
بعدهـــا توجه المـــالزم أول رفقـــة أفراد 
الشـــرطة والمتهميـــن الثانـــي والثالـــث 
إلى مســـكن المتهمين لتفتيشهما، وفيه 
تـــم العثور علـــى كيس شـــفاف به مادة 
الميتامفيتاميـــن وميزانيـــن حساســـين 

ملوثيـــن بمادة بيضاء ثبـــت معمليا أنها 
وأكيـــاس  الميتامفيتاميـــن  الهيرويـــن 
شـــفافة جديدة يعتقد اســـتخدامها في 

وزن وبيع المواد المخدرة.
والثالـــث  الثانـــي  المتهمـــان  واعتـــرف 
أنهمـــا حازا ونقـــال مواد مخـــدرة بقصد 
االتجـــار حوالي 10 مرات، بأن اتفقا مع 
آخـــر مجهـــول مقيـــم في بالدهمـــا على 
أن يقـــوم المجهـــول بجلبهـــا لهمـــا إلـــى 
مملكـــة البحريـــن ومـــن ثـــم يتوليـــا هما 
نقلهـــا وتوزيعهـــا بالداخـــل؛ مقابل مبالغ 
ماليـــة يدفعها لهما عـــن طريق حواالت 
إلى ذويهما في دولتهم، بعد أن يرســـل 
فيأخذانهـــا  وجودهـــا  موقـــع  إليهمـــا 
يتواصـــل  ثـــم  بهـــا، ومـــن  ويحتفظـــان 

معهمـــا ويطلـــب منهمـــا أن ينقـــال كمية 
معينـــة إلـــى المكان الذي ســـوف يدلهما 
عليه، فيقومان بوزنها بميزان حســـاس 
ويضعانها في أكيـــاس صغير وينقالنها 
إلـــى الموقـــع المتفـــق عليهـــا ويخبئانها 
فيـــه ومن ثم يصورانهـــا وكذلك الموقع 
ويرســـلون الصور والعنوان له فيرسلها 
المجهول بدوره إلى األشـــخاص الذين 
لهـــا  اســـتالمهم  وعنـــد  سيســـتلمونها، 
يرســـلون له قيمتها عن طريق حواالت 

نقدية.
األول  المتهميـــن  هاتفـــي  وبتفريـــغ 
والثانـــي تبيـــن احتواؤهمـــا علـــى مواد 
اباحية عبارة عن صور ومقاطع فيديو.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وكانـــت 

للمحاكمـــة على اعتبار أنهم في غضون 
عام 2019، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهمـــون جميعـــا: جلبـــوا بقصـــد 
المخـــدرة  الهيرويـــن  مـــادة  االتجـــار 
والمؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن فـــي 

غير األحوال المرخص بها قانونا.
والثالـــث:  الثانـــي  المتهمـــان  ثانيـــا: 
مـــادة  االتجـــار  بقصـــد  ونقـــال  حـــازا 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة  الهيرويـــن 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن 

المرخص بها قانونا. 
ثالثـــا: المتهمـــان األول والثانـــي: حـــازا 
تقنيـــة  وســـيلة  فـــي  إباحيـــة  مـــواد 

المعلومات. 
المحكمـــة  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
بمعاقبة المتهم األول بالســـجن 15 سنة 

غرامة 5000 دينار، 
ســـنة   15 والثالـــث  الثانـــي  وبمعاقبـــة 
وغرامـــة 5000 دينار عـــن تهمتي جلب 
ونقـــل المـــواد المخـــدرة بقصـــد االتجار 
لالرتبـــاط، وأمـــرت بتغريـــم المتهميـــن 
عـــن  دينـــارا   50 مبلـــغ  والثانـــي  األول 
تهمـــة حيازة مـــواد إباحيـــة، وبإبعادهم 
جميعـــا نهائيـــا عن مملكـــة البحرين بعد 
تنفيـــذ العقوبة المقضـــي بها وبمصادرة 

المضبوطات.

عبدالله البوعينين

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بنا

للمناهـــج  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــدت 
واإلشـــراف التربـــوي بـــوزارة التربية 
والتعليـــم أحـــام العامـــر أن الـــوزارة 
انتهت خـــال األســـبوعين الماضيين 
درســـا   333 وتحميـــل  إعـــداد  مـــن 
إلكترونيـــا، منهـــا 66 للتربية الخاصة 
و37 للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي، فضا 
إلكترونيـــا،  تعليميـــا  إثـــراء   62 عـــن 
التعليمـــي  المحتـــوى  فـــي  ورفعهـــا 
وبوابتهـــا  الـــوزارة  بموقـــع  الرقمـــي 
األبنـــاء  منهـــا  ليســـتفيد  التعليميـــة؛ 

الطلبة بمختلف مراحلهم الدراســـية، 
ولتعزز ما تحويه البوابة من محتوى 

تعليمي رقمي متنوع.
 وأضافت العامر أن العمل مستمر على 
إنتاج مزيـــد من الدروس واإلثراءات 
المتصلـــة بمختلف المقـــررات، من 45 
فريقـــا شـــكلتهم الـــوزارة، مـــع العمـــل 
علـــى تصويـــر دروس مرئية متنوعة، 
لبثها عبر تلفزيون البحرين، بالتعاون 
مـــع وزارة شـــؤون اإلعـــام، وربطهـــا 

بقنوات عبر موقع “يوتيوب”.

تحميل 333 درًسا عبر البوابة التعليمية

هدايا عيد األم تنعش محالت الذهب
بعضهـــا يقـــدم خدمـــة التوصيـــل للمنـــزل مجانـــا تفاديـــا للتجمعـــات

انتعشــت محــات بيــع الذهــب والمجوهــرات بمناســبة االحتفــال بيــوم 
األم وشــراء هديــة إلــى “ســت الحبايــب”. وجالــت عدســة “البــاد” بســوق 
مــن  العديــد  ووجــود  بالمحــات،  الزحمــة  اســتمرار  وتبيــن  جدحفــص، 

العروض التي تقدمها المحات للمشترين للمعدن األصفر.

بالمحـــات  العـــروض  أبـــرز  ومـــن 
الخواتـــم  بيـــع  األم  يـــوم  بمناســـبة 
واألســـوار  والساســـل  والعقـــود 

واألطقم بأسعار تنافسية.
وقال أصحاب محـــات لـ “الباد” إن 
حجـــم المبيعات حافظ علـــى معدله 

الطبيعـــي مـــع تأثـــر محـــدود بســـبب 
األوضـــاع األخيـــرة التـــي حـــدت من 

حركة المجتمع باألسواق العامة.
خدمـــة  المحـــات  بعـــض  وفعلـــت 
التوصيـــل المجانـــي للمنـــزل؛ لتفادي 
موضوع التواجد بالتجمعات العامة.

صناديق جمع المالبس بين سيف البلدية ورحمة “التنمية”
صناديــق جمــع المابس تنتشــر بكثافة بمختلــف مناطق البحرين، 
ولكنها تواجه بعض المواقف المناهضة والمطالبة بإزالتها. ويقود 
المطالبــة بهــذه الفتــرة عضــو المجلس البلــدي للمنطقــة الجنوبية 
إيمــان القــاف، التــي ترى إن بعض هــذه الصناديق تخالف قانون 

إشغال الطرق.

