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

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

عزيزي المواطن والمقيم

ً
(COVID-19)

قالـــت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح إن 
القـــرارات واإلجراءات التي تم اإلعالن 
عنهـــا، أمـــس، تأتي من منطلـــق اإليمان 
التام بالمجتمع الواعي الذي يشارك في 
القـــرارات لتعزيـــز جهود احتـــواء ومنع 

انتشار فيروس كورونا.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي عقـــده الفريق الوطنـــي لمكافحة 
مركـــز  فـــي  أمـــس،  مســـاء  الفيـــروس، 
ولـــي العهد للبحوث الطبيـــة والتدريب 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بمستشـــفى 

)المستشفى العسكري(.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
إنـــه ســـيتم  الزيانـــي  والســـياحة زايـــد 
مـــن  التجاريـــة  المحـــالت  كل  إغـــالق 
أبريـــل   9 إلـــى  الجـــاري  مـــارس   26
المقبـــل، واالكتفـــاء بخدمـــة التوصيـــل 
محـــالت  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى  فقـــط، 
والبـــرادات  والبقـــاالت  الهايبرماركـــت 
والمخابـــز والصيدليات وفـــروع البنوك 
جميـــع  تعـــاود  أن  علـــى  والمصـــارف، 
المحـــالت التجارية فتح أبوابها مجدًدا 

مـــن 9 أبريـــل لغايـــة 23 أبريـــل المقبل، 
وأكد الوزير على اســـتمرار نشاط كافة 
المطاعم عن طريق الطلبات الخارجية 

والتوصيل فقط.

وأعلن رئيس األمن العام رئيس اللجنة 
الفريـــق  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
طارق الحسن عن قرار بمنع التجمعات 
فـــي األماكـــن  5 أشـــخاص  مـــن  ألكثـــر 

العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة 
من خـــالل تطبيق القانـــون لمن يخالف 
التجمعـــات  منـــع  إلـــى  إضافـــة  القـــرار، 

بالمتنزهات والسواحل العامة.

إغالق المحالت من 26 مارس إلى 9 أبريل
اســتثناء الهايبرماركت والبرادات والمخابز والصيدليات والبنوك ومنع التجمعات ألكثر من 5 أشــخاص

)09(

)09(

قال المستشار القانوني  «
والمحكم الدولي محمد رضا 
بوحسّيِن إن محكمة التمييز 
أصدرت وألول مرة منذ تاريخ 

إنشائها حكما نقضت فيه حكما 
قضائيا صادرا من غرفة البحرين 

لتسوية المنازعات.

أغلقت هيئة البحرين للسياحة  «
والمعارض، وبالتنسيق مع إدارة 

التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، مكتبي سفريات في 

منطقتي مقابة وتوبلي؛ إثر 
مخالفتهما لألنظمة والقوانين 

المعمول بها في البحرين.

أعلنت الكويت واإلمارات وسلطنة  «
عمان أمس األحد، مجموعة من 

التدابير االحترازية الجديدة، في إطار 
الوقاية من انتشار فيروس كورونا 

“كوفيد19-”. وأصدرت الكويت، قرارا 
بفرض حظر تجول جزئيا من الساعة 

5 مساء حتى 4 فجرا.

عندما تشاهد أي عمل للمخرج  «
القدير أحمد يعقوب المقلة 

تكتشف من أول حلقة أن المقلة 
يتفاعل من أعماقه في معالجته 

للمواضيع، فهو من بنى قواعد 
مدرسته اإلخراجية باإليمان 

والعمل.

بدأت اللجنة األولمبية  «
البحرينية بإجراءات 

صرف وتحويل مكافآت 
الالعبين والجهازين 
الفني واإلداري لكرة 

القدم في حساباتهم البنكية بعد الفوز بلقب كأس الخليج 
العربي الرابعة والعشرين.

1113162218

“األولمبية” تصرف مكافآت الفوز ألبطال “خليجي 24”“المقلة”... مدرسة إخراجيةتدابير خليجية احترازيةغلق مكتبي سفريات غير مرخصين“التمييز” تنقض حكما لـ “المنازعات”

ارتفع إجمالي االنفاق السياحي 
في المملكة فـــي العام الماضي 
)2019(، إلـــى 1.5 مليـــار دينار، 
فـــي  دينـــار  مليـــار   1.4 مقابـــل 
 0.6 بارتفـــاع  أي   ،2018 العـــام 
%، فيمـــا زاد متوســـط االنفاق 
اليومـــي للزائـــر إلـــى 71 دينارا 
بنســـبة  أي  دينـــارا،   70 مقابـــل 

.% 1.1

اإلنفاق السياحي في العام 2019

)12(

مليار دينار
1.5

زينب العكري

أعلنـــت وزارة الصحة أمس عن حالة 
وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاًما، 
لديها أمراض وظروف صحية كامنة 
المصابـــة  الحـــاالت  إحـــدى  وكانـــت 
 ،)COVID-19( كورونـــا  بفيـــروس 
حيث كانت تخضـــع للعالج والرعاية 
فـــي أحـــد المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل 
تحت إشراف طاقم طبي متخصص 

بعـــد عودتها من إيـــران إلى البحرين، 
ضمـــن خطة اإلجالء، معربـــًة الوزارة 
عن خالـــص تعازيهـــا ألســـرة الفقيدة 

وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.
الصحيـــة  األوضـــاع  بـــأن  وأفـــادت 
للحـــاالت القائمـــة األخرى مســـتقرة 
تحـــت  حـــاالت،   3 عـــدا  مـــا  حالًيـــا، 

العناية.

ثاني وفاة بـ “كورونا” لعائدة من إيران
المنامة - بنا

وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
المانـــع، أن العمل جاٍر على اســـتكمال 
إجـــراءات وصول الدفعـــة الثانية من 
المواطنيـــن على متـــن طائرة مؤجرة 
مـــن وزارة الصحـــة وفـــق إجـــراءات 
محكمـــة طبيًا ومعتمـــدة دولًيا اليوم، 
ضمـــن خطة اإلجـــالء التي تقـــوم بها 
الـــوزارة للمواطنيـــن الموجوديـــن في 
إيران بعد تفعيل إجراءات احترازية 

إضافيـــة حرصًا على صحة وســـالمة 
المواطنيـــن الموجوديـــن فـــي إيـــران 
وعائالتهـــم وكذلـــك صحـــة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
وأشـــار المانع إلى أن الوزارة مستمرة 
فـــي جهودها نحو تكثيف اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 

.)COVID-19(  كورونا

وصول ثاني دفعات اإلجالء من إيران اليوم
المنامة - بنا

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة خدمـــات مطـــار 
البحريـــن “بـــاس” ســـلمان المحميـــد عـــن إجـــراءات 
اتخذتها “باس” ضمن الجهود الوطنية؛ لمنع انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

“باس” تتخذ إجراءات 
لمواجهة “كورونا”

المصدر

سلمان المحميد )21(

 أكد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين  أن الجمعية 
تمكنت  بعد اتصاالت ومراسالت مكثفة بالمسؤولين من استرداد قيمة رسوم 

التأمين التي فرضها  الطيران المدني على مكاتب السفر البحرينية.

