ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ

ناصر بن حمد :تأجيل أقساط
البنوك للمتضررين  6أشهر

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

المنامة  -بنا

قـــال ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن

الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الخيرية الملكية ســـمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة :لقد بدأت مملكة البحرين بفضل توجيهات عاهل البالد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ومتابعة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة ،فـــي اتخـــاذ العديـــد من الخطـــوات البارعـــة لتخطـــي المرحلة

االســـتثنائية التي تمر بها المملكة حاليا بســـبب فيـــروس كورونا .ومن بين تلك

www.moh.gov.bh/COVID19

الخطـــوات توجيهات مصرف البحرين المركزي للبنوك والمؤسســـات المصرفية

بتأجيل سداد القروض للمواطنين لمدة  6أشهر.
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استمرار العمل الحكومي وإيقاف الدراسة حتى إشعار آخـر
سمو ولي العهد :المواطن الواعي أفضل
داعم للجهود المشتركة لمواجهة “كورونا”

غلق مقاهي الشيشة
ودور السينما وقصر أنشطة
المطاعم على التوصيل

المنامة  -بنا

قـــال ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

مـــع األخـــذ باالعتبـــار إرشـــادات وزارة الصحـــة،

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

السياحية وأماكن تقديم األطعمة والمشروبات

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو
لدى ترؤس ســـموه اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية
بقصـــر القضيبيـــة أمـــس بحضور عدد مـــن كبار

المســـؤولين ،إن “المواطن الواعي المشـــارك في
اإلجـــراءات هو أفضل داعم للجهود المشـــتركة

لمواجهـــة فيروس كورونـــا ،فمواجهة الفيروس
تتطلـــب مـــن الجميع التحلـــي بالحـــس الوطني

المســـؤول؛ لنتمكـــن مـــن وضع حد النتشـــار هذا

الفيروس الذي ال يفرق بين أحد”.

واقتصـــار أنشـــطة جميـــع المطاعـــم والمرافـــق
علـــى الطلبـــات الخارجيـــة والتوصيـــل ،وإغالق

دور الســـينما وكل صـــاالت العـــرض التابعـــة لها،

تجنب التجمعات ألكثر من ٢٠
شخصا وااللتزام بالمكوث في
ً
المنزل قدر المستطاع

البحرين المختلفـــة وتطبيق الحجر المنزلي 14

استمرار العمل بالمؤسسات
العامة والخاصة والحث على
تطبيق العمل عن ُبعد

اإلدارية والتعليميـــة والحث على تطبيق العمل

مواجهة الفيروس تتطلب
التحلي بالحس الوطني
لنتمكن من وضع حد النتشاره

وإغـــاق مقاهـــي الشيشـــة واقتصـــار أنشـــطتها
علـــى تقديـــم األطعمـــة والمشـــروبات فقـــط من

خـــال الطلبات الخارجيـــة والتوصيل ،وفحص
جميـــع المســـافرين القادمين عبـــر منافذ مملكة

يومً ا عليهم .كما تقرر ،حتى إشـــعار آخر ،إيقاف

وبنـــاء علـــى عـــرض الفريـــق وبمشـــاركة اللجنة

الدراســـة فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة

من اليـــوم ولمدة شـــهر قابل للتمديد :اســـتمرار

وريـــاض األطفـــال ،مـــع اســـتمرار عمـــل الكوادر

الوطنيـــة لمواجهة الكوارث ،تقـــرر ما يلي :بدءً ا
ســـير العمـــل االعتيـــادي بالمؤسســـات العامـــة
والخاصـــة ،والحـــث علـــى تطبيـــق العمـــل عـــن

بُعـــد متـــى ما توافـــر اإلمـــكان لذلك ،واســـتمرار

فتـــح المحـــال التجاريـــة والمجمعـــات التجارية
ومحـــات بيـــع األغذيـــة بالصـــورة االعتياديـــة

فحص جميع المسافرين عبر
منافذ البحرين وتطبيق الحجر
يوما عليهم
المنزلي ً 14

ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

عن بُعـــد متى ما توافر اإلمـــكان لذلك ،وتوجيه

وزارة التربية والتعليم التخاذ التدابير الالزمة؛
لعـــدم تأثـــر العمليـــة التعليميـــة ،بالتنســـيق مـــع
()٠٢
الجهات المعنية.

بتوجيهات ملكية 4.3 ...مليار دينار دعما للمواطنين و “الخاص”
الحكومة تتكفل بدفع فواتير الكهرباء عن المواطنين  3أشهر ...ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى  200مليون دينار

المنامة  -بنا

وفـــق التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــاد

وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن ،بالتـــوازي مـــع
ً
تحقيقـــا
اســـتمرار برامـــج الدولـــة ومســـيرة عملهـــا

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة

لمســـاعي التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن،
ً
ومتابعـــة لقرارات الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء

علـــى المســـتوى المحلـــي ،بمـــا يحافـــظ علـــى صحة

خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

لتوحيـــد الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة انعكاســـات
االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس كورونـــا ()COVID 19

سالمة المشمولين بالعفو من “كورونا”

06

» »تنفيذً ا للمرسوم الملكي السامي ،الذي
تضمن العفو وتطبيق العقوبات البديلة
بحق  1486من النزالء ،تم استكمال
الفحوصات الطبية ،ومن بينها الفحص
المتعلق بفيروس كورونا للمشمولين،
وجاءت نتائج الفحص سلبية للجميع،
وعليه تم إطالق سراحهم جميعا.

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل

توفير السلع األساسية لـ  6أشهر

08

» »عقد وزير الصناعة والتجارة
والسياحة زايد الزياني اجتماعً ا
موسعا مع أعضاء غرفة تجارة
وصناعة البحرين وممثلي شركات
األغذية الرئيسة ،مشددا على العمل
لتوفير المخزون الغذائي بشكل كاف
لمدة ال تقل عن  6أشهر.

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي

دينار ،في مؤتمر صحافي عقدته الحكومة لإلعالن

بقيمـــة إجمالية تقـــدر بـ  150مليون دينـــار ،على أن

ماليـــة واقتصادية لتوفير الســـيولة الالزمة للقطاع

وتتكفـــل الحكومـــة بفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء لكل

لألجهزة الحكومية بما ال يؤثر على الميزانية العامة

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة بإطـــاق حزمة

الخـــاص للتعامل مع آثـــار األوضاع الراهنة للتصدي
ً
حفاظا على النمو المســـتدام ،تم اإلعالن
للفيـــروس

أمـــس عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة  4.3مليار

إيران تطلق  83ألف سجين

12

» »تحت وطأة ارتفاع عدد اإلصابات
بفيروس كورونا في إيران ،أعلن
متحدث باسم القضاء أمس
أنه تم اإلفراج مؤقتا عن نحو
 85ألف سجين بينهم سجناء
سياسيون؛ بسبب انتشار
فيروس كورونا.

عن الحزمة وتفاصيلها عبـــر القرارات واإلجراءات.

المشـــتركين مـــن األفراد والشـــركات لكل من أشـــهر

أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما ال يتجاوز
فواتيـــر نفس الفترة من العام الماضي لكل مشـــترك

““ ...”Gradientترند” عالمي

18

» »أصبح تطبيق “ ”Gradientالترفيهي
لتوضيح الجنسية من خالل الصور،
األكثر طلبا على مواقع التواصل
االجتماعي “تويتر” و ”فيسبوك” و
”إنستغرام” في البحرين والعالم،
خصوصا من الذين يمكثون في
البيوت حاليا؛ بسبب “كورونا”.

تقوم الحكومة بإعـــادة هيكلة المصروفات اإلدارية
للدولة .وشـــملت القـــرارات مضاعفة حجم صندوق

الســـيولة بقيمـــة  100مليون دينار ليصـــل إلى 200

مليون دينار.

عبدو يقود المحرق للتعادل أمام الرفاع

14

» »خرج فريقا المحرق والرفاع
بالتعادل اإليجابي بهدف للجانبين،
في المباراة التي أقيمت بينهما
أمس على استاد مدينة خليفة
الرياضية ،ضمن لقاء مؤجل من
الجولة األولى لدوري ناصر بن
حمد الممتاز لكرة القدم.
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إيقــاف الدراسـة وإغــالق مقاهــي “الشيشــة” شهــ ًرا

اللجنــة التنســيقية تقــرر غلــق دور الســينما وقصــر أنشــطة المطاعــم علــى التوصيــل

المنامة  -بنا

فحص جميع
المسافرين عبر
منافذ البحرين
وتطبيق الحجر
المنزلي لمدة 14
يوما عليهم
ً

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة أن الجهود الوطنية

الحتواء ومنع انتشــار فيروس كورونا ( )COVID-19متواصلة بتكاتف أبناء
الوطــن المخلصيــن الذيــن جســدوا أبلــغ صــور التفانــي والتكامــل المجتمعــي

والقيــم الوطنيــة الراســخة بتعاضدهــم وتالحمهــم وفــق النهج الــذي اختطه

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ســـموه إن “المواطن الواعي المشارك

 -اقتصار أنشـــطة جميع المطاعم والمرافق

المشـــتركة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا،

والمشـــروبات علـــى الطلبـــات الخارجيـــة

فـــي اإلجـــراءات هو أفضـــل داعـــم للجهود
فمواجهـــة الفيـــروس تتطلـــب مـــن الجميـــع

التحلي بالحس الوطني المســـؤول؛ لنتمكن

من وضع حد النتشار هذا الفيروس الذي ال
يفرق بين أحد ،ويجعلنا نســـير جميعً ا بعزم

وعزيمة بكل ما يبذله أبناء الوطن من جهودٍ

الســـياحية وأماكـــن تقديـــم األطعمـــة

والتوصيل.

 إغـــاق دور الســـينما وكل صاالت العرضالتابعة لها.

 إغالق المراكز الرياضية الخاصة وصاالتالتربيـــة البدنيـــة الخاصـــة وبـــرك الســـباحة

بعيون ساهرة على حفظ
مشكورة ومق َّدرة
ٍ

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة.

والـــزوار ،وهـــو مـــا يســـعى إليه دومً ـــا فريق

على تقديم األطعمة والمشروبات فقط من

أمن وصحة وسالمة المواطنين والمقيمين
البحريـــن مـــن أعضاء الســـلطتين التنفيذية

والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص

واألهلي والمواطنين والمقيمين”.

 إغالق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتهاخالل الطلبات الخارجية والتوصيل.

األغذيـــة والتمويـــن لكبـــار الســـن والنســـاء

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة
عدد من كبار المســـؤولين ،حيث اســـتعرض

وااللتـــزام بالمكـــوث فـــي المنـــزل بقـــدر

الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس
كورونـــا ( )COVID-19برئاســـة رئيـــس
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب

الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة تقريرًا
حـــول اإلجـــراءات االحترازيـــة التي جاءت

متماشية مع المستجدات العالمية لفيروس
كورونـــا ( )COVID-19ومـــا تـــم اتخـــاذه من

تدابيـــر وقائيـــة بحســـب المعاييـــر الدوليـــة

ومستجدات مسارات العمل المختلفة.

شـــخصا
ً
 -تجنـــب التجمعـــات ألكثـــر من ٢٠

المستطاع والخروج للضرورة فقط.

 -تجنب السفر إال للضرورة القصوى.

 فحـــص جميـــع المســـافرين القادميـــن عبرمنافـــذ مملكـــة البحرين المختلفـــة وتطبيق

كما تقرر حتى إشـــعار آخر إيقاف الدراســـة
فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة

ومؤسســـات التعليـــم العالـــي الحكوميـــة

والخاصـــة وريـــاض األطفـــال ،مع اســـتمرار

وبنـــاء على عـــرض الفريق الوطنـــي الطبي

وبمشـــاركة اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة

اإلمكانيـــة لذلـــك ،وتوجيـــه وزارة التربيـــة

الكوارث ،تقرر ما يلي بدءً ا من اليوم ولمدة
شهر قابل للتمديد:

علـــى تطبيق العمل عن بُعد متى ما توفرت

والتعليـــم التخاذ التدابير الالزمة لعدم تأثر
العمليـــة التعليميـــة بالتنســـيق مـــع الجهات

 -اســـتمرار ســـير العمـــل االعتيـــادي

المعنية.

علـــى تطبيق العمل عن بُعد متى ما توفرت

لفيروس كورونا ( )COVID-19بأهمية اتباع

بالمؤسســـات العامـــة والخاصـــة ،والحـــث

اإلمكانية لذلك.

سمو ولي العهد:
أبناء الوطن
المخلصون جسدوا
أبلغ صور التفاني
بتعاضدهم
وتالحمهم

الحجر المنزلي لمدة  14يومً ا عليهم.

عمـــل الكـــوادر اإلداريـــة والتعليمية والحث

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ()COVID-19

استمرار سير العمل
بالمؤسسات
العامة والخاصة
والحث على
تطبيق العمل عن
ُبعد

 -تخصيـــص أول ســـاعة مـــن فتـــح محالت

الحوامل فقط؛ لتقليل المخالطة.

التنســـيقية بقصر القضيبيـــة أمس بحضور

تجنب التجمعات
ألكثر من ٢٠
شخصا وااللتزام
ً
بالمكوث في
المنزل قدر
المستطاع

كما نـــوه الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي

التعليمات واإلرشـــادات الصادرة من وزارة

 -اســـتمرار فتـــح المحـــال التجاريـــة

الصحـــة حول طـــرق الوقاية مـــن الفيروس

واألشـــياء التـــي يتـــم اســـتخدامها بشـــكل

يعاني الحمى أو السعال.

بالصـــورة االعتياديـــة مـــع األخـــذ باالعتبـــار

انتشـــاره كغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابون

الفم عند السعال أو العطاس ،والتخلص من

اإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية

اســـتخدام معقم اليدين وتنظيف األســـطح

مـــع تجنـــب لمـــس ومخالطـــة أي شـــخص

والمجمعات التجارية ومحالت بيع األغذية
إرشادات وزارة الصحة فيما يتعلق بتجنب
االختالط في األماكن العامة.

بما يســـهم بشـــكل فاعل فـــي احتوائه ومنع

متكـــرر وتعقيمهـــا بصورة دوريـــة ،وتغطية

جيـــ ًدا بشـــكل دوري مـــع الحـــرص علـــى

المناديل المســـتخدمة بالطريقة الصحيحة

ً
منوهـــة اللجنـــة بـــأن كافـــة التحديـــات يتم

وقـــد أكـــدت اللجنـــة التنســـيقية أن هـــذه

تجاوزهـــا بالـــروح الوطنيـــة الجامعة وعمل

هـــي لحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن

ومواصلـــة تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة

والمقيميـــن لمـــا فيه خيـــر وصالـــح الجميع،

فريـــق البحرين الواحد؛ لحفظ المكتســـبات

المنشودة.

مواجهة الفيروس
تتطلب التحلي
بالحس الوطني
المسؤول لنتمكن
من وضع حد
النتشاره

حزمة مالية واقتصادية بـ  4.3مليار دينار
وفـق التوجيهات الملكيــة الساميــة دعمــا للمواطنيــن و“الخــاص”

المنامة  -بنا

وفق التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
لتوحيـــد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـات

االنتشار العالمي لفيروس كورونا ()COVID 19
على المســـتوى المحلي بما يحافظ على صحة

وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن بالتـــوازي مع
ً
تحقيقا
اســـتمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛

لمســـاعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين
ً
ومتابعـــة لقـــرارات الحكومـــة برئاســـة رئيـــس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

لألشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام  2020وفق

ويونيو من العام الجاري.

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء

قانون التأمين االجتماعي ،بقيمة إجمالية تقدر

مليـــون دينـــار بحريني ليصل إلـــى  200مليون

خليفة بإطالق حزمة مالية واقتصادية لتوفير

 -تكفـــل الحكومـــة بفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء

 -حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي

مـــع آثـــار األوضاع الراهنـــة للتصـــدي للفيروس
ً
حفاظـــا على النمو المســـتدام ،تم أمس اإلعالن

لكل من أشـــهر أبريـــل ومايو ويونيـــو من العام

الجـــاري بما ال يتجاوز فواتيـــر نفس الفترة من

مليـــار دينار؛ إلعطائهـــا المرونة الالزمة للتعامل

دينـــار ،فـــي مؤتمر صحافـــي عقدتـــه الحكومة

بــــ  150مليـــون دينـــار بحرينـــي ،علـــى أن تقوم

الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة ،ومحافظ

لألجهـــزة الحكومية بما ال يؤثـــر على الميزانية

والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان ،ووزير

 -إعفـــاء المؤسســـات التجاريـــة مـــن الرســـوم

إجمالية تقدر بـ  60مليون دينار.

ووزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك

العام الجـــاري بقيمة إجمالية تقدر بـ  25مليون

اســـتمرار مســـاعي الحكومـــة للحفـــاظ علـــى

أمـــس؛ لإلعـــان عـــن الحزمـــة وتفاصيلهـــا عبر

 -إعفـــاء المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية من

 -ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة

الصناعيـــة الحكوميـــة لـــكل مـــن أشـــهر أبريـــل

من أجـــل دفع رواتـــب المواطنيـــن البحرينيين

 -إعفـــاء المنشـــآت والمرافـــق الســـياحية مـــن

سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد

الحـــد األقصـــى للرواتـــب المنصـــوص عليه في

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

بـ  215مليون دينار بحريني.

الســـيولة الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل

لجميـــع المشـــتركين مـــن األفـــراد والشـــركات

عن حزمـــة مالية واقتصادية بقيمـــة  4.3مليار

العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر

بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

الحكومة بإعـــادة هيكلة المصروفـــات اإلدارية

البنـــك المركزي رشـــيد المعـــراج ،ووزيـــر العمل

العامة للدولة.

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني،

البلدية لكل من أشـــهر أبريل ومايو ويونيو من

بمقـــر وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني مســـاء

دينار بحريني.

القرارات واإلجراءات التالية:

الرســـوم المســـتحقة علـــى اســـتئجار األراضـــي

االستعجال وفق المادة رقم ( )87من الدستور؛

ومايو ويونيو من العام الجاري.

بالقطـــاع الخـــاص من خـــال صنـــدوق التعطل

رســـوم الســـياحة لـــكل من أشـــهر أبريـــل ومايو

 مضاعفة حجم صندوق الســـيولة بقيمة 100دينار بحريني.

لرفـــع قدرة اإلقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7

مع طلبات العمالء لتأجيل األقساط أو للتمويل
اإلضافي.

 إعادة توجيـــه برامج صندوق العمل “تمكين”للشـــركات المتأثـــرة مـــن األوضـــاع الراهنـــة

لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد  )19مع إعادة
هيكلـــة القـــروض بالتعـــاون مـــع البنـــوك بقيمـــة

وأكـــد الفريـــق الحكومـــي بالمؤتمـــر الصحافـــي

النمـــو المســـتدام ،مؤكديـــن أن صحة وســـامة

المواطنين والمقيمين أولوية قصوى توجه لها
الجهود الحكوميـــة كافة ،وأنه بتعاون وتكاتف
عاليا سنتمكن
الجميع ووضع المصالح الوطنية
ً
من تحويل المســـتحيل ممكنًـــا وواقعً ا ونحول
التحديـــات نحـــو مزيـــدٍ مـــن الفـــرص النوعيـــة

الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.
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تأجـيــل أقـســاط الـبنــوك للمتضـرريــن  6أشـهــر

ناصـر بـن حمــد :القــرار يستهــدف دعــم استمـرار األعمــال فــي “الصغيــرة والمتوسطــة”
والمتوسطة الــتــي يــقــودهــا الشباب

المنامة  -بنا

البحريني وتحقيق نمو هذا القطاع

قــال ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن

خــال المرحلة الحالية ،بما يساهم

الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسســة الخيرية الملكية ســمو الشــيخ ناصر

في دعم النمو االقتصادي والمحافظة

بــن حمــد آل خليفــة “لقــد بــدأت مملكــة البحريــن بفضــل توجيهــات حضــرة

عــلــى مــســتــويــات ت ــط ــور االقــتــصــاد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

هللا ورعاه ،ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

فــي ه ــذه الــفــتــرة خــصــوصــا الشباب

منهم”.

الشباب البحريني.

مليون دينار لدعم مستأجري

والمتوسطة التي يقودها ويديرها

والمتوسطة للشباب البحريني ،الذي

وأعــــــرب س ــم ــوه عـــن ت ــق ــدي ــره لكل

مجمعاتها التجارية.

مــتــواصــلــة ويــضــع الــتــطــويــر أســاســا

مــصــرف الــبــحــريــن ال ــم ــرك ــزي ول ــدى

تــأتــي تــمــاشـ ًـيــا مــع توجيهات

 6أشهر ،ما سيسهم كثيرا في إنعاش

وقــــــال ســـمـــوه “إن ت ــأج ــي ــل سـ ــداد

ومـ ــبـ ــادراتـ ــهـ ــم الـــتـــي أث ــب ــت ــت م ــدى

الالزمة ضمن الحملة الوطنية

واضــحــا على المشروعات الصغيرة

األعــمــال فــي الــمــؤســســات الصغيرة

بحريني.

والــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة بتأجيل

على تخفيف األعباء على المواطنين

خليفة بمبادرة شركة عقارات

السيف بإطالق صندوق بقيمة

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة ،وف ــي هــذه

في هذه الظروف االستثنائية عالوة

للمواطنين والــمــؤســســات الصغيرة

االقتصاد الوطني وتوفير السيولة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل

ومــن بين تلك الخطوات توجيهات

من أجل إنعاش الــدورة االقتصادية

األمــــــر الــــــذي س ــي ــس ــاه ــم فــــي دع ــم

الــمــؤســســة الــخــيــريــة الملكية

توجيهات مصرف البحرين المركزي،

وأضــــــاف س ــم ــوه “يــمــتــلــك الــشــبــاب

سيولة نقدية لكل مواطن في المملكة

المصرفية إلى التفاعل اإليجابي مع

الــــشــــبــــاب مـــســـتـــشـــار األمـــــن

على صحة وسالمة المجتمع

الوطني رئيس مجلس أمناء

بها المملكة حاليا بسبب فيروس كورونا.

أشهر ،األمر الذي سيساهم في إيجاد

أشــــــاد مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك

(كـــــوفـــــيـــــد  ،)19واتـ ـ ــخـ ـ ــاذ

ودعـ ــا ســمــوه الــبــنــوك والــمــؤســســات

اتخــاذ العديــد من الخطوات البارعة لتخطي المرحلة االســتثنائية التي تمر

س ــداد الــقــروض للمواطنين لــمــدة 6

“مستأجري السيف” تعزز االقتصاد
ل ــأع ــم ــال الــخــيــريــة وشــــؤون

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،في

مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي للبنوك

ناصر بن حمد :مبادرة دعم

الــبــحــريــنــي الــعــديــد مــن المؤسسات
الــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة تــحــتــاج هــذه

المؤسسات إلــى الــدعــم والمساندة؛
م ــن أجـ ــل مــواصــلــة عــمــلــهــا بــصــورة

طبيعية ،ومنها توجيهات المصرف

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سيتمكن من مواصلة العمل بصورة

المركزي بتأجيل سداد القروض لمدة

لعمله في هذه الفترة”.

االقتصاد البحريني وسيكون مردوده

القروض يستهدف دعــم استمرارية

اإلجــــراءات الكفيلة بالحفاظ
بما في ذلك التي تمس الجانب
االقتصادي.

كما ثمن سموه الــدور الوطني
ال ــذي اتخذته شــركــة عــقــارات

الــســيــف مــن ب ــاب المسؤولية
الــوطــنــيــة وتــقــديــمــهــا مختلف

وسائل الــدعــم؛ للمساهمة في

القائمين على متابعة الــقــرارات لدى

وأكــد سموه بأن هذه المبادرة

تــعــزيــز الــمــســيــرة االقــتــصــاديــة

ال ــب ــن ــوك الــوطــنــيــة عــلــى جــهــودهــم

الــقــيــادة لــبــذل كــافــة الــجــهــود

وع ــي الــشــركــة وحــرصــهــا على

اهتمامهم بــأمــور الشباب وكــل فرد

لــمــكــافــحــة ف ــاي ــروس ــك ــورون ــا

لمملكة الــبــحــريــن ،مــمــا يؤكد

مــؤازرة كافة الجهود الوطنية
المبذولة في الوقت الحالي.

المتطوعون في مواجهة “كورونا” أبرز مظاهر الشراكة المجتمعية

المحافظون يؤكدون أن  18مارس مناسبة لترسيخ مبادئ التعايش في وطن يضم الجميع

المنامة  -وزارة الداخلية

ألذواق وميول واحتياجات أفراد مجتمع

اعتبر محافظو المحافظات األربع أن يوم

الــعــاصــمــة ،إذ عــمــلــت الــمــحــافــظــة على
تبني البرامج والمبادرات المتنوعة بعد

الشراكة المجتمعية ،الذي يوافق الثامن

دراســتــهــا التــجــاهــات الجماهير وآرائــهــم،

عــشــر مــن مـ ــارس مــن كــل عـ ــام ،مناسبة

عزيزة وفرصة مواتية لتأكيد األهــداف

وخــلــصــت تــلــك الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن أكــثــر

التي رسخها المشروع اإلصالحي لعاهل

الفعاليات والبرامج ،التي نالت نصي ًبا من

عيسى آل خــلــيــفــة ،فــي تــرســيــخ مــبــادئ

المجال االجتماعي ،منوها إلى مواصلة

الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن

ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة في

التعايش في وطن يضم الجميع ،مشيدين

مــحــافــظــة الــعــاصــمــة تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا

بــاإلقــبــال الكثيف مــن جانب المواطنين

وبرامجها ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ

ع ــل ــى ال ــت ــط ــوع فـ ــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة

لمكافحة فيروس كــورونــا ،منذ أن أعلن

الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا
(كــوفــيــد  ،)19ع ــن فــتــح بـ ــاب الــتــطــوع،

مثمنين في هذا الشأن مبدأ المسؤولية

المجتمعية وتعزيز التكافل والتعاون بين
أفراد المجتمع ،إذ يقترب عدد المتطوعين
ً
واضحا عن
من  20ألفا وهو ما يعد تعبيرًا

مدى الشراكة المجتمعية.

يشار إلى أن منصة تسجيل المتطوعين
إحــدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز

مــبــدأ الــشــراكــة المجتمعية فــي مختلف

سمو الشيخ
خليفة بن علي:
تفعيل شرطة
المجتمع في
البذل والعطاء
وسالمة األهالي

بن هندي :تعزيز
الدور األهلي
يساهم في بناء
جسور الثقة بين
المجتمع بجميع
فئاته

هشام بن
عبدالرحمن :ابتكار
المبادرات الخاصة
بأهداف التنمية
والتطوير لمجتمع
العاصمة

العصفور :خطى
مدروسة لتعزيز
مبادئ الشراكة
القائمة بين
المجتمع المحلي
ورجال األمن

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة،
وتتضمن تسجيل المتطوعين من مختلف

أن الــشــراكــة المجتمعية مــبــدأ وقــيــمــة،

مختلف شرائح وفئات المجتمع ومختلف

األهلي يساهم في بناء جسور الثقة بين

إلى تعزيز ثقافة التطوع .وتكوين قاعدة

عبر تعزيز األمــن المجتمعي والتواصل

إذ تنوعت ما بين الفعاليات االجتماعية

وأش ــار إلــى أن دور الشراكة المجتمعية

وتعزيز الــتــواصــل والــخــبــرات بين فئات

المجال األمــنــي والمجتمعي والخدمي؛

بقيم العمل التطوعي وأهمیته وتعزيز

الــبــارز فــي توثيق الشراكة بين مختلف

وأشـ ــار الــمــحــافــظــون إل ــى دور الــتــواصــل

واألهلية والخاصة ،إذ وثقت المحافظة

المجال األمــنــي والمجتمعي والخدمي؛

البرامج التي تعزز من هذا الــدور المثمر

أول الشيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة،

وأضــــاف أن الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ،لها

مختلف اإلدارات بــالــوزارة والقطاعات

كأسلوب متبادل وحضاري في التنسيق

الــفــضــل لـــوزيـــر ال ــداخ ــل ــي ــة فـــي إطـــاق

كشريك أس ــاس ،فــي مختلف الفعاليات

كاستراتيجية ثابتة في منظومة العمل

األمــنــي كعنصر أس ــاس لــنــجــاح مختلف

وأكـ ــد الــمــحــافــظــون أن احــتــفــال مملكة

تنبثق أدوار الــشــراكــة المجتمعية في

يأتي تجسي ًدا ألهمية تعاون المواطنين

ال ــم ــب ــادرات األمــنــيــة بــالــمــحــافــظــة والــتــي

سلمان بــن هندي عــن اعــتــزاز المحافظة

مع رجال األمن؛ لتحقيق السالمة واألمن

بمختلف مجاالته .وأشــار سموه إلــى أن

الخطط والبرامج واألهداف والسياسات

دور المجالس األهلية باعتبارها جــزءا

ع ــدة ف ــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة،

وأهميتها في إيصال مالحظات األهالي،

الــبــذل والــعــطــاء وســامــة وأمــن األهــالــي،

جسور من الثقة بين المجتمع بكافة فئاته

أثناء المجلس األسبوعي للتشاور حول

األعمار ،وفي كافة التخصصات وتهدف

تقوم على دعائمها المحافظة الجنوبية،

بيانات وطنية للمتطوعين.

المباشر للنهوض بــمــبــادرات تنموية في

متنوعة في المجتمع .وتكوين جيل يؤمن
الثقة والشراكة المجتمعية.

لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية ،ودعمه

اإلدارات بالوزارة والقطاعات الحكومية

المباشر في النهوض بمبادرات تنموية في

دور الشراكة المجتمعية في العديد من

لتنفيذ توجيهات وزيــر الداخلية الفريق

واإليجابي على أفراد المجتمع كافة.

ودعــمــه الــبــارز فــي توثيق الــشــراكــة بين

إسهامات رائدة وعززت من دور الشراكة

الحكومية واألهلية والخاصة ،إذ يعود

والتعاون مع مديرية شرطة المحافظة

يـ ــوم ال ــش ــراك ــة الــمــجــتــمــعــيــة وتطبيقها

والــمــنــاســبــات ،الــتــي تــؤكــد دور الــتــواجــد

بكافة إدارات الوزارة.

الــبــرامــج الــتــي تتبناها الــمــحــافــظــة ،كما

القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة،

واألمنية والصحية والثقافية ،ومن أبرز
تلك الفعاليات في العام “ 2019برنامج
ســمــو الــمــحــافــظ األم ــن ــي االجــتــمــاعــي”،

لالستفادة من الخبرات األمنية في مجال

مكافحة الجرائم اإللكترونية والتوعية
المرورية وغرسها في قــدرات ومهارات
الــنــاشــئــة والــشــبــاب ،وتــبــنــت المحافظة

الجنوبية العديد من البرامج التنسيقية

مع المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية
للشرطة ،ومعرض “ معً ا “ للتوعية األمنية.

وأقــامــت المحافظة “الــقــريــة اليابانية”

كــأول “إكسبو” يدعم أصحاب المشاريع
البحرينية من أهالي المحافظة ،إضافة

إلى مشاركة األهالي الفعالة في معرض
“ف ــي حــب ال ــرف ــاع” وتــشــجــيــع الــمــواهــب

البحرينية الخالقة.

نبراس حياة

الــبــحــريــن بــيــوم ال ــش ــراك ــة المجتمعية،

اللجنة األمنية ودورهــا الفاعل في طرح

في سياق متصل ،أعرب محافظ المحرق

والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني

تــلــبــي اح ــت ــي ــاج ــات األمـ ـ ــن الــمــجــتــمــعــي

بالشراكة المجتمعية ،إذ وضعت المحافظة

واألمـ ــان لمملكة الــبــحــريــن ،الفــتــيــن إلــى

اللجنة األمنية أطلقت مــبــادرات هادفة

التي تفعل هذه الشراكة ،وفق توجيهات

ال يتجزأ من مفهوم الشراكة المجتمعية

وفعلت مــن أهمية شرطة المجتمع في

إذ إن تفعيل الدور األهلي يساهم في بناء

إضافة إلى الحضور واللقاءات المباشرة

والمحافظات.

المبادرات األمنية االستثنائية.

مبادرات أمنية

المحافظة ،شهدت العديد من المبادرات

من جهته ،أوضح محافظ الجنوبية سمو

الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة

الفريق األول وزير الداخلية الشيخ راشد
بن عبدهللا آل خليفة ،الذي ال يألوا جهدا
ف ــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــذا الــمــبــدأ خــدمــة

للمواطنين وتفعيال للدور الذي أنشئت من
أجله المحافظات.

وأضــاف أن دور المجالس األهلية ،جزء

وأك ـ ـ ــد س ــم ــو م ــح ــاف ــظ ال ــج ــن ــوب ــي ــة أن

ال يتجزأ من مفهوم الشراكة المجتمعية

وال ــب ــرام ــج ال ــت ــي ت ــوث ــق م ــب ــدأ الــشــراكــة

األه ــال ــي ،الــذيــن يــمــثــلــون مختلف مــدن

المجتمعية وتفعيل التنسيق والتعاون مع

لما لها من أهمية في إيصال مالحظات
وق ــرى الــمــحــافــظــة ،إذ إن تفعيل ال ــدور

المجتمع بفئاته والمحافظة كافة.

يتلخص فــي الــمــســاهــمــة عــبــر األنــشــطــة

والــفــعــالــيــات الــمــشــتــركــة بــيــن المحافظة

واأله ــال ــي ،وإشــــراك الجمعيات األهلية
وت ــل ــك ال ــت ــي تــعــنــى ب ــش ــؤون الــمــجــتــمــع

وحتى الشبابية منها إيمانا بدور الشباب
ومــســاهــمــتــهــم ف ــي بــنــاء وطــنــهــم ورق ــي

مجتمعهم.

ه ــش ــام ب ــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة أن

احتفال مملكة البحرين بــيــوم الشراكة
المجتمعية يأتي تجسي ًدا ألهمية تعاون

الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن ومــؤســســات

المجتمع المدني مع رجال األمن ،مضيفا
أن الــمــحــافــظــة تــســعــى بــشــكــل مستمر

البتكار العديد من المبادرات التي تحمل
فــي طياتها أهـ ــداف التنمية والتطوير

لمجتمع العاصمة ،وتعمل على تنفيذها
على أرض الــواقــع بــالــتــعــاون والتنسيق

ولفت محافظ المحرق ،إلى أن مشاركة

مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني،
مشي ًدا بإطالق وزير الداخلية الفريق أول

على وعــي الــمــواطــن وثقافته بالشراكة

مــارس  2006يــوم الشراكة المجتمعية،

أبـــنـــاء الـــوطـــن لــلــمــحــافــظــة فـــي إقــامــة

احتفاالتها وفعالياتها يعتبر مــثــاال حيا

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة في 18

المجاالت.