وطالبت القاف وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني بتفعيل القانون، وإزالة 

الصناديق المخالفة.
البلديـــة  عـــام  مديـــر  رد  وجـــاء 
ســـريعا  عبداللطيـــف  عاصـــم 
أن  للمجلـــس،  ســـابق  باجتمـــاع 
البلدية ألصقت إشـــعارات اإلزالة 
علـــى الصناديـــق المخالفة، ولكن 
وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان طلـــب تأجيـــل 
أعمال اإلزالة، حتى يتم االنتهاء 
من وضع المعايير واالشتراطات 

الخاصة بها.
الصناديـــق  ملكيـــة  وتعـــود 
ومعظمهـــا  أهليـــة  لجمعيـــات 

خيرية.

القالف تطالب 
بإزالتها.. وحميدان 
يطلب مهلة لوضع 

معايير خاصة بها
إيمان القالف

محرر الشؤون المحلية  |  تصوير خليل إبراهيم

المدينة الخضراء
Û  أماط وزير األشغال والبلديات اللثام في إحدى جلسات النواب عن ضياع

فــرص اســتغال عــدد مــن األراضــي الزراعيــة المؤجــرة فــي هــورة عالــي، 
والعمل على مراجعة عقود استثمارها.

Û  باتــت منطقــة هورة عالي واحدة من أهم الفرص المتبقية إلنعاش القطاع
الزراعــي فــي مملكــة البحريــن بعــد التراجــع الكبيــر الــذي شــهدته الرقعــة 

الخضراء في المملكة أمام عجلة الزحف العمراني.
Û  جهــود حثيثــة تبذلهــا الجهــات المعنيــة بتنميــة القطــاع الزراعــي لتحقيــق

االســتغال األمثــل لهــذه المنطقة، والتي تمخض عنها إنشــاء ســوق دائمة 
للمزارعيــن، وإبــرام عقود انتفاع مــع 19 مزارعا بحرينيا، إضافة إلى إقامة 

مبنى للمختبرات الزراعية، وآخر للحاضنات الزراعية.
Û  قبل نحو عقد من الزمان كانت مساحة األراضي الزراعية في المملكة تبلغ

6400 هكتــار. أمــا اليــوم، فإن إجمالــي الرقعة الصالحة للزراعــة ال يتجاوز 
3700 هكتار، منها 2175 هكتارا مصنفا زراعيا و1600 هكتار غير مصنف.

Û  إن غيــاب تشــريع يحمــي األراضــي الزراعيــة القائمــة وتراجعها أمــام رياح
التوســع العمرانــي يتطلــب انطــاق مبــادرات تعيــد تصنيــع هــذا القطــاع، 

كقطاع جاذب ومشجع على االستثمار.
Û  لــم يعــد األمــن الغذائــي هدفــا كافيــا لضمــان اســتمرار واســتدامة القطــاع

الزراعــي، إذ بــات مــن الضروري األخذ فــي االعتبار دعم القيمة الســياحية 
لهذا القطاع، وغرس بذور النشاط الزراعي كثقافة حية في المجتمع. 

Û  هــورة عالــي فرصــة ثمينــة لقيــام مدينــة خضراء ترســم أنموذجــا معاصرا
يعيــد الحيــاة للقطــاع الزراعــي، كقطاع ســياحي وثقافي إلــى جانب دوره 

األساسي في تحقيق األمن الغذائي.
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حاول أن تصحح أوضاعك في محيط العمل.

تراجع عن قراراتك الخاطئة هذا أفضل كثيًرا.

ال تدخل نفسك في مشكالت أكبر من طاقتك.

ال تندم على معروف قدمته مهما رأيت.

ال تجعل تلك المواقف تزعجك، انت أكبر من 
ذلك.

ال تجعل ضغوط العمل تؤثر عليك كثيرا.

أنت تحتاج إلى الراحة واالبتعاد عن التوتر.

ستعيش يوًما هادئ بال صراعات ومشاكل.

أنت ذو مشاعر مرهفة وحساسة وطيبة.

حاول تجنب افتعال المشاكل مع زمالئك في 
العمل.

أنت بحاجة إلى أن تكون أكثر مسؤولية تجاه 
المواقف.

عليك أخذ الحذر من بعض األشخاص من حولك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1815
 نــابــلــيــون بــونــابــرت يــعــود إلــى 
فــي جزيرة  منفاه  مــن  بــاريــس 
ــدأت فــتــرة 100 يــوم  ــ إلـــبـــا، وبـ
بناء  ــادة  إعــ فيها  ــاول  حـ الــتــي 

إمبراطوريته.

أطلــق الفنــان عبداللــه بوشــهري تغريــدة، أعلــن فيها 
خبــر تمديد الحجــر الصحي، وانتقاله مــن “الكوت” إلى 
منتجعــات الخيــران مدة 10 أيام مقبلة، ما تســبَّب في 
ســيل من التعليقات، مع التمنيات بالعودة الســريعة 

لألهل والجمهور. وقال بوشــهري: أعتقــد أنني محظوظ 
ف منه الناس، فأنا أخضع لرعاية  بالحجر الصحي، الذي يتخوَّ

صحية على أعلى مســتوى، لضمان سالمتي وسالمة أسرتي وأصدقائي، وكل 
من أتعامل معهم، وإن شاء الله أعود قريبا لممارسة حياتي الطبيعية.

أشعلت الفنانة زينة مواقع التواصل االجتماعي، بعدما 
نشــرت عبــر خاصيــة القصــص المصــورة الملحقة 
بحسابها الشخصي على “انستغرام” صور عدة، توجه 
فيها رســالة إلى جمهورها، وقالت “يا ريت لما نصحى 

الصبح نبعــت للناس صبــاح الخيــر األول، وبعد نص 
ساعة نبعت األخبار الســلبية اللي بتتعب األعصاب، إحنا 

مش ناقصين.. جيل تعبان، بنخلص من كوارث بنالقي وباء.. ربنا يستر علينا 
وعلى أوالدنا”. ونشرت صورة لوالدها الراحل ووجهت له رسالة مؤثرة.

علــق الفنــان حســين فهمي، علــى انتشــار فيروس 
كورونا بســرعة كبيرة في أنحــاء العالم كافة “أنا من 
الناس التي تقتنع بنظرية المؤامرة في أي شيء في 

الحياة”.
وقال فهمي، في حواره مع اإلعالمية إيمان الحصري، 

في برنامج “مســاء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم 
سي”: إن هناك العديد من األفالم التي تم إنتاجها وتتحدث عن فيروسات 

تظهر تسبب هالكا للبشرية وتؤدي إلى تدمير االقتصادات.