“مكاتب السفر” تسترد رسوم الطيران المدني
المنامة - مكاتب السفر والسياحة

)12(

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في بيان  «
أمس، جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحالت السوبر 

ماركت بمملكة البحرين إلى االلتزام باإلرشادات 
التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة 

فيروس كورونا )COVID-19(. وذلك بضرورة أن تقوم 
هذه المحالت بقراءة هذه اإلرشادات واتباع التعليمات 

www.( الواردة فيها، وذلك عبر موقع وزارة الصحة
.)moh.gov.bh

 وشملت اإلرشادات ضرورة التقيد بترك متر واحد بين  «
كل زبون أثناء التسوق في متاجر بيع التجزئة والهايبر 

والسوبر ماركت في أنحاء مملكة البحرين كافة، 
وتفعيل خدمة التسوق اإللكتروني قدر المستطاع 

في متاجر بيع التجزئة كافة والهايبر والسوبر ماركت، 
إلى جانب توفير جهاز قياس درجة الحرارة، وفحص 

جميع مرتادي المتاجر بقياس درجة حرارتهم، وسهولة 
الوصول إلى البضائع ذات الشراء المتكرر، وتوفير 

معقم األيدي لجميع الزبائن.
وحثت الوزارة جميع العمال الذين يعملون بالمتاجر  «

والسوبر ماركت بلبس الكمامات والقفازات 
لسالمتهم وسالمة الجميع، وتنظيف عربات التسوق 

وتعقيمها قبل وبعد كل استخدام من قبل الزبائن، 
وتفعيل أجهزة الدفع اإللكتروني عن بعد، في جميع 

المتاجر والهايبر والسوبر ماركت.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع متاجر البيع  «

بالتجزئة ومحالت السوبر ماركت إلى التقيد بتعليمات 

وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سالمة عمالئها 
وموظفيها، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف 

االستثنائية الراهنة على المستوى العالمي.

إلزام المتاجر باإلرشادات الوقائية للحد من انتشار “كورونا”

بدور المالكي من الرفاع

برلين - أ ف ب

أكد متحدث باســـم المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، شتيفن سايبرت، 
دخولهـــا الحجـــر الصحـــي لالشـــتباه بإصابتهـــا بفيـــروس كورونـــا بعـــد 

مخالطتها طبيًبا مصاًبا بفيروس “كورونا”. وقررت ميركل عزل نفسها.

ميركل في الحجر لمخالطتها طبيًبا مصاًبا بـ “كورونا”
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  أسمى آيات التهاني
 والتبريكات نرفعها إلى

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدراة والرئيس التنفيذي 
 واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب

هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه
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سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة أمير الكويت
تلقـــي رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة اتصاال هاتفيـــا من أمير دولـــة الكويت صاحب 
الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الصبـــاح، اطمأن خاللـــه على صحة 
ســـموه، وأعرب عن خالص تهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض 
الوطن سالما معافى، سائال هللا العلي القدير أن يحفظ سموه وأن 

ينعم عليه بموفور الصحة والسالمة.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن جزيل 
شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة 
وحرصـــه على االطمئنـــان على صحة ســـموه ودعواتـــه الصادقة، 
بما يعكس عمق عالقات األخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين 
والشـــعبين، مبتهال إلى هللا العزيز القدير أن يحفظ ســـموه ويديم 
عليـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة، وأن يمـــن علـــى دولـــة الكويت 

وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
سمو أمير دولة الكويت سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة من مستشـــار 
جاللـــة الملـــك ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
الميمونـــة  ســـموه  عـــودة  بمناســـبة 
إلـــى أرض الوطـــن بعـــد اســـتكمال 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي تكللـــت 
بالتوفيـــق  وعنايتـــه  هللا  بفضـــل 

والنجاح.
وأعـــرب ســـموه فـــي برقيتـــه، عـــن 
أطيـــب تهانيـــه وأســـمى تبريكاتـــه 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء بهـــذه المناســـبة العزيـــزة، 
سائالً المولى عز وجل أن يديم على 
ســـموه موفـــور الصحـــة والســـعادة 

وأن يســـبغ عليـــه دوام العافية وأن 
يسدد على طريق الخير خطاه وأن 
يمـــده بطول العمـــر لتحقيق المزيد 
من الرفعة والتقدم للوطن في ظل 
قيادة صاحب الجاللة عاهل البالد.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من خالد بن محمد

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقية تهنئـــة إلى رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية عارف علوي؛ بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

البحرين تهنئ الرئيس الباكستاني

الشيخ خالد بن محمد

جرى امس اتصال هاتفي بين رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان ال خليفة، وأخيه 
الحمـــد  الشـــيخ صبـــاح خالـــد  ســـمو 
الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة 
الكويـــت الشـــقيقة. وخـــالل االتصال 
اطمـــأن ســـمو الشـــيخ صبـــاح خالـــد 
الحمـــد الصبـــاح، علـــى صحـــة أخيـــه 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
وأعـــرب عن صـــادق تهانيه بمناســـبة 

عودة ســـموه إلى أرض الوطن سالما 
عليـــه  ينعـــم  أن  هللا  داعيـــا  معافـــى 

بالصحة وموفور السالمة.
فيمـــا أعـــرب صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديره لســـمو رئيس مجلس وزراء 
دولة الكويت الشـــقيقة على مشاعره 
األخويـــة النبيلة ودعواتـــه الصادقة، 
ســـائال هللا عز وجل أن يحفظ سموه 

ويمتعه بالصحة والسعادة.
كمـــا أعـــرب ســـموه عـــن اعتـــزازه بما 

يربط بين قيادتي البلدين والشعبين 
المحبـــة  روابـــط  مـــن  الشـــقيقين 
واألخـــوة، ومتمنيـــا لدولـــة الكويـــت 
الشقيقة المزيد من التقدم واالزدهار.
كما عبر ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
خـــالل  الشـــقيقة  الكويـــت  بدولـــة 
االتصـــال الهاتفي عن شـــكره لمملكة 
البحريـــن على مـــا قدمته مـــن رعاية 
الكويتييـــن  للمواطنيـــن  متكاملـــة 
واهتمامهـــا  بالمملكـــة،  المتواجديـــن 
ســـالمتهم،  علـــى  بالحفـــاظ  الكبيـــر 

متمنيا ســـموه دوام التقدم واالزدهار 
لشعب البحرين.

رئيس الوزراء الكويتي يطمئن هاتفًيا على صحة سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ صباح خالد الحمد

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
برقية تهنئة من أخيه ســـمو الشيخ ناصر 
المحمـــد األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، أعرب 
فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة عودة ســـموه إلـــى أرض الوطن 
وتعافـــي  العالجيـــة  رحلتـــه  نجـــاح  بعـــد 
ســـموه، ســـائال هللا عز وجـــل أن يتم على 
ســـموه نعمة الشـــفاء العاجـــل وان يحفظ 

سموه ذخرا ألبناء البحرين الكرام.
 وقال: “إننا إذ نحمد هللا على ســـالمتكم، 
فإننـــا نســـأله أن يســـبغ عليكـــم نعمه، وأن 

يحفظكـــم مـــن كل مكـــروه، وأن يوفقكم 
دوًما ويســـدد علـــى دروب الخير خطاكم 
لتستكملوا مسيرة التنمية والبناء لبلدكم 
الشقيق وانتم ترفلون في أثواب الصحة 

والعافية”
 كما تلقـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن أخيـــه وزيـــر 
الخارجية بدولة الكويت الشـــقيقة ســـمو 
الصبـــاح  المحمـــد  ناصـــر  أحمـــد  الشـــيخ 
أعـــرب خاللهـــا عن أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات علـــى مـــا أفـــاء هللا بـــه على 
ســـموه من نعمة الصحة والشـــفاء، سائال 

هللا العلـــي القديـــر أن يحفظ ســـموه وأن 
الصحـــة والعافيـــة  يســـبغ عليـــه موفـــور 
والعمر المديد ويســـدد على طريق الخير 

خطـــوات ســـموه لمواصلة مســـيرة البناء 
لمملكـــة  واالزدهـــار  والتقـــدم  والتنميـــة 

البحرين.