نجاح الفت
في سياق متصل ،اعتبر محافظ الشمالية
عــلــي الــعــصــفــور ،نــيــل وزيــــر الــداخــلــيــة،
وسـ ــام األمــيــر نــايــف لــأمــن الــعــربــي من
ال ــدرج ــة األولـــــى ،خــيــر دلــيــل عــلــى نهج
وزارة الداخلية في التعاطي مع الشراكة
الــمــجــتــمــعــيــة ،مــضــيــفــا أن الــمــحــافــظــة
الشمالية تمضي على خطى مدروسة من
أجــل تعزيز مبادئ هــذه الشراكة القائمة
والمتينة بين المجتمع المحلي ورجــال
األمــن ،الذين يقفون على مسافة واحدة
مع كافة مكونات المجتمع البحريني.
وأوضــــح أن الــعــام  2019شــهــد نــجـ ً
ـاحــا
الفـ ـ ًت ــا حــقــقــتــه الــمــحــافــظــة ف ــي تــوطــيــد

الروابط االجتماعية ،وتعزيز قيم االنتماء
وترسيخ مفهوم المواطنة ،عبر برامج
ع ــدي ــدة أقــيــمــت بــالــتــعــاون م ــع مختلف
إدارات وزارة الــداخــلــيــة ف ــي مختلف
المناسبات والفعاليات واألنشطة الوطنية
واالج ــت ــم ــاع ــي ــة وفـ ــي مــخــتــلــف مــنــاطــق
الــمــحــافــظــة ،مــنــوهــا إلـ ــى أنـ ــه بــالــتــعــاون
وال ــش ــراك ــة ،اســتــطــعــنــا الــتــواصــل بشكل

عــلــى مختلف أنــواعــهــا ،فــالــمــشــاركــة في

حرصا على فتح آفاق للتعاون والتفاعل
ً

مــلــمــوس والــتــفــاعــل إيــجــابـ ًـيــا مــع شــرائــح

الــمــتــطــوع والــمــتــعــاون ش ــع ــورا بمكانته

ذلــك فــي تفعيل الــتــعــاون وخــلــق أجــواء

الــوطــنــيــة الــمــتــنــوعــة ف ــي مــديــنــة حمد

عندما تــشــرك المحافظة ،المجتمع في

يعزز روح األسرة الواحدة التي تتميز بها

تنظيم الفعاليات الــريــاضــيــة ،يــولــد لدى

في مختلف المناسبات والفعاليات لدور

وأهميته ودوره في النجاح ،مضيفا أنه

إيجابية من أجل مجتمع آمن ومتعاون

الــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة والــشــعــبــيــة ،ترسخ

مملكة البحرين.

التاريخية لمحافظته ووطنه.

بــعــد ع ــام تــقــديــم الــعــديــد مــن الــمــبــادرات

لديه مفهوم العراقة واألصــالــة والمكانة
وتابع ،وعندما يشارك في تنظيم حمالت

وقال إن محافظة العاصمة تواصل عامً ا
الــمــبــتــكــرة وال ــف ــري ــدة ك ــإح ــدى الــوســائــل

الــتــوعــيــة الــصــحــيــة والــفــحــوص الطبية،

الـ ــمـ ــؤثـ ــرة إلنـ ــجـ ــاح عــمــلــيــة ال ــت ــواص ــل

يجب أن يمتلكها الفرد ليكون فاعال في

الــمــحــافــظــة ،هـ ــي :الــجــهــات الــحــكــومــيــة

وشدد محافظ المحرق على أن الشراكة

والجمعيات األهلية ،واألفراد ،والمجالس

ديــنــنــا اإلس ــام ــي الــحــنــيــف ،وخــلــق جيل

حياة المواطن والمقيم ،لتعزز مساعيها

لقيادته محاربا من أجــل رفعة البحرين

المجتمعية ودمجها فــي كافة األنشطة

يدرك أهمية الصحة واللياقة البدنية التي
خدمة وطنه وقيادته.

والتفاعل المتبادل مع كل أطراف مجتمع
والخاصة ،ومؤسسات المجتمع المدني،

المجتمعية ،نــبــراس حــيــاة يــحــث عليها

الــشــعــبــيــة؛ ل ــض ــم ــان تــحــســيــن مــســتــوى

يعتز بوطنه حامال شعور الحب والــوالء

المبذولة لدعم ومساندة مختلف الشرائح

وشعبها.

بمختلف اختصاصاتها.

تفاعل متبادل

مبدأ التنوع في إقامة مختلف الفعاليات

من جهته ،أكــد محافظ العاصمة الشيخ

وأشار إلى أن محافظة العاصمة انتهجت
والبرامج؛ بهدف مالئمة تلك المبادرات

المجتمع المتنوعة ،وأقمنا االحتفاالت
والمالكية والبديع وساحل أبوصبح في
الدراز وبر سار ،تتسم في ظاهرها بإحياء
ال ــم ــوروث وف ــي باطنها تــعــزيــز االنــتــمــاء
في الوسط الشبابي ،مثل إقامة تحدي
الموروث وسباق التجديف.
وع ــب ــر مــحــافــظ الــشــمــالــيــة ع ــن تــقــديــره
للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال األمن
في تعزيز أواصر الشراكة المجتمعية مع
مكونات المجتمع ،وتعزيز مفهوم المواطن
رج ــل األم ــن األول فــي حــمــايــة مــقــدرات
ومــكــاســب الــوطــن ،مثمنا مــدى التعاون
القائم بين المحافظة ومديرية الشرطة،
والحضور المستمر في مختلف الفعاليات
والــمــنــاســبــات الــتــي تنظمها المحافظة،
مؤكدا دعم المحافظة الستمرار وفاعلية
الــشــراكــة المجتمعية فــي سبيل تحقيق
األمــن واالســتــقــرار المجتمعي فــي نطاق
المحافظة الشمالية والبحرين ككل.
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مواقــــع إلكترونيـــة مشبوهـــــة

البحرين أنموذج يحتذى به في احتواء “كوفيد ”19

احـــتـــلـــت الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــــى بـــيـــن  7دول عــالــمــيــة

تستغــل “كورونــــا” للقرصنـــة

بدور المالكي

أشـــاد تقريـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

أهابـــت اإلدارة العامـــة لمكافحة

بياناتهم الشـــخصية من أســـماء

واإللكتروني بجميـــع المواطنين

مخزنـــة على المتصفح والتحكم

الفســـاد

واألمـــن

االقتصـــادي

والمقيميـــن تحـــري الدقـــة وأخذ

الحيطـــة والحـــذر مـــن مواقـــع
وروابـــط إلكترونيـــة مشـــبوهة،
تســـتغل بحـــث مرتـــادي شـــبكة

اإلنترنـــت عـــن معلومـــات بشـــأن

فيروس كورونا ،وتقوم بارتكاب
عمليـــات قرصنة ،تشـــمل ســـرقة

مســـتخدمة

وأرقـــام

ســـرية،

بأجهزة الباحثين.

ودعـــت اإلدارة العامـــة لمكافحة
الفســـاد

واألمـــن

االقتصـــادي

وااللكترونـــي إلـــى مســـح مـــا تم

تحميله من مواقع غير موثوقة؛
تجبنـــا للتعـــرض لمثـــل تلـــك

العمليات.

بإجـــراءات مملكـــة البحريـــن لمكافحـــة

فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد  ”19وتعاملهـــا
مـــع الفيروس مـــن خالل تطويـــر وتنفيذ

إســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة الحتـــواء
ومنـــع انتشـــار الفيـــروس ،بقيـــادة ولـــي

العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول

لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،
واتخاذهـــا كافـــة اإلجراءات االســـتباقية

واالحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة،
وتطرق التقرير إلى اســـتعدادات المملكة

بإجـــراءات وتعامـــل البحريـــن بمكافحـــة

إلـــى مملكـــة البحريـــن .وباإلضافـــة إلـــى

ســـي البريطانية” تم بثه من خالل مقابلة

أسس لوضع وتطوير إستراتيجية وطنية

التصنيفات الدولية في المرحلة الحالية،

البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع الفيـــروس،

الفيروس ،وسرعة تشـــكيل فريق وطني
شـــاملة الحتـــواء ومنع انتشـــار الفيروس
واالســـتعداد المبكـــر للتصـــدي للفيـــروس

من خـــال تطبيق اإلجراءات االحترازية
قبـــل تفشـــيه فـــي الصيـــن ،إلـــى جانـــب

وضع الخطـــط لتعزيز آليات التشـــخيص
والرصـــد والمراقبـــة ،واتخـــاذ البحريـــن

لكافة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير
الوقائيـــة ،مســـتعرضا االســـتعدادات
المبكـــرة واإلجـــراءات الالزمـــة المتوائمة

مـــع المعاييـــر الدولية وتوصيـــات منظمة

الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس،

المبكـــرة وتطبيقهـــا لإلجـــراءات الالزمـــة

وهـــو مـــا بـــوأ مملكـــة البحريـــن لتصبـــح

منظمـــة الصحـــة العالمية فـــي مكافحتها

الحتـــواء الفيـــروس وضمـــان الحفـــاظ

وإحالتــــه للمحاكمــــة

تصبـــح أنموذجـــا يحتذى به فـــي طريقة

والمقيميـــن ،مبينا اإلجراءات االحترازية

المنامة  -النيابة العامة

بـــدوره أكـــد ،رئيـــس المجلـــس األعلـــى

من خـــال آليـــة خاصـــة بمطـــار البحرين

للفيـــروس الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد

ومنعها للقادمين من الدول الموبوءة من

مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة ،جـــاءت

الجوية من دول المنطقة ،مثمنا ،تواصل

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

إلـــى حصـــر أماكـــن تواجـــد المصابيـــن

صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين،

لمكافحة العدوى.

نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

توزيعه على كافة دول العالم أن البحرين

األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة لكافة

والتدابيـــر الوقائيـــة لجميـــع المواطنيـــن

الوطني للتصدي للفيروس ،والذي أسهم

موقـــع وزارة الصحـــة ومختلـــف وســـائل

المملكـــة ،مشـــددا علـــى مواصلـــة العمـــل؛

التـــي تقدمهـــا مراكـــز الحجـــر الصحـــي

الحبـــس لمدة ثالث ســـنوات،

المواطنيـــن والمقيمين عبـــر تطبيق كافة

وإجـــراءات منـــع انتقـــال الفيـــروس مـــن

تصل إلى عشـــرة آالف دينار،

لمواجهة الفيروس .وفي االتجاه نفســـه،

القيام بأي تجمعات عامة وتقديم نصائح

مـــارس  2020أمـــام المحكمة

المتوســـط لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة

الموبـــوءة ،ومنـــع دخـــول القادميـــن منها

إقامــة جبريــة للممتنع عن العــزل

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنان
قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي

وقـــام بالتجـــول واالختـــاط

واقعة امتناع أحـــد المتهمين
عـــن تنفيـــذ إجـــراء العزل في

المنـــزل المفـــروض لغـــرض
منـــع انتشـــار مـــرض كورونـــا

المستجد وتفشيه.

العـــزل في المنزل بـــأن غادره
باآلخرين.

وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة

تحقيقاتهـــا ،حيـــث اســـتمعت
إلـــى شـــهادة الطبيـــب الـــذي
باشـــر فحـــص المتهـــم عنـــد

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة

وصوله البالد.

قـــدم إلـــى البحرين مـــن دولة

بإخضاعـــه لتدبيـــر اإلقامـــة

قـــد أبلغـــت بـــأن المتهـــم قـــد

موبـــوءة بفايـــروس كورونـــا

المستجد ،وتبين عند فحصه
بالمطـــار أنـــه ال توجـــد بـــه

أعـــراض مرضيـــة ظاهريـــة،
فتم أخذ عينـــة منه للفحص،

وقد أبلغـــه الطبيب المختص
بوجـــوب

االلتـــزام

بالعـــزل

فـــي المنـــزل لمـــدة  14يومـــا

وفقـــا لإلجـــراءات المتبعـــة
إزاء القادميـــن مـــن الـــدول

التـــي ظهـــر فيهـــا فايـــروس

كورونا المستجد ،ومن خالل

كما استجوبت المتهم وأمرت
الجبريـــة ،وأمـــرت بإحالتـــه

للمحاكمـــة

للفيـــروس ،وهـــو مـــا بـــوأ البحريـــن بـــأن

علـــى صحـــة وســـامة جميـــع المواطنين

التعامل الحتواء الفيروس.

متابعته تبين مخالفته إجراء

الوداعـــي بـــأن النيابـــة العامة

المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات

أنموذجا يحتـــذى به في طريقة التعامل؛

الجنائيـــة

عـــن

جريمـــة االمتنـــاع عـــن تنفيذ
إجـــراء العـــزل فـــي المنـــزل

المفـــروض عليه ،والتي تصل

للصحة ،رئيس الفريـــق الوطني للتصدي

الدولـــي وجســـر الملـــك فهـــد والموانـــئ،

بن عبدهللا آل خليفة أن اإلشـــادة الدولية

الدخـــول إليها وتعليـــق وتقليل الرحالت

بفضـــل التوجيهـــات الســـامية لعاهـــل

التحقيقـــات الوبائيـــة الموســـعة ،إضافـــة

عيســـى آل خليفـــة التـــي تحـــرص علـــى

والمخالطيـــن ووضـــع تدابيـــر احترازيـــة

وبالمتابعـــة الحثيثـــة مـــن ولـــي العهـــد

وأكـــد تقريـــر المنظمـــة ،والـــذي ســـيتم

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

قدمـــت نموذجـــا متميـــزا بشـــأن التوعية

الجهـــود الوطنيـــة التي يقوم بهـــا الفريق

والمقيميـــن بلغـــات مختلفـــة مـــن خـــال

في احتـــواء ومنع انتشـــار الفيروس في

اإلعـــام ،والخدمـــات الصحيـــة المتميزة

العقوبـــة المقـــررة عنهـــا إلـــى

مـــن أجـــل مصلحـــة الوطـــن وســـامة

فضال عن الغرامة المالية التي

المعايير الدولية واإلجراءات االحترازية

وقـــد تحدد لنظـــر القضية 18

أشـــاد تقرير من المكتب اإلقليمي لشـــرق

الصغرى الجنائية.

التي اتخذتها البحرين في تأمين المنافذ

االحتـــرازي لكافـــة الحاالت المشـــتبه بها،
شـــخص إلـــى آخر عبـــر الحث علـــى عدم

المواطنين والمقيمين بعدم السفر للدول

تأجيل الجمعيات العمومية وتعقيم المنظمات األهلية

هـــذا التقرير اآلممـــي والعالمي المهم في

حصرية علـــى “ ”BBCبجهود وإجراءات

والـــذي يعكـــس مســـؤولية واهتمـــام

والعمـــل علـــى احتوائـــه ومنـــع انتشـــاره

وحرص الحكومـــات والدول على حماية

مـــن خـــال اتخاذهـــا لكافـــة اإلجـــراءات

مواطنيهـــا والمقيمين على أرضها ،والذي

والتدابيـــر الوقائيـــة الالزمة الحتواء هذا

يوضـــح لنـــا مـــدى الجهـــود الكبيـــرة التي

الوبـــاء .وأكـــد الخبير آشـــتون فـــي اللقاء

قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن للوصـــول

الحصـــري أن مملكـــة البحريـــن ،قامـــت

الـــى هـــذا المســـتوى المتميـــز ،تلقـــت

باالســـتعداد مبكـــرا وطبقـــت اإلجـــراءات

البحريـــن الكثير مـــن اإلشـــادات العالمية

الالزمـــة والمتوائمة مـــع المعايير الدولية

مـــن منظمـــات وخبـــراء ومختصين على

وتوصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة

مســـتوى العالـــم فـــي جهودهـــا وخطتهـــا

المطلوبـــة ،مبديـــا إعجابـــه الشـــديد

الوطنيـــة فـــي احتـــواء الفيـــروس ،ومنها

باإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا المملكـــة

إعـــان منصـــة “ستاتيســـتا” العالميـــة أن

مقارنة بالدول األخرى.

مملكـــة البحريـــن جـــاءت فـــي المرتبـــة

وأشـــاد آشـــتون ،الذي عمل ســـابقا مديرا

األولـــى بيـــن  7دول عالميـــة اتخـــذت

للصحـــة العامة فـــي بريطانيا فـــي مقرها

إجراءات احترازية واســـتباقية للتصدي

في العاصمـــة لندن بما قامت به البحرين

للفيروس وكانت ســـببا رئيسا في تمكنها

فـــي التعامل مـــع الوضع ،مؤكـــدا أن عمل

مـــن خفـــض معـــدالت اإلصابـــة اليوميـــة

فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد كان

الجديدة بالفيروس.

عمـــا فـــي غايـــة المهنيـــة والمســـؤولية

كل التقاريـــر ســـترفع مـــن مســـتوى

المجتمعيـــة ،منوهـــا بقيـــام البحريـــن

البحريـــن فـــي التقارير العالميـــة المتعلقة

بتأســـيس غرف العزل قبل  5أســـابيع من

بالسياســـات الصحية واحتـــواء األزمات

الوضـــع ،والقيـــام باالختبـــارات المكثفـــة

الصحية واألوبئة من خالل عمل وجهود

فـــي كل المنافـــذ الجويـــة والبحريـــة

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي للفيـــروس،

والبريـــة ،مشـــددا ،وال ننســـى هنا ســـرعة

يشـــاركه التوجيه ولي العهـــد نائب القائد

االســـتجابة من فريق البحرين في تأمين

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

وإنشـــاء أماكن للعـــزل والحجـــر ،كما في

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

إنشـــاء مستشـــفى ميداني لعزل الحاالت

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،ويدعمـــه

الجديـــدة وبطاقة اســـتيعابية تزيد عن 3

رئيـــس الفريق الوطنـــي ،رئيس المجلس

آالف شـــخص للمواطنيـــن مـــن العائديـــن

األعلـــى للصحة الفريـــق طبيب محمد بن

للبحريـــن ،حيـــث تبيـــن أن نحـــو % 50

عبدهللا آل حليفة ،وجهود وزارة الصحة

منهـــم قـــد تكـــون فحوصاتهـــم إيجابيـــة،

متمثلـــة بوزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح،

مســـتعرضا التدابيـــر االحترازيـــة التـــي

وكافـــة الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة التي

اتخذتهـــا البحريـــن فـــي المنافـــذ وأماكن

تعمـــل ليـــل نهار وفي تواصـــل ال يهدأ وال

الفحص والحجر والعزل والعالج.

يعـــرف الراحة ،وكل فرد مـــن هذا الفريق

ودعـــا إلـــى االســـتفادة مـــن التجربـــة

يعمـــل مـــن موقعـــه ضمـــن هـــذه الجهـــود

البحرينيـــة المتقدمـــة فـــي احتـــواء

بمهنيـــة وحرفيـــة عاليـــة ،مســـتمرة منـــذ

الفيروس ،متســـائال خالل اللقاء الخاص

بـــدء أزمـــة التصـــدي لفيـــروس .وتأتـــي

عبـــر الــــ “بي بي ســـي” لماذا لـــم نجرب ما

اإلشادة العالمية أيضا من الخبير العالمي

قامـــت بـــه البحرين مـــن إعـــداد جيد في

واستشـــاري الصحـــة العامة فـــي المملكة

آليات الفحـــص المبكر في كل المنافذ مع

المتحـــدة جـــون آشـــتون خـــال لقـــاء مع

من دخـــل بريطانيا من زوار خالل الفترة

هيئـــة االذاعـــة البريطانية “لهيئـــة بي بي

نفسها وخصوصا من إيطاليا.

“دراسات” :فعالياتنا قائمة ونتخذ إجراءات احترازية
والراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى

المنامة  -دراسات

حــمــيــدان :مــســتــمــرون فـــي دعـــم جــهــود الــتــصــدي لــــ “كـــورونـــا”

اإلســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة

قامـــت بعقد جملة من اللقاءات مع ممثلي
ســـفارات العمالـــة األجنبيـــة ،فضـــاً عـــن

الفصـــول والمكاتـــب اإلداريـــة واألجهـــزة
المستخدمة من قبل الموظفين ،فضالً عن

المدرجـــة علـــى أجنـــدة أعمالـــه في

الخـــاص ،وذلـــك إلبالغهـــم باإلجـــراءات

التدريب ،وتوفير مواد التعقيم الالزمة.
وأشار إلى أنه تم ً
أيضا مخاطبة المنظمات

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية
جميـــل حميـــدان ،بتفاعـــل واســـتجابة
جميـــع الجهـــات الخاضعـــة تحت إشـــراف

الوزارة للتعليمات بشأن اتخاذ اإلجراءات
الوقائيـــة الالزمـــة الحتـــواء ومنع انتشـــار
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ومنهـــا
منشـــآت القطـــاع الخـــاص ،ومؤسســـات

التدريـــب الخاصـــة ،والحضانـــات ومراكز

الرعايـــة االجتماعية الخاصـــة والمنظمات
األهليـــة ،مثمنًـــا التعاطـــي اإليجابـــي مـــن
قبـــل هـــذه الجهـــات والتزامهـــا بقـــرارات

وتعليمـــات الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19الف ًتـــا أن

ذلك ينم عن حـــس وطني ،ووعي وإدراك

للمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق
الجميـــع للحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنين

والمقيمين.وأشار حميدان إلى أن الوزارة

التواصـــل والمتابعـــة مـــع منشـــآت القطاع

تعقيـــم األجهزة والمواد المســـتخدمة في

الوقائيـــة المطلوبـــة بمـــا يحفـــظ ســـامة
وصحة الجميع ،فضالً عن قيامها بزيارات

األهلية بشأن اتباع التعليمات االحترازية

اإلرشـــادية

(كوفيـــد  ،)19وقـــد تـــم توجيههـــم لتأجيل

تفتيـــش ميدانية لمســـاكن العمال وتوزيع
المنشـــورات

والملصقـــات

الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا

والتوعيـــة مـــن أخطـــار فيـــروس كورونـــا
جميل حميدان

عقـــد الجمعيـــات العموميـــة فـــي الفتـــرة
الحاليـــة ،فضـــاً عـــن حثهم علـــى ضرورة

قامـــت بالتواصـــل والمتابعـــة مـــع دور

بالطرق الصحيحة بشـــكل دوري ومستمر،

لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ،ومراكز ومعاهد

تضمنـــت مختلـــف التوجيهات األساســـية

العمـــل والتنمية االجتماعية ،وذلك بشـــأن

الوقاية من الفيروس والحد من انتشـــاره

لمكافحـــة الفيـــروس ،ومنهـــا تعقيم جميع

واالنجليزية والهندية واألوردو.

وكيفيـــة اتخـــاذ االحتياطـــات الوقائيـــة،
كمـــا تـــم بالتعاون مـــع وزارة الصحة وضع
اليافطـــات واإلعالنـــات ذات الصلـــة ،بعدة

لغـــات بمـــا فيهـــا الموجهة للعمالـــة الوافدة
بالقـــرب مـــن مســـاكن العمـــال والمناطـــق

الصناعية ،إلى جانب التواصل مع العمالة
األجنبية من خالل الرســـائل النصية ونشر
آخر المســـتجدات واإلجـــراءات المطلوبة

لحمايتهـــم .وأضـــاف حميـــدان أن الوزارة

االلتـــزام بتعقيـــم مقـــار تلـــك المنظمـــات

الحضانـــات والمراكـــز األهليـــة والخاصـــة

حيـــث تـــم تســـليمهم أدلـــة استرشـــادية

التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة

للعامة واألفراد والمؤسســـات حول كيفية

االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة الالزمـــة

والتعامـــل معـــه ،بأربع لغات وهـــي العربية

أعلـــن مركـــز البحريـــن للدراســـات

(دراســـات) عـــن اســـتمرار أنشـــطته
الفتـــرة المقبلـــة ،مـــع اتخـــاذ كافـــة

اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائية المقررة؛ لمكافحة فيروس
“كورونـــا” المســـتجد (كوفيـــد)-19

حرصا على السالمة العامة.
ً

وســـوف يســـعى “دراســـات” إلـــى

ضمان التواصل الدائم مع الشركاء
والباحثيـــن والجهـــات المعنيـــة
مـــن خـــال منصـــات التواصـــل

االجتماعـــي ،وبالرســـائل المباشـــرة

عبر البريـــد اإللكتروني ،وإطالعكم

بأي تغيير يطرأ على مواعيد إقامة

الفعاليات البحثيـــة والفكرية .علما
بأن أبواب المركز ســـتبقى مفتوحة
لـــزوار المكتبـــة مـــن قبـــل األعضاء،

العضوية.

كمـــا رحـــب “دراســـات” بتلقـــي

إســـهامات

المهتميـــن؛

إلثـــراء

الحوارات والنقاشات الدائرة حول
مشـــاريع المركـــز اإلســـتراتيجية،
وبرامجـــه

المختلفـــة.

وينتهـــز

فريـــق عمـــل المركز هذه المناســـبة؛

لإلعـــراب عن بالغ التقدير والعرفان
للتوجيهـــات الســـامية والحكيمـــة

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة؛ لمكافحة

فيروس “كورونـــا” وحماية الوطن،
منوهيـــن

بالمســـاعي

الحثيثـــة

والفعالة والجهود اإلنسانية النبيلة
التـــي يقودهـــا ولـــي العهـــد نائـــب

القائد األعلـــى النائب األول لرئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

خليفة في هذا الشأن.

“الجعفرية” ألهالي البحرينيين بالخارج :سيعودون بأسرع وقت
المنامة  -األوقاف الجعفرية

التقــت إدارة األوقــاف الجعفريــة أمــس عــددا مــن أهالــي المواطنيــن

البحرينييــن المســافرين فــي الخــارج ،حيــث عبــر الجميــع عــن شــكرهم

وتقديرهم لجهود الدولة ممثلة في عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

بــن عيســى آل خليفة ،وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في

الطريف :نتابع ترتيب
أمور إقامتهم
ونبذل كل الجهود
لتسهيل إجالئهم

متابعة كافة اإلجراءات المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا (كوفيد .)19
ورحـــب رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي

علـــى تأميـــن إرجـــاع المواطنيـــن الكرام

التواصل المســـتمر مع مختلـــف الجهات

الطريـــف وبحضـــور عضـــو مجلـــس

القائـــم بيـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة

البحرينييـــن المتواجديـــن فـــي الخـــارج،

الخصوص.

المســـتجد لحيـــن عودتهـــم إلـــى أرض

مجلـــس األوقاف الجعفريـــة عبدالجليل

في أســـرع وقت ،مشـــيرين إلى التعاون

بشـــأن تســـهيل تقديم الدعم للمواطنين

الصحة والفريق الطبي الوطني في هذا

علـــى إثـــر موضـــوع فيـــروس كورونـــا

أن مملكـــة البحريـــن
وأكـــد الطريـــف ّ
وبتوجيهـــات ملكيـــة ســـامية تتابع كافة

وأشـــار الطريـــف إلـــى جهـــود إدارة

الوطن.

في اإلدارة بمتابعـــة التوجيهات الملكية

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

المستجد ،وتعمل الجهات الرسمية كافة

المتواجدين في الخارج ،وذلك في إطار

االعتياديـــة األســـبوعية لمجلس الوزراء

األوقـــاف هاني النصيـــف بالجميع ،ونقل

لهـــم تحيات رئيـــس األوقـــاف الجعفرية

يوسف الصالح.

الجهـــود للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

األوقـــاف الجعفريـــة والفريـــق المكلـــف

ونوه الطريف في هذا الصدد بتوجيهات

الســـامية بخصـــوص إعاشـــة المواطنين

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،خـــال الجلســـة

إدارة األوقاف الجعفرية تلتقي عددا من أهالي المواطنين البحرينيين المسافرين في الخارج

والترتيبات واإلجراءات المتخذة لتنفيذ

صـــدور التوجيهـــات الســـامية ،ومنهـــا

مـــع المســـافرين لترتيـــب أمـــور إقامتهم

توجيهات عاهل البالد بشـــأن المواطنين

االجتمـــاع العاجـــل الـــذي عقـــده مجلس

وبذل كل الجهود لتسهيل عودتهم.

البحرينيين فـــي الجمهورية اإلســـامية

األوقـــاف الجعفريـــة واجتماعات الفريق

اإليرانية ،والخطـــط التنفيذية إلجالئهم

المعني بالمتابعة واالجتماعات المستمرة

االستفســـارات والمقترحـــات لتعزيـــز

وفـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير

مـــع أصحاب الحمالت ومتعهدي الســـفر،

التنسيق والتواصل بهذا الشأن ،مثمنين

الوقائية؛ من أجل سالمتهم.

وكذلـــك التواصـــل المســـتمر مـــع جميـــع

جهـــد اإلدارة فـــي التواصل المســـتمر مع

وأشـــار الطريـــف إلـــى مـــا اتخذتـــه إدارة

الجهـــات الرســـمية ذات العالقة وافتتاح

الجميـــع لحيـــن عـــودة المواطنيـــن فـــي

األوقـــاف الجعفريـــة مـــن خطـــوات منـــذ

مركز الخط الساخن ،والتواصل المباشر

الخارج إلى أرض الوطن قريبا بإذن هللا.

إلـــى ذلـــك ،قـــ ّدم األهالـــي عـــددا مـــن
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وزيـــر الخارجيـــة :البحريـــن تشـــاطر األمـــم المتحـــدة الـــرؤى واألهـــداف

المنامة  -وزارة الخارجية

مســـتويات ومعاييـــر الجـــودة العالمية،

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

مبينًـــا أن الثقـــة الدولية فـــي المنجزات

الزيانـــي فـــي مكتبـــه بالديـــوان العـــام

الوطنيـــة ســـاهمت فـــي زيـــادة عـــدد

للـــوزارة المنســـق المقيم ألنشـــطة األمم

الـــوكاالت والمكاتـــب األمميـــة المقيمـــة

المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن أميـــن

الشـــرقاوي؛ بمناســـبة انتهاء فترة عمله
لـــدى المملكـــة ،بحضـــور وكيـــل وزارة

الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

وأشاد الزياني بالجهود الطيبة والبارزة
التي بذلها الشرقاوي في فترة عمله في
مملكـــة البحرين مما أســـهم فـــي تطوير

عالقات التعاون والصداقة بين المملكة
ومنظمـــة األمم المتحـــدة ،واالرتقاء بها
ً
وصـــول إلـــى شـــراكة
إلـــى آفـــاق أشـــمل

نوعية ومتميزة.

بمملكة البحرين من  5إلى  10وكاالت.
مـــن جانبـــه ،أعرب أمين الشـــرقاوي عن

وزير الخارجية مستقبال المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة لدى البحرين

بالغ شكره وتقديره إلى مملكة البحرين

وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين

إطار الشراكة اإلستراتيجية بين مملكة

تشـــاطر منظمة األمـــم المتحـــدة الرؤى

البحرين و 16وكالـــة أممية لألعوام من

واألهداف؛ لضمان حياة آمنة ومستقرة

 2022 - 2018فـــي إطار تبادل الخبرات

للبشـــرية ومســـتقبل أكثـــر ازدهـــارًا مـــن

الفنيـــة ورفـــد المشـــاريع المســـتقبلية

خـــال تنفيذ أهـــداف األجنـــدة الدولية

والتركيز علـــى األولويات الوطنية ومن

للتنميـــة المســـتدامة  ،2030ودعـــم

بينهـــا االســـتثمار األمثـــل فـــي العنصـــر

المبادرات الخالقة على هذا الصعيد.

البشـــري ،وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية

كمـــا أشـــار الزياني إلـــى توقيـــع اتفاقية

وضمـــان رضـــا المواطنيـــن وفـــق أعلـــى

وفريق عمـــل وزارة الخارجية ،مثمنًا ما
أبدتـــه المملكـــة مـــن تعاون باهـــر ومثمر
مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة ومختلف
وكاالتهـــا وأجهزتهـــا في ســـبيل تحقيق
األهـــداف المنشـــودة ،مؤكـــ ًدا أن مملكة

استعراض العالقات مع السفير األميركي
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،

أمـــس ،ســـفير الواليـــات المتحـــدة

األميركية لدى مملكة البحرين جاستين

الصخير  -الحرس الوطني

أقيـــم تحت رعاية مديـــر أركان الحرس

الوطني اللواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز

متوازنـــة شـــاملة مـــن خـــال الشـــراكة مع

القطاع الخـــاص لتخطيط وإدارة المرافق
البلديـــة وفقـــا ألعلـــى معاييـــر الجـــودة

واألداء المهني.

كما تطرق االجتماع إلى بحث االســـتغالل

العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة فـــي

األمثل للنفايـــات البلدية بما فيها النفايات

مســـيرة البنـــاء والتطويـــر ،مؤكـــدا

اإللكترونيـــة مـــن خـــال اإلســـتراتيجية

حـــرص الـــوزارة على تعزيز التنســـيق

والتواصل المســـتمر مـــع المجالس بما
يســـهم في ضمان ســـير المشـــروعات

والخدمات وفـــق الخطط المقررة لها.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال وزير األشـــغال

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني
فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديـــات رئيـــس

وأعضـــاء مجلـــس أمانة العاصمة برئاســـة
صالـــح طـــرادة؛ لبحـــث مجمـــل القضايـــا

التـــي تهـــم محافظـــة العاصمـــة وتدخـــل

فـــي اختصاصـــات الوزارة بحضـــور وكيل
الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمد

الوطنية إلدارة المخلفات.

وزير األشغال مستقبال رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة

بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،ووكيـــل الـــوزارة

للعاميـــن  2021و 2022بمـــا فيهـــا ميزانية

وتنـــاول االجتماع كذلك تطوير األســـواق
المركزيـــة مثـــل ســـوق المنامـــة المركزيـــة

مشـــروع التنمية الحضرية والمشـــروعات

وســـوق جدحفص وسوق ســـترة وتطوير

وناقـــش الوزيـــر مع أعضاء مجلـــس أمانة

الطـــرق والشـــوارع والجســـور والحدائـــق

اإللكتروني في المجال البلدي ،حيث وجه

في المحافظة وخصوصا المتعلقة بتنمية

وإنشاء المرافئ.

موجهـــا القطاعات التنفيذيـــة في الوزارة؛

لشؤون األشـــغال أحمد الخياط وعدد من
مسؤولي الوزارة.

العاصمـــة عددا من المشـــروعات الخدمية
اإليـــرادات البلديـــة مـــن االســـتثمارات
فـــي األمـــاك والمشـــروعات البلديـــة إلـــى

جانـــب بحـــث الخطـــة التشـــغيلية للوزارة

المتعلقـــة بالصـــرف الصحي ومشـــروعات

والمتنزهـــات والمماشـــي واالســـتمالك

الطـــرق والحدائـــق وتطويـــر العمـــل

الوزيـــر لتفعيـــل آليـــة التواصـــل والتعاون

كمـــا ناقـــش االجتماع أعداد إســـتراتيجية

لتعزيـــز قنـــوات التواصـــل مـــع المجلـــس

خدمـــات بلديـــة متميزة بما يحقـــق تنمية

إلنجاز المشروعات وتسريع الخدمات.

موحـــدة للعمل البلـــدي تنطوي على توفير

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

في التنمية والتسامح.