كورونا مؤامرةرسالة زينةحجر “بوشهري”
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فــي خــطــوة الفــتــة وبــعــد انشغال 
العالم بفيروس كورونا الذي حصد 
الوفيات ســواء في  كبير من  عدد 
ووهـــــان الــصــيــنــيــة بــــؤرة الـــوبـــاء، 
إلى  تحولت  بعدما  إيطاليا  وفــي 
ــادرت  ــ بــــؤرة حــاضــنــة لـــكـــورونـــا، ب
إلى  كــرم  نــجــوى  اللبنانية  الفنانة 
ــوار عـــفـــوي والـــدخـــول  ــ إجـــــراء حـ
اخــتــصــاصــي  طبيبها  عـــيـــادة  ــى  إلـ
أمراض داخلية، غدد وسكري وليد 
خيرهللا إلعطاء معلومات عن هذا 

الفايروس وكيفية الوقاية منه.
بــتــصــويــر فيديو  نــجــوى  وقـــامـــت 
تطرقت  دقيقة،   27 حوالي  مدته 

فــيــه مـــع طــبــيــبــهــا إلــــى الــحــديــث 
ــا، وأخـــذت نــجــوى دور  عــن كــورون
أين  “من  خيرهللا  وسألت  المذيعة 
أتى فايروس كورونا وكيف وصل 

إلى جسم اإلنسان؟”
كيفية  وسألت نجوى خيرهللا عن 
فأجابها  مناعة جسمنا  على  العمل 
والتعقيم  الصحي  الحجر  مع  “أنــا 
كي ال يؤثر على األشخاص الذين 
لديهم مناعة خفيفة، ومن يعانون 
مناعتهم  وجهاز  وسكري  ربــو  من 
إلى  أكــثــر  االنــتــبــاه  عليهم  ضعيف 
من  أفضل  نحن  ونبقى  صحتهم، 

غيرنا بكثير في المنطقة”.

نجوى تحاور طبيبها عن “كورونا”

كيف تواجه القلق في أزمة “كورونا”؟
يزيــد القلــق في األزمــات، وهذا طبيعي وضروري لتجنــب الخطر، لكن بقاء 
المــرء أســيرا لقلقــه قــد يمنعــه مــن التفكيــر الصحيــح أو يعرضه لمشــكالت 
صحيــة. فــي أزمة انتشــار كورونا يزيد قلق الغالبيــة، فما العمل للخروج من 

دائرة القلق وخلق توازن نفسي؟

ــاذ الــمــســاعــد فــي عــلــم النفس  األســت
اإلكلينيكي بجامعة أوبساال والخبير 
الــــكــــوارث فيليب  ــفــس  ن ــم  عــل ــي  فـ
ــبــيــري، يجيب عــن هـــذا الــســؤال  أرن
مـــقـــدمـــا  نــصــائــح يـــراهـــا ضـــروريـــة 

للخروج من دائرة القلق:
ــرة مــن  ــيـ ــصـ  خــــذ اســــتــــراحــــات قـ
األخبار: إنه عندما يصبح كل شيء 
الحصول  في  الرغبة  ــزداد  ت مفاجئا 
طبيعي  أمــر  وهــذا  المعلومات.  على 
ــروري تــمــامــا، لــكــن فــي الــوقــت  ــ وضـ
ــك إلــى  ــ نــفــســه يــجــب أال نـــحـــول ذل
الخبير هي  ونصيحة  مفرغة.  دائــرة 
أن تــأخــذ اســـتـــراحـــات قــصــيــرة من 
التقارير اإلخبارية ووسائل التواصل 
أخــرى  بــأفــعــال  والــقــيــام  االجتماعي 

لوحدك أو مع اآلخرين.
الغريزة  مــع اآلخــريــن: إن  تــحــدث   
الشائعة لدى األشخاص في األزمات 
إليهم،  الناس  البحث عن أقرب  هي 

ومحاولة العثور على مكانهم 
مع  تعمل  مجموعة  فــي 

ــتــجــنــب  بـــعـــضـــهـــا ل
المخاطر.

اطــــــلــــــب   
المساعدة: 
ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ
ــحـــوث  ــبـ الـ

ــــة  ــئ ــ عــــن األوب
أن  الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 

يعانون  الذين  األشخاص 

مــشــكــات الــقــلــق مــســبــقــا يــمــكــن أن 
ــة. ووفـــقـــا  ــاصــ ــدوا صـــعـــوبـــة خــ ــجــ ــ ي
ألرنبيري، فإن القلق ال يتمحور فقط 
أيضا  بل  نفسك،  تحمي  كيف  حــول 
ــارب واألصـــدقـــاء  ــ كــيــف تــحــمــي األقـ
الذين ينتمون إلى مجموعات خطرة. 
ويعتقد أرنبيري أنك يجب أال تتردد 

في طلب المساعدة.
اآلخــــــريــــــن:  ســـــاعـــــد   
يــــــــوجــــــــد عـــــــدد 
ــن الـــمـــبـــادرات  مــ
الجيدة في 

يقوم  الــمــثــال،  سبيل  على  الــســويــد، 
الــجــيــران بــمــســاعــدة الــمــســنــيــن في 
ــراء طــعــامــهــم. ويــعــتــبــر أرنــبــيــري  شــ
القلق  تخفف  اآلخــريــن  مساعدة  أن 

وتحدث فرقا في المجتمع. 
أرنــبــرغ  فيليب  ينصح  مــثــاال:  كــن   
ــمــا يــفــكــر به  اآلبــــــاء بــــأن يــهــتــمــوا ب
األسئلة  على  منفتحا  كــن  األطــفــال، 
والــفــضــول بشأن مــا يــجــري، وخفف 

من أي مخاوف لدى أطفالك.
من الجيد أن تراقب تصرفاتك وأن 
تــســأل نــفــســك: هـــل ســلــوكــي مفيد 
ألطفالي  قــدوة  أنــا  هل  حولي؟  لمن 
ولــآخــريــن؟ أم هــل ســأكــون شخصا 
ينشر مزيدا من الخوف ويثير القلق؟
 انشر الطرق اإلبداعية: من المسلم 
بـــه أنــنــا نــفــتــقــر إلـــى الــحــصــانــة ضد 
لدينا  لكن  الجديد،  كورونا  فايروس 
حــمــايــة مــهــمــة هـــي ســلــوكــنــا. يــقــول 
فيليب أرنبيري “بالتأكيد نعلم جميعا 
أننا يجب أن نتبع توصيات النظافة، 
يفعلون  األطفال  تجعل  كيف  ولكن 
ــًا؟ أعــتــقــد بــأنــه ســيــكــون  ــضـ ــــك أيـ ذل
الذين  األشخاص  قام  إذا  رائعا  أمــرا 
ابـــتـــكـــروا طــرقــا ذكــيــة أو إبــداعــيــة 
يتبعون  والــشــبــاب  األطـــفـــال  لجعل 
الطرق  هــذه  بنشره  التعليمات  هــذه 

لآخرين أيضا”.
 تــذكــر أنـــك تــحــدث فـــرقـــا: يــؤكــد 
أرنبيري أن كل التفاصيل الصغيرة 
في حد ذاتها تحدث فرقا كبيرا. 
كــل تــصــرف بسيط نــقــوم بــه في 
مجتمعنا، يشكل جزءا من المواجهة 
ــذا تــذكــر أن  الــمــشــتــركــة لــلــتــحــدي؛ لـ

تصرفاتك تحدث فرقا.

 1929
إنشاء جهاز لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز في الشرق العربي.

 1934

تركيب أجهزة رادار جديدة في ميناء ألماني صنعها رودولف كونولد.

 1956
فرنسا تمنح تونس االستقال الكامل ما عدا ميناء بنزرت.

1977
رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل بعد خسارتها االنتخابات النيابية.

 1999
برنار بيكار وبريان جونز ينجحان في الدوران حول األرض ببالون.