... وسموه يتلقى برقيتي تهنئة من ناصر المحمد األحمد ووزير الخارجية الكويتي

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

 تـسـتاهـل  البحرين
سالمة باني نهضتها

شركه وعائلة  عبدالرحمن خليل المؤيد ذ.م.م

وزير الخارجية الكويتي سمو الشيخ ناصر المحمد



رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

 تـسـتاهـل  البحرين
سالمة باني نهضتها

 

نـــرفــع
أسـمـــى آيـــات التـهـانــي والتـبـريـكـات إلــى 

صـاحـب السـمـو المـلـكـي

مـن نعمـة الصحـة والشـفـاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.

االثنين 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 - العدد 044178



05 االثنين 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 - العدد 4178

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع منتسبي الجامعة األهلية

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

 تـسـتاهـل  البحرين
سالمة باني نهضتها

عائلة علي بن يوسف فخرو         عائلة قاسم بن محمد فخرو



تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
ال خليفـــة، برقيـــة تهنئـــٍة مـــن رئيس 
جمعيـــة المحاميـــن البحرينية حســـن 
أحمـــد بديوي بمناســـبة عودة ســـموه 
ســـالما إلـــى أرض الوطـــن بعـــد أن مّن 

هللا عليه بالصحة والعافية
 وأعـــرب رئيـــس جمعيـــة المحاميـــن، 
باألصالـــة عـــن نفســـه وبالنيابـــة عـــن 
أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة عن 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
داعيًا المولى عز وجل بأن يديم على 
ســـموه موفور الصحـــة والعافية وأن 

يحفظه من كل شـــر، لمواصلة مسيرة 
البنـــاء والتنمية علـــى جميع األصعدة 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 

عاهل البالد.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة بديوي
تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
ياســـر  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  الـــوزراء، 
الناصـــر األمين العام لمجلس الوزراء، 
بمناســـبة عودة ســـموه ســـالمًا معافى 
اســـتكمال  بعـــد  الوطـــن  أرض  إلـــى 
تكللـــت  التـــي  الطبيـــة  الفحوصـــات 
بالتوفيـــق  ورعايتـــه  هللا  بفضـــل 

والنجاح.
 ورفـــع الناصـــر فـــي برقيتـــه، أســـمى 
إلـــى  والتهانـــي  التبريـــكات  آيـــات 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بعودتـــه الميمونة داعيـــًا لله عز وجل 
بأن يحفظ ســـموه سالمًا معافى ويمد 

بعونـــه ويديـــم عليـــه موفـــور الصحة 
والســـعادة والعمـــر المديـــد لمواصلـــة 
مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن 

والمواطن.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من الناصر
تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، برقية تهنئة من الســـفير خليل 
الخياط، وهو الوكيل المســـاعد للشؤون 
القنصلية والمـــوارد والمعلومات بوزارة 
الخارجيـــة، بمناســـبة عودة ســـموه إلى 
أرض الوطـــن بحمد للـــه وفضله بعد أن 
مـــنَّ المولى عز وجل على ســـموه بنعمة 

الشفاء والعافية.
ورفـــع في برقيتـــه، إلى صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات 
المناســـبة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الطيبـــة، داعًيا هللا عز وجـــل أن يحفظ 
ســـموه وأن يمد في عمـــره ويديم عليه 

موفـــور الصحـــة والعافيـــة، وأن يجعـــل 
وأن  وشـــعبها،  للبحريـــن  ذخـــًرا  ســـموه 
يحفـــظ الوطن ويديم عليها نعمة األمن 

واألمان.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من الخياط

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
بمناســـبة  ميـــرزا؛  عبدالحســـين 
عـــودة ســـموه بعـــون هللا وحفظه 
إلـــى أرض الوطـــن ســـالما معافى، 
بعد استكمال الفحوصات الطبية 
التـــي تكللـــت بفضـــل هللا وحمده 

بالتوفيق والنجاح.
وأعـــرب عن أزكى تهانيه وأصدق 
تمنياتـــه لصاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، مقرونـــة بالدعاء 
الخالـــص إلـــى هللا تعالـــى أن يتم 

نعمتـــه علـــى ســـموه مـــن الصحـــة 
والعافية والســـعادة وطول العمر؛ 
لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والنماء 

والعطاء لهذا الوطن العزيز.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من ميرزا
تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار 
جاللـــة الملـــك للشـــؤون االقتصاديـــة 
حســـن فخرو؛ بمناســـبة عودة ســـموه 
سالما معافى إلى أرض الوطن بعد أن 
اســـتكمل الفحوصـــات الطبيـــة والتي 
تعالـــى  بفضـــل هللا  نتائجهـــا  تكللـــت 

ومنته بالتوفيق والنجاح.
مشـــاعر  أســـمى  عـــن  فخـــرو  وعبـــر 
التهنئـــة بالعـــودة الميمونـــة لصاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء بعد أن 
منَّ هللا على ســـموه بالشـــفاء، ســـائال 
المولى عز وجل أن يديم على ســـموه 

نعمة الصحة والعافية والعمر المديد، 
وأن يمـــده بعونـــه وتوفيقـــه لمواصلة 
لمملكـــة  واالزدهـــار  الخيـــر  مســـيرة 

البحرين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من فخرو
تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية عبدهللا ســـيف، 
لســـموه  الميمونـــة  العـــودة  بمناســـبة 
إلـــى أرض الوطن ســـالمًا معافى، بعد 
اســـتكمال الفحوصـــات الطبيـــة التي 
تكللت بفضل هللا بالتوفيق والنجاح.

وعبر مستشار صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
في برقيته، عن بالغ السعادة والسرور 
علـــى ما مـــن هللا به من نعمة الشـــفاء 
علـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 

الـــوزراء، مبتهالً إلى البـــاري عز وجل 
بأن يحفظ سموه ويديم عليه موفور 
الصحـــة وتمـــام العافيـــة وأن يجعلـــه 

سندًا وذخرًا لمملكة البحرين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من سيف

تلقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
الوزراء برقية تهنئة من مستشار جاللة 
التشـــريعية  الســـلطة  لشـــؤون  الملـــك 
محمـــد علـــي الســـتري بمناســـبة عـــودة 
سموه الميمونة إلى أرض الوطن سالمًا 
الفحوصـــات  اســـتكمال  بعـــد  معافـــى 
هللا  بفضـــل  نتائجهـــا  ونجـــاح  الطبيـــة 
وتوفيقـــه. وأكـــد الســـتري أن الفرحـــة 
الكبيـــرة التـــي عمـــت أرجـــاء البحريـــن 
استبشارًا بعودة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الوزراء جـــاءت تقديـــرًا لمكانة 
ســـموه الرفيعة ودوره الكبيـــر في بناء 
نهضـــة الوطن، مشـــيدًا بالنهـــج الحكيم 

لســـموه في رئاســـة الحكومة من خالل 
عطائه المخلص وتوجيهاته الســـديدة، 
ســـائالً المولى أن يحفظ سموه ويمتعه 

بموفور الصحة والعافية.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من الستري
تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة، برقيـــة تهنئة من وكيل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة، بمناســـبة عودة 
سموه الميمونة إلى أرض الوطن بعد 
اســـتكمال الفحوصـــات الطبيـــة، التي 
تكللت بفضـــل هللا وعنايته بالتوفيق 

والنجاح.
وقالت: إن الفرحة الكبيرة التي عمت 
أرجـــاء المملكـــة تعطـــي أعمـــق دليـــل 
على ما يحمله شعب البحرين لسموه 
مـــن حـــب وتقديـــر ومشـــاعر صادقة، 
ومـــا ذلـــك إال نتيجـــة لعطـــاء ســـموه 