أمـــس بمعســـكر الحـــد ،وبحضـــور كبـــار

الـــدور الـــذي يلعبـــه مجلـــس أمانـــة

القائمـــة بيـــن البلديـــن ،وبحـــث عدد من

ً
دوليا يُ حتذى به
نموذجـــا
البالد شـــكلت
ً

أبرزهـــا المتعلقـــة بالطـــرق والشـــوارع والجســـور والحدائـــق والمتنزهـــات

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف

وتـــم اســـتعراض العالقـــات الثنائيـــة

رفع مستويات التأهيل لمنتسبي الحرس الوطني

بـــن ســـعود آل خليفـــة ،حفـــل تخريـــج

أكد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات

العام الفريق طارق الحسن.

البحرين تحت القيـــادة الحكيمة لعاهل

بحث تنمية اإليرادات البلدية وميزانية المشروعات
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ســـيبيريل ،وذلك بحضـــور رئيس األمن

بشـــكل مباشـــر والعمـــل بشـــكل مشـــترك

إحدى دورات المستجدين العسكريين،
ضبـــاط الحرس الوطنـــي .ولدى وصول

مديـــر أركان الحرس الوطني إلى موقع

الحفل ،كان في االستقبال عدد من كبار
ضبـــاط الحـــرس الوطني ،ليبـــدأ الحفل

بتالوة عطـــرة من آيات الذكـــر الحكيم،
ثـــم كلمـــة ترحيبيـــة ألقاهـــا قائـــد كتيبة

الحراســـات رحـــب مـــن خاللهـــا براعـــي

وبيـــن مـــن خاللهـــا
الحفـــل والحضـــورّ ،
الدعـــم واالهتمـــام الكبيـــر مـــن رئيـــس

الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول الركـــن

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
ومتابعة مديـــر أركان الحـــرس الوطني

اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود
آل خليفة ،في رفع مســـتويات التدريب
والتأهيل لمنتســـبي الحـــرس ،من خالل
رفدهـــم بأحـــدث العلـــوم والتطبيقـــات

إيجاز من
العســـكرية ،وتلى ذلك تقديم
ٍ

قبل مســـؤول الـــدورة عن مراحل ســـير

دورة المستجدين العسكريين ومراحلها
التدريبيةَ .
وقـــ ّدمَ الخريجون تطبيقات

لحركات المشاة العسكرية ،ليعكسوا من
خاللهـــا كفاءتهم فـــي تطبيق ما حصلوا
عليه من تدريبات خالل فترة إعدادهم
بالـــدورة ،والتـــي ارتكـــزت علـــى أســـس

التدريـــب والتعليـــم الحديـــث بالحرس
ً
تعزيزا لروح الجاهزية القتالية
الوطني،

العالية التي يتمتع بها منتســـبو الحرس
الوطني ،بعدها تم أداء القسم القانوني
للحرس الوطني.

وفي ختـــام الحفل ،تفضـــل مدير أركان
الحـــرس الوطنـــي بتســـليم الشـــهادات

والجوائز علـــى الخريجين والمتفوقين،
ً
ً
ومقدما
مهنئا أصحـــاب المراكز األولـــى

شكره لجهود الخريجين والمدربين في
تحقيـــق متطلبـــات الـــدورة واجتيازهـــا
بنجـــاحًّ ،
حاثـــا إياهـــم على بـــذل أقصى
جهدهـــم لخدمـــةِ وطننـــا الغالـــي تحـــت

راية عاهل البالد المفـــدى القائد األعلى
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفة.

منع الزيارات الصباحية والتقيّد بساعتي زيارة مسائية في “السلمانية”

الدفاع المدني :برامج تدريبية على عمليات التطهير وتعقيم المباني

الجفير  -وزارة الصحة

المنامة  -وزارة الداخلية

“الصحة” :االستشارة الطبية لمواعيد المتابعة بالهاتف أو عن بعد

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تقديــم االستشــارة الطبيــة بمجمــع

الســلمانية الطبــي لجميع مواعيد المتابعــة أو المراجعة عن طريق
الهاتــف أو االستشــارة عــن بعــد ،ولكــن ال يشــمل ذلــك المواعيــد
للحــاالت الجديــدة التــي ينبغــي فحصهــا بشــكل مباشــر مــن قِ بــل

الطبيب المختص.

منـــع جميـــع الزيـــارات الصباحية

صرح المدير العـــام لإلدارة العامة للدفاع

مســـاء إلـــى الســـاعة
ً
الســـاعة 5

الداخلية وبمتابعة من رئيس األمن العام،

والتقيـــد بســـاعات الزيـــارة مـــن
ّ
مســـاء ،ولـــن يســـمح ألكثر من
ً
7
شـــخصين بزيـــارة أي مريـــض،
ولـــن يســـمح بدخـــول األطفـــال

أما بشـــأن عيادات طب األطفال

للمعاينة من عدمه.

والتوليـــد فســـوف يتـــم تقديـــم

التقيـــد فـــي الحضـــور بالوقـــت
ّ

أيـــام فقـــط فـــي األســـبوع ،وهي

ازدحـــام ،وســـوف يتـــم إعـــادة

واألربعـــاء .وســـوف يتـــم إغالق

حرصا على سالمة
ً
لتجنب ذلك؛

الســـلمانية الطبـــي وتخصيـــص

وكبار الســـن .كما ســـيتم تقليص

وعليه يرجى من المرضى الكرام

أيـــام الزيـــارة للمرضـــى إلـــى 4

المحـــدد لموعدهـــم لتجنـــب أي

أيـــام الجمعة والســـبت واالثنين

وبالنســـبة إلـــى قســـم الجراحـــة،

ترتيـــب العيـــادات الخارجيـــة

بعـــض البوابات الرئيســـة لمجمع

مـــن

المرضـــى ،كما ســـيتم حصر عدد

مدخل رقم  11لذلك.
ودعـــت وزارة الصحـــة المجتمع
التقيد باإلرشـــادات الصحية
إلى
ّ
التي تصب في صالحهم وتضمن
سالمتهم.

والطـــب

النفســـي

والنســـاء

االستشـــارات الطبيـــة لهـــم عبـــر

الهاتف فقط.
والعظـــام،

والحنجـــرة

واألنـــف

وغيرهـــا

واألذن

التخصصات ،فســـوف يتم النظر
فيهـــا مـــن قِ بـــل القســـم المعنـــي؛

التخـــاذ القـــرار بشـــأن ضـــرورة

حضور المرضى إلى المستشفى

المرافقيـــن للمريـــض بمرافـــق
تجنبـــا لحـــدوث
واحـــد فقـــط؛
ً
ازدحام وضما ًنا لسالمة الجميع.

مـــن جهـــة أخـــرى ،ســـوف يتـــم

بناء على توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس األمن العام
ً

المدنـــي بأنـــه بناءً علـــى توجيهـــات وزير

قامـــت اإلدارة مـــن خالل فريـــق مختص

بالتعامل والتدريب والتثقيف في مجال
المـــواد الخطـــرة والمســـاندة ،بتنفيذ عدد
مـــن البرامـــج التدريبيـــة ،التي تســـتهدف

جميع شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة
والقطـــاع الخاص ،فـــي إطار جهود وزارة

الداخلية المستمرة ضمن الفريق الوطني

لمواجهة فيروس كورونا (کوفيد .)19

وأشـــار إلـــى أن اإلدارة العامـــة للدفـــاع
المدنـــي عملـــت علـــى تطبيـــق خطتهـــا

الخاصـــة بمواجهـــة الفيـــروس مـــن خالل

اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة ،والعمـــل
علـــى نشـــر مفاهيـــم التطهيـــر والتعقيـــم

مـــن خـــال توزيـــع النشـــرات التثقيفيـــة

واإلعالميـــة المختلفـــة ،إضافـــة إلـــى

التعريـــف بعمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم

علـــى عمليـــات التنظيـــف والتطهيـــر

الذاتـــي للمنازل ومواقع العمـــل المختلفة

والتعقيـــم لمباني المؤسســـات الحكومية

وأمور السالمة التابعة لذلك بالتعاون مع

والخاصـــة واإلجـــراءات الســـليمة للقيـــام

وزارة الصحـــة وضمـــن إرشـــادات منظمة

بعمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم المختلفـــة

الصحة العالمية.

واســـتخدام

وأكـــد أن اإلدارة بالتعـــاون والتنســـيق مع

الكيميائيـــة ،التـــي أثبتـــت قدرتهـــا علـــى

المجلـــس األعلـــى للبيئـــة وإدارة الصحـــة

التطهيـــر من الفيروس ،بحســـب المراجع

العامـــة بـــوزارة الصحة ،ســـتقوم بتدريب

الدوليـــة والمعاييـــر المعتمدة من الجهات

عناصـــر مـــن جميـــع الشـــركات المختصة

ودوليا.
محليا
المرخصة
ً
ً

المحاليـــل

والمركبـــات

“الجوازات” :استقبال
المراجعين بالمواعيد فقط
المنامة  -وزارة الداخلية

فـــي إطـــار خطـــة شـــؤون الجنســـية

والجـــوازات واإلقامـــة فـــي تعزيـــز
الجهـــود الوطنيـــة؛ للحـــد مـــن

محاضرة صحية بالكلية الملكية

انتشـــار فيـــروس كورونـــا والحفاظ

تعقيم مبنى “المساحة والتسجيل العقاري”

علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن

والمقيمين ،فإنها تحث المستفيدين

للقيادة واألركان والدفاع الوطني

مـــن خدماتهـــا علـــى االلتـــزام بحجز

الرفاع  -قوة الدفاع

 Skiplinoالمتاح عبر أجهزة الهواتف

اإللكترونيـــة

المراجعين الذين ســـيتواجدون في

طلبات التأشـــيرات اإللكترونية عبر

ألقـــى قائـــد مستشـــفى الملـــك حمـــد

البحريـــن” ،وفـــي نهايـــة المحاضـــرة

ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة

واألركان والدفاع الوطني عن شكره

الجامعـــي اللـــواء طبيـــب الشـــيخ

محاضرة للدارســـين بالكلية الملكية

للقيادة واألركان والدفاع الوطني.

عبـــر آمـــر الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة

وتقديره لقائد مستشفى الملك حمد
الجامعـــي على ما تفضل به ،كما قام

وتحـــدث قائـــد مستشـــفى الملـــك

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

“اإلســـتراتيجية الصحيـــة لمملكـــة

المشاركين في الدورة.

حمـــد الجامعـــي فـــي المحاضرة عن

بالرد على استفســـارات وتســـاؤالت

المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المواعيد مســـبقا عـــن طريق برنامج

متاحـــة عبر موقـــع بوابـــة الحكومة

الذكيـــة ،مع االعتـــذار عن اســـتقبال

وباإلمكان التقديم واالســـتعالم عن

أفـــرع تقديـــم الخدمـــات مـــن دون

موعد مسبق.

وتذكر شـــؤون الجنسية والجوازات
واإلقامـــة المواطنيـــن بـــأن خدمـــة
تجديـــد جـــواز الســـفر وخدمـــة
االســـتعالم

عـــن

منـــع

الســـفر،

www.bahrain.bh

موقع البحرين للتأشيرة اإللكترونية
،www.evisa.gov.bh

مقدريـــن

التزام جميـــع المواطنين والمقيمين
باإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة،
والتـــي وضعـــت للســـامة العامـــة،

متمنين الصحة والسالمة للجميع.

قام جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري
بتعقيـــم جميـــع المكاتـــب والمرافـــق
والمصاعـــد بمبنـــى الجهـــاز ،وذلـــك فـــي

ظل اإلجـــراءات التي يتخذهـــا للوقاية

من انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19
وتماشيا مع المساعي الحثيثة؛ للحفاظ
علـــى أمـــن وصحـــة وســـامة موظفيـــه

ومراجعيه.

وتـــم اتخـــاذ إجـــراءات وقائية ســـريعة

لمواجهـــة الفيـــروس؛ لوقايـــة جميـــع

موظفـــي جهـــاز المســـاحة والتســـجيل
العقـــاري ،مـــن خـــال وضـــع الخطـــط

الوقائية أثناء العمل وتعليق استخدام
نظـــام البصمـــة واســـتبداله باالثبـــات

ببطاقـــة الدخـــول ،إضافـــة إلـــى توفيـــر

المعقمـــات والكمامـــات ،وإجـــراءات

الفحص المبدئية عند دخول المبنى.

وتأتـــي هـــذه اإلجـــراءات فـــي إطـــار

الجهود الوطنية التي تتخذها البحرين

للحد من انتشار فيروس كورونا.
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إبراهيم النهام

بعد أيـــام قليلة مــن ضبط مــســتــودع آخــر فــي منطقة الهملة

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

المنامة  -وزارة الصحة

كشـــفت مديـــر إدارة الصحـــة

وقـــد قام مفتشـــو قســـم مراقبة

اآلالف مـــن المنتجـــات منتهيـــة

والرادعـــة بحقهـــم إثـــر ثبـــوت

أن مفتشـــي الصحـــة وبالتعـــاون

بعملية جرد المخـــزون وتحديد

حيـــث األنواع والكميـــات وذلك

الصحيـــة ،كمـــا تـــم التفتيـــش

في األزمات تعرف معادن الرجال

العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح

جالســا فــي مقهــى بأحــد المجمعــات التجاريــة،
ً
Û Ûقبــل يوميــن ،وبينمــا كنــت

مع مركز شـــرطة الحـــورة قاموا
بإغـــاق

وأنــا أكتــب مــادة صحافيــة علــى “الالب تــوب” ،جلس بجــواري مجموعة من

مســـتودع

لألغذيـــة

فـــي منطقـــة الحـــورة بالعاصمة

المراهقين ،وهم يحملون كتبًا وكراسات ودفاتر وأوراق كثيرة.

المنامـــة وذلـــك يـــوم األحـــد

Û Ûلحظــات قبــل أن يقتــرب منهم كهل بحريني في الســتين من عمره ،شــاركهم

الماضـــي ،إثر ضبـــط كميات من

الطاولــة ،ثــم بدأ يذاكــر لهم دروس مادة الرياضيات المعقــدة باهتمام وصبر،

األغذية منتهيـــة الصالحية يتم

دروســا
ً
بعــد لحظــات عرفــت من حديثهم المرتفع بأنهم أيتام ،وأنه يدرســهم

تخزينهـــا فـــي هـــذا المســـتودع،

خصوصية بالمجان ،منذ العام الماضي.

األغذية صبـــاح االثنين الماضي

الصالحيـــة والتي تم جردها من

األصنـــاف والكميـــات مـــن هـــذه
المنتجـــات تمهيـــ ً
دا إلتالفهـــا

الصناعـــة والتجارة والســـياحة،

الجهات الرسمية.

بالمستودع للتحقيق معهم حول

والتخلـــص منهـــا تحت إشـــراف

بالتعـــاون مـــع مفتشـــي وزارة
فـــي حين تـــم احتجـــاز العاملين

جـــاء ذلـــك ،بعـــد أيـــام قليلـــة

حيـــازة وتـــداول مـــواد غذائيـــة

منطقـــة الهملـــة حـــوى عشـــرات

وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة

مـــن ضبـــط مســـتودع آخـــر فـــي

تجـــاوزت تاريـــخ صالحيتهـــا،

مخالفـــة المنشـــأة لالشـــتراطات
علـــى عـــدد مـــن المحـــات التي

يتعامـــل معهـــا القائمـــون علـــى

هـــذا المســـتودع وذلك لرصد أي
مخالفـــات ومصادرة أي مواد لم

تعد صالحة لالســـتهالك اآلدمي،
بهـــدف ضمـــان صحـــة وســـامة

الجميع.

Û Ûبعد انصرافي عنهم ،وبينما كنت أقود سيارتي ،بدأت أفكر مليً ا بالذي يحدث
فــي البلــد مــن متغيــرات ســريعة في نمــط الحياة؛ بســبب فيــروس “كورونا”،
وبســبب الظــروف االقتصاديــة المُ ثقلــة علــى حيــاة النــاس وعلــى يومياتهــم
المتعثرة.

أيضــا بجهــود الحكومــة الرشــيدة ،تجــاه أبناء شــعبها مع مســتجدات
Û Ûفكــرت ً
الحــدث ،وكيــف أنهــا ال تتــرد للحظــة فــي أخــذ أي قــرار أو قانــون يصــب في
صالــح النــاس ،وفــي صالــح صحتهــم وصحــة أبنائهــم ،وهــو موقــف متكــرر
ومشهود في األزمات ،ولكن ماذا عن اآلخرين؟

مقتــرح مســتعجل بتقليــص دوام الــوزارات

مــــــن الـــــســـــاعـــــة  8صــــبــــاحــــا وحـــــتـــــى  12ظـــهـــرا

Û Ûالشــركات والمؤسســات وأصحــاب المصالــح التجاريــة العمالقــة ،ومنهــم
المــدارس الخاصــة والجامعــات ،الذيــن يتنعمــون كلهــم بخيــرات البلــد،

وتســهيالت الدولــة غيــر المتناهيــة منذ ســنين طويلــة ،كيف ســيتعاملون مع
المستجدات الراهنة ،هل من منظار ربحي أم وطني؟ هذا هو السؤال.

Û Ûإن الدولــة لمدعــوة بــأن تنظــر لهــذا الجانــب بعين االعتبــار جيــدً ا ،وأن يكون
لديهــا فصــل لمــن يقــف ويســجل حضــوره الوطني ،ولمــن يبرع في التشــدق

بالعبارات الفضفاضة ،بنتيجة تكون محصلتها النهائية صفرا ،يجب أن يكون
هنالك تقييم حقيقي للمعادن ،ولجدواها في خدمة الوطن أثناء األزمات.

اإلفراج عن جميع المشمولين بالعفو والعقوبات البديلة

خالد بوعنق

ً
تنفيـــذا للمرســـوم الملكي الســـامي،

اإلجـــراءات القانونيـــة المطلوبـــة

العقوبـــات البديلـــة بحـــق  1486من

وشـــدد علـــى أن اإلدارة العامـــة

النـــزالء ،أعلـــن المدير العـــام لإلدارة

العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل أنه تم
اســـتكمال الفحوصات الطبية ،ومن
بينهـــا الفحـــص المتعلـــق بفيـــروس

كورونا ،لجميع المشمولين ،موضحا
أن نتيجـــة الفحـــص جاءت ســـلبية
للجميـــع ،وعليـــه تـــم اســـتكمال

إبراهيم النفيعي

محمد بوحمود

إبراهيم النهام

المنامة  -وزارة الداخلية

الـــذي يتضمـــن العفـــو وتطبيـــق

بدر الدوسري

عمار قمبر

وإطالق سراحهم جميعا.

لإلصـــاح والتأهيـــل جهـــة إنفـــاذ
للقانـــون ،وتلتزم بجميع بنود ومواد

قانون مؤسســـة اإلصالح والتأهيل
والئحتـــه التنفيذيـــة ،منوهـــا فـــي

الوقـــت ذاته إلـــى توفيـــر الخدمات

الالزمة والرعايـــة الطبية المتكاملة
لجميع النزالء.

تقـــدم النـــواب خالـــد بـــو عنـــق
وإبراهيم النفيعي وبدر الدوسري
ومحمـــد بـــو حمـــود وعمـــار قمبـــر
باقتراح برغبة بصفة االســـتعجال
إلى رئيســـة مجلس النواب فوزية
زينـــل ،بشـــأن تقليص فتـــرة دوام
الـــوزارات والهيئـــات الحكومـــة
المنضويـــة تحـــت مظلـــة ديـــوان
الخدمـــة المدنيـــة مـــن الســـاعة
الثامنـــة صباحـــا وحتـــى الثانيـــة

عشـــرة ظهـــرا؛ بســـبب جائحـــة

المذكرة بأنه :يبلغ عدد الموظفين

لتقليـــل نســـبة وفتـــرة المخالطـــة

(كورونا).

الخاضعيـــن

الخدمـــة

بيـــن الموظفين ،ومـــن جانب آخر،

وأشـــارت المذكـــرة اإليضاحيـــة

المدنيـــة فـــي الـــوزارات والهيئات

فإن أغلب الدول المجاورة والتي

بصفـــة

الحكوميـــة نحـــو  40ألف موظف،

تعانـــي فايـــروس (كورونـــا) قـــد

االســـتعجال لمـــا يشـــهده العالـــم

وتواجـــد هـــؤالء الموظفيـــن فـــي

اتخذت إجـــراءات مماثلة بجانب

حاليا من انتشـــار كبيرة لفايروس

أماكـــن عملهم وبفترات طويلة قد

إيقـــاف الـــدوام الرســـمي ،مطالبـــة

(كورونـــا) ومن ازديـــاد في حاالت

يعرضهم اللتقاط عدوى فايروس

المواطنيـــن

الخـــروج

كورونا.

والتجمعات؛ لضمان تحقيق األمن

والمخالطة لحاملي الفايروس.

وقالـــوا “إنـــه مـــن األفضـــل أن يتم

الصحـــي وحمايـــة المجتمـــع مـــن

وعـــن مبررات المقتـــرح ،أوضحت

تقليـــص فتـــرة الـــدوام الرســـمي؛

انتشار المرض”.

للمقتـــرح

اإلصابـــة

بأنـــه

يأتـــي

نتيجـــة

التجمعـــات

لديـــوان

بتجنـــب

بوحسين
المحامي والمحكم الدولي محمد رضا
ّ

معالجة اآلثار القانونية لكورونا على العقود الدولية والمحلية
Û Ûبعــد إعــان معظــم الــدول حالة الطــوارئ بما في ذلــك األمم
المتحــدة ،وتصريحهــا مؤخــرا اعتبــار “كورونــا” وبــاء عالميــا

بعد أن اجتاح أميركا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها

تجاريــة مســتقبلية طويلة األمد ،بعد أن تعــززت الثقة وقت
األزمات والمحن.

Û Ûإعــان منظمــة الصحة العالمية ( )WHOفي  11مارس 2020

أو تايوان.

Û Ûيجــب علــى الشــركات المتأثــرة أو التــي مــن المحتمــل أن
تتأثــر ،اتخــاذ خطــوات اســتباقية للتخفيــف مــن مخاطرهــا

Û Ûعلى الرغم من اختالف وتباين كل موقف ،إال أن هناك عددً ا
مــن أفضل الممارســات التي يمكــن لمعظم الشــركات اتباعها
عندمــا تتــذرع بأحــكام “القــوة القاهــرة” فــي العقــد أو عندما

دولنا الخليجية ،أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير

أن فيــروس “كورونــا” المســتجد “وبــاء عالميــا” ترتــب عليــه

العديد من اإلشــكاالت االجتماعيــة واالقتصادية والقانونية،

قيــام العديــد من الــدول باتخاذ إجــراءات وقائيــة قوية ،بما

عملياتهــا أو عمليات المــورد .أهم الخطوات التي يجب على

وإذا تدخلــت الــدول لمعالجــة آثــار هــذا الوبــاء االجتماعيــة

فــي ذلــك إغــاق الحــدود ،وتنفيــذ مجموعــة مــن إجــراءات

الشــركات اتخاذهــا هــي مراجعــة عقودهــا لتحديــد حقــوق

واالقتصاديــة ،فــإن القطــاع الخــاص ونظام التجــارة الدولي

حظر السفر وعدد ال يحصى من إجراءات الصحة الداخلية،

ومتطلبات الظروف االستثنائية الطارئة (exceptional and

عليــه أن يتصــدى آلثــار تفشــي هــذا الوبــاء وتأثيــره علــى

والتدابير الوقائية على التجارة المحلية والدولية ،وتدفقات

 )unpredictable eventsاوحالــة االخفــاق ومعوقات تنفيذ

الحــظ أن بعــض أحــكام “القوة القاهرة” لهــا قيود زمنية على

االلتزامــات التعاقديــة فــي جميــع القطاعــات الصناعيــة

رؤوس األمــوال ،والســياحة ،والصناعــة والهجــرة .نتيجــة

العقــد ( )frustrationاو “ ))force majeureالقــوة القاهــرة”

اإلبالغ عن حالة القوة القاهرة بعد حدوثها ،لذا يجب إكمال

والماليــة والتجاريــة والخدميــة بما في ذلك عقــود مقاوالت

لذلــك ،تتلقــى شــركتنا أســئلة حــول اإلشــكاالت القانونيــة

التــي قــد تنطبــق من أجــل وقف تنفيــذ التزاماتهــا التعاقدية

هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

واالســتعداد للطريقــة التــي ســتعالج بهــا أي انقطــاع فــي

تتلقى إشعارً ا بالقوة القاهرة من المورد:

 .1Û Ûمراجعــة أحــكام القــوة القاهــرة المعمــول بهــا لتحديــد مــا
يسمح به الحكم وما إذا كان الوضع الحالي قد تم تغطيته.

 .2Û Ûالتأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات اإلشــعار بموجــب العقــد.

 .3Û Ûتوفيــر أو الحصــول علــى أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات

البنيــة التحتيــة ســواء الدوليــة منهــا أو المحليــة مــن خــال

والحقــوق التعاقدية والقانونية المتاحة للتعامل مع عواقب

مؤقتــا واعــادة ترتيــب التزاماتهــا وفقا للظروف المســتجده

ايجــاد األطــر والحلــول القانونية التي تضمن إعــادة التوازن

التدابير الوقائية المتعلقة بوباء “كورونا”.

دون فــرض غرامــات التأخيــر أو التعويــض عــن التأخيــر في

حــول المطالبــة بالقــوة القاهــرة المحــددة ،بمــا فــي ذلــك

تنفيــذ هــذه العقــود .تشــير هذه القواعــد إلى مبــادئ قانونية

التوقيــت ،وعــدد األجزاء/المرافــق المتأثــرة ،ومتــى يتوقــع

يمكن بموجبها إعفاء الطرف من المســؤولية عن عدم األداء

اختتام حدث القوة القاهرة .في حالة عدم توفر المعلومات

عموميــة تثيــر قلقــ ًا دوليــاً ،ومــع ذلــك  ،ثــم قامــت فــي 11

إذا كانــت الظــروف الخارجــة عن ســيطرة الطــرف تمنعهمن

الكاملــة ،ينبغــي للطــرف المعلــن أن يكمل إخطــاره عند توفر

والتجاريــة والخدميــة والمســائل الضريبيــة ،حيــث دفعــت

مــارس  2020باإلعالن أن فيروس “كورونا” المســتجد “وباء

الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.

معلومات إضافية.

العقدي وتحقيق بيئة قانونية آمنة في جميع القطاعات.

Û Ûأحــد آثــار فيــروس ( )COVID-19على المســتوى الدولي ،هو
إثارته للعديد من اإلشــكاالت القانونية في العقود الصناعية

Û Ûألول مــرة منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOفــي ديســمبر
 2019أعلنــت عــن “”COVID- 19وأنها حالــة طوارئ صحية

العديــد مــن الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي مجــاالت

عالميــا”  ،وترتيبــا على ذلــك قامت العديد من الــدول باتخاذ

مختلفــة مثــل الطاقــة والغــاز والنقــل الجــوي والشــحن

إجــراءات وقائية قويــة ،بما في ذلك إغالق الحدود ،وتنفيذ

Û Ûيمكــن أن تختلــف أحــكام “القــوة القاهــرة” اختالفً ــا كبيــرً ا
اعتمــادً ا علــى كيفيــة صياغــة األطــراف لهــا ،ولكنهــا غالبًــا ما

 .4Û Ûيجــب أن يعمــل الطرفــان معً ا لتقييم المخــزون الموجود،

وصناعــات الســيارات وقطــع الغيــار والمــواد البتروليــة

مجموعة من اجراءات حظر الســفر وإشــراك عدد ال يحصى

تغطــي العديــد مــن فئات األحــداث التي يمكــن أن تؤثر على

كانت هناك خطوط تصنيع أخرى متاحة في مواقع مختلفة،

والتكنلوجيــا ،بوجــود حالــة القوة القاهــرة ()force majeure

مــن إجــراءات الصحــة الداخليــة والرفاهيــة الداخليــة .نحن

المورديــن والعمــاء عبــر سلســلة التوريــد .تتضمــن “القــوة

وخطة تخصيص المورد المتأثر.

أوالظروف االسـ�تثنائية الطارئة( (�exceptional and unpre

نشــهد بالفعــل تأثيــرات ( )COVID-19والتدابيــر الوقائيــة

القاهرة” العديد من هذه األحكام وقائمة باألحداث المحددة

 )dictable eventsأوحالــة اإلخفــاق ومعوقــات تنفيــذ العقد

علــى التجــارة المحلية والدولية ،وتدفقــات روؤس األموال،

التــي يمكــن اعتبارها حدث “قوة قاهــرة” بموجب العقد .في

( )frustrationمــن أجــل وقــف تنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة

والسياحة ،والصناعة والهجرة .نتيجة لذلك ،تتلقى شركتنا

حيــن أنــه مــن غير المرجح أن تســرد معظم أحــكام الظروف

مؤقتــا وإعــادة ترتيــب التزاماتهــا وفقا للظروف المســتجدة

أســئلة حــول اإلشــكاالت القانونيــة والحقــوق التعاقديــة

القاهــرة ،المــرض أو األوبئــة أو الحجــر الصحــي علــى وجــه

بالقوة القاهرة ،والتي قد تشــمل الحق في اإلنهاء والمصادر

دون فــرض غرامــات التأخيــر أو التعويــض عــن التأخيــر في

والقانونيــة المتاحــة للتعامــل مــع عواقــب التدابيــر الوقائيــة

التحديــد ،فــإن العديــد منهــا يتضمــن أحكامً ــا عامــة تغطــي

من مورد بديل أو اإلنهاء بعد فترة زمنية معينة.

المتعلقــة بوبــاء “كورونــا” ونتوقــع المزيــد مــن هــذه القضايــا

أشــياء مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو “”Act of Godأو أعمــال

والخالفات بالمستقبل.

الحكومة أو “ظروف أخرى خارجة عن سيطرة األطراف”.

تنفيذ هذه العقود.

Û Ûأكــدت هيئــة تنميــة التجــارة الدوليــة الصينيــة بأنها ســتقوم

ســواء كان هنــاك بنــك لألجزاء يمكــن الوصول إليــه ،وما إذا

 .5Û Ûضع في اعتبارك ما إذا كان من الممكن تكليف مورد بديل
ومتى.

 .6Û Ûكــن علــى دراية بحقوق الطرف اآلخر في حالة االحتجاج

 .7Û Ûانظر عبر سلســلة التوريد في الشــركة ،لتحديد ما إذا كان
لــدى مورديهــا مرافق قــد تتأثر بالفيروس التاجــي وابدأ في

عملياتهــا وتنفيــذ عقودها بعدوى فيــروس “كورونا” ،وقامت

Û Ûمــع انتشــار فيــروس ( )COVID-19فــي مراكــز التصنيــع
الرئيســية فــي الصين ،فرضت الحكومة اإلغــاق في العديد

 Û Ûيمثل تفشي الفيروس “كورونا” وضعً ا فريدً ا إلى حد ما ،من

عــدد من الــدول بتبني ذات الموقف ودعمه ،ومنها ما أعلنته

مــن المــدن .أدى اإلخــاء واإلغــاق اإللزامــي للعديــد مــن

العمــل الحكومــي (بما فــي ذلك الحجر الصحــي واإلجراءات

فقــم بتقييــم ما إذا كان هذا اإلشــعار يؤدي إلى حدوث حالة

فرنســا فــى  28فبرايــر  2020بعد اجتماع مع الشــركات التي

الشركات والمدارس في المنطقة إلى إغالق عدد من مرافق

الوقائية األخرى التي تم وضعها لمنع تفشي الوباء).

قاهرة للشركة ،مما يتطلب تقديم هذا اإلشعار لعمالئها.

تنفــذ مشــاريع للحكومة الفرنســية أن فيــروس “كورونا” يعد

التصنيــع والموزعيــن الموجودين في الصيــن .باإلضافة إلى

“قوة قاهرة” بالنســبة للعقود القائمة بين الحكومة وشــركات

ذلــك ،قامــت العديد مــن الشــركات الدولية بتعليــق أو تقييد

القطــاع الخــاص ،مؤكــده أنهــا لــن تطبــق غرامــات التأخيــر

عملياتها في الصين.

بمنح شــهادات (القوة القاهرة) للشــركات الدولية التي تأثرت

فــي التنفيــذ علــى الشــركات المرتبطــة بعقــود مــع الدولــة،

Û Ûيؤثــر التفشــي والتدابيــر الناتجــة التــي تفرضهــا الحكومــات

حيث أنه يتضمن مكونًا طبيعيً ا (الفيروس نفسه) ومكونًا من

التفكير في خطط الطوارئ.

 .8Û Ûإذا تلقت الشركة إشعارً ا بالقوة القاهرة من أحد مورديها،

Û Ûيجــب علــى األطــراف مراجعــة أحــكام القــوة القاهــرة فــي

Û Ûإذا كان أيــا مــن مشــاريعك عرضة لخطر اإلصابــة بالفيروس

علــى أي طرف يســعى إلــى االحتجاج بأحكام القــوة القاهرة

جميــع الحقوق التعاقدية والحلول يتــم االحتجاج بأنها تتم

فــي عقــده أن يظهــر عــادةً أنه ال توجد وســائل بديلــة لألداء

بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وأن لديك رؤية دقيقة

بموجــب العقــد .زيــادة التكاليــف وحدهــا لــن تكــون كافيــة

اللتزاماتــك التعاقديــة واقتراحاتــك .يجــب أن يمتد التقييم
ليشــمل جميع العقود المعنية ،أي العقد الرئيســي مع عميلك
وعقودك من الباطن .إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح

عقودهــا بعنايــة لتحديــد مــدى انطباقها من عدمــه ،إذ يجب

التاجــي  ،فمــن المهم تحليل العقود ذات الصلة للتأكد من أن

وطــرح إعــادة هيكلــة تنفيــذ االلتزامــات مــن خــال التنفيــذ

علــى الشــركات التــي لديها منشــآت صناعيــة أو موردين في

الجزئي وإعطاء فترات ســماح لألداء الضريبي بالنســبة إلى

الصين .مع عدم وجود نهاية للوباء في األفق ،فمن المرجح

للتغلب على المطالبة بالقوة القاهرة .على سبيل المثال  ،إذا

المقــاوالت التــي يثبــت تضررهــا مــن آثــار وباء”كورونــا” .إن

أن يــزداد التأثيــر علــى سلســلة التوريــد على المــدى القصير.

كانت الشركة قادرة على شحن قطع غيار من منشأة تصنيع

تبنــي األطر القانونية الســلمية خارج أروقة القضاء لمعالجة

يجــب علــى الشــركات مراجعــة سلســلة التوريــد والبصمــة

مختلفــة ،حتــى إذا كان ذلك يتطلب تشــغيل نوبات إضافية،

 ،فقــد ينتهــي بــك األمــر بحمــل عواقب التفشــي التــي يعاني

آثــار “الوبــاء” علــى تنفيــذ العقــود هــو نهــج مطلــوب لضمــان

التصنيعية لتقييم ما إذا كانت معرضة لخطر تعطل عملياتها

أو دفــع أجــور الموظفيــن لوقــت إضافي أو الشــحن المعجل،

منها مقاولو الباطن تجاه عميلك.