لجأ المطرب المصري محمد 
حماقي لبث مقطع فيديو 
مباشر عبر حسابه بموقع 
إنستغرام للرد على مئات 

االتصاالت من معجبيه 
الذين شعروا بالقلق بعد 

انتشار أنباء حول خضوعه 
لفحص فيروس كورونا 
وظهور العينة إيجابية.

دبــي  2020 إكســبو  فــي  للبحريــن  الوطنــي  بالجنــاح 

ــك” ــل ــرم ــح “ال و  عـــالـــيـــة”  “ســـمـــا  و  ــات”  ــي ــائ ــم ــن ــي “س

“الثقافة” تفتح باب التسجيل في برنامج تدريبي للحرف

“كورونا” يوقف تصوير مسلسالت خليجية

للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  أعــلــنــت 
التسجيل  بــاب  فتح  عــن  واآلثـــار 
فــي بــرنــامــٍج تــدريــبــي فــي مجال 
المهتمين  تــدعــو  حــيــث  الــحــرف، 
ــراث والـــمـــهـــارات  ــتــ ــ بــالــثــقــافــة وال
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــيـــدويـــة فـ
التدريبي  البرنامج  في  للمشاركة 
للعمل  الــحــرف، وذلــك  فــي مجال 
عــلــى إنــتــاج الـــمـــواد الــتــي سيتم 
محتوى  تنفيذ  فــي  استخدامها 
البحرين  لمملكة  الوطني  الجناح 

في إكسبو 2020 دبي
التدريبي  البرنامج  ويهدف  هــذا 
إلى نقل خبرة الحرفيين المحليين 
الــنــاشــئــة، وتطوير  األجــيــال  إلـــى 
وخلق  والفنّية  الحرفّية  المهارات 
تعاوٍن ما بين الفنانين والمصممين 

على حٍد سواء
في  البحرين  مملكة  مشاركة  ُتعّد 
20 أكتوبر  2020 دبي من  إكسبو 
 -  2021 أبريل   10 ولغاية   2020
األّول واألكــبــر من  الــحــدث  وهــو 

نوعه على مستوى منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - 
النجاحات  ــراز  إلب مناسبة  فرصًة 
والــمــنــجــزات فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
البحرين  مملكة  تلعبه  لما  نــظــًرا 
الــمــشــهــد  ــي  فـ ــي  ــاسـ أسـ دوٍر  ــن  مـ
يساهم  فيما  للمنطقة.  الحضاري 
ــعــام إلكــســبــو 2020  الــمــوضــوع ال
العقول وصنع  “تواصل  دبي وهو 
الــمــســتــقــبــل” فــي صــنــاعــة تــفــاعــٍل 
ــي بــيــن الـــفـــرص والــتــنــقــل  إيــجــاب
ــع مــا  واالســــتــــدامــــة، ال ســيــمــا مــ
يعرضه جناح البحرين من مقاربة 
الموضوعات  الستكشاف  واقعّية 
المرتقب  العالمي  للحدث  الفرعية 

وهي الفرص والتنقل واالستدامة 
من منظور الكثافة. 

على  التدريبي  البرنامج  سيركز 
تجهيز  الــحــرف،  أساسيات  تعلم 
ــواد، تــحــويــل الــمــهــارات إلــى  ــمـ الـ
عبر  الِحَرف  مختلف  ربط  منتج، 
تعاونات محتملة - نسج مختلف 
ــتــعــاون  ــعــزيــز ال ــَرف مـــعـــا، ت ــ ــِح ــ ال
أما  والمصممين.  الحرفيين  بين 
ــروط ومــعــايــيــر الــمــشــاركــة في  شـ
البرنامج فهي: أن يكون المشارك 
مملكة  فـــي  مــقــيــمــًا  أو  ــا  بــحــريــنــيًّ
من  المشارك  يكون  أن  البحرين، 
فوق،  فما  سنة   18 العمرّية  الفئة 
لــلــمــشــارك اهــتــمــامــات  أن يــكــون 

فــي الــثــقــافــة، الـــتـــراث والـــِحـــَرف 
المشارك  على  أن  كما  الــيــدوّيــة، 
االلتزام بساعات التدريب واّتباع 

اإلرشادات.
ــتــســجــيــل عـــبـــر مـــلء  ويـــمـــكـــن ال
االستمارة على الموقع االلكتروني 
www.culture.gov. لــلــهــيــئــة  

مارس   24 أقصاه  موعد  في   bh
ــأنــه سيتّم  ب الــعــلــم  الـــجـــاري، مـــع 
لجميع  شخصّية  مقابات  إجــراء 
مجموعة  الخــتــيــار  الــمــشــاركــيــن 
المتدربين. ولمزيد من التفاصيل 
يــمــكــن الـــتـــواصـــل عـــبـــر الــبــريــد 
Bahrainpa-  اإللكتروني التالي: 
. vilion2020@culture.gov.bh

معظم  خريطة  كــورونــا  فيروس  بعثر 
باتت  إذ  الخليجية،  اإلنــتــاج  شــركــات 
حاليا  تصور  التي  المسلسات  أغلب 

عرضة للتوقف إلى أن تتضح األمور.
الــفــنــان  وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــام أن 
مسلسل  مــنــتــج  عــبــدالــعــزيــزالــمــســلــم، 
تــأجــيــل  ــرر  قــ  ،”2020 “ســيــنــمــائــيــات 
ــتــصــويــر لـــمـــدة أســبــوعــيــن امــتــثــاال  ال
ينطبق  نفسه  واألمــر  الدولة،  لقرارات 
ــاع مــســلــســل “ســمــا عــالــيــة”،  عــلــى صــن
الذين  المشري،  دحــام  محمد  للمخرج 
ــتــهــوا مـــن تــصــويــر مــشــاهــدهــم في  ان
رحالهم  فــتــرة، وحــطــوا  قبل  الــقــاهــرة 
منها،  تبقى  ما  الكويت الستكمال  في 

الفنانين  منح  اإلنتاج  إدارة  قــررت  إذ 
راحة إلى حين اتضاح الرؤية.

ومازالت هناك العديد من المسلسات 

وقتنا  حــتــى  الــتــصــويــر  مكتملة  غــيــر 
هذا، منها “الحرملك”، “عداني العيب”، 
ديــســمــبــر”،  “آل  رود”،  عــلــي  “مــحــمــد 

7”، بعد أن  “مــانــيــكــان” و “غــرفــة رقــم 
أهم  ألحــد  الصحي  الحجر  تمديد  تم 

أبطاله وهو الفنان عبدهللا بوشهري.