المستمر من أجل رفعة ونماء الوطن، 
داعيـــة هللا العلـــي القديـــر أن يحيـــط 
ســـموه بكريـــم عنايتـــه ويســـبغ عليـــه 

موفور الصحة والعافية.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رنا بنت عيسى
تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان ال 
خليفـــة، تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة 
الملك لشـــئون اإلعالم مستشار جاللة 
الملـــك لشـــؤون اإلعـــالم نبيـــل الحمر 
أرض  إلـــى  ســـموه  عـــودة  بمناســـبة 
الوطـــن بحمد لله وفضلـــه بعد أن منَّ 
المولـــى عز وجـــل على ســـموه بنعمة 

الشفاء والعافية.
آيـــات  أســـمى  برقيتـــه،  فـــي  ورفـــع 
التهاني التبريكات إلى صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء بهذه المناســـبة 
الميمونة، ســـائالً المولـــى عز وجل أن 
يديـــم علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة 

يمـــده  وأن  العمـــر  وطـــول  والعافيـــة 
مســـيرة  لمواصلـــة  وتوفيقـــه  بعونـــه 
قيـــادة  ظـــل  فـــي  واالزدهـــار  الخيـــر 

حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من الحمر

تلقى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقية 
التربيـــة  وزيـــر  مـــن  تهنئـــة 
النعيمـــي؛  ماجـــد  والتعليـــم 
وذلـــك بمناســـبة عودة ســـموه 
للوطـــن ونجـــاح الفحوصـــات 
الطبيـــة التـــي أجراهـــا، والتي 
بفضـــل هللا  بالنجـــاح  تكللـــت 

وتوفيقه
ودعا الوزير، المولى عز وجل 
الكريـــم  ســـموه  يحفـــظ  أن 
بفيـــض رعايتـــه ويســـبغ عليه 
والعافيـــة  الصحـــة  موفـــور 

الخيـــر  مســـيرة  لمواصلـــة 
والتقدم لمملكة البحرين، وأن 
يوفـــق ســـموه ويجعلـــه ذخرا 

وعزا لهذا الوطن المعطاء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة النعيمي
تلقـــى رئيـــس الوزراءصاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيس 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن 
العـــودة  بمناســـبة  آل خليفـــة،  راشـــد 
الميمونـــة لســـموه إلـــى أرض الوطـــن 
ســـالما معافـــى بفضـــل هللا ورعايتـــه. 
وعبر رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية فـــي البرقيـــة عـــن أســـمى 
لســـموه  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
التـــي  الطبيـــة  الفحوصـــات  بنجـــاح 
تكللت بفضل هللا وعنايته بالتوفيق، 
وعن خالص التمنيات لسموه بموفور 

الصحة والعافية، داعيًا هللا تعالى أن 
يحفظ ســـموه من كل ســـوء ومكروه 
وأن يشمله برعايته وعنايته، ويديمه 

للوطن ذخرًا وسندًا.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من عبدالرحمن بن محمد
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من خليفـــة بـــن راشـــد

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، تهنئة من 
رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن 

راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة عودة 
ســـموه للوطـــن ســـالمًا معافى بعد اســـتكماله 
للفحوصـــات الطبية التـــي تكللت بفضل هللا 
وحمده بالنجاح والتوفيق. ودعا في برقيته 
المولـــى العلي القدير أن يديـــم على صاحب 

الســـمو الملكي رئيس الوزراء موفور الصحة 
والعافيـــة والعمـــر المديـــد لمواصلة مســـيرة 

الخير والعطاء في ظل العهد الزاهر.
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
ال خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيس 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بـــن حمد 
آل خليفة، بمناســـبة عودة سموه إلى 
بعـــد  الوطـــن مشـــافى معافـــى  أرض 
اســـتكمال الفحوصـــات الطبيـــة التي 
تكللت بفضـــل هللا وعنايته بالتوفيق 

والنجاح.
ودعـــا، هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الوزراء، وأن يديم عليه دوام الصحة 
والعافيـــة والعمـــر المديـــد ليســـتكمل 

سموه المسيرة التنموية النيرة لرفعة 
الوطن وشـــعبه في ظـــل العهد الزاهر 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة سلمان بن عبداهلل
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تلقـــى 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
برقيـــة  الـــوزراء،  رئيـــس  خليفـــة 
تهنئـــة مـــن وزير اإلســـكان باســـم 
الحمر، بمناســـبة عودة سموه إلى 
أرض الوطـــن ســـالمًا معافـــى، بعد 
الطبيـــة  الفحوصـــات  اســـتكمال 
التي تكللـــت بفضل هللا بالتوفيق 

والنجاح.
ورفع الحمر، أســـمى آيات التهاني 
بمناســـبة  لســـموه  والتبريـــكات 
العودة الميمونة إلى أرض الوطن 
بســـالمة هللا وحفظه، مبتهالً إلى 
هللا عـــّز وجـــّل أن يحفـــظ ســـموه 

وأن يديـــم عليـــه موفـــور الصحة 
والعافيـــة وطول العمـــر لمواصلة 
جهوده في خدمة مســـيرة النماء 

والتطور في مملكة البحرين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من الحمر

خليفة بن سلمان حمًدا هلل على سالمتك
Û  خليفــة آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  البحريــن  وزراء  لرئيــس  ُيســجل 

أنــه المحــرك األساســي طــوال العقــود الخمســة الماضيــة لحركــة التطــور 
البحرينيــة، والداعــم األول لتنميــة اإلنســان باعتبــاره األصــل فــي تطــور 
المجتمــع، وعلــى هــذا األســاس كان االســتقبال الــذي حظي به مــن الملك 
حمــد بــن عيســى وولي العهد األمير ســلمان بــن حمد والشــعب البحريني 
بعودته سالما معافى من رحلة العالج واالستشفاء هو التكريم المستحق 

للرجل على دوره الريادي الذي أداه ويؤديه.
Û  في الســنوات العشــر الماضية كانت البحرين في خضم أزمة كبيرة تهدد

وجودهــا بســبب التدخــل اإليرانــي التخريبــي المســتمر منــذ نحــو أربعــة 
عقــود، غيــر أن األمير خليفة بن ســلمان عمل ليل نهــار على التصدي لهذه 
الهجمــة الشرســة، مســتعينا بالشــعب وثقــة الملــك حمد بن عيســى، فكان 
مهندس جبهة التصدي التي أدت إلى خروج المملكة أكثر قوة وثباتا من 

النفق المظلم.
Û  إن الفرحــة بالعــودة الميمونــة هــذه لــم تقتصر علــى البحريــن وحدها، بل

عمــت دول »مجلــس التعــاون« الخليجــي كافــة نتيجــة للمكانــة الكبيــرة 
للبحريــن فــي نفــوس أبنــاء المنطقــة مــن جهــة، ومــن ناحيــة أخــرى لمــا 
للرجــل مــن حضــور فــي الوجــدان الخليجــي، وســعيه الدائــم إلــى إعــالء 
مكانــة »مجلــس التعــاون« ودأبــه على تعزيــز العالقات األخويــة بين أبناء 

المنظومة كافة.
Û  القامــة الــذي مارســته هــذه  الكبيــر  الــدور  الكويــت ينســى  فــي  أحــد  ال 