االســتقرار االجتماعــي واالقتصادي ويعزيــز الثقة بالعالقات

كمــا يجب عليها مراعاة المخاطر المحتملة إذا انتشــر الوباء

فسيكون من الصعب جدً ا إثبات عدم قدرتها على األداء في

التجارية واالقتصادية وقت األزمات ويخلق قاعدة عالقات

إلى محاور التصنيع الرئيسية األخرى في آسيا ،مثل اليابان

ظل أحكام العقد.

 Û Ûبقية المقال على الموقع اإللكتروني

أصحاب أعمال :النظام الجديد للمحاكم التجارية يعزز االستثمارات

الصين % 90 :من الشركات
الصناعية الرئيسة استأنفت اإلنتاج
بكين  -بنا

دعوة لمزيد من الخطوات لتقليل قضايا الشــركات المتراكمة

أعلنت لجنة الدولة للتنمية واإلصالح
الصينية أمس الثالثاء ،أن أكثر من

 % 90مــن الــمــؤســســات الصناعية

الرئيسة على مستوى المقاطعات

علي الفردان

فــــي الـ ــصـ ــيـ ــن ،اس ــت ــأن ــف ــت الــعــمــل

واإلنــتــاج بفضل التدابير المتخذة.

رأى أصح ــاب أعمال وخب ــراء في قطاع

وأوضحت وكالة (شينخوا) ،أن هذا

األعم ــال أن اإلج ــراءات التي من ش ــأنها

االستئناف ال يشمل مناطق محددة

تس ــريع وتس ــهيل إج ــراءات التقاض ــي،

بما فيها مقاطعة هوبي ،التي كانت

الذي أعلنت عنها وزارة العدل ،من شأنها

األكثر تضررا بفيروس كورونا.

تعزي ــز المناخ االس ــتثماري ف ــي البحرين
وتحفي ــز القط ــاع التج ــاري ،داعي ــن في
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الوقت نفسه لمزيد من الخطوات لتعزيز
البيئة القانونية في المملكة.

business@albiladpress.com

وذك ــر خبير في مجال التحكيم التجاري

اكبر جعفري

س ــامي زينل ،أن تحديد م ــدة أو أمد هو

ناصر األهلي

سامي زينل

خطوة إيجابية لتسهيل عملية التقاضي
والنظر في القضايا التجارية.

رائد البصري

وكان نائ ــب رئي ــس المجل ــس األعل ــى

raedalbassri3@gmail.com

للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار
عبدهللا البوعينين ،قد كش ــف عن اعتماد

نظ ــام جدي ــد إلدارة جلس ــات المحاك ــم

التجاري ــة ،إذ ت ــم تحدي ــد عم ــر الدع ــوى
التجاري ــة بحد أقصى  10جلس ــات ،وبما

إسعاد الزبائن والخدمة صفر!

ال يتج ــاوز  6أش ــهر ،ف ــي حي ــن ال يك ــون

التأجي ــل إال ألس ــباب اس ــتثنائية محددة

احتلـــت البحريـــن المرتبـــة األولـــى في إســـعاد الزبائن وذلك في اســـتطالع

بق ــرار ،هذا إلى جانب تطبيق نظام إدارة

عالمي شـــمل أكثر من  16000شخص حول العالم في دراسة أجرتها شركة

لتحضير الدع ــوى وتهيئتها للمرافعة ،بما

“أفايا” لالتصاالت وركز على قطاعات متنوعة :المصارف ،الفنادق ،الطيران،

يس ــهم في تطوير عم ــل المحاكم وتعزيز

التجـــارة اإللكترونيـــة ،البيـــع بالتجزئة ،واالتصاالت حســـب تقرير نشـــر في

س ــرعة الفصل في الدعاوى ،م ــع مراعاة

الصحافة المحلية في  23فبراير .2020

تحق ــق ضمان ــات العدال ــة ،ال ــذي يعتب ــر

كما أكد مدير المبيعات اإلقليمي في «أفايا» لالتصاالت “يوفر مؤشـــر (أفايا)

اإلس ــراع ف ــي حس ــم الدع ــاوى القضائية

العالمي للســـعادة وفقا لتجربة الزبون طريقـــة جديدة للحكومات واألعمال

أحد متطلباتها الرئيسة.

لقيـــاس ســـعادة ورضـــا الزبائن والمواطنيـــن ،وهو جهد مكمل للمســـح الذي

ودش ــنت وزارة الع ــدل والش ــؤون

تجريـــه المؤسســـات والمنظمات مثل األمـــم المتحدة؛ للتعـــرف على الرابط

اإلس ــامية

بين الســـعادة والنمو االقتصادي ،والذي من خالله نأمل في أال يقتصر على

واألوق ــاف،

بالتع ــاون

م ــع المجل ــس األعل ــى للقض ــاء ،نظ ــام

إرشـــادنا علـــى العوامـــل المحركـــة للســـعادة وإنمـــا ليتيح لنـــا خارطة طريق

المعلوم ــات والخدم ــات اإللكتروني ــة

للوصول إلى الحكومات والمؤسســـات وتعريفهم بســـبل تحســـين الســـعادة

لرف ــع الدعاوى التجاري ــة في أول درجة،

والرضا لدى المواطنين والمســـتهلكين” .كما تقدمت “أفايا” بأســـمى التهاني

بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة

إلى البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،اللتان بحسب ما كشف عنه
حققتا هاتان الدولتان النجاح في إنشاء البيئة المثلى لجذب الزبائن.
وتعقيبا على (مؤشر أفايا) المتعلق بقطاع االتصاالت اليزال كثير من زبائن
وعمالء شـــركات االتصاالت وبالخصوص مستخدمي خدمة “مسبق الدفع”
يشـــكون من تصفير أرصدتهم بعد عمليات التعبئة وإعادة الشـــحن مباشرة
عـــن طريق أجهـــزة الدفع المتواجدة فـــي الفروع ونقاط البيـــع المختلفة أو
الدفع اإللكتروني عبر الهواتف المحمولة .وعند مراجعة قسم خدمة العمالء
في الشـــركات المقدمة للخدمة يجيب موظفو خدمة الزبائن بالشـــركة على
العميـــل “نعـــم لـــم تنتظر المســـج أو الرســـالة لتفعيل الخدمة وتســـرعت في
عمليـــة فتـــح البيانات وعليك الشـــحن مرة أخرى” .أيعقل فـــي عصر الذكاء
االصطناعي وما تمتلكه الشـــركات من برامـــج وتقنيات متطورة أن تحدث
هـــذه األمـــور الغريبة واألخطـــاء الفادحة التي من شـــأنها أن تزيد من إهدار
أموال العمالء أو المشـــتركين بال مقابل وبطريقة ال تليق بســـمعة الشركات.
ً
فإذا ما المؤشر أو المقياس الذي بنت عليه شركة (أفايا) قياس رضا الزبائن
بالقطـــاع المذكور ،وهنا يقع الدور األكبر علـــى هيئة تنظيم االتصاالت التي

حلول تنصفه.

يصب بصورة مباشرة.

وتاب ــع “إذا كان وض ــع س ــقف معين لعدد
الجلس ــات فه ــذا إيجاب ــي ،فالش ــركة أو

المس ــتثمر س ــيعرفان أن فت ــرة التقاضي

س ــتتم ف ــي فت ــرة معين ــة ( ،)...وبع ــض
ال ــدول الخليجي ــة عنده ــم إضافة ،وهي

عندم ــا تك ــون القضاي ــا ف ــي ح ــدود ألف
دين ــار ،في ــرون أن ــه ال ينبغ ــي أن تص ــل

ألروقة المحاكم ،ويتم حلها بالتفاوض”.

ومض ــى بالق ــول “مث ــل ه ــذه القضاي ــا

الصغيرة في حد ذاتها اس ــتنزاف لموارد

س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ،وه ــو ب ــا

لشرح هذه اإلجراءات للقطاع التجاري”.

ش ــك من المطالبات التي كان يطالب بها

خطوة إيجابية ولكن..

القطاع التج ــاري منذ فترة طويلة ،وهي

س ــرعة البث في القضايا التجارية وآلية

أم ــا الرئيس التنفيذي لش ــركة “جافكون”

المرافع ــات ،وم ــن هن ــا كان ه ــذا النظ ــام

والخبي ــر اإلداري واالقتص ــادي أكب ــر

الجدي ــد والمتط ــور والمح ــدد بوق ــت

جعف ــري ،ف ــرأى أن االلتف ــات لموض ــوع

معين”.

التأخي ــر ف ــي المحاكم التجاري ــة هو في

تعزيز ثقة القطاع التجاري

بوجود مشكلة.

ح ــد ذات ــه خط ــوة إيجابي ــة واعت ــراف

أم ــا فيم ــا يخ ــص اآلث ــار التي س ــتتركها

ورأى جعف ــر أن القضاي ــا التجاري ــة ف ــي

ه ــذه الخط ــوة ،ق ــال األهلي “ه ــذا القرار

المحاكم البحرينية تستغرق وقتا كثيرا،

س ــيعزز من ثقة القطاع التج ــاري ونموه

المحاكم العادية ،ويجب تكثيف الجهود

وحف ــظ حق ــوق التاج ــر ،وع ــدم الخوف

كاهل المحاكم”.

المحاك ــم ،وبالنظام الجدي ــد تم تحديث

فأش ــار إلى أن “س ــير العمل ف ــي التجارة
واالقتصاد في حالة متس ــارعة ج ًدا ،في

ف ــي القضاي ــا الرئيس ــة ،الت ــي تزي ــد على

القضايا التي قيمتها أقل من ألف دينار

وأش ــار زين ــل إل ــى أن بع ــض القضاي ــا

آلي ــة رف ــع الدع ــاوى إلكتروني ــا وتحديد

اس ــتدرك بالق ــول “لكنن ــا ن ــدرك أهمي ــة

ودع ــا لوضع تعامل خ ــاص للقضايا التي

إل ــى  3س ــنوات ،وه ــذا يش ــكل هاجس ــا

الدع ــاوى التجاري ــة ،وهو بال ش ــك إنجاز

ينتج اإلنصاف والعدالة”.

تش ــكل عبئ ــا عل ــى الجه ــاز القضائي في

ورأى أن النظ ــر في الدع ــاوى بإجراءات

الع ــدل ،في تطوي ــر وتحدي ــث نظم رفع

طويلة نسبيا ،لكنه أشار إلى أنها بالتأكيد

للقضاي ــا األكبر ،التي له ــا تأثير أكبر على

حج ــم المس ــتندات ،قائ ــا “أي مس ــتثمر

التجاري ــة ،ونح ــن كرج ــال أعم ــال نثم ــن

واقت ــرح أن يت ــم ح ــل القضاي ــا الصغيرة

تك ــون األنظمة واضحة ومبس ــطة فأإنها

األسرع ،خصوصا أن هذه القضايا كثيرة

ال ي ــزال بالوتي ــرة القديم ــة” ،لك ــن أكبري

تس ــتغرق س ــنوات طويل ــة تص ــل إل ــى

م ــدة زمني ــة كأقص ــى فت ــرة للنظ ــر ف ــي

تق ــل قيمته ــا ع ــن أل ــف دين ــار ،بحي ــث ال

للمستثمرين وأصحاب األعمال.

كبي ــر للمجل ــس األعل ــى للقض ــاء ووزارة

ورأى جعفري أن فترة الـ  6أش ــهر ال تزال

المملك ــة ،وتجعله متفرغ ــا بصورة أفضل

إلكتروني ــة س ــتخفض الضغط وتقلل من

الدع ــاوى وس ــرعة النط ــق ف ــي القضاي ــا

النشاط التجاري في المملكة.

ينظر لألنظمة القضائية في البلد ،وعندما

فترة أفضل من الس ــابق ويمكن تحسين
هذه المدة مستقبالً.

التري ــث والتدقي ــق ف ــي الحك ــم ،وال ــذي

هذه الخطوات ونشكر الحكومة الموقرة

وقال جعف ــري “العدالة المتأخ ــرة بمثابة
ً
عموما وسرعته ال تتماشى
ظلم ،القضاء

أم ــا عض ــو مجل ــس إدارة جمعي ــة رجال

وإعداد هذا القرار”.

فج ــوة ( ،)..وج ــزء من تطوي ــر االقتصاد

به ــذه الخط ــوة قائ ــا “ال ش ــك أن اهتمام

م ــع مجتم ــع األعمال لتعريفه ــم باألنظمة

بالط ــرق الودي ــة أو غيره ــا م ــن الط ــرق

تساعد على استقطاب االستثمارات”.

وتستهلك جزءا كبيرا من وقت المحاكم.

األعم ــال البحرينية ناصر األهلي ،فأش ــاد

القضايا الصغيرة استنزاف لوقف المحاكم

المجل ــس األعلى للقضاء في األمور التي

إلكترون ــي لتس ــهيل عملي ــة التقاض ــي،

خصوصـــا في ظل تضارب مقدمي الخدمة يبقى المســـتهلك يعاني وينتظر

القض ــاء وتحس ــين البيئ ــة التش ــريعية

ال ــوزراء صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمير

الكورون ــا ،ب ــأن يت ــم عم ــل أكثر م ــن لقاء

م ــن تباط ــئ القضاي ــا التجاري ــة ف ــي

وأش ــاد زين ــل بتبن ــي البحري ــن لنظ ــام

مـــن شـــأنها ضبط وتنظيـــم شـــركات االتصال وعمـــل حلول لتلك الشـــكاوى

الفت ـ ًـا إلى أن أي تس ــهيالت في موضوع

زينل :القضايا
التي تقل عن
ألف دينار يجب أال
تصل للمحاكم

حي ــن أن س ــير العمل في مج ــال القضاء

اإللكترونية.

التقريـــر ،وضعتا المعيار الذهبي للســـعادة الكلية وفقـــا لتجربة الزبون .وقد

أكبري% 80 :
من القضايا
التجارية مبالغها
المالية قليلة

األهلي :تسريع
التقاضي مطلب
ملح لرجال
األعمال

تخص القضاي ــا التجارية تأتي بدعم من

ول ــي العهد النائ ــب األول لرئيس مجلس

واللجن ــة التنس ــيقية برئاس ــة س ــمو ولي
العهد ،والجهات الرس ــمية المكلفة بتنفيذ

م ــع متطلب ــات االقتصاد والس ــوق ،هناك

ودع ــا األهل ــي إل ــى مزي ــد م ــن التواصل

وتنميته هو الس ــير الس ــريع والعادل في

الجدي ــدة ،وق ــال “نتمن ــى م ــن المجل ــس

وق ــدر جعف ــري أن  % 75إل ــى  % 80من

القضاء”.

األعل ــى للقض ــاء ووزارة الع ــدل عم ــل

القضاي ــا التجاري ــة ه ــي قضاي ــا بس ــيطة

لق ــاءات بع ــد االنته ــاء من تبعي ــات وباء

ومبالغها قليلة.

تداول  7.89مليون سهم بـ  1.31مليون دينار

إن إرضـــاء الزبائـــن وإســـعادهم مرتبط بحصولهـــم على الخدمـــة المتطورة
التـــي تليـــق بهم وبقـــدر ما ينفقـــون على الخدمـــة وليس تصفيـــر أرصدتهم
 .والســـؤال الجوهـــري الـــذي يطرح نفســـه :أين تذهـــب أمـــوال المدفوعات
المصفرة ،هل باإلمكان إعادة جدولة للمدفوعات المسبقة ،بأن يعيد مزودو

تــركــيــز الــتــعــامــات عــلــى قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة

الخدمـــة الشـــحن “أون اليـــن” بعـــد التصفيـــر ليســـتفيد منها المســـتخدمون،
وتعيـــد لهـــم االعتبـــار .وما جـــدوى العـــروض الترويجية هنا وهنـــاك ،وثيقة
المســـتهلك بمقدمي الخدمـــة تتهاوى ،فاذا افترضنا أن يقـــوم العمالء بعدم

بورصة البحرين  -المرفأ المالي

 879.17ألـــف دينـــار ،أي مـــا نســـبته  67.16%من

 598.95بانخفـــاض وقـــدره  20.64نقطـــة مقارنة

بسريان تدفق الخدمة وعدم قطعها على المشتركين .أما الحصيلة النهائية،

تداول المســـتثمرون في “بورصة البحرين” 7.89

مليون سهم ،تم تنفيذها من خالل  77صفقة.

جـــاء البنـــك األهلـــي المتحد في المركـــز األول ،إذ

جني المال وكسب األرباح مقابل خدمة غير مفعلة ،فالسعادة لها متطلبات

دينـــار ،تـــم تنفيذها مـــن خـــال  157صفقة .وركز

مستوى  1,379.50بانخفاض وقدره 15.80نقطة

المســـتوفون .إن وجود آليات واضحة تنصف المستهلكين أمر البد منه في

التجاريـــة ،التـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة

أقفـــل “مؤشـــر البحرين اإلســـامي” عند مســـتوى

دفـــع المســـتحقات المترتبـــة على فواتيرهم ،هل ســـتقبل شـــركات االتصال

القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرها 4.18

بإقفاله السابق.

فتشـــير بأن شركات االتصال هي من نالت السعادة وليس الزبائن من جراء

مليون ســـهم ،بقيمة إجماليـــة قدرها  1.31مليون

وأقفل “مؤشـــر البحرين العام” أمس الثالثاء عند

بلغت قيمة أســـهمه المتداولة  787.97ألف دينار،

واضحـــة وملموســـة ينعم بها المســـتخدم ،وليســـت وعاء فارغـــا يتجمل بها

المســـتثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع البنوك

مقارنة بإقفاله يوم أمس األول اإلثنين ،في حين

المتداولـــة ،وبكمية قدرها  2.96مليون ســـهم ،تم

عصر الدقة الرقمية.

“سوليدرتي” تؤكد دعمها لضمان سالمة العمالء

لـــمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا

ضاحية السيف  -سوليدرتي

تماشـــيا مـــع التزامهـــا المســـتمر،
ً
مكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا

الوضع الراهن ،كزيارة منصة التأمين

ومســـؤوليتها تجـــاه المجتمـــع فـــي

تماشـــيا مـــع
عبـــر قنواتهـــا الرقميـــة
ً

وتماشـــيا
المســـتجد (،)COVID-19
ً

( )Online Portalواالســـتفادة مـــن

مـــع توجيهـــات الحكومـــة ووزارة

خدمـــة التأميـــن عـــن طريـــق الفيديو

الصحة ،أعلنت ســـوليدرتي البحرين،

( ،)Video Insuranceالتـــي من أجلها

إحـــدى الشـــركات التابعـــة لمجموعـــة

دعمها الكامل لضمان ســـامة عمالئها

وشركائها وموظفيها والمجتمع ككل.

وبصفتهـــا شـــركة تأمين فقـــد طبقت
“ســـوليدرتي البحريـــن” إجـــراءات
عديـــدة للتعامـــل مـــع تحديـــات هـــذا

الوضـــع ،والتأكـــد من ســـامة وصحة
القـــوى العاملـــة لديهـــا ،عبـــر اتبـــاع

جميـــع توصيـــات وتعليمـــات الصحة

تنفيذها من خالل  49صفقة.

“المهندسين البحرينية” تتجاوب مع الخطة الوطنية

في إطــار المساهمة للتصدي لـ “كــورونــا” بالمملكة

الجفير  -جمعية المهندسين البحرينية

وتشـــجيعهم على التأمين والتواصل

ســـوليدرتي القابضـــة ،عـــن تأكيـــد

أي ما نســـبته  % 60.19من إجمالي قيمة األسهم

تـــم تعزيـــز (#فريق_ســـوليدرتي)،

محمد عواجي

والســـامة من قبل الجهـــات المعنية،
كمـــا قامـــت بتعطيـــل نظـــام البصمـــة
للموظفيـــن ،واعتمـــاد خطـــة تعقيـــم

وإعـــداده لمســـاعدة العمـــاء أينمـــا

تواجدوا.

وقـــال مســـاعد المديـــر العـــام ،وحدة

الدعـــم المؤسســـي للشـــركة ،محمـــد
عواجـــي “فـــي ســـوليدرتي البحريـــن،

مســـتمرة للمكاتب والفـــروع ،وتوفير

نحن ملتزمـــون دائما بمواصلة تقديم

وعـــززت ســـوليدرتي البحرين فريقها

لعمالئنا وشـــركائنا مع المحافظة على

معقم األيدي بشكل دائم.
لمســـاعدة العمالء في استفســـاراتهم

خدماتنـــا بأعلى مســـتوى من الجودة

سالمتهم وسالمة موظفينا.

أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية

تماشـــيا مع
ومركـــز التدريـــب التابع لها،
ً

ضيـــاء توفيقي على تســـخير إمكانيات

اإلرشـــادات الصحية الصادرة من وزارة

الجمعية كافـــة؛ للوقوف جنبا إلى جنب

الصحة.

مع الجهات الرســـمية المعنية للمساهمة

وســـتقوم الجمعيـــة بعمليـــة التعقيـــم
ً
تحقيقا
لمرافقها وأقسامها بشكل دوري،

وفـــي هذا الشـــأن ،دعا توفيقـــي أعضاء

ألقصـــى درجات المحافظة على الصحة
ً
وحفاظا على توفير بيئة صحية
العامـــة

في التصدي ومكافحة فيروس كورونا.
الجمعيـــة كافـــة ومنتســـبيها مهندســـين
ومهندســـات للتطـــوع بهـــذه العمليـــة

ضياء توفيقي

ألعضائهـــا ومرتاديها وموظفيها ،إضافة

الوطنيـــة ،عبـــر التســـجيل فـــي قنـــوات

جمة يســـتطيع من خاللها مـــد يد العون

إلـــى إصدارها للتعاميـــم الداخلية لكافة

التطوع الرســـمية ،ليخـــدم كل منهم من

فـــي مثـــل هـــذه األزمـــات وبمختلـــف

أعضائها ومنتســـبيها وموظفيها ،تحثهم

موقعه وبحسب قدراته وخبرته.

الظروف.

على االلتزام بهذه اإلجراءات والتدابير

وأوضح توفيقي أن تكاتف المهندســـين

ومواصلـــة لاللتـــزام الجمعيـــة باتخـــاذ

الوقائيـــة الواجـــب اتباعهـــا للوقايـــة من

مع الجهود الرســـمية يعـــد واجبا وطنيا،

كافة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير

الفايـــروس ،بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق

الســـيما لنا نحن معشـــر المهندســـين ،لما

الوقائيـــة مـــن فايـــروس كورونـــا ،قامت

أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة

يمتلكـــه المهندس من قـــدرات وخبرات

الجمعيـــة بتعقيـــم مبنـــى الجمعيـــة

فايروس كورونا.

الذهب يهبط مع استمرار بيع األصول
االثنين العتبارهما من المعادن الصناعية.

رويترز

تراجع الذهب أكثر من  % 1أمس الثالثاء،

ليواص ــل خس ــائره بعد الهب ــوط الحاد في

الجلس ــة السابقة ،مع اس ــتمرار مستثمرين
في بيع أصول لالحتفاظ بس ــيولة؛ بسبب
تنام ــي المخاوف بش ــأن األث ــر االقتصادي
لتفشي فيروس كورونا.

وارتف ــع البالتي ــن والبالدي ــوم أكث ــر من 5

 %في التعام ــات المبكرة ،قبل أن يقلصا
مكاسبهما.

وكان االثنان األكثر تضررا بعد خسائر يوم

الدوالر يحقق مكاسب والمعنويات “هشة”
ع ــن التفش ــي وأث ــره االقتص ــادي العالمي

لكنها أخفقت بشـــكل مثير للدهشة

طوكيو  -رويترز

ون ــزل الذه ــب ف ــي المعام ــات الفوري ــة

بمعنوي ــات المس ــتثمرين كثي ــرا .وارتف ــع

عـــوض الـــدوالر بعضا من خســـائره

(األونصة) بحلول الس ــاعة  0540بتوقيت

لألوقي ــة ،بعدم ــا هوى  % 18في الجلس ــة

عمـــات المخاطرة أمـــس الثالثاء،

واس ــتقر البالتي ــن عن ــد  663.09دوالر،

بالتقلـــب ،بمـــا يســـلط الضـــوء على

المئوية على اإلطالق يوم االثنين.

وكانت الســـيولة شحيحة بالسوق،

 % 1.1إل ــى  1496.78دوالر لألوقي ــة
جرينتش ،بعدما هبط  % 5.1يوم االثنين
ألقل مس ــتوى منذ نوفمبر  .2019وكس ــب

البالدي ــوم  % 2.1إل ــى  1651.26دوالر
السابقة.

أمـــام اليـــن ،وعـــزز مكاســـبه أمـــام

أثنـــاء جلســـة تـــداوالت اتســـمت

بعدم ــا مُ ني بأكبر خس ــارة يومية بالنس ــبة

هشاشة الثقة في األسواق.

ونزل ــت األس ــهم اآلس ــيوية ف ــي أعق ــاب

وتراجع ــت الفض ــة  % 1.5إل ــى 12.71

وظـــل المســـتثمرون قلقيـــن ،علـــى

ف ــي التاريخ ،فيما أض ــرت عناوين األخبار

 2009في الجلسة السابقة.

الذهب ف ــي المعامالت اآلجل ــة األميركية

 % 1.1إلى  1503.20دوالر.

تس ــجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية

دوالر ،بعد أن س ــجلت أدنى مس ــتوى منذ

الرغم من الخطوات المنســـقة التي

اتخذتها بنوك مركزية حول العالم،

فـــي تهدئـــة المخـــاوف المتعلقـــة

بتبعـــات انتشـــار فيـــروس كورونـــا.
وارتفـــع الـــدوالر  % 0.8مقابـــل

وســـجلت الصيـــن زيـــادة جديـــدة

في عدد حاالت اإلصابة ،وتســـتعد
ماليزيـــا لتطبيـــق إجـــراءات عـــزل،
فـــي ظـــل تحـــركات أكثـــر تشـــددا

الين إلى  ،106.69وحقق مكاســـب

فـــي هـــذا الصـــدد تشـــهدها أوروبـــا

والدوالر األســـترالي والنيوزيلندي،

األســـترالي ،الشـــديد التأثـــر بالنمـــو

أمـــام اليـــورو والجنيه االســـترليني

وأغلب عمالت األسواق الناشئة.

والواليات المتحدة .وهبط الدوالر
العالمـــي؛ بســـبب ارتبـــاط الدولـــة

ويتكالب المســـتثمرون والشـــركات

بالســـلع األوليـــة ،بنســـبة % 0.7

نحـــو األســـوأ يومـــا بعـــد يـــوم.

عند  0.6065دوالر.

علـــى الدوالر مـــع تحـــول األوضاع

لمســـتوى متدن جديد في  11عاما
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الزياني يوجه لتوفير السلع األساسية لفترة ال تقل عن  6أشهر
فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع مـــــوســـــع مــــــع الـــــغـــــرفـــــة وشـــــــركـــــــات األغـــــذيـــــة

زايد الزياني

جانب من الحضور

عن  6أشهر.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -المرفأ المالي

تنفيــذا لتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل
خليفة ،عقد وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني اجتماعً ا موســعا مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي شــركات
األغذية الرئيسة في البحرين؛ للوقوف على مستجدات المخزون الغذائي والتأكيد على أهمية توافرها بشكل مستمر وفق معطيات الوضع
العالمي لفايروس كورونا (كوفيد .)19

وخـــال االجتمـــاع ،شـــدد الوزيـــر علـــى

األطراف المعنية ،وتوحيد الجهود؛ لضمان

المملكـــة ،باإلضافة إلـــى العمل على توفير

ضـــرورة التعـــاون والتنســـيق بيـــن كافـــة

اســـتمرارية عجلة التنمية االقتصادية في

كاف لمدة ال تقل
بشكل
المخزون الغذائي
ٍ
ٍ

وأكـــد الوزيـــر حـــرص الحكومة والـــوزارة
علـــى وضـــع كافـــة اآلليـــات والتدابيـــر

للحيلولة دون حدوث أي نقص في السوق

المحلية ،والعمل بشـــكل متكامل مع كافة
األطـــراف المعنيـــة بســـير هـــذه العمليـــة

والعمـــل على احتـــواء أي انعكاســـات لهذا
التحـــدي العالمي بشـــكل طبيعي وســـلس،

مثمنًـــا ومقـــدرًا كافـــة الجهـــود الوطنيـــة

المبذولـــة مـــن قبـــل الجهـــات المعنية التي

تعمل من أجل البحرين.
وقـــد ُفتـــح بـــاب النقـــاش أمـــام ممثلـــي
الشـــركات الغذائيـــة ،حيـــث تـــم طـــرح
بعـــض اآلراء والمقترحـــات وقـــد ّ
وجـــه

الوزيـــر الفريق المختص بـــوزارة الصناعة
والتجـــارة والســـياحة للعمـــل إلـــى تعزيـــز

التعاون مع كافة تجـــار األغذية؛ لمواصلة
توفير السلع األساسية لكافة المستهلكين
بالمملكة لفترة ال تقل عن ستة أشهر مقبلة
بكل يسر وسهولة ،حيث خصصت الوزارة
لكافـــة تجـــار األغذيـــة بريـــدا إلكترونيـــا
للتواصل مع الوزارة في حال حاجتها ألي
مساعدة.

إرســـاء  91مناقصــة ومزايـــدة بـ  109.8مليون دينــــار

 47.6مـــــلـــــيـــــون ديـــــــنـــــــار لــــــتــــــزويــــــد جـــــــــزر حـــــــــــوار بــــالــــكــــهــــربــــاء
أمل الحامد

“طيران الخليج”30.4 :
مليون دينار لبيع وإعادة
تأجير محركات طائرات

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات  91مناقصة ومزايدة ( 89مناقصة ومزايدتين)
قياســا
تابعــة لـــ  26جهــة حكوميــة بنحــو  109.8مليــون دينار في شــهر يناير الماضي،
ً

بإرساء  72مناقصة ومزايدة بقيمة تقدر بنحو  71.8مليون دينار في شهر يناير .2019
وأظهرت أحدث بيانات رســـمية أن قطاع

كان أبرزهـــا :مناقصـــة بيع وإعـــادة تأجير

المـــواد والمعدات اســـتحوذ على % 53.6

محـــركات طائرات مـــن نوع (CFM LEAP

المرســـاة في يناير بقيمة بلغت نحو 58.9

 )EOبنحـــو  30.4مليون دينـــار ،ومناقصة

مـــن إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات
مليـــون دينار تمثـــل  21مناقصة ومزايدة،
كان أبرزهـــا :مناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء

والمـــاء للقيام بأعمـــال الكابـــات البحرية

واألرضية جهد  66كيلوفولت لتزويد جزر
حـــوار بالكهرباء بنحـــو  47.6مليون دينار،
ومناقصـــة أخـــرى للهيئـــة لشـــراء كابـــات

صيانة أنظمة التكنولوجيا
واالتصاالت لمشروع
المطار بـ  4.4مليون دينار

 )1A Thrusttلطائـــرات أيربـــاص (�A320N

لشـــركة مطـــار البحريـــن لدعـــم وصيانـــة

أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التابعـــة لمشـــروع تحديث مطـــار البحرين
الدولـــي بنحـــو  4.4مليـــون دينـــار .كمـــا

اســـتحوذ قطـــاع الخدمـــات والمزايـــدات

واالســـتثمار بنســـبة  % 8.2مـــن إجمالـــي

األمطـــار للبلديـــات األربع بنحـــو  986ألف

وكذلك اســـتحوذ قطاع النفط على 1.9%

الممارســـات ألصول التكريـــر بنحو 187.8

ينايـــر بقيمـــة بلغت قرابـــة  9ماليين دينار

االجتماعية الســـتئجار  3طوابق ومواقف

المرســـاة فـــي ينايـــر بقيمـــة بلغـــت بنحـــو

وأخيـــرًا اســـتحوذ قطـــاع اإلنشـــاءات

مزايدة لوزارة األشـــغال وشؤون البلديات

ومناقصـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم

 35موقعـــا إعالنيـــا مـــن نـــوع ميجاكـــوم

مليـــون دينـــار ،ومناقصة لـــوزارة الصناعة

دينـــار ،ومناقصـــة موحدة للوزارة لشـــفط

نظـــام الســـجالت بنحـــو  562.3ألف دينار.

قيمة المناقصات والمزايدات المرساة في

دينـــار ،ومناقصة لـــوزارة العمـــل والتنمية

تمثـــل  37مناقصـــة ومزايـــدة ،كان أبرزها:

ســـيارات للوزارة بنحـــو  1.4مليون دينار،

ضمنهـــا مشـــروعات المطار علـــى % 34.6

والتخطيـــط العمرانـــي لتشـــييد وتأجيـــر

لتوفيـــر حـــراس أمـــن للـــوزارة بنحـــو 1.4

المرســـاة فـــي ينايـــر بقيمـــة بلغـــت بنحـــو

بمحافظـــة العاصمـــة بنحـــو  1.7مليـــون

والتجـــارة والســـياحة لتطويـــر وصيانـــة

أرضية بنحـــو  6.1مليون دينار ،ومناقصة
للمجلـــس األعلى للبيئـــة لتزويد محطتين

لرصـــد جودة الهواء المحيط بنحو 225.1

ألف دينار .واستحوذ قطاع الطيران ومن
مـــن إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات
 38مليـــون دينـــار تمثـــل  12مناقصـــة،

مـــن إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات
 2.1مليـــون دينار تمثـــل  13مناقصة ،كان
أبرزهـــا :مناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول
لتوقيع عقد شـــراء حســـب الطلب لمدة 5

سنوات لصمامات الكو وقطع غياره بنحو

 1.2مليـــون دينار ،ومناقصة لشـــركة نفط
البحريـــن “بابكـــو” إلســـتراتيجية أفضـــل

ألف دينار.

واالستشارات الهندســـية على  % 1.7من
إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات
المرســـاة فـــي ينايـــر بقيمـــة بلغـــت بنحـــو

 1.8مليـــون دينار تمثـــل  13مناقصة ،كان
أبرزهـــا :مناقصـــة لبدالة إنترنـــت البحرين
لمشـــروع كابـــل الخليج بنحـــو  366.8ألف

توفير حراس أمن
لوزارة التربية بـ 1.4
مليون دينار
دينـــار ،مناقصـــة لـــوزارة اإلســـكان لتقديم

خدمات استشـــارية لدعم الوزارة بتمويل
مـــن الكويـــت ضمـــن برنامـــج التنميـــة

الخليجي بنحو  352.8ألف دينار.

مبادرة بين “ ”AION DIGITALو “ ”QARARلتعزيز الصيرفة الرقمية
الذكية لشركة (.)Aion Digital

المنامة  -اندرا للعالقات العامة

أعلنــت الشــركتان الرائدتان في التقنية المالية (فنتــك) ”Aion Digital“ ،و
“ ،”Qararعن إطالق مبادرة مشــتركة بينهما؛ لتعزيز نمو اإلقراض الرقمي
عبر منطقة الشرق األوسط.

هائلـــة مـــن البيانـــات المســـتمدة من

ومعالجتهـــا فـــي الوقـــت الفعلـــي

اســـتهالك البيانـــات فـــي المنطقـــة

وكلـــه يوفـــر رؤى شـــاملة وفوريـــة

السحابية”.

الدوليـــة المتطـــورة ،ويمثـــل فرصـــة

قرارات االئتمان.