مسلسل آل ديسمبر
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دعم اجتماعي لصّناع األفالم من مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي
األحمر  البحر  مــهــرجــان  مؤسسة  أعلنت 
ــنـــدوق دعــم  ــاق صـ ــ الــســيــنــمــائــي عـــن إطـ
ــام في  ــ ــ اجــتــمــاعــي عـــاجـــل لـــصـــّنـــاع األف
ــال  ــف ريـ ــ أل ــى 200  ــ إل الــســعــوديــة يــصــل 
ــدوق الـــدعـــم  ــ ــنـ ــ ــدف صـ ــ ــهـ ــ ســـــعـــــودي. ويـ
في  األفـــام  صــّنــاع  لمساعدة  االجتماعي 
تأثر دخلهم بشكل مباشر  السعودية ممن 
وبالغ إثر اإلجراءات الوقائية االحترازية؛ 
المستجد.  كــورونــا  فيروس  انتشار  لكبح 
مالية  معونة  تقديم  الصندوق  يستهدف 
في  والعامات  العاملين  من  ألي  مباشرة 
تعطلت  ممن  المحلية،  السينما  صناعة 

تــأثــر دخــلــهــم بشكل  او  أعــمــالــهــم 
ــوا  ــ ــاتـ ــ ــوظ وبـ ــحــ ــ ــل مــ

غــيــر قــادريــن على 
ــاء  ــ ــف ــ ــي ــ ــت اســ
الــتــزامــاتــهــم 

الــمــعــيــشــيــة 
أو  األساسية 
مـــــا يـــتـــرتـــب 
التزامات  من 

صــــــــــحــــــــــّيــــــــــة 

ــدعــم عبر  طـــارئـــة.  يــتــم الــتــقــديــم عــلــى ال
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــلــمــهــرجــان، ويصل 
الواحد،  للشخص  ريــال  آالف  إلــى خمسة 
www.redseaf i lmfest .  / / :ht tps (

 .)community-fund /ar /com
ــّنـــاع األفــــام  وتـــشـــدد الـــمـــبـــادرة عــلــى صـ
االحترازية  بــاإلجــراءات  التقّيد  بضرورة 
المهنة  مزاولة  بعدم  وااللتزام  والوقائية، 
طوال فترة التعليق الرسمي؛ تأييدا لجهود 
المستجد.  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  كبح 
األحمر  البحر  مهرجان  مؤسسة  تأسست 
تعنى  وهــي   ،2018 العام  في  السينمائي 
عبر  السعودية  فــي  األفـــام  قطاع  بدعم 
وتوسيع  المحلي  الفيلمي  المحتوى  إثراء 
ــة.  ــيــ ــ ــو آفـــــــاق دول ــحـ ــة نـ ــاعـ ــنـ ــصـ الـ
ويـــــرأس مــجــلــس أمــنــائــهــا سمو 
بن  بــدر  األمير  الثقافة،  وزيــر 
عبدهللا بن فرحان آل سعود.  
الرجاء  المعلومات  من  للمزيد 

التواصل مع البريد التالي:
media@redseaf i lmfest .
مــهــرجــان  تـــأجـــيـــل  ــرر  ــقــ ــ وت  com

المقرر عقده في  السينمائي  البحر األحمر 
الــجــاري،  مــارس   21 12 حتى  مــن  الفترة 
فيروس  بسبب  ا؛  احترازيًّ آخــر  وقــت  إلــى 
البحر  كورونا المستجد. ويعتبر مهرجان 
األحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي هـــو أول 
السعودية،  مهرجان سينمائي دولي في 
وزارة  أطلقتها  ربحية  غير  مبادرة  وهو 
في  األفــام  قطاع  دعم  بغرض  الثقافة؛ 
السينمائي  المحتوى  ــراء  ــ وإث المملكة 
األعمال  كافة  أيًضا  ويستهدف  المحلي، 
سنوي،  مهرجان  وهو  الجديدة،  العربية 
األولى  ُتعقد دورته  أن  المقرر  وكان من 

 ،2020 العام  مــارس   21 12- الفترة  في 
ومقره الدائم في منطقة جدة التاريخية 
أحد المواقع التراثية المسجلة في قائمة 
فعاليات  كافة  أن  يذكر  العالمي.  التراث 
الــمــهــرجــان الــتــي كـــان مــن الــمــفــروض أن 
ستقام  كــانــت  مــــارس،   21 حــتــى  تستمر 
تم  والتي  بجدة،  التاريخية  المدينة  في 
تصنيفها تراثا إنسانيا عالميا وفق منظمة 
أساسات  بناء  بأهمية  ويلتزم  اليونسكو، 
قوية لصناعة السينما في السعودية، ومّد 
العربية  المنطقة  بــيــن  الــتــواصــل  جــســور 

والعالم.

أثارت عارضة األزياء األلمانية هايدي كلوم الرعب بسبب شعورها  «
بالتعب بعد تصويرها حلقة من برنامج America›s Got Talent الذي 

تشارك في لجنة تحكيمه، ورغبتها في إجراء اختبار الفيروس، لكنها لم 
تتمكن من الحصول عليه بعد، فتم اتخاذ قرار بإيقاف إنتاج البرنامج.
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مــع هــذه األوقــات فــي البيــت نســعى دائمــا لمشــاهدة األفــام والمسلســات عبــر 
القنــوات الفضائيــة وإلــى المنصــات الجديــدة الترفيهيــة التي تقدم أعمــاال عربية 
 WAVO وعالمية بكبسة زر! ومن أحدث المنصات الموجودة اليوم منصة وافو او
لخدمــة المشــاهدة عنــد الطلــب، وتقــوم هــذه المنصة بتقديــم المحتــوي الترفيهي 
للمستخدم سواء أفام أو مسلسات أو برامج وذلك مقابل إشتراك شهري زهيد 
كما الحال مع نتفلكس وشاهد والمنصات الجديدة التي ستفتح عندنا قريبا مثل 

ديزني وأبل.

من  تــأتــي  الــتــي  وافـــو  منصة  وتعتبر 
أنجح  الشهيرة من  إن”  “أو إس  شبكة 
من  حصريا  تقدمه  لما  المنصات  هــذه 
عندها  الكبير  الــتــنــوع  وأيــضــا  أعــمــال، 
باألطفال  الخاصة  الكثيرة  الزوايا  من 
واالستكشافية  التعليمية  والــبــرامــج 
نستعرض،  التقرير  هذا  وفي  وغيرها، 
المنصة  تقدمه  ما  أهــم  من  بعض  لكن 
ــال ســيــنــمــائــيــة ومــســلــســات  ــمـ ــن أعـ مـ
وغــيــرهــا فــي هـــذا الــتــقــريــر، خصوصا 
ــام بسبب الــفــايــروس  ونــحــن هــذه األيـ
السابق  مــن  أكــثــر  الــبــيــت  فــي  نجلس 

وأمام الشاشات:

فيلم “إن شئت كما في السماء”

وشخصيا  الماضي  العام  أعمال  أهــم  من 
سينمائية  مهرجانات  عــدة  فــي  شاهدته 
آخـــرهـــا الــعــيــن الــســيــنــمــائــي، جــديــر جــدا 
قصة  الساخر  الفيلم  ويــروي  بالمشاهدة، 
مـــغـــادرة فلسطين  بــعــد  إيــلــيــا وتــجــربــتــه 
للبحث عــن بــلــد بــديــل، ويــتــحــول الــوعــد 
بحياة جديدة إلى مجموعة من األخطاء 
البطل  ابتعد  ومهما  كوميدي،  إطار  ضمن 
ذهنه  في  ظل  نيويورك،  إلــى  باريس  من 

شيء يذكره بوطنه األم. 
الــفــيــلــم هــو قــصــة كــومــيــديــة تــبــحــث في 
واالنــتــمــاء،  والجنسية  الــهــويــة  مــوضــوع 
ــدور أحـــداثـــه حــول  ــ ــي الــتــفــاصــيــل تـ وفــ
بحثا  فلسطين  من  سليمان  إيليا  هــروب 
عن وطن بديل، ليجد أن فلسطين تبقى 
في هواجسه. الفيلم للمخرج الحائز على 
ما  يــســأل:  وفــيــه  سليمان،  إيليا  الــجــوائــز 