الخليجيــة خــالل أزمــة الغــزو العراقي للكويــت، وكان وقتهــا عضيدا لكل 
قــادة المجلــس، إضافــة إلــى دور المغفــور لــه بإذن هللا الشــيخ عيســى بن 
ســلمان آل خليفة، الذي كان شــديد التأثر لما تعرضت له الكويت في تلك 
المرحلة. لقد عمل الشيخ عيسى واألمير خليفة بن سلمان على احتضان 
الكويتييــن الذيــن لجأوا إلــى البحرين، وقتذاك، ومعاملتهــم كالبحرينيين 
تمامــًا، إضافــة إلــى دعمهمــا كل الخطــوات التــي اتخذت من أجــل تحرير 
الكويــت، والمشــاركة بقــوة عســكرية فــي العمليــات الحربيــة، ولذلك فإن 
الكويتييــن يقــدرون عاليــا دور هذا الرجــل، وله أيضا مكانتــه الكبيرة في 

نفوسهم.
Û  عاد األمير خليفة بن سلمان إلى المنامة من أجل االستمرار في تأدية دوره

الكبيــر بعمليــة التنمية التي بدأها وليمارس مهمته إلى جانب الملك حمد 
بــن عيســى واألمير ســلمان بــن حمد فــي إدارة المعركة الحاليــة بمواجهة 
الوبــاء العالمــي الــذي يكتســح العالم، والشــك كمــا انتصــرت البحرين في 

مواجهة اإلرهاب والتخريب ستنجح أيضا في مواجهة وباء »كورونا«.
Û  حمًدا لله على ســالمة األمير خليفة بن ســلمان وعودته إلى أهله وشــعبه

وبالده.

أحمد عبدالعزيز الجاراهلل
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الشـــكر لله ســـبحانه على سالمة 
القائـــد  الغالـــي  الوالـــد  وشـــفاء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه 
عـــودة  بمناســـبة  ورعـــاه؛  هللا 
ســـموه بعـــون هللا وحفظـــه إلـــى 
أرض الوطن ســـالًما معافى، بعد 
الطبيـــة  الفحوصـــات  اســـتكمال 
التـــي تكللت بفضـــل هللا وحمده 

بالتوفيق والنجاح.

سيدي الوالد الحنون بوعلي..
نـــّورت دارك يـــا بعـــد ضّيهـــا.. لك 
منـــا جميعـــا محبـــة ال حـــدود لها 
فـــي قلوبنـــا المحبـــة لســـموكم.. 
فـــي  موقـــع  ألي  نذهـــب  فمهمـــا 
نلتقـــي  خارجهـــا  أو  البحريـــن 
بالعديـــد مـــن النـــاس وبمختلـــف 
الســـؤال  فيكـــون  الجنســـيات 
األول الوحيـــد بالقول: طمنا عن 
األميـــر  الســـمو  صاحـــب  صحـــة 
خليفة بن ســـلمان )مجد الوطن(، 
فقلوبنا معـــه دائًما ودعواتنا في 
صلواتنـــا وقيامنـــا وقعودنـــا بأن 
هللا يحفظه ويشفيه، فكنت أرى 
الدموع الســـاخنة التي يخفونها 
بأيديهم وبالذات من كبار الســـن 
أمهاتنـــا الالتي تجاوزن الثمانين 
عاًمـــا مـــن عمرهـــن؛ ليســـألونني 
حفظكـــم  ســـموكم  صحـــة  عـــن 
هللا ورعاكـــم، فكنـــت أطمئنهـــن 
عـــن صحة ســـموكم وأنكم بخير 
وبصحة وعافيـــة بفضل من هللا 
عـــز وجل.. ليشـــكرنني على ذلك 
ويتمنين لســـموكم دوام الصحة 
والعافيـــة ليرفعـــن أيديهـــن إلـــى 
السماء حمًدا وشـــكًرا الذي أنعم 
بالشـــفاء  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا 

لسموكم.. 
وإننـــي أقـــول هـــذا الـــكالم وأنـــا 
أنقـــل بالصـــدق واألمانة مشـــاعر 
الذين ألتقي معهم الذين يحبون 
قيادتهـــا  ويحبـــون  البحريـــن 
والشـــعب  والحكيمـــة  الرشـــيدة 
البحرينـــي الوفـــي )وأنت بالذات 
يا ســـيدي صاحب الســـمو بشكل 
بالحـــب  بادلتهـــم  ألنـــك  كبيـــر 
والوفـــاء(،  بالحـــب  فبادلـــوك 

ولذلك كانت مشـــاعر المواطنين 
والمقيميـــن في مملكـــة البحرين 
أو حتـــى خارجها تجاه ســـموكم 
ســـالًما  للوطـــن  عودتكـــم  بعـــد 
عنهـــا  عّبـــروا  صادقـــة  معافـــى 
بدعواتهـــم الخالصـــة للـــه تعالى 
ترجمـــة  ســـموكم  يحفـــظ  بـــأن 
لمكانتكم فـــي قلوبهم )فياله من 
تبـــادل جميـــل أصيل بيـــن القائد 
وشـــعبه.. بيـــن األوفيـــاء وعزوة 

هل الدار والعرب(.

سيدي صاحب السمو..
حالـــة..  كل  فـــي  تـــراك  عيوننـــا 
فـــي كل وقـــت.. فـــي كل موقع.. 
ســـتكون أنـــت لألبـــد فـــي نظرنا 
البلـــد  لهـــذا  قائـــًدا  شـــامًخا 
فـــي  اإلنســـاني  بعملـــك  األميـــن 
خـــالل  مـــن  والعالـــم  البحريـــن 
الواضحـــة  ســـموكم  بصمـــات 
فـــي المبـــادرات التـــي تقـــوم بها 
بأحاديثكـــم  الجميـــع  ويعرفهـــا 
الواضحة  ومقابالتكم وكلماتكم 
بالصدق واألمانة والصراحة عبر 
التـــي  دبلوماســـيتكم وخبرتكـــم 
ُعرفـــت بها من خالل سياســـتكم 
الرائعـــة الناجحـــة، والتي ُأعجب 
العالـــم بهـــا فـــي كل محفـــل مـــن 
المحافـــل الدوليـــة، والتـــي تلقى 
والثنـــاء  واإلشـــادة  الترحيـــب 
عليهـــا؛ كونها نابعة من إنســـانية 
ســـموكم كقائـــد للعمل اإلنســـاني 

في العالم.

سيدي صاحب السمو..
عـــن  تعجـــز  العالـــم  حـــروف  كل 
عملتـــه  ومـــا  ســـموكم..  وصـــف 
ومـــا  الغاليـــة..  وللبحريـــن  لنـــا 
للبحـــث  حياتـــك  مـــن  ســـخرت 
عن حلول لمشـــاكلنا، في ســـبيل 
إيجـــاد أفراحنـــا.. نعـــم، ســـموكم 
أب حنـــون للجميـــع يأخـــذ بعين 
كل  وكرامـــة  مصلحـــة  االعتبـــار 
األجيـــال  وكذلـــك  بحرينـــي.. 
القادمة.. بالنســـبة لي وللكثيرين 
ممن عرفـــوا الوالد األمير خليفة 
بن ســـلمان المخلص الوفي، كان 
وال يزال يعكس صورة البحرين 
ويمثلها خير تمثيل.. نراه يومًيا 

من الصباح إلى المساء دون ملل 
أو كلل، ينكّب على عمله، يرســـم 
مشروعات، واقتراحات أراد من 
ورائها حمايـــة البحرين وتحديد 
معالم مســـتقبلها بدقة، حتى في 
اإلجازات األســـبوعية والرسمية 
ال يرتاح.. ولم يحصر رؤيته في 
منظـــور شـــامل يرمـــي لمصلحة 
البالد ككل فحسب، بل كان همه 
كل العالـــم العربي بأكملـــه، فياله 
مـــن قائد نـــادر الوجود.. يســـعى 