أجل دعم مبـــادرات التحول الرقمي

وإن المنصة المصرفية لشركة (Aion

العديد من المصادر المتنوعة.

العديد من البنوك عبر دول اإلمارات

حتى تسترشد بها البنوك عند اتخاذ

 )Digitalعبارة عن منصة تستخدمها
العربيـــة،

والبحريـــن،

والكويـــت

وأضاف “تأتي شراكتنا مع “أيون” من

عظيمـــة للبنـــوك التقليديـــة والبنـــود

ورحـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

التـــي تجتـــاح الســـوق واســـتيعاب

شـــراكتنا مـــع “ ”Qararإلـــى تغييـــر

تؤكد ترحيبها بهذه الفرصة من أجل

التـــي تتســـم بالســـرعة ،والتناســـق

ويهـــدف هـــذا التعـــاون إلـــى إحداث

التجزئـــة

المشـــروعات

لتقديـــم حلـــول رقميـــة لعمالئهـــا ،إذ

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي،

وســـوف تتيح هـــذه المبـــادرة للبنوك

االصطناعـــي لمســـاعدة البنـــوك فـــي

لعمالئها تمويال سريعا ،هو األول من

وأما عن محرك التحليالت المتعمقة

المنصـــات الرقميـــة بمثابـــة الخطوة

خوارزميات تقييم المخاطر الخاصة

أن يمكـــن البنوك من اتخـــاذ قرارات

المؤسســـات الماليـــة ،وســـوف تتيح

هذا المجـــال ،مع المنصـــة المصرفية

المخاطـــر من خـــال معالجة كميات

ثورة في ســـوق االئتمان عبر منطقة

وأربـــاب

الصغيرة والمتوسطة.

توظف هذه المنصة إمكانات الذكاء

التقليديـــة والصغيـــرة أن تقـــدم

تطوير قدرتها على اتخاذ قراراتها.

وإذ كانـــت ســـوق التمويل المصرفي

نوعـــه فـــي المنطقة ،مـــن خالل دمج

الـــذي تمتاز بـــه “ ،”Qararفمن شـــأنه

خصوصـــا حينمـــا نتحـــدث عـــن

بشـــركة قرار الحائزة على جائزة في

عمـــل متناغمـــة وقائمـــة علـــى إدارة

ليس ذلك وحســـب ،بل وفي الشرق
األوسط عموما.

التقليديـــة تجابـــه عواصـــف عاتيـــة،
الخدمـــات المقدمـــة إلـــى عمـــاء

باســـتخدام أحدث تقنيات الحوسبة

تزايـــدا ســـريعا أكثـــر مـــن األســـواق

“ ”Qararكمحـــاوي ،بقولـــه “إن قـــرار

تضافـــر الجهـــود مـــع “ ،”AIONوتعد
الطبيعيـــة الثانيـــة فـــي مســـتقبل
للبنـــوك اســـتقبال طلبـــات الحصـــول

على قـــروض ،وتقييم تلك الطلبات،

طلب العمالء على قرارات اإلقراض
والدقة”.

الصغيـــرة على حد الســـواء ،وتهدف
األساس الذي تعتمد عليه البنوك في
تقييـــم مخاطـــر العمـــاء ،وبالتعاون
فيمـــا بيننـــا ،نســـتطيع إنشـــاء نظاما

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

اقتصاديـــا ذكيـــا ومترابطا لإلقراض

اقتصـــاد البيانـــات فـــي منطقة دول

أكبر علـــى تقييم المخاطـــر المتعلقة

“ ”Aionأشـــرف نظيـــم “إن حجـــم
مجلس التعاون الخليجي يقدر اآلن
بمـــا يزيد عن  5مليار دوالر ،ويتزايد

حتـــى تصبـــح البنـــوك لديهـــا قـــدرة

باالئتمان بصـــورة أكثر دقة ومن ثم

تخفيض تكاليف اإلقراض”.

“ألبا” :نستمر بضمان سالمة الموظفين وإنتاج  1.54مليون طن في 2020
فــي ظــل الــتــحــديــات الــكــبــيــرة واألوضـــــاع الــتــي تــشــهــدهــا األســـــواق العالمية

عسكر  -ألبا

عن اســـتمرارها في خفـــض التكاليف

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة (ألبا)

يضمـــن ســـامة موظفينـــا واســـتمرار

المعتبـــرة .كمـــا نـــود التأكيـــد علـــى

أكـــدت شـــركة ألمنيوم البحريـــن (ألبا)

النجاحات التي حققها مشروع تايتن

التحكـــم فيمـــا يدخـــل فـــي جوهـــر

وطرحنـــا بشـــكل اســـتباقي العديـــد

 -بضمان اإلمداد المستمر والمستدام

موظفيها ومقاوليها وتحقيق إنتاجها

الكبيرة وتقلبات األســـعار في بورصة

دوائـــر الشـــركة وذلـــك بمـــا يتماشـــى

لعملياتنـــا ،وفـــي الوقت نفســـه توفير

متري بحلول نهاية العام  ،2020فضال

تشهدها األسواق العالمية.

مـــن خـــال مواصلـــة البنـــاء علـــى

التزامهـــا المســـتمر بضمـــان ســـامة

( ،)Project Titanفـــي ظل التحديات

المســـتهدف البالـــغ  1.54مليـــون طـــن

لندن للمعادن واألوضاع الراهنة التي

علـــي البقالـــي“ :نؤمـــن أنـــه بوســـعنا

عملياتنـــا مثـــل الســـامة واإلنتـــاج
وخفـــض التكاليـــف ،وفـــي ظـــل هذه

الظـــروف الراهنـــة ،قمنـــا بتفعيـــل

إســـتراتيجية االســـتجابة في ألبا بما

عملياتنا.

مـــن مبـــادرات الســـامة فـــي جميـــع

مـــع إرشـــادات وتوجيهـــات حكومـــة

البحريـــن ومنظمات الصحـــة العالمية

التزامنـــا  -من خـــال إمكاناتنا المرنة
للمـــواد الخـــام والتشـــغيل الســـلس
المنتجـــات لعمالئنا فـــي جميع أنحاء

العالم”.

علي البقالي
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وزير المالية :آثار حزمة الدعم على الميزانية “محدودة”
مـــعـــظـــم الـــتـــمـــويـــل ســـيـــتـــم مــــن الـــصـــنـــاديـــق والــــمــــصــــرف الـــمـــركـــزي
علي الفردان من المنامة
أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة أن تأثيــر الحزمة المالية التــي أعلنت عنها
البحرين بقيمة  4.7مليار دينار على الميزانية سيكون “محدودا”.

وأوضـــح الشـــيخ ســـلمان فـــي

تؤثـــر علـــى الميزانيـــة فســـيتم

الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة

المستعجلة.

تصريحـــات علـــى هامـــش إطالق
لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”
أن معظم التمويـــات الواردة في
مبـــادرات الحزمة ســـيتم تمويلها
فـــي الصناديـــق أو مـــن مبـــادرات

مصرف البحرين المركزي.

وأكـــد أن الظـــرف الحالـــي هـــو

ظـــرف “طـــارئ” وإذا ما وجد بنود

وجميع الجهات التي تبقى ساهرة

التركيـــز على الصرف فـــي األمور

للحفاظ على ســـامة المواطنين،
ونتقـــدم لهـــم بالتحيـــة والشـــركة

وأثنى الوزير علـــى جميع الجهود
واســـتمرار

اســـتقرار

والعرفان.

الوضـــع

وقال “جميعنا نعمل في يد واحدة

االقتصـــادي ودعـــم الجهـــود التي

لمواجهـــة آثـــار هـــذا الفيـــروس

تقـــوم بهـــا جميـــع الجهـــات فـــي

ســـواء فـــي الســـلطة التنفيذيـــة

مملكة البحرين عـــن طريق فريق

أو التشـــريعية والقطاعيـــن العـــام

البحريـــن ســـواء قـــوة الدفـــاع

ووزارة الداخليـــة والفـــرق الطبية

والخاص”.

وزير التجارة :ترتيبات لعقد الجمعيات
العمومية في موعدها باستخدام التقنية
الــقــطــاع الــســيــاحــي األكــثــر تــضــررا مــن “كــورونــا”
المحرر االقتصادي من المنامة
أكــد وزيــر التجــارة والصناعــة والســياحة زايد الزياني أن أن الــوزارة بدأت التعاون مع مختلف الجهات ســواء الحكومية أو غرفة
التجارة والصناعة للعمل على الحفاظ على الوضع االقتصادي واستمرار مزاولة الشركات ألعمالها.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرتين

هنـــاك تركيـــز على قطاع المؤسســـات

البحرين المركزي سيتم الحرص على

بالقطـــاع الصناعـــي لدعمـــه فـــي

واعـــد وســـيتم تقديمـــه عبـــر دعـــم

المســـاهمة للشـــركات فـــي وقتهـــا ،إذ

ضمـــن الحزمـــة أحدهـــا فـــي تتعلـــق

اســـتمراره فـــي اإلنتـــاج والتصديـــر

والثانـــي قطاع الســـياحة وهو األكثر
تضـــررا اآلن؛ بســـبب إغـــاق العديـــد
مـــن المطـــارات وتراجع عدد الســـياح

القادمين للمملكة.

الصغيـــرة والمتوســـطة وهـــو قطـــاع

الرواتب ومن خالل برامج (تمكين)”.

ووجـــه الوزيـــر شـــكره لغرفـــة تجـــارة
االجتماعات المكثفة.

والمغزى فيها استمرارية العمل.

وصناعـــة التجـــارة علـــى دورهـــا فـــي
وأكد أنه تـــم البدء في خطة للحفاظ

وتابـــع “هـــذان القطاعان حيـــوان في
اســـتمراريتهما.

وبيـــن أنـــه بالتنســـيق مـــع مصـــرف

المحافظـــة

علـــى

تم إجـــراء تعديـــات تســـمح بإجراء

هذه الجمعيات عـــن طريق مؤتمرات

علـــى مخـــزون غذائـــي مـــن الســـلع

تركيبيـــة االقتصـــاد الوطنـــي ونريـــد

عقـــد الجمعيـــات العمومية للشـــركات

األساسية لمدة  6شهور.

الفيديو والوسائل الحديثة للتواصل،
وأشـــار إلـــى أن معـــدل األربـــاح التـــي

توزعها الشـــركات المساهمة المدرجة
تعـــادل  400مليـــون دينـــار ،وهـــي

تساهم في دفع عجلة االقتصاد.

وزير العمل :دعم أجور أكثر
من  100ألف بحريني بالقطاع الخاص

هــذا الوقــت المناســب لفوائــض التأميــن ضــد التعطــل
المحرر االقتصادي من المنامة

المؤسسات.

وأشـــار الوزيـــر حميـــدان إلـــى أن هنـــاك

لجميـــع المواطنين فـــي القطاع الخاص

المعطـــل ،معتبرًا أن هـــذا الوقت الوقت

اســـتجابة لهاجـــس المواطنيـــن ويوفـــر

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية
جميـــل حميـــدان أن أكثر مـــن  100ألف

المعراج :خفض االحتياطي النقدي
اإللزامي للبنوك يوفر  200مليون دينار
ال تغيير في سياسة صرف الدينار وهناك سيولة فائضة
المحرر االقتصادي

بحرينـــي يعملون فـــي القطـــاع الخاص

ســـيحصلون على دعـــم مباشـــر لألجور

في األشهر الثالثة المقبلة ضمن الحزمة

االقتصاديـــة والماليـــة لمواجهة تفشـــي
وباء “كورونا”.

وقـــال الوزيـــر إن مبـــادرة التكفـــل

برواتـــب الموظفيـــن البحرينييـــن فـــي

فوائـــض فـــي صنـــدوق التأميـــن ضـــد

المناسب لكي يدعم الصندوق العاملين

وأصحاب العمل الذين أسهموا في بناء
هذه الفوائض.

جـــاءت لتأمين االســـتقرار وعدم المس
بالوظائـــف والمســـاهمة فـــي اســـتقرار

أكــد محافــظ مصــرف البحريــن المركزي رشــيد المعراج أن المصرف أصــدر العديد من التوجيهات فــي الفترة األخيرة؛

والشـــركات ،معتبـــرا أن هـــذا القرار جاء
االطمئنان للجميع.

وأكـــد أن تغطيـــة أجـــور البحرينييـــن
ســـيكون لجميـــع الشـــركات واألنشـــطة،

وأشار “سنقوم بشكل مستعجل بتقديم

بحسب ما هو مسجل في هيئة التأمين

السلطة التشريعية ،بتعديل نص المادة

بأكمله للعاملين البحرينيين في القطاع

مشـــروع قانون والحصول على موافقة
التـــي يمنحنـــا صالحية اســـتخدام مبلغ

القطـــاع الخاص ستشـــكل أهمية كبيرة
لجميـــع شـــرائح المجتمـــع ،وإن الخطوة

وقـــال إن هـــذا سيشـــكل دعـــم مـــزدوج

قـــد يصل إلـــى  215مليـــون دينار خالل

 3شـــهور ،لتخصيصه لدعم الرواتب لـ 3

شهور اعتبارًا من أبريل ،كما هو مسجل
في التأمينات االجتماعية”.

االجتماعـــي ،إذ ســـيتم تغطيـــة الراتـــب
الخاص لمدة  3شهور اعتبارا من أبريل.

وفيما يتعلـــق باألجانب ،عبر الوزير عن
أملـــه بتوجه الشـــركات لتوظيـــف مزيد

من البحرينيين ،وأكد أن التحدي هو أن

ال يكون هناك آثار سلبية على األفراد.

لمساعدة البنوك للتكيف مع متطلبات المرحلة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد تم توجيه البنوك

البنـــوك لدى المصرف المركزي من

المركـــزي تقدر بنحو مليـــار دينار،

لجميع المؤسســـات واألفراد لمدة

البنـــوك بإطـــاق مـــا يعـــادل 200

فـــي البنوك مطمئنة وتســـير ضمن

بأن تقوم بتأجيل ســـداد األقساط
 6شـــهور دون فـــرض أي رســـوم

إضافية.

 % 5إلـــى  % 3والـــذي ســـيمنح
مليـــون دينـــار مـــن البنـــوك كطاقة
جديـــدة تســـتطيع ضخهـــا فـــي

وقال المعراج على هامش إطالق

السوق المحلية”.

“أجرينـــا مجموعة مـــن التعديالت

أن المصـــرف مســـتعد لتقديـــم أي

الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة
علـــى بعـــض المعايير المحاســـبية
والرقابيـــة التـــي ستســـاعد فـــي

توفيـــر طاقـــة لزيـــادة التمويـــات
خصوصـــا للمؤسســـات الصغيـــرة
والمتوســـطة ،وســـيكون لهـــا أثـــر

إيجابـــي على توفيـــر قدرة تمويل
إضافي تبلغ نحو  3.7مليار دينار”.

وأشـــار المعراج إلى أن “من ضمن
الترتيبـــات خفـــض االحتياطـــي
النقدي للبنـــوك ،الذي تحتفظ فيه

وهـــذا يعكس أن أوضاع الســـيولة
إطـــار أكثر من طبيعـــي مقارنة مع

العام الماضي”.

وأضاف “نأمـــل أن هذه الترتيبات

وبيـــن محافظ المصـــرف المركزي

تخلـــق أوضاعـــا تســـاعد البنـــوك

تســـهيالت لتمويـــل أي ســـيولة

وتلبيـــة طلباتهم مـــن حيث إعادة

علـــى مواكبة احتياجـــات الزبائن،

وزير الكهرباء :التكفل
بفواتير الكهرباء بما ال
يتجاوز فاتورة العام الماضي
المحرر االقتصادي من المنامة

ناس“ :الغرفة” تطرح صندوقا
لمواجهة “كورونا” بمشاركة التجار
المحرر االقتصادي من المنامة

أثنى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس على

الحزمـــة االقتصاديـــة والماليـــة التي أطلقتهـــا الحكومة ،مشـــيرا أن الغرفة

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك

ســـتقدم كل مـــا يمكنها مـــن دعم لتخطـــي األوضاع الراهنة ،موجها شـــكره

المصرفية مســـتقرة وتسير بشكل
منتظـــم ،الف ًتـــا أنـــه ال توجـــد أي

المشـــتركين مـــن المؤسســـات والمشـــتركات

لتقديم المســـاعدة ودعم جهود الحكومة لمواجهة تبعات انتشـــار فيروس

مـــن جانب آخـــر ،أكد المعـــراج أن

ســـتتكفل بدفع الفواتير بمبلـــغ ال يتجاوز مبلغ

إلـــى أن هـــذا الصندوق ســـيعرض مفتـــوح لمســـاهمة جميع التجـــار .ووجه

السيولة.

البحريني ثابتة وسيتم المحافظة

وبيـــن أن الدعـــم سيشـــمل جميـــع أنـــواع

المالي واالقتصادي قائال “سنكون معكم يد بيد ،ونشكركم على هذا الدعم

والماء ،معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل دعما

وعبـــر نـــاس عـــن أملـــه فـــي تخطي هـــذه األزمـــة في ظـــل الخطـــوات على

طارئة للبنوك.

وأكـــد المعـــراج أن األوضـــاع

مؤشـــرات على وجود ضغط على

الجدولـــة” ،مؤكـــدا أن البنـــك

المركزي مستعد التخاذ إجراءات
جديدة خالل الفترة المقبلة.

سياســـية ســـعر صـــرف الدينـــار

وقـــال المعـــراج “هنـــاك ســـيولة

عليهـــا ولـــن يكون فيهـــا أي تغيير،

البحريـــن والمودعة لدى المصرف

نجاعتها.

فائضـــة لدى البنـــوك التجارية في

مؤكـــدا أن هـــذه السياســـة أثبـــت

أن دعم فواتير الكهرباء والماء سيكون لجميع

للحكومة .وأشـــار ناس إلى أن الغرفة ســـتطرح مشـــروعا إلنشـــاء صندوق؛

لألشـــهر الثالثة المقبلـــة .وأوضح أن الحكومة

“كورونا” .وأشـــار ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

الفاتورة لنفس الفترة من العام الماضي.

نـــاس حديثـــه لمجموعة من المســـؤولين على هامش إطـــاق حزمة الدعم

الحســـابات المســـتفيدة مـــن هيئـــة الكهربـــاء

للمحافظة على االقتصاد الوطني ،وهناك تواصل مستمر مع الغرفة”.

كبيرا لمختلف شرائح المجتمع دون استثناء.

االقتصاد الوطني.
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áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
π«é°ùàdG IQGOEG
2020 áæ°ùd ¿ÓYEG
á«Ø°üJ ∫ÉªYCG AÉ¡àfEG QÉ¡°TEG ¿CÉ°ûH
(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ájQÉªãà°SE’G ≥jOÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T

إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )29790لسنة 2020

عرض وطلب

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ريفايننج كونسبت ذ.م.م

17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم
إليها الســيد  /جاســم حســن يوســف عبدالعــال باعتباره المصفــي القانوني
لشــركة شــركة ريفايننج كونســبت ذ.م.م ،المسجلة كشــركة ذات مسؤولية
محــدودة بموجــب القيــد رقــم  ، 75363طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية

áYÉæ°üdG IQGRƒH π«é°ùàdG IQGOEG ø∏©J
É¡«dEG Ωó≤J ób ¬fCÉH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
√QÉÑàYEÉH hôîa »L ΩCG »H »c/IOÉ°ùdG
≥jOÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°ûd ÊƒfÉ≤dG »Ø°üŸG
á∏é°ùŸG ,(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ájQÉªãà°SE’G
ÖLƒÃ (á∏Ø≤e) á«æjôëH áªgÉ°ùe ácô°ûc
AÉ¡àfEG QÉ¡°TEG Ék ÑdÉW ,1-56962 ºbQ ó«≤dG
ájQÉ«àNEG á«Ø°üJ ácô°ûdG á«Ø°üJ ∫ÉªYCG
Ék ≤ah ∂dPh ,…QÉéàdG πé°ùdG øe É¡Ñ£°Th
’QOÉ°üdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb ΩÉµMC
.2001 áæ°ùd 21 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH

الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا
ألحكام قانون  .الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة
2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

التاريخ 17/3/2020:

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم ()CR2020-46197

اعالن لسنة 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة ذات مسئولية محدودة

تنازل عن المجل التجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها شركة برانتن للتجارة العامة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها
من الســجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد 98856 - 1 :
تاريخ16/3/2020:

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه الســيد حامــد ياســين ميــرزا نعيــم بطلــب
تحويــل المحل التجاري الى الســيدة فوزية ريــاض احمد نزار محمد بهاتي
 ،فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2020-45916
تنازل عن المجل التجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه حســين جاســم حســن عبد هللا طالب بطلب
تحويل المحل التجاري الى جاســم حســن حســين عبد هللا علي

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

رقم القيد

االسم التجاري

رقم القيد

االسم التجاري

1 – 56088

ورشة شاندني للصياغة

1 – 56088

صيدلية الغدير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم ( ) CR2020 – 35085لسنة 2020

إعالن رقم ()CR2020-46025

إعالن رقم ( )---لسنة 2020

ادارة التسجيل

إدارة السجل التجاري

بشان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم
اليــه الســادة الشــركاء فــي شــركة نجمــة البحر للشــقق المفروشــة ذ.م.م
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  98856 - 1طالبيــن

تحويــل الشــكل

القانوني للشــركة المذكورة الى شــركة الشــخص الواحد براسمال وقدره
 10.000دينار لتصبح مملوكة من الشــيخ طالل بن محمد بن خليفه بن
حمد ال خليفه

إعالن بحل وتصفية شركة

سجل تجاري رقم 109611 - 1

بنــاء علــى قــرار المالــك شــركة كروميــوم ســتيل (البحريــن ) ش.ش.و ومالكتهــا شــركة
كروميوم ستيل (سويس ) اس ايه
المســجلة بموجــب القيــد رقــم  109611 - 1بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/
عبد العال الخليج للتدقيق ويمثلها السيد جاسم حسن يوسف عبد العال
مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة  325مــن قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمال
بنــص المــادة  335مــن قانون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى تقديم
مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل17500150 :
QASSIM.MOHMAED@BH.GT.COM

تاريخ17/3/2020:

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

شركة خدمات مجران والشلوي للعالج في الخارج ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدموا

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

إليهــا الســادة /موســى بــن عبدالرحمن بــن محمد الشــلوي وفاطمة مجران

إليه الســادة الشــركاء في شــركة ســي ســايد للشقق المفروشــة ،المسجلة

فــي الخــارج ذ.م.م  ،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدوده بموجــب

بموجــب القيــد رقــم  ،3-61303طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة

اســـــــم التاجـــــــــــر :السيد صادق ناصر حمزه أل شرف
االسم التجاري الحالي :

بوابة سام للشحن والتفريغ

باعتبارهــم المصفيــن القانونييــن لشــركة خدمــات مجران والشــلوي للعالج
القيــد رقــم  ، 1-131459طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية

االســـــم التجـــاري الجديد  :سيد صادق ناصر أل شرف للخدمات

اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات

رقم القيد75807 – 4 :

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة كروميوم ستيل (البحرين ) ش.ش.و ومالكتها شركة كروميوم ستيل (سويس ) اس ايه

القيد 3-61303 :

إدارة التسجيل

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديه

 ،فعلى

التاريخ 17/3/2020

إدارة الستجيل

إعالن رقم ()CR2020-46023
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديه
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :السيد صادق ناصر حمزه أل شرف
االسم التجاري الحالي  :بوابة سام الستيراد وتصدير المواد الغذائية
االســـــــم التجـــــاري الجديــد  :ســيد صــادق ناصــر أل شــرف لالســتيراد
والتصدير

رقم القيد75807 – 2 :

المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره  20000دينار ،
لتصبح مملوكه من فاضل حسن البدو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد 117424 :

القيد 119992 :

إعالن رقم ( )CR2020-45292لسنة 2020

تاريخ 17/3/2020:بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مكرمان لمقاوالت التنظيفات

تاريخ03/01/2020:

تضامن ألصحابها احمد محسن احمد ناصر وشريكته

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )33484لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليهــا صاحــب شــركة مكرمــان لمقــاوالت التنظيفــات تضامــن ألصحابهــا

إليهــا مالــك شــركة دبــي لتكييــف الهــواء شِ.ش.و لمالكهــا ســنداراجولو

احمد محســن احمد ناصر وشــريكته المســجلة بموجب القيد رقم 117424

سينيفاســان المســجلة بموجــب القيــد رقــم  119992طالبــا تحويل الشــكل

 ،طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة مكرمــان لمقــاوالت التنظيفات

القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأس مال

تضامن ألصحابها احمد محســن احمد ناصر وشــريكته الى شــركة مكرمان
الذهبية للتجارة شركة تضامن بحرينية

وقدره  2000دينار ،بين كل من:

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل

SUNDARAJULU SEENIVASAN .1

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

MATHAI GEORGE VELAYANICKAL .2

C
ً

C

*١٧,٩٩٥

٥

١٧٧٨٥٤٥٤

r

r

w

marketing@alhaddad-mer

األربعاء  18مارس  23 - 2020رجب  - 1441العدد 4173

عرض وطلب
17111504

مخطط لحسي
شمال البا للبيع

+973

38344464

+973

17580939

+973

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

بـمساحة  650قدم مربعو بسعر  260الف دينار
غرف نوم عدد 7
مجلس

اراضي و بنايات

مطبخ داخلي وخارجي

كل بناية تتكون من ١٦

صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول

شقة غرفتين نوم ٦ +
محالت ١٠٠متر مربع

بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات

بيع او ايجار

تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار

لمزيد من المعلومات
34369999

إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

38344464

38344464
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ميليشيات إيران تنقل

قواتها إلى إدلب

إجراءات مشددة في العالم تصديا لـ “كورونا”

دبي ـ العربية نت

في ظل هدوء حذر يسود منطقة خفض

التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا،

أوروبــا تغلق حدودهــا وفرض عزل تــام في العديد مــن الدول وإرجــاء انتخابات

أفــاد المرصد الــســوري لحقوق اإلنسان

فجر الثالثاء ،بأن قوات النظام السوري
والــمــيــلــيــشــيــات اإلي ــران ــي ــة اســتــقــدمــت

تــعــزيــزات عــســكــريــة إل ــى م ــح ــاور ريــف

عواصم ـ وكاالت

إدلــب .في التفاصيل ،استقدمت قوات
النظام أرتــاالً عسكرية إلى محاور جبل

يواصـــل تفشـــي فيـــروس كورونـــا
المســـتجد الـــذي أصـــاب أشـــخاصا

الزاوية وريف إدلب الجنوبي ،فيما نقلت

كثيريـــن حتى اآلن اإللقـــاء بثقله على

الميليشيات الموالية إليران و”حزب هللا”

العالـــم أمـــس الثالثـــاء ،حيـــث تواجـــه

اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور

االقتصـــادات العالميـــة تحديـــا كبيـــرا،

سراقب بإدلب.

وأغلقت الحـــدود وفرض عزل تام في

العديد من الدول وأرجأت انتخابات.

األربعاء  18مارس  23 - 2020رجب  - 1441العدد 4173
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وفي أوروبا التي باتت البؤرة الجديدة
للوبـــاء الـــذي ظهـــر فـــي ديســـمبر فـــي

international@albiladpress.com

الصيـــن ،بـــدأت فرنســـا وســـكانها البالغ

عددهم  67مليون نســـمة ظهر الثالثاء

فترة حجر شـــامل علـــى غرار ما فرض

في إسبانيا وإيطاليا.

وغـــادر العديـــد مـــن ســـكان باريـــس
ً
استباقا للحجر
المدينة مســـاء اإلثنين

الذي فضلـــوا قضاءه في الريف ،حيث
كانـــت الطـــرق المؤديـــة إلـــى خـــارج

العاصمة مكتظة بالسيارات والصفوف
أمام محطات الوقود طويلة.

وأعلنـــت الحكومـــة الفرنســـية “حربـــا

اقتصادية” بمواجهة تفشـــي الفيروس
من دون أن تســـتبعد الثالثـــاء اللجوء
إلـــى تأميـــم بعـــض الشـــركات الكبـــرى

المعرضـــة للخطـــر مـــع توقف النشـــاط

إيران تطلق  83ألف سجين خوفا من الوباء

وأغلقـــت أوروبـــا منتصـــف النهار كامل

تحـــت وطأة ارتفـــاع عـــدد اإلصابات
متحدث باسم القضاء أمس الثالثاء
ً
مؤقتا عـــن نحو 85
أنـــه تـــم اإلفـــراج

المئـــات مـــن المعتقليـــن السياســـيين

بفيـــروس كورونـــا فـــي إيـــران ،أعلـــن

ألف سجين بينهم سجناء سياسيون

الــــ  27الثالثـــاء قمـــة اســـتثنائية عبـــر

الفيديو.

وتـــدور “الحـــرب” بمواجهـــة الفيروس

رغـــم مناشـــدات األمـــم المتحـــدة

كذلـــك علـــى الجبهـــة االقتصاديـــة.

والمنظمات الدولية.

وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

بقضايـــا أمنيـــة  ...كمـــا اتخذنـــا فـــي

اإلصالحييـــن) ،فإن الســـلطات تمتنع

لمواجهة التفشي”.

منهم ،فيما يعيش هؤالء ظروفا غير

 % 50مـــن المفـــرج عنهـــم ســـجناء

ومعتقلـــي الـــرأي (أغلبهـــم مـــن

احترازيـــة

عن إطـــاق ســـراح الغالبيـــة العظمى

وكان رئيـــس الســـلطة القضائيـــة

صحيـــة ،ويواجهـــون خطـــر اإلصابـــة

اإليرانيـــة إبراهيـــم رئيســـي ،أعلـــن

ويجـــري قـــادة دول االتحـــاد األوروبي

كورونـــا ،إال أن الســـلطات اســـتثنت

علـــى الرغـــم مـــن اإلفـــراج عـــن عـــدد
ًّ
جدا من الســـجناء السياســـيين
قليل

وقـــال عالم حســـين إســـماعيل “نحو

حدودهـــا الخارجيـــة لثالثيـــن يومـــا.

ســـراح  83ألف ســـجين فـــي مختلف
أنحـــاء إيـــران بســـبب تفشـــي وبـــاء

الســـجون

الحجر الصحي.

بـــدوره االثنيـــن عـــن توجـــه إلطـــاق

دبي  -العربية.نت

إجـــراءات

االقتصادي في فرنسا جراء إجراءات

واتخـــذت الحكومـــات والمصـــارف

المركزيـــة تدابيـــر لدعـــم األســـواق

والشركات والموظفين.

وســـجلت إســـبانيا نحـــو ألفـــي إصابـــة

كورونا في بلد ســـجلت فيه  36إصابة

و 182حالـــة وفـــاة خـــال  24ســـاعة،

وكشـــفت وزيرة الصحة المصرية هالة

جديـــدة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد

وفق آخر حصيلة للسلطات أمس.

وزيـــر البيئـــة اإلثنين بفيـــروس كورونا

مـــن فيـــروس كورونـــا المســـتجد بعـــد

الحجـــر الصحـــي بعـــد تأكـــد إصابـــة

المســـتجد ،كمـــا أعلـــن مديـــر مكتـــب

رئيس الوزراء أمس.

وأعلنـــت إيـــران أمـــس تســـجيل 135
وفـــاة جديـــدة بفيـــروس كورونـــا

المســـتجد ما يرفع الحصيلة اإلجمالية
إلـــى  988حالـــة ،فـــي واحدة مـــن أكثر

الدول تضررا من الفيروس.

وأعلنـــت الجزائـــر أمـــس غلـــق كل

المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما
فيهـــا صـــاة الجمعـــة ،بعد جـــدل حول

قـــرار إبقاء دور العبـــادة مفتوحة بينما

تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف
المنافسات الرياضية؛ للحد من انتشار

الضـــروري إلـــى خـــارج البـــاد خـــال

تعطيل القطاعين العـــام والخاص عدا

انتشار فيروس كورونا.

التحالف العربي يحبط اعتداء إرهابيا وشيكا للحوثيين

اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومســيرين عن بعد جنوب البحر األحمر

زايـــد عـــن عـــزل أكثـــر مـــن  300أســـرة

ووُ ضعـــت الحكومـــة البولنديـــة فـــي

ونصحـــت بريطانيـــا مواطنيهـــا أمـــس

األيام الثالثين المقبلة في ظل ظروف

شفيت إحداها.

فـــي قرية بمحافظـــة الدقهلية في دلتا

وباء كورونا المستجد.

بتجنـــب جميـــع أشـــكال الســـفر غيـــر

باألمراض بسبب البيئة المغلقة.

سباق طبي ..الصين تقر تجربة أول لقاح لكورونا

النيـــل ،وحجرهـــم صحيـــا لفحصهـــم

مخالطتهم حاالت إيجابية.

و ُدعـــي المالييـــن مـــن األميركييـــن
القلقيـــن للتوجـــه إلـــى مراكـــز االقتراع

الثالثـــاء فـــي ثـــاث واليـــات ،من دون

واليـــة أوهايـــو ،فيمـــا يلقـــي انتشـــار

فيـــروس كورونا المســـتجد بثقله على
برنامـــج تنظيم االنتخابـــات التمهيدية

للديمقراطييـــن بيـــن المرشـــح األوفـــر
ً
حظـــا جـــو بايـــدن ومنافســـه بيرنـــي
ساندرز.

وأعلنت منظمة الصحـــة العالمية التي
تتجـــه إليهـــا أنظـــار العالـــم منـــذ ظهور

كوفيـــد -19أمـــس الثالثـــاء إصابـــة

اثنين مـــن موظفيها بفيـــروس كورونا

كمـــا أعلنـــت الحكومـــة األردنيـــة أمس

المستجد.

الخدمـــات الصحيـــة مـــدة أســـبوعين،

العالمية كريستيان لندماير في مؤتمر

بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس

وقـــال المتحدث باســـم منظمة الصحة
صحافـــي بجنيـــف إنـــه تأكـــدت إصابة

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن،

كلـــف الرئيس العراقي برهـــم صالح ،أمس الثالثاء ،محافظ

مفخخيـــن ومســـيرين عـــن بعـــد ،أطلقهما

بحسب ما أفادت وكالة األنباء العراقية.

وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم قـــوات

القـــوات البحرية رصـــدت صباح الثالثاء،

فـــي مهامـــه الجديـــدة ،وأن يعمـــل علـــى إجـــراء انتخابـــات

التحالف ،العقيد الركن تركي المالكي ،إن

ونقلـــت وكالة األنبـــاء الســـعودية “واس”

عن المالكي قوله إن “الميليشـــيا الحوثية
اإلرهابيـــة أطلقـــت زورقيـــن مفخخيـــن

التحالف يواصل تنفيذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين

البحـــر األحمـــر” .وأوضـــح أن الميليشـــيا
مركـــزا إلطـــاق الصواريـــخ البالســـتية،

وتدميرها  ،46وبلـــغ عدد األلغام البحرية

وأضـــاف أن “صالح أشـــار إلـــى أن العراق يســـتحق األفضل

وأشـــار إلى أن قيـــادة القوات المشـــتركة

الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”.