المكان الذي يمكن أن نسميه حقا وطنا؟

Westworld مسلسل

 تقع أحداث المسلسل في المستقبل بعد 
مجال  في  كبيرا  تقدما  البشر  حقق  أن 
حتى  االصطناعي  والــذكــاء  الــروبــوتــات 
بات من الصعب جدا التفريق بين البشر 
لم يقف هنا،  األمــر  أّن  إال  والــروبــوتــات، 
المختبرات  أحــد  في  مختصون  قــام  إذ 
كــامــل يــضــم مختلف  بــتــشــيــيــد مــتــنــزه 
الروبوتات  المتمثلة بهذه  الحياة  أشكال 
الــمــتــطــورة مــن بشر وحــيــوانــات؛ وذلــك 
بإمكان  أرجــائــه.  فــي  ــزوار  ــ ال الستقبال 
مبلغ  لقاء  للمتنزه  الــدخــول  شخص  أي 
مــادي يــتــراوح من 40 ألــف وحتى 200 
يمكنه  حيث  الــواحــد،  لليوم  دوالر  ألــف 
الرجال  على  والتعرف  بحرية  التجول 
المتنزه  الــمــوجــوديــن فــي هـــذا  اآللــيــيــن 
آلــي،  رجـــل   2000 عــددهــم  يبلغ  ــــذي  وال
تمتلك  الروبوتات  هــذه  أّن  الافت  لكن 
مشاعرها الخاصة دون أدنى فكرة بأنها 
مجرد روبوتات في منتزه، وال يعرفون 
لــلــزيــارة،  الــقــادمــيــن  األشــخــاص  حقيقة 
دون  الــجــدد  الــزائــريــن  عليهم  فيطلقون 
ــاؤالت أخـــــرى، ويـــعـــرض حــالــيــا  ــسـ أي تـ
عاقة  تنشأ  وفيه  منه  الثالث  الموسم 
تكتشف  كما  وكيليب،  ــوريــس  دول بين 
لها  تتعرض  الــتــي  المعاملة  دولــوريــس 

الروبوتات في العالم الحقيقي!

مسلسل “فضيلة وبناتها”

من الممكن أن نعتبر أن قصة مسلسل 

ــا مـــن أنـــجـــح قصص  ــه ــات ــن فــضــيــلــة وب
هذا  وفــي  حاليا،  التركية  المسلسات 
المسلسل يقدم مجموعة من التفاصيل 
الدرامية الشيقة حول األم التي تعتني 
ببناتها وحدها، والتحديات التي تقابلها 

خال مجموعة مختلفة من األحداث.
التركية  النجمة  المسلسل  ببطولة  تقوم 
نـــــازان كــيــســان، وقــــد قــامــت بــــدور األم 
فضيلة، وقد حققت في هذا الدور نجاحا 

كبيرا.

The Plot Against America مسلسل

درامــــــا تــاريــخــيــة بــديــلــة تــحــكــي قصة 
االنــتــخــابــات  فــي  ليندبيرغ  تــشــارلــز  فـــوز 
الرئاسية األمريكية ضد فرانكلينروزفلت 
فــي األربــعــيــنــات وكــيــف حــول األمـــة إلى 

الفاشية.

 Overboard

ــكــومــيــدي  ــم ال ــل ــي ــف تــــــدور أحـــــــداث ال
الكوميديا  ”أوفـــربـــورد” فــي إطــار مــن 
ــرومــانــســيــة حـــول صــاحــب يخت  وال
مدلل لدية الكثر من المال، حيث يتم 
اإللــقــاء بــه إلـــى عـــرض الــبــحــر ويفقد 
الذاكرة، وهو ما تقرر أم عاملة عزباء 
إقناعه  تحاول  حيث  منه،  االستفادة 
ــن تمثيل  مـ ــو  ــان! وهــ ــزوجـ ــتـ مـ ــهــمــا  أن
والجميلة  فـــارس”  “أنــنــا  الظل  خفيفة 

إيفا لونغوريا.

Incredibles 2

الحفاظ  أجل  من  “بــار”  عائلة  تكافح 
تــواصــل  بينما  طبيعية  حــيــاة  عــلــى 
هيلين؛ بوصفها فتاة المطاط، محاربة 
الجريمة وشن حمات من أجل عودة 

األبطال الخارقين.
كل  بأصوات  العائلي  الكارتون  فيلم 
ــنــجــوم: صــامــويــل جــاكــســون،  مـــن: ال

سارة فويل وبراد بيرد.

The Sinner مسلسل

ــذي يــؤدي دوره بيل   يحقق أمــبــروس )ال
ــداث هــذاالــمــوســم في  بــولــمــان( خــال أحـ
حادث سيارة مميت وقع في شمال مدينة 
نيويورك ليزيح الستار عن قضية محيرة 
بطولة  فــي  أيــضــا  ويــشــارك  بكثير.  أكــبــر 
ــات بــومــر وكــريــس  الــمــســلــســل كــل مــن مـ

ميسينا.

 Who Shot Biggie & Tupac

وثائقي رائع لعشاق نجوم الراب، وفيه 
والموسيقي  الــمــمــثــل  مــن  كــل  يــحــقــق 
آيس-تي والصحفية سوليداد أوبراين 
لمغنيي  الشهيرة  القتل  حـــوادث  فــي 
وبيغي  شاكور  توباك  الــراب  موسيقي 
لم يتمكن أحد من حل  سمولز، والتي 

لغزها حتى اآلن!

مسلسل حب في إسطنبول

المرافقة  والــصــعــاب  المشاق  فــي  يبحث 
الــســعــادة  وتحقيق  اإلنــجــاب  لــمــحــاوالت 
بالدبلجة  المسلسل  هذا  يتوفر  الزوجية. 
إنتاج  من  وهو  األصلية،  وباللغة  العربية 

مشتركروسي وتركي.

Skyscraper فيلم

“Skyscraper” حول  فيلم  أحــداث  تــدور 
المحارب المخضرم )ويل فورد( والرئيس 
الرهائن،  إنقاذ  لفرقة  السابق  الفيدرالى 
السحاب،  ناطحات  بتأمين  حاليا  يعمل 
يعمل في  الــذي  ويل سوير  هم  ُيتَّ أن  بعد 
بإشعال  الــســحــاب  نــاطــحــات  أمــن  تقييم 
يبدأ  أمانا،  العالم  أبنية  أكثر  في  بحريق 
دويــن  الممثل  دوره  يـــؤدي  الـــذي  البطل 
ــات بـــراءتـــه وإنــقــاذ  ــب جــونــســون رحــلــة إث

أسرته من المبنى المحترق.
النجوم  من  كبير  بطولته عدد  شــارك في 
إلى جانب دواين جونسون، أبرزهم يفى 
كامبل وتشين هان ونواه تايلور وروالند 
وفي  شكريبر.  وبابلو  مان  وبايرون  مولر 
له  مفصلة  مــغــامــرة  روك  ذا  الــتــفــاصــيــل 
ولــعــضــاتــه، حــيــث يــقــدم جــونــســون فيه 
السابق  العميل  ســوايــر،  ويـــل  شخصية 
منذ  المتقاعد  الفيدرالية،  باالستخبارات 
عشر سنوات؛ نظرا إلصابة سابقة لحقت 

بساقه جراء تفجير، مما اضطره 
صناعية،  ســاق  لتركيب 

ــي  ــفـ ــضـ وهـــــــــــو مـــــــــا يـ
بـــعـــدا إنـــســـانـــيـــا عــلــى 
األحـــــــــداث، فــبــالــرغــم 
مــــــن هــــــــذه االعـــــاقـــــة 
يــدافــع بــشــجــاعــة عن 

أسرته ضد األشرار 
واإلرهابيين.