إلسعاد البشر بحب وصدق..
مـــن يعـــرف خليفـــة بـــن ســـلمان 
ســـماته  يعـــرف  قـــرب..  عـــن 
بشـــغف  وإخالصـــه  وصفاتـــه 
الدقيقـــة  ولألهـــداف  لرســـالته 
التـــي يريـــد تحقيقهـــا؛ ألن همـــه 
جيـــدا  ويـــدرك  البحريـــن،  األول 
أنه إنســـان عظيم.. يعشق العمل 
لبالده وشـــعبه.. يقابـــل الناس ال 
يتحـــدث لهم بـــل ليســـتمع لهم.. 
وكأنـــه يعلـــم جيـــدا أن اآلخرين 
بحاجـــة إلـــى من يســـتمع إليهم.. 
بنبـــل االســـتماع الـــذي يتمتع به 
ســـموه.. فتراه يجمع كل خبراته 
الثمينـــة مـــن خـــالل عملـــه، عبـــر 
ســـنوات العطـــاء مـــع مـــن حوله، 
ويجلس علـــى مكتبه، ليســـتلهم 
مـــن كل ذلـــك الحلـــول الممكنـــة 
للمشـــاكل التـــي تواجههـــا البـــالد 
وشـــعبها الوفي، حلـــواًل حقيقية 
وواقعية وممكنـــة التحقيق، من 
دون تعقيـــدات وبتفوق وامتياز 
ومنطلقاتهـــا  أسســـها  عـــرف 
وجســـدها  وثقافتهـــا  وأخالقهـــا 
رائعـــا صبغـــت حياتـــه..  ســـلوكا 
مـــن  الكثيـــر  عليهـــا  وأضفـــت 
العمـــق.. من حب النـــاس )ثروته 
إلي يعشـــقها في عملـــه اليومي(، 
ولذا جنى وحصد ما عول عليه، 
بيـــن  متواصلـــة  المحبـــة  وهـــذه 
الحاكـــم والمحكـــوم مـــن تاريـــخ 
هللا  ونســـأل  البحريـــن  مملكـــة 
العلـــي القدير أن يتـــم علينا هذه 
النعـــم ونعمة األمـــن واألمان إلى 

يوم الدين اللهم آمين.

فؤاد فهد العطوان

القائد خليفة بن سلمان.. نّورت دارك يا بعد ضّيها

 

 
 

 

 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

إعالن إلى الســادة مساهمي المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.   

نظــًرا للظــروف الراهنــة، والتزامنــ� بتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي، وحرصــ� مــن 
المصــرف الخليجــي التجــاري ش.م.ب (المصــرف) علــى الســالمة العامــة، فقــد تقــرر عقــد 
علــى  عقدهمــا  والمقــرر  للمصــرف  العاديــة  وغيــر  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  إجتماعــا 
التوالي في تمام الســاعة العاشــرة صباح� من يوم ا§ربعاء الموافق 25 مارس 2020م عبر 
وســائط االتصــال المرئــي، ونظــر¯ لتعــذر تطبيــق ا¬قتــراع الســري إلكترونيــ� فقــد تــم 
الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي لتمديــد فتــرة أعمــال مجلــس ا¬دارة 
الحالــي لمــدة ســتة شــهور، وعليــه تــم تعديــل جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة 
لمجلــس  أعضــاء   10 بترشــيح/تعيين  والمتعلــق   (12) رقــم  البنــد  بحــذف  للمصــرف 

ا¬دارة لفترة الثالث سنوات القادمة. 

للمشــاركة فــي أعمــال إجتماعــا الجمعيــة العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة بــكل يســر  
وسهولة، فإننا نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:

إرســال طلــب حضــور الجمعيــة مــع صــورة مــن بطاقــة الهويــة أو صــورة مــن جــواز   (1
بطاقــة  الــى  با¬ضافــة  التفويــض  فــي  يمثلــه  مــن  أو  للمســاهم  واضحــة  الســفر 
التفويض على البريد ا¬لكتروني  AGM@khcbonline.com، وذلك للتحقق من هوية 
وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ســاعة على ا§قل من موعد إنعقاد الجمعية مع مراعاة 

إرسال البريد ا¬لكتروني ورقم ا¬تصال.

بعــد إســتالم كافــة المســتندات والمعلومــات المطلوبــة، ســوف يتــم تزويــد مــن يــود   (2
الحضــور برابــط نظــام التواصل المرئــي (ZOOM) وذلك قبل موعد ا¬نعقاد المذكور 
أعــاله ليتســنى لــه تثبيــت البرنامــج ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب اÉلــي، 

كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعاله 
وذلك لضمان سالسة إنعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع ا§نظمة واللوائح. 

فــي حــال عــدم إكتمــال النصــاب القانونــي، فســيكون ا¬جتمــاع الثانــي بمشــيئة اÐ يــوم 
ا§ربعــاء 8 شــعبان 1441 هجريــة الموافــق 1 إبريــل 2020م علــى أن ينعقــد ا¬جتمــاع الثالث إذا 
اقتضــى ا§مــر يــوم ا§ربعــاء 15 مــن شــعبان 1441 هجريــة الموافــق 8 أبريــل 2020م في نفس 

الزمان مع إتباع ذات ا¬جراءات المذكورة أعاله.  

               شاكرين لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

غاليــك عــاد
عـــاد غاليـــك  البحريـــن  يــــ  الحمـــدهلل 

ِرقـــد مـــا  غيبتـــه  يبكـــي  ايـــام  لـــه  جفنـــك 
البـــاد  كل  عيـــن  وقـــّرت  عيونـــك  قـــّرة 

البلـــد! روح  مْعـــه  وعـــادت  خليفـــة  عـــّود 
الجمـــاد وَحـــس  أوجعنـــا  الخالـــي  مكانـــك 

نكـــد فـــي  االمكنـــه  وحـــال  الشـــوارع  حـــال 
وجـــراد وغبـــار  فيـــروس  هـــب  غيبتـــك  فـــي 

ورجعـــت حتـــى الســـما رْجَعـــت مـــزون وَبـــَرد!
وجـــراد وغبـــار  فيـــروس  هـــب  غيبتـــك  فـــي 

ورجعـــت حتـــى الســـما رْجَعـــت مـــزون وَبـــَرد!
عـــراد ســـاحل  اليـــن  الرفـــاع  َحـــد  عْنـــد  مـــن 

مـــدد  وفرحنـــا  الزغاريـــد  عليـــك  هّلـــت 
الجيـــاد الصافنـــات  تحتفيـــك  وقفتـــك  فـــي 

ولـــد! ْبــــ  عقيـــم  مبشـــر  كنـــك  وبشـــوفتك 
واد كل  فـــي  ســـلمان  إبـــن  خليفـــة  إســـم 

وســـند! مثـــال  مضـــرب  الـــدَول  تداولـــوه 
حصـــاد صبـــٍح  كل  تنبـــت  البيـــض  بـــذورك 

وايـــدك عـــن القيـــض ظّلـــت كل طـــْرف وبـــَرد
امتـــداد للســـنين  وصـــارت  اثـــرت  وافعالـــك 

بعـــد! تربـــت  ْيدينـــك  علـــى  اللـــي  وعيالـــك 
االعتمـــاد وحـــده  اهلل  وعلـــى  دعينـــا  هلل 

ومعـــاك ردت لنـــا الضحكـــة يــــ وجـــه الســـعد
البعـــاد مارضينـــا  يســـمح  كان  لـــو  الوضـــع 

َهــــدد! وجينــــا  تسابقــــنا  عشانــــك  واّل 
زاد يـــوم  كل  والشـــوق  عـــدد  مالـــه  غـــاك 

لـــو تســـأل اي شـــخص اكيـــد يقـــول مالـــه عـــدد!
ــاد ــه ضمـ ــن جروحـ ــي عـ ــعبك وياللـ ــر شـ ــا جبـ يـ