الصارمـــة والرادعـــة ضـــد هـــذه المليشـــيا

الحكومـــة ونيـــل ثقـــة البرلمـــان ،وتنظيـــم انتخابـــات نيابية

الحوثيـــة تتخـــذ مـــن محافظـــة الحديدة

والطائـــرات بـــدون طيـــار ،والـــزوارق

والمســـيرة عـــن بعـــد ،وكذلـــك
المفخخـــة
ّ

والمســـيرة عـــن بعـــد التـــي تـــم رصدهـــا

التي تم اكتشافها وتدميرها .153

حـــدث بتهديد “لألمـــن اإلقليمي والدولي

وبحســـب المالكي ،فإن ميليشيا الحوثي
واتفاقيـــة وقف إطـــاق النـــار بالحديدة،

والدولي.

صارخ للقانون الدولي اإلنساني.

تنتهـــك نصـــوص اتفـــاق ســـتوكهولم

مفتي مصر يدعو لعدم االنسياق وراء الشائعات
القاهرة ـ وكاالت

دعـــا مفتـــي مصـــر الدكتـــور شـــوقي

أو مستحضرات طبية غير معتمدة من

الثبات والسكينة في مواجهة فيروس

الممارســـات محرمـــة وقبيحـــة في كل

عـــام ،أمس الثالثاء ،شـــعب مصر إلى

الجهات المختصـــة قائال إن “مثل هذه

كورونـــا ،وااللتـــزام ببيانـــات الدولـــة

وقت” .وأشـــار إلـــى أن األزمـــة الحالية

الشـــائعات واألكاذيـــب التـــي يطلقهـــا

العظيـــم وقيادتـــه الحكيمـــة مـــن صلة

الرســـمية ،وعـــدم االنســـياق “خلـــف

“تعكـــس مدى ما يتمتع به شـــعب مصر

المغرضون بغرض بث الرعب وزعزعة

باللـــه ،ويقيـــن ووعـــي وبصيـــرة وصبر

وأضاف مفتي مصر ،في كلمة مصورة

قالـــت وزارة الصحـــة المصريـــة إن

بتعليمـــات األمـــن والســـامة التـــي

بفيـــروس كورونـــا المســـتجد ،ليصـــل

المختصـــة” ،داعيا “االلتـــزام بتعليمات

وكــانــت مصر أعلنت ،االثنين ،تعليق

األمن”.

وثبـــات وتالحم” .وفي أحدث بياناتها،

“أنه علينـــا جميعا كمصرييـــن أن نلتزم

البالد ســـجلت حالتي وفـــاة جديدتين

تعلـــن عنهـــا وزارة الصحـــة والجهـــات

إجمالي حاالت الوفاة إلى أربع حاالت.

ديننـــا الحنيف من الحرص الدائم على

حــركــة الــطــيــران فــي كــافــة الــمــطــارات

الطهارة والنظافة”.

وحـــذر المفتي من اســـتغالل األزمة
لممارســـة االحتـــكار فـــي الســـلع

الغذائيـــة أو الطبيـــة أو
غيرهما ،وترويج سلع

التي تستدعي نقال إلى المستشفى.
وبات عـــدد الوفيات في العالم ()3837
أعلى منه في الصين (.)3226
بعد الصين ،تســـجل إيطاليـــا أكبر عدد
وفيـــات ( )2158وإصابـــات (،)27980
تليهـــا إيـــران ( 853وفـــاة14991 ،
إصابـــة) ،ثـــم إســـبانيا ( 309وفيـــات
و 9191إصابـــة) ،وفرنســـا ( 148وفـــاة
و 6633إصابة).
فـــي إطـــار الســـباق بيـــن الـــدول علـــى
التوصـــل إلى لقاح يقضـــي على الوباء
الـــذي وصفته منظمـــة الصحة العالمية
أمـــس بأنه أســـوأ أزمة صحيـــة تواجه
العالـــم ،أقـــرت الصين الثالثـــاء اختبار
أول لقاح لفيروس كورونا ،بحســـب ما
أفادت وسائل إعالم رسمية.

مطالب المتظاهرين الســـلميين المشـــروعة من خالل إنجاز

حيـــث بلـــغ عـــدد الـــزوارق المفخخـــة

اإلرهابيـــة ،وتحييـــد وتدميـــر مثـــل هـــذه

العالميـــة بمضيـــق بـــاب المنـــدب وجنوب

حاليـــا عن إجراء فحـــوص إال للحاالت

مبكـــرة ونزيهـــة ،ويحقـــق تطلعـــات العراقييـــن ،ويلبـــي

اإلصالحات المطلوبة ،وأن يحافظ على ســـيادة واســـتقرار

نشر األلغام البحرية عشوائيا ،في انتهاك

وطـــرق المواصـــات البحريـــة والتجـــارة

إلى مصادر رسمية .وتوقفت دول عدة

عـــن أمنياتـــه لرئيـــس الـــوزراء المكلـــف بالتوفيـــق والنجاح

ومســـيرين عـــن بعـــد ،مـــن محافظـــة
ّ
الحديـــدة” .وأضـــاف المالكـــي أنـــه تـــم
إعطـــاب وتدميـــر الزورقيـــن ،واصفـــا مـــا

برس عند الســـاعة  9,00ت غ ،استنادا

وذكـــر بيان رئاســـي أن “رئيس الجمهوريـــة برهم صالح عبر

خالل مراســـم التكليف التي جرت في قصر السالم ببغداد،

وإرهابي وشيك بجنوب البحر األحمر.

 ،180090وفق حصيلة أعدتها فرانس

النجف الســـابق عدنان الزرفي بتشـــكيل الحكومة العراقية،

الحوثيون من محافظة الحديدة.

المدعومة من إيران ،بالقيام بعمل عدائي

بوفـــاة  7063شـــخصا ،وأصـــاب

 30يوما أمام محافظ النجف السابق لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة

الرياض ـ واس

محاولـــة للميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة

وانعزل”.
وفي العالـــم أجمع ،تســـبب كوفيد-19

اسم جديد لحكومة العراق ..صالح يكلف الزرفي
بغداد ـ وكاالت

أمـــس الثالثاء ،اعتراض وتدمير زورقين

الشـــخصين و”كالهمـــا عـــاد إلـــى منزله

المصرية اعتبارا مــن الخميس
الــمــقــبــل وح ــت ــى ن ــه ــاي ــة شــهــر
مارس الجاري ،لمنع انتشار

فـ ـ ــيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد.

للتحالـــف تواصـــل تنفيـــذ اإلجـــراءات

القـــدرات التـــي تهـــدد األمـــن اإلقليمـــي

عدنان الزرفي

وأمن العراق”.

وشـــعبه بـــذل التضحيـــات الجليلة مـــن أجل الحيـــاة الحرة
وأمـــام الزرفـــي ،محافظ النجف الســـابق 30 ،يوما لتشـــكيل

مبكرة.

وكان الزرفي مسؤوال سابقا في اإلدارات التي تتابعت على
العراق منذ  ،2003بعد اإلطاحة بصدام حسين من السلطة.

غضب صيني من تصريح ترامب بشأن “كورونا”
عواصم ـ وكاالت

وقـــت مضـــى!” .ويمثـــل هـــذا الخالف

أعربـــت الصيـــن عـــن بالـــغ غضبها من

بيـــن البلديـــن الذي تصاعـــد من جديد

كما يتزعم ائتالف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس
الوزراء السابق حيدر العبادي.
وولد الزرفي ألبوين عراقيين في محافظة النجف ،وتخرج
من كلية الفقه بجامعة الكوفة.
وفي عام  1994هاجر الزرفي إلى الواليات المتحدة ثم عاد
إلـــى العـــراق  ،2003ليصبـــح عضوا في فريـــق هيئة اإلعمار
العراقي ،تم تولى منصب محافظ النجف لفترات متعددة.

“الوفاق” تجند مقاتلين أفارقة بطرق رسمية
دبي ـ العربية نت

صفحـــة جديـــدة فـــي توتـــر العالقات

كشف رئيس جهاز المتابعة والرصد بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث

تصريـــح الرئيـــس األميركـــي دونالـــد

ترامب الذي وصف فيه ساللة كورونا

علـــى خلفيـــة أزمـــة فيـــروس كورونـــا

الجديدة بـ “الفيروس الصيني”.

المســـتجد ،خصوصـــا بعـــد أن نشـــر

وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة

أحـــد المتحدثيـــن باســـم الخارجيـــة

مــن دول الســاحل والصحــراء؛ لدعم قوّ اتها وتعزز صفوف الميليشــيات
ّ
المسلحة في معركة العاصمة طرابلس ،وعرقلة تقدم الجيش الليبي.

الصينيـــة تشـــاو لـــي جيـــان تغريـــدة

وأوضـــح أن االســـتخبارات العســـكرية

صحفي عقده الثالثـــاء“ :هذا التعليق

فيها“ :متى ظهر المرض في الواليات

الصينيـــة غيـــن شـــوان فـــي مؤتمـــر

باللغـــة اإلنجليزيـــة علـــى “تويتر” قال

يشـــوه صورة الصين ،نحـــن غاضبون

المتحـــدة؟ كـــم عـــدد النـــاس الذيـــن

الصينـــي أن علـــى الواليـــات المتحدة

ربمـــا جلب الجيـــش األميركـــي الوباء

مســـاء اإلثنيـــن ،تغريدة على حســـابه

بياناتكـــم! أميركا مدينة لنا بتفســـير”.

جدا ونرفضه بشـــدة” .وأكد المسؤول

أصيبـــوا؟ مـــا أســـماء المستشـــفيات؟

أن “تهتـــم بأمورهـــا” .ونشـــر ترامـــب

إلى ووهان ..تحلوا بالشفافية! أعلنوا

فـــي “تويتـــر” ،كتـــب فيهـــا“ :الواليـــات

وردا علـــى هـــذا التصريح ،اســـتدعت

المتحـــدة تقدم دعما قويـــا للقطاعات
التـــي تعرضـــت لتأثيـــر أكبـــر
مـــن الفيـــروس الصينـــي ،مثـــل

الطيـــران .ســـنكون أقـــوى
ممـــا كنـــا عليـــه فـــي أي

الخارجيـــة

األميركيـــة

الســـفير

الصينـــي لدى واشـــنطن ،تســـوي
تســـيانكاي؛ بســـبب ما وصفته بـ
“الحملـــة الوقحـــة لتضليـــل
المعلومات”.

نــوري اســباق أن حكومــة الوفاق تســتمر فــي تجنيد المقاتليــن األفارقة

التابعـــة للجيـــش رصـــدت خطـــوط

ومســـارات نقـــل المرتزقـــة األفارقـــة
مـــن بلدانهـــم إلـــى العاصمـــة طرابلس،

تبيـــن أن العمليـــة تتـــم تحـــت
حيـــث ّ

رعاية حكومة الوفاق وبطرق رســـمية
عبـــر المطـــارات الليبيـــة وعلـــى متـــن

الطائـــرات ،خصوصـــا مطـــار غدامـــس
الـــذي تتواجـــد بـــه مجموعـــة تابعـــة

لقائـــد العمليـــات العســـكرية بالمنطقـــة

الغربيـــة أســـامة الجويلي .وأشـــار
المســـؤول العســـكري إلـــى أن

عمليـــة تجنيد المقاتلين تتم عبر
اتفاقـــات مـــع الفصائـــل

المســـلحة التشـــادية أو الســـودانية،
الفتـــا إلى أن هـــؤالء المقاتلين مدربون
جيـــدا ويدخلـــون إلـــى ليبيـــا
تدريبـــا ّ

أفواجا ومجموعـــات لهدف واحد وهو
ّ
المســـلحة
المشـــاركة فـــي االشـــتباكات
وقتـــل الليبييـــن وتدمير ليبيـــا ،مضيفا
أن حكومـــة الوفاق توفر لهـــم إمكانات

كبيرة سواء مادية أو لوجستية .وفي
هذا الســـياق ،أشـــارت تقاريـــر المبعوث
األممـــي إلـــى ليبيـــا غســـان ســـامة في
أكثر من مرة ،إلى وجود مقاتلين
أجانـــب يقاتلون بالصراع الدائر
اليـــوم فـــي ليبيـــا وبالتحديـــد
بالعاصمة طرابلس.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

استغل بقاءك في المنزل بالقراءة
إذا كان العلـــم حقائق وقوانين ومعلومـــات ،ومقاييس وأرقاما ،فإن الثقافة
هـــي مفاهيـــم وقيم وتصورات وعـــادات وقدرة على التـــذوق ،وبهذا تصبح

الثقافـــة أساســـية مـــن صفـــات اإلنســـان ،فالثقافـــة رؤيـــة عامة إلـــى الحياة
والمجتمع ،تتجســـد في الســـلوك الفكـــري والوجدانـــي واألخالقي والذوقي

لإلنســـان ،كمـــا أن الثقافـــة أداة أساســـية لتأصيل الشـــباب وترســـيخ هويته

الوطنية وحمايته من عوامل الضياع والتشتت.

أردت مـــن تلـــك المقدمـــة التحدث عن أهميـــة المكتبة المنزليـــة ودورها في
تهيئة عقول األبناء ونفوســـهم لخوض غمار المســـتقبل بـــكل ثقة وحماس،

فكلنـــا نعلـــم أن الظروف التي نمر بهـــا حاليا جعلتنا نقلـــل “الطلعات” تجاوبا

مع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الحتواء ومنع انتشار “كرونا”،
ورب ضارة نافعة كما يقولون ،فالبعض استغل بقاءه في المنزل في القراءة
واالطـــاع علـــى الكتب والمجـــات التـــي تحتويهـــا مكتبته المنزليـــة ،وكما

أفضل من غيرهم “أشواطا وأشواطا”.
علـــى الجانب اآلخر هناك أولياء أمور ال يفرقون بين النور والظلمة ،وتركوا
أبناءهـــم في طاحونة الفـــراغ والثرثرة ودون اســـتراتيجية مضبوطة ،فهم
بعيـــدون عـــن اإلنتـــاج واإلبـــداع ،وقريبـــون مـــن آفـــات االنحـــال والتدهور
والفوضـــى ،وكأنـــي بهم ســـعداء جدا بتعطيـــل المدارس وتوقف الدراســـة،
وصدق من قال إن األمية في الحقيقة ليست مجرد جهل بحروف الهجاء،

للتواصل17111483 :

إنمـــا هـــي تخلـــف حضـــاري وثقافـــي يترك اإلنســـان تحـــت رحمـــة التيارات
الدعائيـــة الوافـــدة ويحجـــب عنـــه كل جـــدارات المســـؤولية ،وكل إمكانيـــة
المشاركة.
» »بودنا أن يتسابق أبناؤنا على القراءة والحرص على تكوين مكتبة منزلية،

أكثر من اهتمامهم بقتل وقت الفراغ في مشاهدة األفالم والسهر حتى
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ساعات الصباح في أمور غير نافعة ،وهنا تقع المسؤولية على أولياء األمور

ذكـــرت ،للمكتبة المنزليـــة أبعاد ودالالت على خريطة حياتنـــا وحياة أبنائنا،

الذين يملكون قوة التأثير في مجرى حياة األبناء ،فالبد من االعتراف بأن

بيـــت تقدس القراءة وتهتم بالكتاب وتولـــي عناية خاصة بالثقافة يكونون

األبناء أن يكونوا أفسح معرفة ،وأرحب حرية وإبداعا وتجددا.

وقد دلت الكشـــوف والدراســـات المعمقة على أن األوالد الذين ينشأون في

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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هناك أولياء أمور ال يفهمون معين الثقافة ،وهناك آخرون يريدون من

عباس ناصر

مشاهد فخر واعتزاز
ُ
ينطلـــق عنان القلـــم نحو مشـــاعر الفخر واالعتـــزاز الكبيرين بما
المشـــهد األول:
ُ
تحققـــه مملكتنـــا الغاليـــة مـــن إنجـــازات وانتصارات عظيمـــة فيمـــا يتعلق بملف

فيروس كورونا ،فقد تمكن الفريق الوطني بقيادة ورؤية صاحب السمو الملكي
ولي العهد األمين حفظه هللا ورعاه ،من وضع خطط مجابهة وإدارة هذا الوباء
العالمـــي ببصيـــرة واحترافيـــة الفتـــة جعلتنـــا محط إعجـــاب من قِ بـــل منظمات
صحيـــة عالمية أقرت بســـامة ومتانة اإلجراءات التـــي نتبعها ،فالمملكة اتبعت
نظـــام الشـــفافية والوضوح منـــذ اليوم األول من اكتشـــاف أول حالة ،لم تحاول
التســـتر كما فعلت بعض الدول التي تكتمت على األمر فضرت نفســـها وأضرت
بجيرانها لألسف الشديد.
التعليمات كانت واضحة لفريقنا الوطني بقيادة سمو ولي العهد األمين وهي أن
تتم إدارة الملف باحترافية عالية واإلعالن عن جميع الحاالت المؤكدة والمشتبه
بها وحاالت التشـــافي ،وإجراءات العالج وتحديث اإلحصائيات بشكل مستمر،
وإقامـــة مؤتمـــرات صحافية ودعـــوة جميع الصحف لإلجابة على أســـئلتها التي
يتداولهـــا الناس بكل وضوح ،شـــكرا لســـمو ولي العهد األميـــن وللفريق الوطني
الذي يثبت مرة تلو األخرى أننا شعب عظيم بقيادته وطاقاته.
المشـــهد الثاني :األعداد الكبيرة من المواطنين الذين هبوا بروح وطنية فريدة
بالتســـجيل فـــي الحملـــة الوطنية للتطوع فـــي فريق مكافحة فيـــروس كورونا،
والتـــي تجاوزت حاجز الـ  13ألف متطوع ،تســـتوجب منا الشـــكر والتقدير على
مبادرتهـــم التـــي تعكس روح كل بحريني أصيل يهـــب لتلبية نداء الواجب متى
ما أحس بذلك ،وهي بمثابة رسالة للعالم أجمع بأننا نحمي تراب وطننا بأرواحنا
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

العالم ألول مرة بعد القرنين التاســـع عشـــر والعشرين ،يواجه تحديا على الصعيدين
في هزة بين أوبيك وروسيا وأميركا والسعودية وثمة عالمات استفهام تحيط بهذا

ما يوازي وبحســـب الصورة العامة  1،1تريليون دوالر حتى اآلن ،خســـائر الســـياحة

ذلـــك تصاعـــد أرقام اإلصابـــات والوفيات بمرض كورونـــا في العالم ،مـــا يفتح الباب
للتحـــول إلـــى وباء يشـــبه األوبئة التي ســـادت في القـــرون الماضية ،لكـــن الفرق أنه

فـــي ذلـــك الوقت لـــم يكن العالـــم متقدما ومتطـــورا ،فحصدت األوبئـــة الماليين ،أما

اليوم بوجود ثورة العلم والطب فالتحدي يبدو قويًا والعالم بانتظار اللقاح المأمول

الذي بالطبع لن يخرج إال من دولة عالمية تتحكم بالعلوم والتكنولوجيا وســـتتحكم

كذلك بتصنيعه وتوريده ويا ويل الدول الفقيرة التي ال تملك ثمن المصل القادم من
المختبرات الغربية.

تنزف والعمالت تخسر والنفط يهتز والمطاعم ودور السينما وشركات الفاست فود
تغلـــق أو تواجـــه تحديا ،وإذا ما اســـتمر الوضع فإن العالم برمته ســـيهتز وهنا يرتفع
الخطر وينفجر بوجه الدول والشـــعوب في كيفية مواجهة تحد أممي لم يســـبق أن

مـــر به العالم منذ الحربيـــن العالميتين؟ فهل هي مقدمة الحرب العالمية الثالثة على

الدول والشعوب كلها ،ومن يصمد هو من يملك الرؤية والتكنولوجيا والفلسفة.

ضمـــن ســـياق كل هـــذه التحديات وفـــي ضوء هيـــاج عالمي من أجـــل التصدي لهذه

لبنان والعراق واليمن ،فإذا ما استمر تدهور الوضع المالي والركود العالمي ،وخسارة

وإغـــاق الحدائـــق الكبـــرى مثـــل ديزنـــي ومثيالتهـــا والســـياحة وشـــركات الطيـــران

نزار جاف

الصعيدين الصحي واالقتصادي؟ وهي هذه المرة ليست بين دول ولكنها حرب ضد

من الجهلة يكتفون بتســـويق وترويج الشـــعوذات خصوصا فـــي العالم العربي وفي

ستخســـر وتصاب بأخطر ركود هدد العالم منذ القرن الماضي .فالمجمعات التجارية

اللهم آمين.

وحدها فقط  112مليار دوالر ،بحسب الخبير االقتصادي وائل النحاس ،فالبورصات

التحدي المالي هو ما تواجهه كثير من دول العالم وخصوصا الشـــرق أوســـطية من

العالم للمليارات بســـبب انتشـــار كورونـــا فإن الدول الفقيرة ســـتفلس والدول الغنية

يتـــردد فـــي هذا الواجب الوطني في هذا الوقت العصيب فعليه مراجعة نفســـه

والسياحية مثل المطاعم والسينما في كل الدول ،بدأت نتائجه تظهر بخسارة العالم

الحرب الكونية على الشـــعوب بالعالم والتي يقودها زعماء وعلماء ومعاهد ومراكز

فقر وعوز وانعدام الســـيولة ،ما يهدد بإفالس الدول وليس أدل على ذلك من وضع

ضمـــن فريقنـــا الوطني يثبت لنفســـه وللعالم أنه وفي لهـــذه األرض الطيبة ومن

لشكرهم ووقفتهم ،حمى هللا البحرين وقيادتها وشعبها وجميع بالد المسلمين،

والفنـــادق وحركـــة التبـــادل التجـــاري ،باإلضافة لتراجـــع كل النشـــاطات االقتصادية

الموضـــوع ،ففي ذات األســـبوع هبطت األســـعار وارتفعت بشـــكل دراماتيكي ،يقابل

هـــذه األزمـــة بنجـــاح ،لكننـــا اليوم أمـــام مفترق طريـــق واضح ،فمـــن يعمل معنا

جيدا ،أين مبادرات التجار في المملكة؟ أتأمل ..وحينها سنفرد لهم مساحة هنا

الحرب العالمية ضد كورونا
االقتصـــادي والصحـــي بهذه الخطورة ،فحرب أســـعار النفط أضحـــت دولية وتصب

ونرويه بدمائنا وقت الشدائد“ ،كفو عليكم عيال بالدي الشرفاء”.
المشـــهد الثالث :الدولة بعون ومدد من هللا ســـبحانه وتعالى قادرة على تجاوز

بحـــوث ،قادة سياســـة وفكر وعلوم وتكنولوجيا وخبراء مـــال واقتصاد ،نرى طائفة

األوساط األمية وشبه األمية .أصبح التحدي اليوم للوعي والمعرفة والرؤية الثاقبة
والحنكة .هل نملكها؟.

»»

قد تكون الجولة األخيرة ()1
علـــى مر األعوام الـ  40لحكم النظـــام الديني المتزمت في طهران ،واجه العديد
مـــن األزمات والمشـــاكل واألوضـــاع الصعبة وبشـــكل خاص االنتفاضـــات األربع
العارمـــة التـــي قام بها الشـــعب وطالب الشـــعب اإليراني خاللها بإســـقاط النظام

تنويرة :من عالمات الجهل االدعاء بعدمه.

وردد شـــعار “الموت للمرشـــد األعلى” ،إلى جانب عدد ال يستهان به من الكوارث
الطبيعيـــة التـــي أصابـــت إيران مـــن زالزل وســـيول وجفاف ،لكن لـــم تظهر على
النظـــام حالـــة من التخبط وعدم التوازن كما حصل مع انتشـــار فايروس كورونا
والســـيما بعد أن باتت أصابع االتهام تشير إلى النظام وتتهمه بالتستر والتعتيم
المتعمـــد علـــى هـــذه الكارثـــة وعـــدم اتخـــاذ اإلجـــراءات واالحتياطـــات الالزمة
والمناســـبة وبشـــكل خـــاص إهمال عـــزل مدينة قم التـــي كانت المدينـــة األولى

د .زهرة حرم

التحول؟!
تكون الكورونا نقطة
هل
ُ
ّ
في شهرين أو يزيد قليال؛ دخل العالم كله تحت موجة الكورونا ،كقدر نزل بال مقدمات،

ِّ
بالمنظرين (أصحاب النظريات)! حتى ضاع الســـمين من األخبار في
(أصحـــاب النكـــت)،
َح َشـــفهِ البالي؛ مما ال قيمة فيه! وعلى الرغم من ذلك؛ فالجميع ال شـــغل له ســـوى (قِص

بشـــررها ،ونارها ،وســـعارها على الـــدول والمجتمعات الصغيرة؛ حتـــى وصلت إلينا في
أن أصبح ُ
فإ ْن لم َتطله
عقـــر ُدورنـــا! فكان ْ
كل واحـــد منا مصابًا بهذه الكورونـــا الوبائية؛ ِ

ً
تشويشـــا لم نجربه من قبـــل! خبرة من نوع
ال ريـــب أن العالـــم كلـــه ونحن منهم ،نعيش
ُ
ً
خططـــا وبرامـــج تعطلت ،أو أوقفـــت نهائيا! تقيدت تحركاتنا – بشـــكل أو بآخر
مزعـــج!

أو اســـتئذان! كورونا اإلعصار ،تجتاح في ســـرعة (مكوكية) مســـاحات واسعة من الكرة
وسياســـيا! فأخذت ترمي
األرضيـــة ،لدول عظمى معروفـــة بالهيمنة الدولية؛ اقتصاديًا
ً

واِلصق) أو (كوبي بيست) ،وإرسال!

بشـــكلها المرضي المباشـــر؛ فإنها نجحت – والشـــك  -في إحداث آثار كبيرة في نفســـه،

– َفتحوّ لنـــا إلـــى متفرجيـــن ،أو مراقبين ،ننتظـــر أن يُ غير القدر خططـــه لصالحنا ،وتهدأ
وت ِّ
الكورونـــا ،أو تفتـــرُ ،
ولـــي بعيدا عنا! دخلنا في دائرة (المُ ســـوّ فين) ،ومشـــينا في أوعر

مستجداتها ،وحالة من الرعب تسيطر عليه ،والسيما في ظل انتشار ظاهرة التخويف
والمخوّ فين! وبعضنا اآلخر – لن تصدقوا  -يعيش عب ًثا ،ودراما حقيقية ،وحالة فيلمية

للحظة أنها فرصة نحو (منحة) ،بل منح؛ لو قلبنا طاولتها للحظة؛ من شـــر إلى خير ،لو

وعقله ،وشعوره ،وفي عالقاته؛ األسرية ،والعملية ،والمجتمعية.

الجميـــع منـــا؛ كبيرنـــا وصغيرنا مشـــغول بالكورونا! بعضنـــا يتابع  -في ذعـــر وهلع  -آخر

فيســـرّب
مفتوحـــة أقـــرب إلى الخيال العلمي! يتخيل نفســـه إحدى شـــخصيات الفيلم؛ ُ

اســـتمتاع غريب  -األحداث ،وتطورها ،وتعقدها ،يتناقل أخبار اشـــتداد
أو ينشـــر  -في
ٍ

صراعاتها وارتفاع أرقامها ،و(األكشـــنات) أو القرارات والتحركات الدولية! بعضنا دخل
إلـــى عالـــم المحلليـــن بأنواعه ،يعلق علـــى (الطالعـــة والنازلة)؛ كخبير (فلتـــة) متخصص!
ِّ
بالمنكتين
فاختلـــط علينا الحابـــل بالنابل :كالم األطبـــاء ،باالقتصاديين ،بالسياســـيين،

وأقســـى صور البطالة؛ الفكرية ،والروحية! انغمســـنا في كورونا (المحنة) ،ولم نفكر ولو
حبســـا أو ْ
حجرا
فكرنا بطريقة إيجابية! لو خرجنا قليال من دائرتها المغلقة ،التي نراها
ً

لتحركاتنـــا؛ إلـــى التفكير باســـتثمار إمكاناتهـــا الزمنية والمكانية ،بشـــكل مختلف ،مميز،
ســـدى! لـــو فعلنا ذلك؛ ألدركنا الكثير مـــن الحِ كم اإللهية،
وممتـــع ،ونافع ،بدال من هدرها
ً
ّ
ولكننا  -لألسف – غارقون في االنتظار العقيم ،و(تبطل) كورونا!

» »األزمات تخلق المعجزات؛ لمن يثقون بالله وقدراتهم ،أما المتفرجون؛ فال
تزيدهم إال عجزًا! كل الرجاء أن تكون هذه الكورونا؛ نقطة تحول في حياتنا؛
شعوبًا ،ومجتمعات.

الموبـــوءة ،وكان باإلمـــكان مـــن خـــال عزلها تحديـــد وتحجيم دائرة انتشـــارها
واألنكى واألهم من ذلك أن أصابع االتهام ال يوجهها الشعب أو منظمة مجاهدي
خلق بل إن مسؤولين في النظام صاروا يتهمون حكومة روحاني ذاتها!
النظام اإليراني الذي خرج من الكثير من الجوالت الحاسمة التي واجهته نافذا
بجلـــده ،يواجـــه أزمـــة كورونا وهو في حالـــة يرثى لها وهو يشـــبه المالكم الذي
خـــاض  14جولة أمـــام خصم قوي وعنيد تلقى منه الكثير مـــن اللكمات العنيفة
التي غطت وجهه بالكدمات والشقوق والجروح الدامية ،ويبدو في حالة ترنح
وهو يخوض الجولة الـ  15بحيث ال يمكن أن تجد من يراهن عليه وهو في هذه
الحالـــة ،خصوصا أن خصمـــه يبدو في حالة هجوم وإمطاره بوابل من اللكمات،
إذ إننـــا لـــو قمنا بمقارنة أوضاع النظام من مختلـــف النواحي أثناء انتفاضة عام
 ،2009وعلى الرغم من الخطورة التي شكلتها االنتفاضة لكن النظام لم يكن في
حالـــة تخبـــط وتوتر وترنح وعـــدم توازن كما هو حالـــه اآلن في جولة فايروس
كورونـــا الـــذي يبدو أن رجال الديـــن أرادوه كما أرادوا من حادثة اغتيال قاســـم
سليماني عونا لكنه أصبح فرعونا عليهم.
» »المشكلة التي يمكن اعتبارها أم مشاكل ماللي إيران هي عداؤهم

وصراعهم المزمن والذي لم يتمكنوا من حسمه مع منظمة مجاهدي

خلق التي تتسلط على رؤوسهم كسيف ديموقليس ،فهذه المنظمة تقف
في كل مشكلة وكل أزمة أو وضع استثنائي بوجههم وتلعب دورا مؤثرا

يعترف به القادة اإليرانيون أنفسهم في داخل وخارج إيران“ .إيالف”.

مشاركة كبيرة في السباق الـ  21للخيل

كــؤوس عبــداهلل وخليفــة وســلطان بــن حمــد و ”أســري”
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أحمد كريم

اللجنة اإلعالمية

ahmed.kareem@albiladpress.com

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غدٍ “الجمعة” السباق الـ  21لهذا الموسم ،والذي سيقام على كؤوس الممثل الشخصي لجاللة

الملك ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة ،وكأس ســمو الشــيخ خليفة بن حمد آل خليفة ،وســمو الشــيخ ســلطان بن حمد آل خليفة ،وكأس
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن “أسري” وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

“فايروس” الشائعات أخطر من كورونا!

وسيشـــهد السباق مشـــاركة كبيرة

 ،1656كحيـــان أم زريـــر ،1766

باثوس ،اكسيوز تو لينغر ،فيد ذي

التداخيل النهائية وســـط توقعات

طويسان  ،1762الكروش .”1751

جـــورج ذي فيرســـت ،اندرويـــد،

بلغـــت  76جـــوادا بعـــد إجـــراء

» »من يروج للشائعات كمن يلقي بعود الكبريت على القش ،خصوصا في
مرحلة حرجة كهذه ،يحبس الناس فيها أنفاسهم ويشعرون بأن حياتهم
تتوقف على معلومة!

بمنافســـات مثيـــرة ومفتوحة بين
الجيـــاد للفـــوز بكـــؤوس الســـباق،

» »الشائعات ال تكون ذات أهمية إال في األزمات ،فاالحتماالت مفتوحة على
مصراعيها ،في الوقت الذي يخيم فيه الغموض على المشهد ،لذلك ربما
تسمعون أمورا كثيرة قد تدغدغ مشاعركم أو حتى ترعبكم ،لكنها مجرد
أكاذيب ملفقة.

وذلك فـــي ظل تقارب مســـتويات
الجيـــاد

المرشـــحة

للمنافســـة

المشـــاركة فـــي أغلـــب األشـــواط

الثمانيـــة ،وأقواهـــا في الشـــوطين

» »ال تأتي الشائعات من فراغ في كثير من األحيان ،فمن صنعها يسعى لتوجيه
الرأي العام إلى زاوية تعنيه وحده ،فيما يبحث آخرون عن التسلية والمقالب
والبطوالت الساذجة!

الســـابع والثامـــن؛ نظـــرا لمســـتوى

الجياد البارزة فـــي النتاج المحلي

والمستورد.

» »في كلتا الحالتين ،فاألذية واحدة؛ لذلك يتوجب في مثل هذه الظروف أن
نكون واعين لما نسمعه ونصدقه ،وغير متهاونين مع أي خبر أو معلومة تصلنا
عبر هاتفنا الذكي ،فالكثير منها ال أساس له من الصحة.

وجـــاءت القائمـــة النهائيـــة للجياد

المشـــاركة فـــي األشـــواط الثمانية
للسباق على النحو التالي:

» »في هذا العصر التقني المتطور ،أصبح انتشار الشائعات يسيرا مثلما ينتشر
فيروس كورونا ،لذلك علينا أن نتصدى لألخبار الملفقة واالجتهادات الفردية
التي يختلقها أصحاب النفوس المريضة.

 1000متـــر مســـتقيم والجائـــزة

الشـــوط الخامـــس يقـــام لجيـــاد

التـــوازن “نتـــاج محلـــي” مســـافة

 2000دينـــار وبمشـــاركة  7جيـــاد،

وهي“ :الحمدانـــي  ،1746الجالبي

 1600متر ،والجائـــزة  2000دينار

شموخ”.

وبمشـــاركة  13جـــوادا ،وهـــي:

الشـــوط الثالـــث يقـــام علـــى كأس

“غرافيـــت ســـتورم ،اســـتكمال،

خليفـــة لجيـــاد الدرجـــات الثالثـــة

برنـــس بونير ،بنك ،كونســـبير تور،

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن حمد آل

مصيـــب ،نبـــراس باونتـــي ،بتـــار،

والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي”

اليت أب دبي ،كـــول مي غرامبي،

مسافة  1600متر والجائزة 2000

روان ،نصيب ،إكويفلنت”.

دينـــار وبمشـــاركة  9جيـــاد ،وهي:

الشـــوط الســـادس يقام على كأس

متزن ،شـــداد ،وثاب ،وي وون إت

آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق التـــوازن

لجيـــاد الدرجتين الثالثـــة والرابعة

 1000متـــر مســـتقيم والجائـــزة

ســـباق التوازن (مســـتورد) مسافة

وهـــي“ :رمانـــي ،صـــدارة ،شـــاجر،

سيكس تايمز ،وسيلة”.