والعالــم البحريــن  فــي  أرقــام مشــاهدة  أعلــى  التلفزيونيــة تحقــق  المنصــات 

شاهدت لكم.. جديد األفالم والمسلسالت والبرامج بمنصة “وافو” الترفيهية

طارق البحار
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العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة
المتحــدة  األمــم  لجنــة  حــّذرت 
االقتصاديــة واالجتماعية لغرب آســيا 
كورونــا  فيــروس  أّن  مــن  “اإلســكوا” 
المســتجّد يمكــن أن يتســّبب بخســارة 
أكثر من 1,7 مليون وظيفة في العالم 

العربي.
وتوّقعــت اللجنــة أن “يتراجــع الناتــج 
العربيــة  للــدول  اإلجمالــي  المحلــي 
بمــا ال يقــّل عــن 42 مليــار دوالر” هــذا 
العــام على خلفية تراجع أســعار النفط 
كورونــا  فيــروس  تفشــي  وتداعيــات 

المستجّد.
“مــن  أّنــه  لّلجنــة  تقريــر  فــي  وجــاء 
المرّجــح أن تخســر المنطقــة أكثــر من 
1,7 مليــون وظيفــة فــي عــام 2020، 
مــع ارتفــاع معــّدل البطالة بمقــدار 1,2 

نقطة مئوية”.
آلثــار  “خالًفــا  أّنــه  التقريــر  وأضــاف 
األزمة المالية العالمية في عام 2008، 
مــن المتوّقع أّن تتأّثر فرص العمل في 

جميع القطاعات”.
وأّكــدت اللجنــة أّن “قطــاع الخدمــات، 
وهــو المصــدر الرئيســي لفــرص العمل 
فــي المنطقــة العربيــة، ســيكون أكثــر 
+التباعــد  آلثــار  تعّرًضــا  القطاعــات 

االجتماعي+”.
العمــل  منظمــة  حــّذرت  واألربعــاء 
االقتصاديــة  األزمــة  أّن  مــن  الدوليــة 
انتشــار  بهــا  تســّبب  التــي  والعماليــة 

بحيــاة  أودى  الــذي  كورونــا  فيــروس 
أكثر من 8000 شــخص حتى اآلن في 
أنحــاء العالــم، ســيكون لهــا “تأثيــرات 

بعيدة المدى على سوق العمل”.
وأعلنــت األمم المتحدة أّن كوفيد19- 
ســيؤّدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير 
فــي أنحاء العالم، وســيترك 25 مليون 
شــخص دون وظائــف وســيؤّدي إلــى 

انخفاض دخل العاملين.

أفــاد تقرير جديــد أن بريطانيا يعاني 
مــن “حالة ذعر شــديد” بعد أن أصيب 
بفيروس كورونا في رحلة ســرية إلى 

إيطاليا مع عشيقته. 
وذكرت صحيفة ّذي صن” البريطانية 
أن المريــض الذي لم يذكر اســمه، في 
و”ذو  عمــره،  مــن  الثالثينــات  أواخــر 
المســتوى”،  رفيعــة  وظيفيــة  مكانــة 
أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل 
المملكــة المتحــدة. وعندمــا عــاد إلــى 
منزله، بدأت أعراض الفيروس القاتل 
تظهــر عليــه، وأكــدت االختبــارات أنه 
مصاب بالمرض بالفعل، وفقا للتقرير.

وقــال مصــدر مطلع إن “هــذا المريض 
هــو حديث مســؤولي الصحــة العامة، 
مشــكلته مضحكــة للغايــة إذا لــم تكن 
خطيــرة جــدا”. وقال المصــدر إنه من 
المتوقــع أن ينجو الرجل من العدوى، 
قامــت  فيمــا  عشــيقته،  عكــس  علــى 
منزلهمــا  فــي  نفســها  بعــزل  زوجتــه 

الفخم في شمال إنجلترا.

خان زوجته فأصيب 
بفيروس كورونا

أفــادت وكالــة “فرانــس بــرس” بــأن 
علــى  شــخص  مليــون   500 نحــو 
حاليــا  يخضعــون  العالــم  مســتوى 
إلجــراءات الحجــر الصحي؛ بســبب 
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد 
ولفتــت  بلدانهــم.  فــي   ”19 “كوفيــد 
حكومــات  أن  إلــى  أمــس،  الوكالــة، 
مختلــف دول العالــم وّجهــت لمواطنيها 
بعــدم مغــادرة منازلهــم؛ لتالفــي تفشــي 

الفيروس.
المنزلــي  الحجــر  إجــراءات  واتخــذت 
هوبــي  بمقاطعــة  مــرة  ألول  اإللزامــي 
الفيــروس تفشــيه  بــدأ  التــي  الصينيــة، 
منها ديســمبر الماضي، وحذت 22 دولة 
فــي  الصينيــة  المحافظــة  حــذو  أخــرى 
هــذا األمــر. وأجبــر انتشــار كورونــا على 
نطــاق عالمــي دوال عديــدة علــى إغــالق 

حدودها، وتعليق الرحالت الجوية.

صممهــا  مفبركــة  اختطــاف  عمليــة 
المخطوف ذاته مع شركائه وباستخدام 
العيارات النارية كي ال يشك أحد باألمر، 

ولكي يتخلص من مشاكله المالية. 
وزارة الداخليــة الســورية أوضحــت أن 
أحــد ســكان منطقة قدســيا ادعى بقيام 
مجهوليــن علــى إطــالق عــدة عيــارات 
نارية باتجاه ســيارة “إياد. ش” وخطفه 

إلى جهة مجهولة.

وتضيــف الــوزارة أن التحقيقات أثبتت 
أن المخطــوف رتب للحادثة مع آخرين، 
التــي تضمنــت  وقــام بتمثيــل الحادثــة 
مــن مسدســين  ناريــة  إطــالق عيــارات 
ضبطهمــا  تــم  مــم(   9 براوننــغ  )نــوع 
بحوزته، وكان يهدف من ذلك إلى إيهام 
شــركائه فــي دولــة مجــاورة أنــه تعرض 
للخطف، كي يتخلص من مشاكل مالية 

بينه وبينهم.