رغـــد وْفــــ  عافيـــة  وفـــي  صحـــة  فـــي  عســـاك 
وســـداد عـــز  البحريـــن  قّلـــد  فخـــر  واكبـــر 

حمـــد! وملكنـــا  وســـلمان  خليفـــة  فيهـــا 

سالم أحمد البديد المناعي

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

المنامة - بنا

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة اتصـــاال هاتفيا 
أمـــس مـــن وزيـــر التســـامح بدولة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشـــقيقة الشـــيخ نهيان بـــن مبارك 
آل نهيـــان، والذي عبـــر عن خالص 

التهانـــي لســـموه بمناســـبة عودتـــه 
ســـالما معافى إلى مملكة البحرين 
بعـــد أن مَن هللا على ســـموه بنعمة 

الشفاء والعافية.
وقد أعرب صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء عن شكره وتقديره 
للشـــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 

ومـــا عبر عنه مـــن مشـــاعر أخوية 
طيبة تعكس عمـــق روابط المحبة 
واألخـــوة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة األمـــارات العربية 
وشـــعبيهما الشـــقيقين علـــى كافة 
األصعـــدة، متمنيـــا ســـموه للدولـــة 

الشقيقة كل التقدم واالزدهار.

واإلمـــارات البحرين  بين  تجمع  واألخـــوة  المحبة  ــط  رواب

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة هاتفية من وزير التسامح اإلماراتي

وزير التسامح اإلماراتي 
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صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، برقيـــة تهنئٍة، 
الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  مـــن 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
بمناســـبة عودة ســـموه بعون هللا 
وحفظـــه إلى أرض الوطن ســـالمًا 
معافى، بعد استكمال الفحوصات 

الطبيـــة التـــي تكللـــت بفضل هللا 
وعنايته بالتوفيق والنجاح.

أن  العاصمـــة  محافـــظ  وأكـــد 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  عـــودة 
رئيـــس الوزراء إلـــى أرض الوطن 
أثلجـــت الصدور وأدخلت الفرحة 
لمكانـــة  القلـــوب  علـــى  والســـرور 
سموه الكبيرة في قلوب الجميع، 

المواطنيـــن  التفـــاف  أن  مضيفـــًا 
حول ســـموه ما هـــو إال تعبير عن 
محبتهم لمقامه الكريم، داعيًا هللا 
تعالـــى أن يحفـــظ ســـموه ويرعاه 
للبحريـــن  وســـندًا  وفخـــرًا  عـــزًا 
وشـــعبها وأن يديـــم علـــى ســـموه 
موفـــور الصحة لمواصلة مســـيرة 

التطور والتنمية.

محافظ العاصمة: التفاف المواطنين حول سموه تعبير عن المحبة

عــــودة سمــــوه مألت قلوبنــــــــــا بالســـــــرور

الشيخ هشام بن عبدالرحمن
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تلقى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن ســـفير جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة لدى 
مملكة البحرين ياســـر محمد 
اســـتكمال  بمناسبة  شـــعبان، 
ســـموه الفحوصـــات الطبيـــة 

والـــذي كتـــب لنتائجه بفضل 
هللا وحمده النجاح، وعودته 
ســـالمًا  الوطـــن  أرض  إلـــى 

معافى.
خالـــص  عـــن  فيهـــا  وأعـــرب 
تمنياتـــه  وصـــادق  تهانيـــه 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
بموفـــور  الـــوزراء،  رئيـــس 

الصحة والعافية والســـعادة، 
أن  وجـــل  عـــز  هللا  داعيـــا 
ينعم على ســـموه بكل الخير 
وأن  والســـداد  والتوفيـــق 
يحفظ مملكـــة البحرين ملًكا 
وحكومًة وشـــعًبا، وأن يوفق 
ســـموه لمـــا فيه صالـــح األمة 

العربية.

الطبية ــات  ــوص ــح ــف ال ــاح  ــج ن اســتــكــمــال  بــمــنــاســبــة 

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير المصري

ياسر محمد شعبان
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هيئة التشريع والراي القانوني

أعلـــن رئيـــس هيئـــة التشـــريع والرأي 
القانونـــي المستشـــار نـــواف حمزة أن 
الهيئة باشـــرت فـــوًرا تنفيـــذ التوجيه 
الملكي الســـامي لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مـــن  العمـــل  نظـــام  بتطبيـــق  خليفـــة، 
المنـــزل لـــأم العاملـــة، حيـــث قامـــت 
الهيئة بتطبيقه على كافة مستشارات 
إنفـــاذا  وذلـــك  الهيئـــة،  ومنتســـبات 
للتعميـــم الذي صدر عن الهيئة مســـاء 

السبت المنصرم.
وأشاد المستشار نواف عبدهللا حمزة 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية التي 
تعكـــس حـــرص وإيمان جاللـــة الملك 
بالمرأة البحرينية وما تقوم به من دور 
محـــوري في مســـيرة العمـــل الوطني 
عـــن كونهـــا إحـــدى  المباركـــة، فضـــالً 
الصـــور اإلنســـانية العظيمـــة والقيادة 
الفـــذة لجاللتـــه فـــي تســـيير شـــؤون 
المملكـــة بشـــكل عـــام، خصوًصـــا فـــي 
إطار توحيد الجهود الوطنية، واتخاذ 

االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
والوقائيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19( ومنع تفشيه.
كما أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي 
كذلـــك  باشـــرت  الهيئـــة  أن  القانونـــي 
تنفيـــذ توجيه ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتفعيل 
إجـــراءات العمـــل عـــن بعـــد بوضعهـــا 

لخطة عمل متكاملة.
ولفـــت رئيـــس الهيئـــة إلـــى أن الهيئـــة 
لتطبيـــق  كافـــة  االســـتعدادات  تملـــك 
العمـــل عـــن بعـــد خصوًصـــا وأن نظام 
عملهـــا إلكترونيـــًا 100 % منـــذ العـــام 
2011، مضيًفـــا أنـــه “تم تحديث نظام 
ســـير العمـــل اإللكترونـــي فـــي العـــام 
إمكانيـــة  إتاحـــة  عـــن  فضـــالً   ،2015
الوصول إلى نظـــام العمل اإللكتروني 
لمديري اإلدارات ولـــإدارة العليا منذ 

أكثر من سنتين”.

“التشريع” تفّعل الدوام عن بعد

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  رفـــع 
العصفور خالص الشكر والعرفان 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  إلـــى 
الســـامية  توجيهاتـــه  بمناســـبة 
بتطبيـــق نظام العمـــل من المنزل 
الـــوزارات  فـــي  العاملـــة  لـــأم 
والهيئات الحكومية والذي يأتي 
األم  لـــدور  مـــن جاللتـــه  تقديـــرًا 
احتفـــاء  األســـرية  وإســـهاماتها 

بعيد األسرة.
جـــاء ذلك فـــي االحتفاليـــة، التي 
أقامتها المحافظة بمناســـبة عيد 
األســـرة، ابتهاجـــا بهذه المناســـبة 
البحرينيـــة  األم  لـــدور  وتقديـــرا 
األســـرة  بنـــاء  فـــي  الداعـــم 
والمجتمـــع، مهنئـــًا كل العامـــالت 
بالمحافظـــة  والموظفـــات 
الشـــمالية بهـــذه المناســـبة، الفتا 

إلى تضحيـــات األم فـــي الرعاية 
وعطائهـــا  وبناتهـــا  ألبنائهـــا 
الالمحـــدود ولـــم شـــمل األســـرة 
واســـتمرارية  أركانهـــا  وتقويـــة 
بقائها حيث نســـتذكر هـــذا اليوم 
بالتقديـــر والتهانـــي لـــرد الجميل 
من بعـــض عطائها ونحن مقبلون 
علـــى شـــهر رمضـــان الكريم وهو 
مـــا يعزز أواصر الترابط األســـري 

وصلة الرحم.
كمـــا عبـــرت الموظفـــات عـــن بالغ 
شـــكرهن وعظيم امتنانهن للفتة 
األبويـــة الحانيـــة من لـــدن جاللة 
األم  لعمـــل  بتوجيهاتـــه  الملـــك 
برعايـــة  وتكليفهـــا  المنـــزل  مـــن 
أبنائها خالل الفترة االســـتثنائية 
ومواصلـــة أداء دورهـــا الوطنـــي 

في المرحلة القادمة.