العربيـــة األصيلة “الواهو” مســـافة

ديلجنت ديب”.

 2000دينـــار ،وبمشـــاركة  4جيـــاد،

الشوط األول يقام على كأس سمو

والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن

» »يبقى أن نقول شكرا كبيرة جدا إلى جميع األجهزة الحكومية على شفافيتها
المطلقة منذ اليوم األول الشتعال فتيل أزمة كورونا ،وحفظ الله البحرين
شعبها وقيادتها من كل مكروه.

الشـــوط الثاني يقام لجياد ســـباق

بورن تو بوم ،غيت واي ،لودورام،

“ديـــراب ،كيـــاش ،مغـــوار ،مقارن،

الشـــيخ سلطان بن حمد آل خليفة

» »نعيش اليوم مرحلة تتطلب الوعي والحكمة والصبر ،وليس “االستهبال”
واالستهانة بالعواقب الوخيمة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على نفسية
المواطنين والمقيمين.

الصقالوي  ،1757الملولش ،1748

غوتر ،فجيره بريج ،بنت صوغان،

ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــد

(مســـتورد) مســـافة  1200متـــر

الشـــوط الرابـــع يقام لجياد ســـباق

مســـتقيم ،والجائـــزة  3000دينـــار

 1600متـــر والجائـــزة  2000دينار

شـــادو ،غامـــر ،بلـــد مـــون ،رغيولر،

التـــوازن

“مســـتورد”

مســـافة

وبمشاركة  15جوادا ،وهي“ :دارك

وبمشـــاركة  14جوادا ،وهي“ :تيمر

كينكـــس ،ســـمر بلـــو ســـوم ،مرحبا

ليـــن ،أوديســـا ،ريبـــل دي لـــوب،

مليـــار ،اركيـــك ،وايرتـــاب ،البـــرق،

بونـــت فرت ،منشـــد ،تمـــادي ،براق
ستيبس”.
الشـــوط الســـابع يقـــام علـــى كأس
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل
خليفـــة والمخصص لجياد الدرجة
األولـــى “نتـــاج محلـــي” مســـافة
 1800متر ،والجائـــزة  2000دينار
وبمشـــاركة  6جياد ،وهـــي“ :دليل،
دوشـــانبي ،نيـــوز بريكـــر ،صابرينا،
بارتشمنت ،غرايب”.
الشـــوط الثامـــن واألخيـــر يقـــام
علـــى كأس الشـــركة العربيـــة
لبنـــاء وإصـــاح الســـفن “أســـري”
لجياد ســـباق التـــوازن “مســـتورد”
مســـافة  2000متـــر ،والجائـــزة
 5000دينـــار وبمشـــاركة  8جيـــاد،
وهـــي“ :كارتاغـــو ،دزرت ليـــون،
نيوكالســـيكل ،زيميـــران ،ســـايدو
اينـــدر ،أنترناشـــنال مـــان ،أليكـــو-
إمرالد”.

عبدو يقود المحرق للتعادل أمام الرفاع

فـــي لـــقـــاء مـــؤجـــل مـــن الــجــولــة األولـــــى لـــــدوري نـــاصـــر بـــن حــمــد الــمــمــتــاز

من اللقاء

استمرار الفحوصات الطبية في المالعب

أحمد مهدي | تصوير رسول الحجيري

خــرج فريقــا المحــرق والرفــاع بالتعــادل اإليجابــي بهــدف للجانبيــن ،فــي
المبــاراة التــي أقيمــت بينهمــا أمــس علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية،
ضمــن لقــاء مؤجــل مــن الجولة األولى لــدوري ناصر بــن حمد الممتــاز لكرة
القدم.
ورغـــم تقـــدم الرفـــاع بهـــدف مبكـــر
لالعب محمـــد مرهون فـــي الدقيقة
( ،)13إال أن المحـــرق ســـجل التعادل
في الدقيقة ( )90عبر الالعب البديل
عبدهللا عبدو.
ووصل رصيد المحرق إلى  26نقطة
فـــي المركـــز الثانـــي ،والرفـــاع ()19
نقطة في المركز الرابع.
وأقيمـــت المبـــاراة بـــدون حضـــور
جماهيري ،بعد قرار تعليق الحضور؛
نظرا لمستجدات فيروس كورونا.
وبالعـــودة إلـــى مجريـــات المبـــاراة،
جاء الشـــوط األول هادئا في معظم
مجرياتـــه ،وأجـــرى فيـــه مـــدرب
المحـــرق ماركـــوس باكيتـــا تبديـــا
مبكرا بدخول تياغو مكان إسماعيل
عبداللطيـــف الـــذي تـــرك الملعـــب
لإلصابة وصوال للدقيقة (.)10
ووضـــع

العـــب

الرفـــاع

مهـــدي

عبدالجبـــار زميله محمد مرهون في

موقف صريـــح للتهديف ،حينما مرر
كـــرة بينيـــة كســـر مـــن خاللهـــا دفاع
المحـــرق ،إذ تقـــدم مرهـــون وواجـــه
الحارس ســـيد محمد جعفر مســـجال

فرحة رفاعية بهدف التقدم

كرة الهـــدف األول عند الدقيقة ()13
وســـط فرحة رفاعية كبيرة بالسبق.
وضغط المحرق علـــى مرمى الرفاع
كثيـــرا بهـــدف التعديل ،وســـنحت له
عـــددا مـــن الفـــرص الخجولـــة ،فيمـــا
جاءت الفرص األخطر لالعب جمال
راشـــد ،والـــذي ســـدد كـــرة قوية من

مرمى الســـماوي قليـــا دون أن تجد

بالتعـــادل اإليجابـــي .أدار المبـــاراة

العـــب المحـــرق تياغـــو التســـجيل،

الساحة عمار محفوظ ،وعاونه ياسر

موقعـــا فـــي الشـــباك ( .)54وحـــاول
وسدد كرة قوية من خارج المنطقة،

إال أن العارضـــة منعـــت هدفا محققا
للفريـــق األحمـــر .وخطـــف المحـــرق

خـــارج المنطقـــة تألـــق فـــي إبعادهـــا

هـــدف التعـــادل ،بعدما ســـدد البديل

الذي ذاد عن مرماه بكل بسالة خالل

المنطقـــة لم يتمكـــن حـــارس الرفاع

الطاقـــم التحكيمي المكون من حكم

تلفت ومحمـــد جعفر ،والحكم الرابع
عبدهللا قاســـم ،مقيم الحكام خليفة

الدوســـري ،مراقـــب المباراة جاســـم

محمود.

الحـــارس الرفاعي ســـيد شـــبر علوي

عبـــدهللا عبـــدو كرة قويـــة من خارج

عدة مناســـبات ()42؛ لينتهي الشوط

من التصدي لهـــا ،وذلك عند الدقيقة

وفي الشـــوط الثاني ،واصل المحرق

واحتســـب الحكـــم الدولـــي عمـــار

 ،15األهلي  ،11البسيتين  ،8الشباب

التعـــادل ،وســـدد تياغـــو ريـــال كـــرة

للضائـــع ،إال أن الفريقيـــن لـــم يتمكنا

واألخير برصيد  5نقاط.

األول سماويا بهدف دون رد.

(.)90

محاوالتـــه؛ من أجل تســـجيل هدف

محفـــوظ  5دقائـــق كوقـــت بديـــل

قويـــة مـــن خـــارج المنطقـــة اعتلـــت

مـــن التســـجيل؛ لتنتهـــي المواجهـــة

فرحة المحرق بهدف التعادل

وبناء على ذلك ،فإن ترتيب الدوري

صار كاآلتي :الحد  28نقطة ،المحرق
 26نقطة ،الرفاع الشـــرقي  20نقطة،
الرفاع  19نقطة ،النجمة  ،15المنامة

 ،7والحالـــة فـــي المركـــز العاشـــر
وتقـــام مباريـــات الجولـــة  12يومـــي

الســـبت واألحد المقبليـــن الموافقين

الرفاع مع المنامة ،المحرق مع الحد،

 21و 22مـــارس الجـــاري ،إذ يلعـــب

ويـــوم األحـــد :النجمـــة مع الشـــباب،

يـــوم الســـبت :األهلـــي مـــع الحالـــة،

البسيتين مع الرفاع الشرقي.

محمد جالل محاضرا دوليا للكرة الطائرة
حسن علي
دوليا وهو ما يعد إنجازا للكوادر الفنية الوطنية العاملة
اعتمد االتحاد الدولي للكرة الطائرة المدرب الوطني محمد جالل محاضرا
ًّ
في مجال تدريب الكرة الطائرة.

من خيـــرة الكفاءات العلميـــة والفنية

وعضوية لجنة المدربين الدولية ،كما

المرتبة ،معتبرا ذلك االعتماد مكســـب

العتمادهـــم

الوطنيـــة وهـــو يســـتحق نيـــل تلـــك

وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد،

وأضـــاف الـــذوادي أن حصـــول جالل

إلى اجتيازه لكافة المتطلبات األخرى

للكرة الطائرة البحرينية.

محمـــد الذوادي إن جـــال أصبح رابع

ترشـــيحه من قبل االتحـــاد البحريني

باالتحاد الدولي التي تسلمت توصية

عـــن تقديـــم المحاضـــرات وأصبـــح

حظـــي جالل بتوصية من قبل العديد

البحريـــن الدولـــي لتطويـــر الكـــرة

وأوضـــح الـــذوادي أن جـــال يعتبـــر

للجنـــة التدريب والتطوير اآلســـيوية

رئيـــس لجنـــة التدريـــب والتطويـــر

محاضـــر دولـــي معتمـــد وبعـــد كال من

المرحـــوم عبدالحكيم فوالذ ويوســـف

حاليا ثالثة
خليفـــة ،بينما المعتمـــدون
ًّ
بحرينيين.

علـــى تلـــك الثقـــة الدوليـــة جـــاء بعـــد
للكـــرة الطائـــرة وبعـــد سلســـلة مـــن

اإلجـــراءات المتبعة ،حيـــث تم تقديم

ســـيرته الذاتيـــة وشـــهاداته المعتمدة
وتزكيـــة االتحـــاد المحلـــي باإلضافـــة

أنه اصبح يركـــز في ايصال الكفاءات
البحرينيـــة

كمحاضرين.

والعربيـــة

ليتم اعتمـــاده من قبـــل اإلدارة الفنية

وذكـــر الـــذوادي أنـــه شـــخصيا توقـــف

وأشـــار إلى أنه ســـيقوم بالتواصل مع

من قبـــل لجنة المدربيـــن الدولية ،كما

يتفـــرغ بصـــورة أكبـــر إلدارة مركـــز

العمل على تفعيل دور جالل كمحاضر

من المحاضرين الدوليين.

الطائرة ومناصبه الخارجية كسكرتير

االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة بهدف

آســـيوي خالل الفترة القادمـــة متمنيا
لـــه التوفيـــق والنجاح ،مشـــيدا بدوره

محمد الذوادي

في لجنة التدريب والتطوير المحلية.
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عيسى بن راشد شخصية بارزة بجميع المواقع

مـــاثـــيـــوز :الــفــقــيــد أســـطـــورة ريــاضــيــة ســتــبــقــى فـــي الــقــلــب دائــمًــا
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علي العيناتي

alaynati82@gmail.com

مصير البطوالت الكبرى
في معضلة “كورونا”

بعــد القــرار الــذي اتخذتــه معظــم الــدول فــي
أوروبــا بإيقاف النشــاط الرياضــي حتى ابريل
القادم ،وذلك بســبب تفشــي فايــروس كورونا
حــول أقطــاب القــارة العجوز..صــار الحديــث
الشــاغل بيــن الجماهيــر والوســائل اإلعالميــة
عن مصير الدوريات والبطوالت األوربية.
هنــاك أحاديــث تــدور حــول رغبــة بعــض
االتحادات الكروية بحجب الدوريات واعتماد
جــداول الترتيــب قبــل قــرار التوقــف كجدول
نهائــي يتــم فيــه تحديــد البطــل والهابطيــن
والمتأهلين للدوريات االوربية مثلما هو الرأي
في اسبانيا وانجلترا والمانيا ..في حين طالب

شيريان ماثيوز  -مدير فينكس للتسويق واإلبداع

االتحادان اإليطالي والفرنســي بتأجيل بطولة

علــى مــدار  35عامــا أمضيتهــا فــي ربــوع مملكــة البحريــن ،والتي

األمــم األوروبيــة التــي ســتقام فــي الصيــف
القــادم للعــام المقبــل حتــى يتســنى لهما وضع

اعتبرهــا موطنــي األول ،ومــن أيــام “جلــف ميــرور” (أول صحيفــة

تصور واضح آللية إستئناف البطوالت.

باللغــة اإلنجليزيــة فــي الخليــج) ،حيــث بــدأت مســيرتي المهنيــة

مــن الواضــح أن هنــاك تباينًــا فــي الرغبــات

ومنذ اليوم األول ،كنت متحمسا ومن محبي الرياضة .وفي وقت

واألفــكار المطروحــة نظــرً ا الختــاف ظــروف

الحــق ،ومــن خــال ما كنت أقوم به من عمل لــم أبذل جهدا كبيرا

تفشــي الكرونــا بين دولــة وأخرى..بيد أنه من

ألرى أن الراحل هو الشخصية الرياضية المحببة للجميع ،وكانت

المتوقع في نهاية المطاف أن يتم اتخاذ قرار

عيني على الفقيد الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة كشــخصية

سواء باستئناف
ً
مشترك يتوافق عليه الجميع

بــارزة فــي جميــع المواقع الرياضية وجميع وســائل اإلعالم خالل

البطــوالت أو إلغائها..علمً ــا أن قــرار إلغــاء

رئاسته اللجنة األولمبية البحرينية.

البطوالت وحجبها ال يبدو واردً ا في حسابات

كمـــا كان لـــي الشـــرف بالعمـــل

المألوف.

يغطـــي ذكرياتـــه خـــال دورات

ألســـطورة الرياضـــة ..رحم هللا

كمنســـق إلنتـــاج كتـــاب خـــاص
الخليـــج العربـــي لكـــرة القـــدم
واإلنجـــازات

التـــي

تمـــت،

وتـــم نشـــره بواســـطة المكتـــب
اإلعالمـــي لســـمو الشـــيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفـــة بالتعـــاون

مـــع اللجنة األولمبية البحرينية،

كل االتحادات وال ســيما الكبيرة منها ألن هذا

تحيـــة إجـــال مـــن القلـــب

ســيعرضها لخســائر مادية بليغة ستجعلها تأن
تحــت وطــأة الديــون لســنوات وربمــا لعقــود

الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

كثيرة.
في النهاية وفي حال اســتمرار فقد الســيطرة

شيريان ماثيوز

علــى كورونــا فمــن المحــال أن يتــم التوصــل

مدير فينكس للتسويق

إلى أي حل يغير الواقع وحينها ســيتم حجب

واإلبداع

كل البطوالت..بينمــا لــو تمــت الســيطرة علــى
كورونــا خــال الشــهرين القادمين..فــإن الحل

حيـــث تمكننـــا من جمـــع العديد

األفضــل يكمــن فــي تأجيل بطولة أمــم أوروبا

من الصور النادرة من األرشـــيف

إلــى العــام المقبــل على أن تســتأنف الدوريات

بمســـاعدة العديـــد مـــن الزمالء

والبطــوالت في شــهر مايــو أو يونيو القادمين

الصحفيين واإلعالميين ،والتي

بطــرق مبتكرة ومختصرة كأن تلعب مباريات

ساهمت بشكل كبير في تسليط

قليلــة بيــن المتصدريــن والمتنافســين علــى

الضـــوء علـــى شـــغفه بالرياضـــة

وتنمية كافـــة األلعاب الرياضية

الهبوط لتحديد مالمح الدوريات مع استمرار

في مملكة البحرين.

تفعيل المنع الجماهيري..أما على صعيد دوري

ســـوف يذكر التاريـــخ ويتوقف

األبطال فإن الحل األفضل هو الحل المطروح

كثيـــرا لمناقـــب الراحل الشـــيخ

فــي أروقــة االتحــاد االوروبــي حاليًّ ــا بتقليص

عيســـى بـــن راشـــد آل خليفـــة؛

عــدد المباريات وذلك بلعب مباراة واحدة في

لتفانيـــه وعمله الجـــاد باإلضافة

األدوار الحاسمة في أراض محايدة.

إلـــى تصميمـــه على القيـــام بغير

رسميا ...تأجيل يورو 2020
ً
النرويج ــي ق ــد أعلن أيض ــا في وقت

وكاالت

أعل ــن االتح ــاد األوروبي لك ــرة القدم

رسميا ،أمس الثالثاء ،تأجيل
“يويفا”
ً

انط ــاق كأس األمم األوروبية (يورو
 ،)2020بس ــبب تفش ــي في ــروس
كورون ــا ف ــي الق ــارة العج ــوز .وعق ــد

“يويف ــا” اجتماعًا بي ــن ممثليه ،الذين
ق ــرروا باإلجم ــاع تأجي ــل البطول ــة
إل ــى صي ــف  ،2021ب ـ ً
ـدل م ــن .2020

وكان م ــن المق ــرر أن تنطلق البطولة،
ف ــي يونيو/حزي ــران المقب ــل ،إال أن

توق ــف الدوري ــات األوروبي ــة حالي ــا

أدى لتأجيله ــا .وق ــال كارل-إيري ــك
نيلس ــون ،رئي ــس االتح ــاد
الس ــويدي لك ــرة القدم

“تأجل ــت البطول ــة

لتق ــام بي ــن 11

يوني ــو

و11

يولي ــو .”2021

وكان االتح ــاد

س ــابق ،عب ــر حس ــابه عل ــى تويت ــر،

تأجي ــل البطول ــة .وه ــذه أول م ــرة

خليفة :مستعد للعمل في األندية

بــــعــــد مــــســــيــــرة حــــافــــلــــة مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات الــــطــــائــــرة

تتأج ــل فيها المس ــابقة ف ــي التاريخ.
وقب ــل ه ــذا اإلع ــان ،كان يل ــوح في

األف ــق بالفعل تأجي ــل البطولة ،حيث
أعل ــن فندق ــان ف ــي وقت س ــابق من

الي ــوم ،أن يويف ــا ألغ ــى حج ــوزات
غ ــرف ف ــي كوبنهاجن ،وه ــي واحدة

من المدن المس ــتضيفة ليورو .2020
وع ــادة م ــا تق ــام بطول ــة أوروب ــا في

دولة واحدة أو اثنتين ،لكن النس ــخة

المقبلة من المفترض أن تقام في 12

مدينة ،هي “أمستردام وباكو وبيلباو
وبوخارس ــت وبودابس ــت
وكوبنهاج ــن ودبل ــن
وجالس ــجو ولن ــدن
وميون ــخ

وروم ــا

وسان بطرسبرج”.

سبورت

أكــد المــدرب الوطنــي والمحاضر الدولي يوســف خليفة عدم ابتعــاده عن تدريب

الكــرة الطائــرة ،معتبرا توقفه بمثابة راحــة ونقاهة ليعيد ترتيب أوراقه وأفكاره
من جديد.

وأضـــاف خليفـــة لــــ “البالد ســـبورت” أنه
مـــا زال موجـــودا فـــي حقـــل التدريـــب
الرياضـــي مـــن خالل سلســـلة الـــدورات

التـــي تنظمهـــا األكاديميـــة األولمبيـــة
والتعـــرف علـــى أفضـــل األســـاليب

التدريبيـــة الحديثـــة فـــي لعبـــة الكـــرة
الطائـــرة وتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب

مـــع زمالئه المدربيـــن ،والتعرف عن كل
مـــا هـــو جديد فـــي عالـــم تدريـــب الكرة
الطائرة.

مـــع األندية ،وأنـــا مســـتعد للتدريب في
األنديـــة متى مـــا توافرت الظـــروف وال
أجد نفسي مع المنتخبات فقط.”..

وذكـــر خليفـــة أنـــه لـــم يتلـــق أي عـــرض

تدريبـــي لغايـــة اآلن بســـبب عـــدم نهاية
الموســـم الحالـــي  - 2019 ،2020لكنـــه

ســـبق وأن تلقى عـــدة عروض من أندية
خارجيـــة مـــن بينهـــا أنديـــة إماراتيـــة

الموســـم الماضـــي ،مؤكـــدا اســـتعداده

للعمل مع أي ناد محلي لتوظيف خبرته

وأوضـــح خليفـــة “لقـــد عملـــت مـــع

وتجاربه في اللعبة.

وحتى  2019وتخللتها فترات متقطعة

باالتحـــاد البحريني للكرة الطائرة خالل

المنتخبـــات الوطنيـــة منـــذ العـــام 1995

وكان يوســـف خليفـــة عمل مديـــرا فنيا

يوسف خليفة

السنوات الثالث الماضية أشرف خاللها
على اســـتراتيجية التطوير التي دشنها
االتحـــاد ،ويتمتع المدرب بســـجل حافل

مـــن اإلنجازات مع المنتخبـــات الوطنية
علـــى مســـتوى الرجـــال والفئات ســـواء

كمدرب أو مدرب مساعد.

هذه الصفحة برعاية

“الوطني” يعلن الرابحين بجوائز “ادخار الوطني”
بقيمة  25ألف دوالر ...والفائزون :جاءت في توقيت مثالي ج ًدا
المنتجـــات

أعلن بنك البحرين الوطني ( )NBBعن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية

المســـقطي ،بقولـــه“ :تســـتعرض

لبرنامــج “ادخــار الوطنــي” بقيمــة  25,000دوالر ،التــي كانــت مــن نصيــب

النســـخة المطـــورة لبرنامج “ادخار

كل مــن ســارة جاســم عبــدهللا وإســماعيل غلــوم محمــود وصــادق جعفــر

الوطني” جهودنا الساعية لتحقيق

عبدالحسين وغلوم حيدر دادي ،في سحب أقيم في المقر الرئيس للبنك.

الكـــرام ،ومنحهـــم جوائـــز نقديـــة

عبداللطيـــف

لألفـــراد صبـــاح
الزيانـــي ،قائـــاً“ :بالنيابـــة عن بنك

وأبـــدوا امتنانهـــم للفـــوز بجوائـــز

“ادخـــار الوطني” التي ســـيكون لها

هـــذا المنطلـــق ،تســـعدنا دعـــوة

وأعـــرب أحـــد الفائزيـــن بالبرنامـــج
الـــذي يبلـــغ عمـــره  19عامً ـــا بقوله:

لبرنامج “ادخار الوطني” بنســـخته

“جاء فـــوزي بالجائـــزة في توقيت
مثالـــي جـــ ًدا ،امتـــزج شـــعوري

الجديدة والمطـــورة .نحرص دائمً ا
علـــى مكافئـــة العمالء الكـــرام على

بالفرحـــة والذهـــول عندما وجدت

والئهـــم وثقتهـــم الكبيـــرة بالبنـــك،

اسمي ضمن الفائزين المحظوظين

بمنحهـــم فرص مجزيـــة أكثر للفوز

لـــدى بنـــك البحريـــن الوطنـــي فـــي

اعتما ًدا على قيمة مدخراتهم.

وسائل التواصل االجتماعي”.

وفي هـــذا الســـياق ،نؤكـــد التزامنا

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرح الرئيـــس

األربعاء  18مارس  23 - 2020رجب  - 1441العدد 4173

جميع أصحـــاب حســـابات التوفير

أن أتقـــدم بالتهنئـــة ألول  4فائزين
محظوظيـــن بالجوائـــز الشـــهرية

للتواصل17111509 :

قيمـــة بـــا توقـــف هذا العـــام .ومن
ّ

البحريـــن الوطنـــي ،يســـرني جـــ ًدا

األثر البالغ في تعزيز نمط حياتهم.

إعداد :هبة محسن

تطلعـــات واقتراحـــات العمـــاء

التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة

تلقـــى الفائـــزون األنبـــاء الســـعيدة

المصرفيـــة

أحمـــد

صباح الزياني

بمواصلة إثـــراء حياة عمالء البنك
مـــن أصحـــاب حســـابات “التوفيـــر
الســـريع” و “ ”Savewaveبتقديـــم
مكافآت نقدية سخية تقربهم أكثر
فأكثر من تحقيق أحالمهم”.
ومـــن جانبـــه ،أعـــرب رئيـــس

للمســـارعة

بزيـــادة

17

مدخراتهـــم

وتعزيـــز فرصهـــم بالفـــوز بواحـــدة
مـــن أصل  157جائزة مذهلة ضمن

multaqa@albiladpress.com

البرنامج .ونواصل السعي بتوسعة
قائمـــة

المنتجـــات

والخدمـــات

المصرفيـــة لخدمـــة العمـــاء علـــى
أكمـــل وجـــه ،ومكافأتهـــم بجوائـــز

مميزة ج ًدا”.

“إبراهيم كانو”  :خصم  % 20مدى الحياة على الصيانة

“روتاري المنامة” يزين قاعة العالج الطبيعي في “السعودي للمكفوفين”

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانو عن
تقديــم عــرض الخصــم مــدى الحيــاة

تأكي ًدا على دورهم البارز والتزامهم

علــى صيانــة ســيارات تويوتــا ولكــزس

بدعم األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقة،

موديالت  4سنوات أو أكثر بعد أن كان

قـــام أعضـــاء نـــادي روتـــاري المنامة

لموديالت  5سنوات أو اكثر.

ً
اســـتكمال للدور الذي يقوم
قياســـي

بـــه النـــادي فـــي دعـــم المبـــادرات

التطوعيـــة والمشـــاريع الخيريـــة

مــن جانبــه ،علــق المديــر األول لتســويق

مؤخرًا بتزيين قاعة العالج الطبيعي

خليل كانو ،أيمن شــحادة ،قائال“ :لمســنا

لإلعاقـــات المصاحبـــة فـــي المعهـــد

علــى صيانــة ســيارات تويوتــا ولكــزس

تـــم ذلـــك بالتنســـيق مـــع الجمعيـــة

خـــاص فـــي المعهـــد حضـــره رئيـــس

وأصدقائهـــم ،والتـــي أشـــرفت علـــى

ورئيـــس مجلـــس إدارة المعهـــد

تويوتــا ولكــزس فــي شــركة إبراهيــم

الخاصة بوحدة األطفال المكفوفين

تجــاوب العمالء منذ إطالق هذا العرض

السعودي البحريني للمكفوفين.

بموديــل  5ســنوات أو كثــر ،وبما أننا في
شــركة إبراهيــم خليــل كانــو نهتــم دائمــا
بفعاليــة أداء الســيارات والســامة علــى
الطرقــات ،قررنــا تقديــم العــرض أيضــا
للسيارات التي يتجاوز عمرها  4سنوات
أو أكثر بدال من  .5ونشجع العمالء على
إجــراء صيانــة دوريــة لســياراتهم علــى

البحرينيـــة ألوليـــاء أمـــور المعاقيـــن
موعــد الصيانــة ،الرجــاء االتصــال علــى

أيــدي فنيين معتمدين في مراكز صيانة

كانــو أيــام الســبت إلــى الخميــس مــن

آمنة توفر لهم قطع غيار أصلية” .ويأتي

مســاء ،وفي
ً
الســاعة  7صباحا وحتى 6

هــذا العــرض مع ضمان لمدة ســنة كاملة

أيــام الجمعــة مــن الســاعة  8صباحا إلى

علــى قطــع الغيار وأجــور العمال .تعمل

مســاء .وتنتشــر هــذه المراكــز
ً
الســاعة 5

لسـ�يارات تويوتا وعلـ�ى الرابط    �book

مراكــز خدمــات شــركة إبراهيــم خليــل

في توبلي ،المنامة ،عراد والرفاع .لحجز

 /ing.lexus.com.bhلسيارات لكزس.

تجهيز هذه القاعة لصالح الوحدة.

رقــم  17787888أو الضغط على الرابط

وتأتي مساهمة نادي روتاري المنامة

/https://booking.toyota.com.bh

فـــي دعـــم هـــذه الوحـــدة مـــن خالل

قيام عدد من األعضاء والمتطوعين
بإنجـــاز هـــذه الرســـومات فـــي زمـــن

التـــي تخدم مختلـــف فئات المجتمع

ولتعكـــس التـــزام النـــادي بدعم هذه
الفئة المهمّ ة من المجتمع البحريني.

وبهـــذه المناســـبة ،تـــم إقامـــة حفـــل

نـــادي روتـــاري المنامة خالـــد مختار
الســـعودي البحرينـــي للمكفوفيـــن

جاســـم ســـيادي ،باإلضافـــة إلى عدد

من األعضـــاء والمتطوعين من نادي

روتاري المنامة والجمعية البحرينية

ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

“إدامة” :إعفاء مستأجري “الشركات الناشئة” من إيجار مارس

“فورسيزون”

يستعد للحظات

تــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـــن “كـــورونـــا”

رمضانية ال تنسى
يســـتعد فنـــدق فورســـيزونز خليـــج
البحريـــن البحريـــن الســـتقبال الشـــهر
الفضيـــل بأجـــواء رمضانيـــة فاخرة في
مطعـــم “بحريـــن بـــاي كيتشـــن” بقائمـــة
طعام مميزة لإلفطار والغبقة الرمضانية
لقضـــاء لحظـــات ال تنســـى برفقة األهل
واألصدقـــاء .خيـــارات متنوعـــة مـــن
األطباق الرمضانية الشهية.
يمكـــن للضيـــوف استكشـــاف مجموعـــة
واســـعة من المقبالت الساخنة والباردة،
وأنواع الشـــوربات المختلفة والسلطات
المتنوعـــة .كمـــا ســـيضم خيـــارات مـــن
المأكوالت البحرية واألطباق البحرينية

المأكـــوالت المحلية المميزة كالشـــاورما
والفالفل والمشويات.
البـــد للحلويـــات أن تكـــون متوفـــره
أيضـــا لتكمـــل أجواء رمضان الســـاحرة.
خيـــارات متنوعة من أصناف الحلويات
الرمضانيـــة مثـــل الكنافـــة ،أم علـــي،
الحلـــوى البحرينية ونافورة الشـــوكوال،

أعلنت شـــركة البحرين لالستثمار العقاري

لقطـــاع الشـــركات الناشـــئة فـــي مشـــاريع

“إدامة” ،الذراع العقاريـــة لصندوق الثروة

الشـــركة التجارية ،والمساهمة بخفض أي

الســـيادي في مملكة البحريـــن ،عن إعفاء

تأثيـــرات اقتصادية ســـلبية تطـــرأ عليهم.

إيجـــار شـــهر مـــارس للمســـتأجرين فـــي

وســـنواصل متابعـــة كافـــة المجريـــات عن

المشـــاريع التجاريـــة للشـــركة ضمن قطاع

قرب ،وتقييم األوضـــاع المرتبطة بأعمال

الشـــركات الناشـــئة ،وذلك ضمن مساعيها

المســـتأجرين .كمـــا نؤكـــد تضافـــر الجهود

لخفــ�ض تأثيــ�ر فيــ�روس كورونــ�ا(  )�COV

المبذولة لضمان استدامة نجاحهم كأولى

 )ID-19المســـتجد علـــى أعمالهم ،وكبادرة

أولوياتنا”.

لدعمهم خالل هذه الظروف االستثنائية.

وأضـــاف :تلتـــزم شـــركة إدامـــة بتوفيـــر

وبهذه المناســـبة ،صـــرح الرئيس التنفيذي
ً
قائـــا:
لشـــركة “إدامـــة” أميـــن العريّـــض

مســـتوى متميـــز مـــن الخدمـــة لجميـــع
المســـتأجرين ،وتقوم بتنفيذ تدابير فعالة

“نحـــرص فـــي شـــركة البحرين لالســـتثمار

للحـــد من اآلثـــار التجاريـــة الســـلبية التي

العقـــاري “إدامـــة” علـــى التكاتـــف مـــع

يســـببها وبـــاء كورونا ،والتي تؤثر بشـــكل

مســـتأجري مشـــاريعنا العقاريـــة ،ومنحهم

خـــاص علـــى قطـــاع الشـــركات الناشـــئة.

المشـــاريع التجاريـــة لـــدى شـــركة إدامـــة

فيـــروس كورونـــا المســـتجد .ونقـــدر كافة

واإليطاليـــة والعالميـــة .كمـــا ســـتتوفر

والعالمية .ســـتكون األجـــواء الترفيهية

الدعـــم الـــازم لمواجهـــة تحديـــات الفترة

حاضـــرة مـــع أنغـــام الموســـيقى العربية

الحاليـــة .وعلى هذا النهـــج ،ارتأينا أهمية

وســـتقوم الشـــركة بإعـــادة تقييـــم الوضع
الراهن ً
وفقا لما يلزم.

بقوله“ :نثمن المبـــادرة الطيبة التي قامت

الجهـــود التـــي توجههـــا الشـــركة لإلســـهام

بهـــا شـــركة إدامـــة ،والتـــي تتزامـــن مع ما

بتعزيز استقرار ونجاح أعمالنا خالل هذه

محطـــات الطهـــي المباشـــر ليتـــم إعداد

ليعيش الضيوف تجربة فريدة.

المبـــادرة بإعفـــاء إيجـــارات المســـتأجرين

مـــن جانبه ،أعـــرب أحد المســـتأجرين في

حاليا من تحديات حقيقية بسبب
نشـــهده
ً

الفترة”.

التقليدية مثل الثريد والهريس ،إضافة
لألطبـــاق اللبنانيـــة والهنديـــة والمغربية

إضافـــة للعديد مـــن الحلويـــات المحلية

“الواحة الجفير” يستضيف معرض األلعاب الهندي “”KBC

اســـتضاف مجمـــع الواحـــة

كومـــار وكارتيـــك جوبـــال

الهنـــدي الشـــهير ( Kaun

بالكامل مـــن قبل مجموعات

الجفيـــر معـــرض األلعـــاب

“فنادق الخليج” تدعم “البحرينية لإلعاقة الذهنية”

برحلـــة مدفوعـــة التكاليـــف

والـــذي يقوم علـــى من يريد

ألعـــاب ســـوني (SonyTV

 ) Showوســـيصبحان جزءً ا

مـــن منطلـــق المســـاهمة الفعالـــة

يقـــرب مـــن  1500شـــخص

ودعمها المســـتمر للمشاريع الخيرية

إلى رئيســـة مجلـــس إدارة الجمعية

الحـــدث علـــى مـــدار يوميـــن

مـــن الجمهـــور المباشـــر .مـــا

والمتوالية لمجموعة فنادق الخليج

ً
دعمـــا
لإلعاقـــة الذهنيـــة والتوحـــد
ً
وحرصا
ألنشـــطة وبرامج الجمعيـــة

مســـجل لهـــذا الحـــدث لمـــدة

بالمملكـــة ،قـــدم الرئيـــس التنفيـــذي

يومين.

للمجموعـــة جارفيلـــد جونـــز تبرعها

للجمعيـــات

والتوحد فريدة المؤيد في حضور

الســـنوي إلـــى الجمعيـــة البحرينيـــة

Banega Crorepati (KBC

أن يكـــون مليونيـــرا .أقيـــم
يومـــي  18و  19أكتوبـــر .فاز

الفائزان المحظوظان مانوج

مـــن المجموعـــة على تقديـــم الدعم

الدائـــم

والمســـتمر

والمؤسســـات الخيريـــة فـــي مملكة
البحرين.