نصف مليار شخص في العالم بعزلة منزلية

حادثة اختطاف مفبركة باستخدام الرصاص الحي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اتخــاذ  الروســية  الحكومــة  قــررت 
لمنــع  إضافــي،  احتــرازي  إجــراء 
بالبــالد،  كورونــا  فيــروس  تفشــي 
الزعيميــن  بإغــالق ضريحــي  وتمثــل 
فالديميــر  الســابقين  الســوفييتيين 
اللذيــن  ســتالين،  وجوزيــف  لينيــن 

يجذبان مئات السياح.
إن  الكرمليــن  حــرس  جهــاز  وقــال 
روســيا أغلقــت قبــر فالديميــر لينيــن، 
بموســكو،  الحمــراء  الســاحة  فــي 
أمــام الجمهــور، ليصبــح أحــدث مــزار 
لإلغــالق  يتعــرض  روســي  ســياحي 

وسط مخاوف من فيروس كورونا.
وقــال جهاز الحــرس االتحــادي، الذى 
يتولى مهام تأمين الكرملين والرئيس 
فالديميــر بوتين، إن القبر، الذي يضم 
ســيخضع  المحنطــة،  لينيــن  جثــة 
للصيانــة خــالل فتــرة اإلغــالق. ولــم 

يحدد متى سُيعاد فتحه.

اكتشــف فريق مــن الباحثين أكثر من 
300 كوكــب صغيــر، توجد على حافة 
باســتخدام  الشمســية،  المجموعــة 
مــن  تمكنهــم  متطــورة،  تقنيــات 
اكتشــاف األجــرام الســماوية الخافتة 

في الفضاء البعيد.
فريــق  إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج 
الباحثيــن تشــير إلــى وجــود عــدد من 
 316 إلــى  يصــل  الصغيــرة  الكواكــب 

كوكبا.
اســتمرت  األبحــاث  أن  إلــى  ولفتــت 
نحــو 6 أعوام، وكانــت تجميع بيانات 
وصــور دقيقــة عــن النظــام الشمســي، 
إذ توقــع الباحثين بإمكانية اكتشــاف 
أكثر من 500 كوكب آخر بالمستقبل.

وتشــير الصحيفة إلى أن االكتشافات 
الجديدة تشــير إلــى إمكانية الوصول 
إلــى المدارات، التي تقع خارج كوكب 

نبتون.

“كورونا” يفرض 
حصارا على لينين 

وستالين

300 كوكب صغير 
على حافة النظام 

الشمسي
قــال البيــت األبيــض إن الســيدة األولــى، 
ميالنيــا ترامب، ســتحث األميركيين على 
غســل أيديهــم والحرص على ترك مســافة 
تفصــل بينهــم لمكافحــة فيــروس كورونا، 
تلفزيونيــة  إعالنــات  حملــة  إطــار  فــي 

جديدة.
وأضاف البيت األبيض في بيان أن شبكات 
إيه.بي.سي وسي.بي.إس” و”إن.بي.سي” 
وغيرهــا ســتعرض اإلعالنــات العامــة التي 
سيشــارك فيهــا أيضا مســؤولون في إدارة 

الرئيس دونالد ترامب “إلعالم األميركيين 
بالوســائل األهــم التــي يمكنهم مــن خاللها 
عرضــة  األكثــر  وأولئــك  أنفســهم،  حمايــة 
للخطر”. وستعد شبكة “نيكلوديون” حملة 
البيــت  وقــال  لألطفــال.  منفصلــة  توعيــة 
األبيض إن الشبكات ستتبرع بوقت البث. 
أزيــاء  عارضــة  وهــي  ترامــب،  وميالنيــا 
ســابقة، أقــل ظهــورا علــى الســاحة العامة 
الرؤســاء  زوجــات  مــن  بالكثيــر  مقارنــة 

األميركيين السابقين.

حملة إعالنات وقائية بطلتها ميالنيا ترامب

الممثلة األميركية جيمي ألكسندر تحضر العرض العالمي األول لفيلم 
ديزني موالن في مسرح دولبي في هوليوود )أ ف ب(

وكانت أبرز مبادرات ميالنيا حملة بعنوان “بي بيست” تركز على سالمة األطفال وعافيتهم.

مدينــة  قنــوات  أصبحــت 
نقــاء  أكثــر  البندقيــة 
وشــفافية ممــا كانــت عليه 
بعــد  الحيــة،  الذاكــرة  فــي 
الصحــي  الحجــر  أدى  أن 
المفــروض فــي إيطاليا إلى 
المســببة  القــوارب  توقــف 

للتلوث في العادة. 
وفــي أحــد اآلثــار الجانبية 
الصحيــة،  لألزمــة  النــادرة 
المائيــة  الممــرات  تحولــت 
إلــى نقــاء شــديد الوضــوح 
منذ توقف حركة القوارب؛ 
بســبب أزمة كورونا، وصار 
ممكنا رؤية األسماك تسبح 

وســط الماء. ويمكن رؤية البجعات البيضاء أيضا تســبح في قنوات المدينة 
التــي أصبحت فيها الســاحات واألزقة المزدحمــة عادة مهجورة تقريبا، بينما 

انخفض تلوث الهواء عبر شمال إيطاليا.
وشارك أحد األشخاص على “تويتر” صورا للممرات المائية، إذ تتمتع األسماك 
والبجع بالراحة من القوارب السياحية والرحالت البحرية على مدار اليوم.

وكتــب مســتخدم آخــر تعليقــا إلــى جانــب الصــور التــي التقطــت فــي جزيرة 
بورانــو الواقعــة شــمال بحيرة البندقية “هذا تأثير جانبــي غير متوقع للوباء، 
المياه تتدفق عبر قنوات البندقية واضحة ألول مرة منذ زمن طويل”، وتابع 

“األسماك مرئية، وعاد البجع”.
وعلــى الرغــم مــن الدمــار البشــري، أظهــرت الدراســات بالفعــل أن الفيــروس 

التاجي كان له تأثير إيجابي على البيئة في جميع أنحاء العالم.

قنوات البندقية تصبح أكثر نقاء بفضل “كورونا”

مــن  مجموعــة  انتشــرت 
الصور على مواقع التواصل 
االجتماعــي، لمجموعــة من 
إحــدى  فــي  النائمــة  الفيلــة 
قرى ليونان، بعد أن سكرت 
لشــرب  نتيجــة  ؛  جميعهــا 
خمور الذرى عن غير قصد.

واقتحمــت مجموعة الفيلة 
المكونة من 14 فيال، إحدى 

القرى في المقاطعات الشمالية اليونانية، بحثا عن الذرة وغيره من األطعمة.
وانتهــى بهــم األمــر بشــرب 30 كيلوغرامــا مــن النبيــذ الموجــودة فــي أحــد الحقــول، 
فســكروا جميعــا واستســلموا للنعــاس فــي حديقــة أحد المنــازل القريبة، بحســب ما 
ذكــر موقــع “imgur”. وانتشــرت الصور عبر مواقع التواصل االجتماعي بشــكل كبير، 

والقت العديد من ردود الفعل الساخرة من قبل رواد المواقع.

شربت 30 كيلوجراما نبيذا.. 14 فياًل في ُسكر تام الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:23

 11:45 

03:12 

05:49

07:19 

السنة الثانية عشرة - العدد 4175 

الجمعة 
20 مارس 2020 

25 رجب 1441

الممثلة اليونانية زانثي جورجيو تضيء الشعلة األولمبية في أثينا أثناء حفل تسليم الشعلة لدورة األلعاب األولمبية الصيفية للعام 2020 في طوكيو، التي ستقام خلف أبواب 
مغلقة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(