17 117 117

credimax.com.bh

وقـــدم جارفيلد جونز شـــيك التبرع

البحرينيـــة

لإلعاقـــة

الذهنيـــة

نائـــب رئيس مجلس إدارة الجمعية

أحمد األنصاري.

تطبيق ““ ...”Gradientترند” بحريني وعالمي

تحذيــرات تكنولوجيــة كثيــرة ضــده بســبب الخصوصيــة

كشف تقرير مكتب براءات
االختراع األوروبي عن

طارق البحار

قائمة أفضل الشركات في
مجال براءات االختراع،

أصبــح تطبيــق “ ”Gradientلتوضيــح الجنســية الترفيهــي مــن خــال الصــور،

معلنًا أن شركة “هواوي”

هــو األكثــر طلبــا فــي الوقــت الحالي علــى مواقع التواصــل االجتماعــي “تويتر”

الصينية ،قامت بتقديم أكبر

و”فيســبوك” و”إنســتغرام” فــي البحريــن والعالم ،الذين يتواجــدون في البيوت
ً
حاليا ؛ بسبب فيروس كورونا.

عدد من طلبات براءات

االختراع في أوروبا العام
الماضي.

وبـــات هـــو التطبيـــق األكثـــر طل ًبـــا في
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خصوصـــا بعـــد
ً
المتاجـــر اإللكترونيـــة،

انتشاره عند مشـــاهير السينما والغناء
العربي والغربي.

ويقـــوم التطبيـــق الـــذي أصبـــح “ترند”

اليـــوم بتحليل مالمـــح الوجه وإعطاء

نسبة شـــبه ألكثر دولة يحللها التطبيق
قريبـــة مـــن مالمـــح الشـــخص بعـــد

التقـــاط صورة له ،ويمكن لميزة الذكاء
االصطناعـــي المتوافـــرة بالتطبيـــق

تقديـــر أصل “ ”DNAالخـــاص بصاحب
الصـــورة فـــي ثـــوان معـــدودة ،وبعـــد

تحميـــل الصـــورة ســـيقوم التطبيـــق

بتحليـــل ميزات الوجـــه وإظهار جنس

الشخص ،وتطبيق “ ”Gradientمتوافر

على “آيفون” و”اندرويد”.

يشـــار إلـــى أن التطبيـــق يتيـــح تجربة

مجانيـــة لمـــدة  3أيـــام ،ثم بعدهـــا يتم
الخصـــم مـــن االشـــتراك األســـبوعي

وقيمتـــه  4دوالر تقريبـــا ،ولـــه عـــدد

اشتراكات مدفوعة أسبوعية وشهرية
وسنوية.

المســـتعملون

وتـــداول

للتطبيـــق

“هاشـــتاقات” مختلفة مثل “”gradient
مـــن هذا التطبيق ،الـــذي يقوم بتحليل
مالمـــح الوجـــه وإعطاء نســـبة الشـــبه

بين مالمحـــك ومالمح ســـكان الدول،

وللعلـــم أن التطبيـــق بـــه شـــيء خطير

للغاية بخصوص سياسات االستخدام
الخاصـــة بالبرنامج ،الذي يمنحه حرية
الدخـــول إلـــى الصـــور ،وبالتالـــي فـــإن

الصـــور المرفوعـــة مـــن حـــق التطبيـــق

اســـتخدامها ،وتمنحه حق استخدامها

مع الغير.

“عمان السينمائي”
تأجيل مهرجان
ّ

“كورونا” يفسد ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ
كشـــف المطـــرب المصـــري محمد

اجتمـــاع جمعيـــة عمومية ،بحكم

عبدالحليـــم حافـــظ ،عـــن قـــرار

محبـــي وعشـــاق العندليـــب إلـــى

شبانة ،نجل شقيق الفنان الراحل
أســـرته بتأجيـــل إقامـــة الذكـــري

الــــ  43لرحيـــل العندليب األســـمر

داخل شـــقته بمنطقة الزمالك في
القاهـــرة يوم  30مـــارس الجاري؛

اســـتجابة لقرار الدولـــة المصرية

بمنع التجمعات في إطار مواجهة

فيروس “كورونا” المستجد.

أنهـــا تشـــهد حضـــور المئـــات مـــن

شـــقته إلحيـــاء ذكـــراه بحســـب

موقع “بتجرد”.

وأضـــاف أنـــه وأســـرة عمـــه لـــم

يترددوا في االســـتجابة لرغبتهم
التـــي تتماشـــى مع جهـــود الدولة

المصرية في محاصرة الفيروس.
وأوضح شـــبانة أن هنـــاك اتجاها

وقـــال شـــبانة ،فـــي تصريحـــات

إلحيـــاء ذكـــرى رحيلـــه ليلـــة يوم

التـــي كان يســـكن فيهـــا حليـــم

فـــي حال اســـتمرار أزمة فيروس

صحافيـــة لـــه ،إن ســـكان البنايـــة

طالبوهـــم بتأجيـــل الذكـــرى فـــي

مولـــده فـــي شـــهر يونيـــو المقبل،

“كورونا” في مصر.

“أسود فاتح”

في ظل الوضع العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا
والقيـــود التي تلت ذلك على الحركة والتجمعات ،تم

تأجيل مهرجان عمان السينمائي الدولي “أول فيلم”.
وجـــاء فـــي بيـــان رســـمي مـــن المهرجـــان للصحافـــة

التالي “ نأمل أن تســـمح لنا الظـــروف بعقد المهرجان
فـــي نهايـــة (أغســـطس) مـــن هـــذا العـــام ،نأســـف لهذا

الخبـــر ونعمـــل اآلن على التكيف مع هـــذا الوضع غير
مبدئيا إلى 20
المســـبوق .لقد أعدنا جدولة المهرجان
ً

رســـمي األميـــرة ريـــم علـــي “نحـــن ملتزمـــون برؤيـــة

هذا ،وبدأت صناعة األفالم المحلية األردنية الواعدة

الصحـــة العالمية قبل ذلـــك الوقت .اتخذنا هذا القرار

أن المهرجـــان ،حيـــن يحـــدثَ ،ســـيتمكن مـــن تحقيق
ً
نظرا لخطورة الوضع وعدم
تطلعات صانعي األفالم؛

بعد أن حظي مخرجون موهوبون أردنيون بترحيب

( 25 -أغســـطس)  ،2020علـــى أمـــل أن يتم حل أزمة

وقيـــم المهرجـــان ونعمـــل باســـتمرار علـــى التأكد من

والنابضـــة في إظهار مقدرتها على التنافس ،الســـيما

إثر القيود الصارمة المفروضة على الســـفر والتجمع،
ً
تماشـــيا مـــع متطلبـــات الصحـــة العامة .نتفهـــم خيبة

اســـتقراره ،ال يســـعنا إال أن نتحلى بالمســـؤولية فيما

مصالـــح تجاريـــة  -الذين كانوا يتطلعـــون إلى تنظيم

وأضافت “نقدر تفهم شركائنا الذين التزموا بمواصلة

مـــع منتجيـــن وممولين وموزعيـــن وغيرهم ،تتمحور

من شأنه أن يساعد على عرض اإلنجازات السينمائية

ويهـــدف المهرجان لدعـــم المواهـــب الصاعدة ،وجاء

والعالميـــة الحاليـــة ،وســـتكون بمثابة ملتقى يســـمح

وفي هذا الصدد ،قالت رئيسة المهرجان في تصريح

دولـــي لألفـــام العربيـــة والعالميـــة النور فـــي األردن

أردنيين وعرب وأجانب”.

أمـــل الكثيرين  -من صناع أفالم ومبدعين وأصحاب

يتعلق بالسالمة العامة”.

مثـــل هذا الحـــدث الثقافي الدولي فـــي األردن ،الذي

دعمهم للمهرجان”.

األولى ،من المنطقة خاصة”.

فـــي بيانهـــا« ،بعـــد طـــول انتظـــار ،يـــرى أول مهرجان

عالمي بأعمالهم ،وســـتقدم أيـــام عمان لصناع األفالم
دورات تدريبيـــة متخصصـــة مـــع مخرجيـــن ونجـــوم

ســـينمائيين مرموقين ،كما ستنظم ندوات ونقاشات
حول «حديث الســـاعة» على صعيدي السينما العربية
ببنـــاء العالقـــات بيـــن العاملين فـــي هـــذا المجال من

“لعبة النسيان”

طالب جامعي

يواصــل الفنــان شــريف ســامة تصويــر مشــاهده في

يجســد الفنــان كريم محمــود عبدالعزيــز دور طالــب جامعي

في ثالث بطوالتهــا الدرامية المطلقة ،تؤدي الفنانة دينا

مع أبطــال العمــل ،إذ يظهر خالل األحداث بشــخصية

بيتر ميمي ،إال أنه يعاني مرضا نفسيا جراء تعرضه للظلم من

“لعبة النســيان” ،دور زوجة تقع في غرام شــخص آخر

مسلســل “أســود فاتح” بإحــدى الفيالت بدولــة لبنان
“ســيف” ،شــقيق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي .وتدور

أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي.

و”أســود فاتح” من تأليف أمين جمال ،وإخراج كريم العدل،

وبطولــة :هيفاء وهبي ،ســامة ،روجينا ،أحمد فهمــي ،معتصم النهار ،صبري

فواز ،عمر السعيد ،فراس سعيد ،رانيا منصور ،حسام الجندي وحنان سليمان.

الشــربيني فــي أحداث مسلســلها الرمضانــي المقبل

يتفوق دائم ًا في كلية الهندســة ،في فيلم “موســى” للمخرج
بعض األشــخاص ،ما يدفعه إلى تصميم إنســان آلي لالنتقام

وتلجأ لخيانة زوجها ،وعندما يكتشــف زوجها حقيقتها

و”موســى” تدور أحداثه في إطار خيالي ،إذ يتــم اختراع أول روبوت

والعمل مقتبس من مسلســل إيطالي ،تدور أحداثه حول

تتسبب في قتله وتفقد الذاكرة.

ممن ظلموه ،وتتوالى األحداث في أجواء من األكشن واإلثارة.

في الشــرق األوســط ،وأثناء األحداث يمر األبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ،ويشارك
في بطولته كل من الفنان إياد نصار.

 18مارس
2012

امــرأة تعيش حيــاة الطبقة المتوســطة ،وتتغير حياتها تمامــا عندما تفقد
ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

1913
اغتيال ملك اليونان جورج األول في سالونيك ،وابنه قسطنطين يخلفه.

1939
قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة اإلسبانية مدريد.

البرلمـــان األلمانـــي ينتخـــب
رئيســـا جديـــ ًدا
يواخيـــم غـــاوك
ً
ليخلـــف كريســـتيان فولـــف في

المنصب بعد أن استقال؛ بسبب

2013
بدء أول جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،في العاصمة اليمنية.

فضيحة مالية.

1959
جزر هاواي تصبح الوالية رقم خمسين من الواليات األميركية.

1962
التوقيع على اتفاقيات إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنس.

الميزان

الحمل

قليل فاالبتسامة مهمة.
ً
مرحا
ً
حاول أن تكون

تتلقى دعمً ا غير محدود وهذا يجعلك أكثر
نضجا.
ً

العقرب

الثور

قد تصطدم بمحيطك بسبب إحساسك أنك

تغفر األخطاء والعثرات التي يقوم بها اآلخرون.

مهمش.

القوس

الجوزاء
الحقيقة أنك تصغي بتفهم وبصبر وحنان.

السرطان

تعمل أكثر منهم لكنك تقبض أقل بكثير.

الجدي
الحب يتراجع من حياتك إلى الجانب الخلفي.

حاول التعرف إلى مقدرات اآلخرين وقوتهم.

الدلو

األسد

استفد من تجاربك كي ال تخطئ الخطأ نفسه.

دع الوقت يعالج األمور من دون تدخلك.

الحوت

العذراء
مفاجأة تؤثر في عملك ،فهذه فترة ضاغطة
قليل.
ً

فكر بالغد وبمستقبلك وبإنجازات ينتظر منك
إكمالها.
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سخرية من كمامة أحالم المرصعة باأللماس
من المعروف أن المجوهرات التي تقتنيها

عـ ــلـ ــى “ت ـ ــوي ـ ــت ـ ــر”،

مناسباتها الخاصة أو حفالتها الغنائية،
ُتثير تفاعال بين قطاع كبير من جمهورها؛

الــكــمــامــة الــمــرصــعــة

الــفــنــانــة اإلم ــارات ــي ــة أحـــــام ،س ـ ــواء في

فبعضهم يسخر واآلخـــر ينتقد ،غير أن

رد فعل أحــام يكون غالبا يحمل تجاهل
الكثيرين منهم.

وألننا حاليا في فترة تعاني فيها كثير
من الــدول من انتشار فيروس كورونا،
الــذي ليس له عــاج حتى اآلن ،سوى
بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيــة واســتــخــدام
الكمامة ،فكان لجمهور أحالم رأي
في شكل الكمامة التي ترتديها
أحــــــام ،وص ــن ــع جــمــهــورهــا من
مجوهراتها مادة للسخرية.

ح ـ ــت ـ ــى ت ــح ــول ــت

تغريدة أحالم

ون ـ ــش ـ ــرت ـ ــه ـ ــا

ب ـ ــاألل ـ ــم ـ ــاس ه ــدف ــا

ف ــي حــســابــهــا

ل ـ ـ ـ ــرواد ال ــت ــواص ــل

وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت

االجــتــمــاعــي الــذيــن

“أجــمــل شــيء

س ــخ ــروا مــنــهــا على

صـ ــار ل ــي هالسنة

نطاق واسع.

وأعــــــــاد قـ ــطـ ــاع ك ــب ــي ــر مــن

ال ــج ــم ــه ــور مـ ــشـ ــاركـ ــة ال ــت ــغ ــري ــدة

عــبــر حــســابــاتــهــم ،وظ ــل ــوا يــعــلــقــون

بطريقة كوميدية على شكل الكمامة

إع ــادة تــغــريــدة ليا من

الفنانة أحالم”.

وأخ ــيــرًا تــركــت مــجــوهــرات أحــام

الــتــي ظــهــرت بــهــا في

خـــتـــام مـــوســـم الـــريـــاض

حـ ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ــل

بــالــمــمــلــكــة

بالمجوهرات ،غير أن بعضا من المتابعين

العربية السعودية صدى كبيرا ،إذ تداول

أحالم بسبب استعراض مجوهراتها عموما

التي ارتدتها أحــام وبحثوا عن تفاصيل

تخطى األمر عن كونه “مزحة” ،وبدأ ينتقد

العديد من مغردي “تويتر” ،المجوهرات

ونــشــرت إحــدى متابعات أحــام

على المأل ودون أن تأخذ حيطتها من أن

الكمامة الــتــي ترتديها أح ــام؛ إذ

وكـ ــان ألحـ ــام رد فــعــل تــجــاه م ــا فعلته

والزمرد األخضر ،وبــدوا واضحين للعيان

باسم “منول” ،إذ أعادت أحالم التغريدة؛ ما

الــخــاص عــلــى “تــويــتــر” ،وعــلــقــت بــالــقــول

عبر موقع “تويتر” ،صورة لشكل

طعمتها ببعض المجوهرات وعلقت

» »أعلنت “فتاة بوند” ،مساعدة دانيال كريج في فيلم “Quantum of
 ”Solaceمن سلسلة أفالم جيمس بوند ،أولغا كوريلينكو ،عن إصابتها
بـ “ ”Covid 19وهي في عزلة ذاتية في منزلها.

“ســكــريــن” إلعــادة

قائلة “كمامة الفنانة أحالم” ،وأشارت
فيها إلــى حساب الفنانة اإلماراتية

بعضهم ربما يحسدها أو يغضب منها.

المغردة التي تدون حسابها على “تويتر”
يشير إلى إعجابها باألمر ،إذ نشرت المغردة

ومــعــلــومــات عــنــهــا ،بــعــدمــا ارت ـ ــدت عــقــدا

وأقـ ــراطـ ــا م ــن أح ــج ــار األل ــم ــاس األصــفــر
فــي صـــورة نــشــرتــهــا أحـــام عــبــر حسابها

“ليلتي في الرياض”.

شعيل يوجه رسالة بشأن “كورونا”
وج ــه الــفــنــان الــكــويــتــي نــبــيــل شعيل

السكان كافة.

والــوافــديــن ،بشأن تــطــورات فيروس

ال ــه ــوات ــف يــســمــح ح ــت ــى بــتــوصــيــل

رســــالــــة ل ــل ــم ــواط ــن ــي ــن الــكــويــتــيــيــن

كورونا.

االحتياجات األساسية إلــى المنازل،

وقــال شعيل فــي فيديو قصير نشر

ودع ـ ــا شــعــيــل س ــك ــان ال ــك ــوي ــت إلــى

حــكــي كــثــيــر” بــشــأن م ــا يــجــري لكنه

والحفاظ على األبناء واألسر ،حتى ال

عبده“ :كورونا” يحتاج لتطمينات إعالمية

يــتــعــلــق بـ ـ ــإدراك أهــمــيــة اإلجـ ـ ــراءات

طالب نجم الغناء السعودي محمد عبده

كــي ال يـمــوتــوا فــي بيوتهم خــوفــا وهلعا،

االلتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول

المعنوية للناس التي تسمع األخبار”.

على حسابه بـ “إنستغرام” ،إن “لديه
سيختصر ،مــشــيــرا إل ــى أن سلطات

دولة الكويت اتخذت إجراءات مهمة

المقلة :اهلل يجمعنا معاك في الجنة يا بوعبداهلل

وأش ـ ــار إلـــى أن هــنــاك تــطــبــيــقــا على

وعديدة لمجابهة فيروس كورونا ،إذ
وف ــرت كــل شــيء لتلبية احتياجات

توخي الحذر عبر المكوث في البيوت

تزداد اإلصابة بهذا الوباء العالمي.

وانــتــقــد شعيل تساهل البعض فيما
الصحية المفترض اتباعها.

ووزارات الصحة حــول الـعــالــم؛ للحد من

محرر مسافات

انتشار فيروس كورونا المستجد.

نــشــر الــمــخــرج الــبــحــريــنــي أحــمــد

في بالي ،أو أرى له صــورة ،كنت

“انستغرام” مع الشيخ عيسى بن

عودتي للبحرين بعد االنتهاء من

الــمــقــلــة صـــورة فــي حــســابــه على

راشد آل خليفة (رحمه هللا).

وكـ ــتـ ــب تــعــلــيــقــا “طــــــــوال فــتــرة

تــواجــدي في الكويت ،كل ما مر

مواطنيه والـشـعــوب الخليجية والعربية

وف ــي مـقـطــع م ـصــور ،ق ــال ع ـبــده “أعــزائــي

ال ـم ـشــاهــديــن إنـ ـن ــا ف ــي غ ــاي ــة الـ ـح ــذر من

أمــنــي الــنــفــس بــزيــارتــه فــي حــال

الــوبــاء المنتشر كــورونــا ،وأرج ــو أن نلتزم
بــالـتــوجـيـهــات” .ووج ــه رســالــة إلــى وسائل

تــصــويــر الــمــســلــســل ،هللا يجمعنا

اإلعالم قال فيها “أرجو أنها بقدر ما تحرص

م ــع ــاك ي ــا بــوعــبــدهللا ف ــي الــجــنــة

وقدر ما تعطي من تعليمات ،تطمئن الناس

بمشيئة هللا”.

مـضـيـفــا اإلع ـ ــام ل ــه دور ف ــي ب ــث الـ ــروح

وتابع عبده ،المعروف بلقب فنان العرب،
ق ــائ ــا :عـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـش ـفــى من

فيروس كورونا أكثر بكثير ممن يصابون به
ويموتون منه .ونصحت العديد من الدول
مواطنيها بعدم السفر إلــى أي بلد؛ بسبب

تفشي ف ـيــروس كــورونــا ،وأوص ــت بالعزل
المنزلي للعائدين مــن خ ــارج ال ـبــاد حتى
يتضح عدم إصابتهم بالفيروس.

الشرقاوي :المعيار عندي االختالف وعدم التكرار
الــفــضــالــة تــعــانــي مـــن الــســيــطــرة والــتــســلــط عــلــى إخــوانــهــا
كــشــفــت الــفــنــانــة الــبــحــريــنــيــة في

بالمقارنة بغيره من المسلسالت المتميزة

أم ناصر شخصية طيبة وبسيطة ،والعمل

وجــمــال ال ــرده ــان ومــيــس كــمــر ومحمد

ف ـ ــي ع ــم ــل واحـــــــد أو أع ــم ــال

أمــا عــن دوره ــا فــي مسلسل “الــكــون في

يعتبر اجتماعيا جادا ويحمل الكثير من

وهيام الحسن وغيرهم كثيرون.

الفضالة التي تعاني التسلط والسيطرة

البيت الكويتي أو الخليجي ،أمــا “زواج

الشرقاوي أنها ال تفضل الظهور
مــتــزامــنــة ،فالمعيار عندها هو
االخ ـ ــت ـ ــاف وع ـ ـ ــدم الـــتـــكـــرار.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي مــقــابــلــة مع
“الــجــريــدة الكويتية “،
وأضـ ــافـ ــت “ش ــارك ــت
رم ـ ــض ـ ــان ال ــم ــاض ــي
في “ال موسيقى
فـ ــي األحـ ــمـ ــدي”

واك ــت ــف ــي ــت ب ــه،
وكـــــــان بــالــفــعــل
ع ـ ــم ـ ــا م ــك ــث ــف ــا

ودس ــم ــا وحــقــق
نــجــاحــا كــاســحــا

أيضا”

كــفــة” ،فــقــالــت :ألــعــب دور صديقة إلهام
على إخوانها بالمنزل باعتبارها األخت

األكبر ،ورغم أني صديقتها فإن ظهوري

فــي الحلقة الثالثة مــن العمل سيسبب
لها صدمة كبيرة ،إذ ينكشف سر خطير
بــمــجــرد ظ ــه ــوري ،مــا يتسبب فــي شــرخ

بعالقتنا الــتــي ســتــظــل مــســتــمــرة طــوال

العمل ولكن بصورة غير نمطية ،وأتوقع
كراهية المشاهد لشخصية مها.

عموما يختلف عن “الكون في كفة” ،الذي

التراجيديا والمشكالت االجتماعية داخل
مصلحة” فهو عمل اجتماعي كوميدي

ال يخلو مــن الرومانسية ،ويعتبر وجبة
خــفــيــفــة ،وهـ ــو م ــا أســعــدنــي وشــجــعــنــي

لتقديم وجبات درامية متنوعة وشهية.

وتــحــدثــت الــشــرقــاوي أيــضــا عــن دوره ــا
وتــجــربــتــهــا ف ــي مــســلــســل “آل ديــســمــبــر”

فقالت:

علي وهــي شخصية
وأقــدم دورا جديدا
َ
“فــاشــونــيــســتــا” ،ولــكــن بشكل مــبــالــغ فيه

لدرجة تستفز من حولها ،والمسلسل من
تأليف بندر السعيد.

ووصفت الشرقاوي عودتها “ لسنمائيات”2
بعد  25سنة ،أنها خطوة في غاية األهمية،

فالعمل له تاريخ بتلفزيون الكويت ،كما
أن الــفــوازيــر عــمــومــا م ــادة فنية محببة

جدا للجمهور ويجد لها مذاقا مختلفا عن

مميزة جــدا رغــم ظــهــوري ضيفة شــرف،

جملة مــا يــقــدم مــن بــرامــج ومسلسالت،

مهم ويضم فنانين أسعد بالتعاون معهم،

العمل ،خصوصا أنه منحني فرصة للقاء

وردا على ســؤال هل ثمة نقاط مشتركة

ولكنني سعيدة جــدا بالمشاركة ،فالعمل

رمضان ،أجابت الشرقاوي:

كــالــفــنــان طـ ــارق الــعــلــي ومـ ــي الــبــلــوشــي

ف ــي الــشــخــصــيــات ال ــت ــي تــقــدمــيــنــهــا في

الفيلكاوي ومحمد الصراف ومي البلوشي

وأشعر بسعادة كبيرة وفخر باالنتماء لهذا
نــجــوم كــبــار ألول مــرة منهم عبدالعزيز

المسلم ،الذي أعتز بالوقوف أمامه ،ومن
الشباب المميزين محمد الحملي ،الــذي

أستمتع بكل ما يقدمه سواء على خشبة

المسرح أو بالتلفزيون ،لذلك أعتبر نفسي
محظوظة باالنتماء لهذا العمل.
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منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل.
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الشرقي ألستراليا للبدء في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي ،إذ سيلعب دور
الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي في الفيلم الذي تنتجه شركة “وورنر
براذرز”.

صينيون يصطادون السمك في بحيرة مدينة
جيوجيانغ القريبة من مقاطعة هوبي ،مركز تفشي
فيروس كورونا المستجد (أ ف ب)

“حافة العالم” مالذ آمن من “كورونا” في السعودية

مع تعليق السعودية للرحالت الجوية الدولية وإغالقها أماكن الترفيه
في عطلة نهاية األسبوع بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا

اتجه المواطنون والمقيمون في المملكة من جديد إلــى المساحات

الصحراوية المفتوحة للترويح عن أنفسهم ،بما في ذلك “حافة العالم”
التي تخطف األنفاس .وبمقدور الساعين إلى العزلة بعيدا عن منازلهم

االتجاه إلى شمال غربي العاصمة لمسافة يستغرق قطعها بالسيارة
ساعتين إلى موقع “حافة العالم” حيث تتيح منحدرات شاهقة ارتفاعها

 300متر االستمتاع بمشاهدة مناظر األفق الصحراوي الواسع.

وقال خالد الحربي من المنطقة الشرقية لرويترز إنه ذهب لالستمتاع

هناك ألن ”الكثير من األماكن مغلقة :دور السينما مغلقة ،األماكن العامة،
والسفر ما نجدر نسافر“.

وقالت سارة ،وهي بريطانية تعيش في الرياض ،إن العاصمة يسودها
الهدوء هذه األيام ”لكن هنا مكان رائع لنذهب إليه ،الكثير من الهواء

النقي ،أنت في الخارج .هناك الكثير من الناس هنا لكن هناك مساحة
كبيرة“.

لص يعقم المترو

قبل أن يتسلل

رصـ ــدت كــام ـيــرات مـحـطــة م ـتــرو في
نيويورك لصا امتنع عن دفع ثمن تذكرة
المترو.
وأجبر تفشي فيروس كورونا اللصوص
الذين اعـتــادوا على عــدم دفــع تكاليف
التذكرة توخي الحذر وحمل المطهرات
معهم لتعقيم المكان قبل التسلل.
وصــور أحــد ركــاب المترو شابا يرتدي
قفازات وكمامة ،وهو يرش المعقم على
عوائق دخول المترو قبل أن يقفز من
فوقه دون أن يدفع.
وحـصــل مقطع الـفـيــديــو عـلــى ماليين
المشاهدات وطالب بعض المستخدمين
م ــن ال ـس ـل ـطــات ج ـعــل وس ــائ ــل الـنـقــل
مجانية في فترة انتشار الوباء العالمي.

كشف حقيقة “أمطار الباذنجان” في إيران
رغم االنتقادات القوية الموجهة لجهودها في التصدي
لوباء فيروس كــورونــا ،انشغلت السلطات اإليرانية

بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصور انتشر على

الباذنجان تنهمر من السماء.

قوله “الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في

العاصمة نشر األحد على مواقع التواصل االجتماعي،
وتــعــرفــت الــشــرطــة عــلــى الــفــور عــلــى الــقــائــمــيــن على

الفيديو ،وألقت القبض عليهم”.

وأضاف زولغادر “القائمون على الفيديو اعترفوا أنهم
كــانــوا بصدد إج ــراء بحث بشأن الــمــؤثــرات البصرية

الخاصة ،لكن أحد مقاطع الفيديو نشر بالخطأ على

وسائل التواصل االجتماعي”.

وبحسب المسؤول ،فإن منتجي الفيديو “أكدوا عدم
انتمائهم إلــى مجموعة أو حركة ســريــة” ،ولــم تحدد

تجربة أول لقاح لعالج فيروس كورونا

ذلــك الحين عانى من فقدان الذاكرة.

الرجل فجأة من أين جاء ثم لجأ إلى

الشرطة ليبحثوا عــن عائلته ،وسيلم
شمله معهم قريبا.

وفي أحد المقاطع ،ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط

اإلعدام لقاتل المعوقين في اليابان

وأشــارت “إرنــا” إلــى أن منتج الفيديو ،أمين تقيبور،

قضت محكمة يوكوهاما في اليابان،

صورة في خلفيتها برج الميالد المشهور ،بينما تنهمر

حبات من الباذنجان من السماء.

إيراني يعيش في كندا ويعمل في هوليوود متخصصا
فــي الــخــدع السينمائية ،وإنــه كــان فــي زي ــارة إليــران

لحضور مراسم دفن والده فيما ألغيت رحلة عودته؛

بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ،فإن إيران ثالث
أكبر دولة بها إصابات بكورونا ،بعد الصين وإيطاليا ،إذ
سجلت نحو  13ألف حالة مؤكدة.

باإلعدام لرجل قتل  19شخصا يعانون

من إعاقات عقلية في العام .2016

ووفــقــا لــمــا نــشــرتــه صحيفة “الــيــابــان

تــايــمــز” ،اعــتــرف ســاتــوشــي يوماتسو
صــاحــب الـــ  30عــامــا بالتهم الموجهة

لــه ،التي ارتكبها في مركز متخصص

للمعوقين ذهنيا إذ كان يعمل.

يــذكــر أن يــومــاتــســو تــســلــل إل ــى مركز

للمعوقين في ضاحية طوكيو إذ كان
يعمل ســابــقــا ،لــيــا عــنــدمــا ك ــان معظم

المقيمين فيه نيام.

وانــتــقــل مــن غــرفــة إل ــى أخـ ــرى لطعن

المقيمين فيه ،مــا أدى إلــى مقتل 19
شخصا وإصابة  26بجروح خطيرة.

وتوجه القاتل عقب ارتــكــاب جريمته
إلـ ــى مــركــز لــلــشــرطــة حــامــا السكين

المضرج بالدماء ومعترفا بجريمته.

وقالت المتطوعة بعد تلقيها أول جرعة “أتمنى

بوحشية

أعلنت شركة “فولكسفاغن” األلمانية،

إن ـقــاذ األرواح؛ ليتمكن الجميع مــن ال ـعــودة

قتلت امرأة بوحشية قبل  101عاما

“كــوفـيــد ،”-19داخــل مركز أبحاث في سياتل

أن نتوصل للقاح فعّال سريع وأن نتمكن من

من الهلع بعد تخطي الوفيات لحاجز  7آالف

مقاطعة هوبي للعمل فــي موقع بناء

عرضت مدينته التي نشأ فيها ،تذكر

األخ ــب ــار عــن فــيــروس ك ــورون ــا ،حيث

دفن امرأة بعد 100

تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح

بوالية واشنطن ،في وقت يجتاح العالم حالة

س ــاف ــر تــشــو جــيــامــيــنــغ م ــن مــقــاطــعــة

“كورونا” يغلق

لهذا الوباء.

التجريبي لـعــاج ف ـيــروس كــورونــا المستجد

“إرنا” الجريمة التي ُ
اتهم الرجال المعتقلون بارتكابها.

هويته وانتهى به األمر في الشارع إلى
أما في فبراير عندما كان تشو يشاهد

إصــابــة فــي ال ــرأس خــال العمل ومنذ

الشرطة اعتقلت  5أشخاص؛ بسبب ما يعرف بـ “مزحة

ونقلت “إرن ــا” عــن المسؤول بالشرطة علي زولــغــادر

خبر عن فيروس كورونا.

أن قام زوجان بإيوائه.

 30عاما مــن فقدانها ،أثــنــاء مشاهدة

عــام  .1990ثــم تلقى فــي نفس العام

وذك ــرت وكــالــة األنــبــاء اإليــرانــيــة “إرنـ ــا” ،االثــنــيــن ،أن

طهران.

استعاد عامل صيني ذاكرته بعد مرور

باإلضافة إلى ذلــك ،فقد الرجل بطاقة

قويتشو في جنوب غربي الصين إلى

مواقع التواصل االجتماعي أخيرا ،وأظهر حبات من

الباذنجان” ،الــذي يتساقط من السماء في العاصمة

“كورونا” يساعد رج ً
ال على استعادة عائلته

لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت”.

مصانع “فولكسفاغن”

عام على مقتلها

أمــس الــثــاثــاء ،أنــهــا ستغلق معظم

مصانعها األوروبــيــة لمدة أسبوعين؛

إال أن جثمانها ورفاتها ظال تائهين

بسبب عدم تأكدها من وجــود طلب

ونشرت وكالة “أسوشيتيد برس” فيديو يظهر

التجريبية ،كــان  3آخ ــرون ينتظرون دورهــم

دون علم أقاربها.

النتشار فيروس “كورونا” المستجد.

المحتملة مــن اللقاح المطور لعالج فيروس

اإلجمالي للمشاركين  ،45وسيتلقون جرعتين

ستيوارت ،وكانت تبلغ من العمر 26

عن ممثلي الموظفين ،إن آخر نوبات

 ،1961عــنــدمــا عــثــر عــلــى جــســدهــا

ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

فــي ويــلــز ،بــحــســب صحيفة “ديــلــي

بنسبة  % 4في العام الجاري ،ولكن

عليها “إنــهــا قتلت ثــم قــام القاتل أو

إن عدم اليقين بشأن درجة خطورة

في كهف مهجور ،إذ ظلت في الظالم

ال يستطيع تأكيد ذلــك الرقم بشكل

رفاتها ظلت في خزانة مختبر الطب

وأوضــــــح ديــــس أن “الـ ــعـ ــام 2020

قتيل.

إحدى المتطوعات ،وهي تتلقى الجرعة األولى

كورونا ،في تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل

وفيما كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح

بين منجم رصــاص مهجور وخزانة

حتى يشاركوا ،ومــن المرتقب أن يبلغ العدد

فــفــي ال ــع ــام  1919اخــتــفــت مــامــي

اثنتين في الشهر الواحد.

عــامــا ،وظــل موتها لــغــزا حتى العام

عمل لهم فــي جميع مــواقــع الشركة

الممزق داخل منجم رصاص مهجور

وتوقعت الشركة زيادة في مبيعاتها

ميل” .وقالت إحــدى أقــارب المجني

قال المدير المالي فرانك ويتر ،أمس

المجرمين بتقطيع جسدها وألقوا بها

وتفشي فــيــروس “ك ــورون ــا” ،يجعله

مــدة  40عــامــا” .وعقب العثور على

موثوق.

على سياراتها ،وإمدادات قطع الغيار
وقالت وكالة األنــبــاء األلمانية ،نقال

الشرعي لمدة  60عاما أخرى.

وفي النهاية ،تم دفن رفات ستيوارت
أول متطوعة مدت ذراعها للقاح كورونا

بجانب والديها في مقبرة بسندرالند.

من عرض لألزياء في أحد شوارع مدينة نيويورك (أ ف ب)

ســيــكــون عــامــا صعبا لــلــغــايــة ،إذ إن

تفشي الفيروس يقدم لنا تحديات
مجهولة”.