محافظ الشمالية: تضحيات وعطاء غير محدود في الرعاية
دور بــارز للمــرأة فــي لــمِّ شمـل األســرة
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في إطـــار االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة المعمـــول بهـــا ضمن 
مـــن  للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، دعت 
إدارة الحماية والسالمة باإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي في بيان 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  أمـــس، 
خدمـــة  أي  طلـــب  إرســـال  إلـــى 
يريـــدون التقدم بها علـــى البريد 
بـــاإلدارة  الخـــاص  اإللكترونـــي 
 )Gdcpsd@interior.gov.bh (
مـــع إرفاق المســـتندات المطلوبة 
علـــى  االتصـــال  خـــالل  مـــن  أو 
الخط الســـاخن الخـــاص باإلدارة 
)17239342( اعتبـــارا مـــن اليوم 
االثنيـــن، معربيـــن عـــن تقديرنـــا 
لتعـــاون الجميـــع وحرصهم على 

حماية السالمة العامة.

“حماية الدفاع 
المدني”: تقديم 

الطلبات إلكترونًيا

“األعلى للمرأة” يقدم مساعدات لألسر المعوزة

“االتصال الوطني” يطبق العمل من المنزل لألمهات

ــن” ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــام ــ ــن... ألجــــــل س ــ ــي ــ ــف ــ ــات ــ ــك ــ ــت ــ بـــشـــعـــار “م

ــب ــات ــك ــم ــن الـــمـــتـــواجـــديـــن فـــي ال ــي ــف ــوظ ــم ــص عــــدد ال ــي ــل ــق ت

تنفيـــذًا لتوجيهـــات قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة بتقديـــم كل مـــا يلزم لمســـاندة 
البحرينيـــة  والمـــرأة  األســـرة  احتياجـــات 
وبالتعاون والتنســـيق المباشـــر مع المنصة 
الوطنية للتطـــوع، التي أعلنت مؤخرًا عن 
تســـجيل 30 ألـــف مواطـــن ومواطنة على 
ســـجالتها، يطلـــق المجلس األعلـــى للمرأة 
الحملة الوطنية “متكاتفين.. ألجل سالمة 
البحريـــن” فـــي مواجهة فيـــروس )كوفيد 
19( المستجد، ولحين القضاء عليه نهائيًا 

وخلو البالد منه.
تقويـــة  مواصلـــة  إلـــى  الحملـــة  وتهـــدف 
مجـــاالت العمل بين فئـــات المجتمع بروح 
“فريق البحرين” الواحد، ومباشـــرة توفير 
وأســـرتها  للمـــرأة  الطارئـــة  االحتياجـــات 
مختلـــف  مـــن  الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون 
القطاعـــات، والعمـــل بشـــكل مـــوازي علـــى 
تأميـــن االســـتقرار النفســـي واالجتماعـــي 
الثقافـــة  وتنميـــة  األســـرة  أفـــراد  لجميـــع 

المجتمعيـــة الواعيـــة والمســـئولة في مثل 
هذه الظروف، والسعي بشكل مستمر على 
إظهـــار أفضل الممارســـات اإليجابية التي 
يمارســـها أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي فـــي 
تكافلهـــم وتكاتفهم في مثل هذه الظروف 
الحرجة من أجل احتواء مخاطر وتبعات 

هذه الجانحة.
وتركـــز حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل ســـالمة 
البحريـــن” على المـــرأة البحرينيـــة بجميع 
فئاتهـــا االجتماعيـــة مـــع مراعـــاة وضعهـــا 
االقتصـــادي وظروفهـــا الصحية، وتشـــمل 

الحملـــة العديـــد مـــن المجـــاالت ك “الدعم 
األســـري” المتمثل في تقديم المســـاعدات 
والخدمـــات الطارئـــة، و”اإلرشـــاد الخدمي 
والقانونيـــة”  األســـرية  واالستشـــارات 
“الدعـــم  توفيـــر  وكذلـــك  الفوريـــة، 
االقتصادي” لضمان االستفادة من التدابير 
قبـــل  مـــن  المطروحـــة  المتعـــددة  الماليـــة 
الدولـــة الســـتمرار نشـــاط المـــرأة التجاري 
فـــي ســـوق العمـــل، ومتابعة ســـالمة إنفاذ 
السياســـات والنظـــم اإلداريـــة المرنة التي 
قررتها الدولة لمســـاندة األسرة البحرينية 
العاملة للتوفيق بين مسئولياتهم األسرية 
والوطنيـــة ودون إخـــالل لفعاليـــة العمـــل 
وبمـــا  الموظفيـــن  إنتاجيـــة  ومســـتويات 
الدولـــة دون  إلـــى تيســـير أعمـــال  يـــؤدي 
التأثيـــر علـــى الخدمـــات المقدمة لأســـرة 
جانـــب  الحملـــة  تشـــمل  كمـــا  البحرينيـــة. 
“الدعـــم التعليمي” عبر رصـــد االحتياجات 
التعليميـــة لأســـر لدعمهم أثنـــاء مواصلة 
العملية التعليمية “عن بعد”، وإشـــراك أكبر 
للخبـــرات التطوعيـــة التعليميـــة في إثراء 

المواد المطلوبة للمراحل الصفية الهامة.

وســـيرافق الحملـــة مســـار عمـــل إعالمـــي 
وتوعـــوي وتثقيفـــي طوال فتـــرة تنفيذها 
الوطنيـــة  الجهـــود  علـــى  الضـــوء  إللقـــاء 
الوطنـــي  الفريـــق  يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
المـــرض ودعـــم  المســـئول عـــن مكافحـــة 
ذلك برســـائل مؤثرة عبر إنتاج واســـتثمار 
المصـــورة  والرســـائل  األفـــالم  وترويـــج 
بالتعاون مع الحســـابات النشطة والمؤثرة 
فـــي قنوات التواصل االجتماعي. وحرصًا 
مـــن الحملـــة علـــى إشـــراك كافـــة المعنيين 
والمهتمين ســـيتم فتح بـــاب التواصل مع 
الفريق المسئول عن إدارتها عبر الخطوط 
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scw.bh خالل األســـبوع الجـــاري )من 23 
وإلى 26 من مارس(، حيث ترحب الحملة 
المؤسســـات  ومســـاهمات  بمشـــاركات 
واألفـــراد  والمدنيـــة  والخاصـــة  الرســـمية 
ممن يرغبون في مساندة خدمات الحملة 
للوصـــول إلـــى أســـرنا البحرينيـــة المعوزة 
وتلبيـــة احتياجاتها العينية )مواد غذائية/  

مستلزمات طبية.. الخ(.

لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن 
االتصال الوطني، أحمد المناعي عن 
بـــدء المركز فـــي تطبيق نظام العمل 
من المنزل لأم العاملة في الوزارات 
والهيئـــات والمؤسســـات الحكومية، 
اعتبارًا من امس األحد، وذلك تنفيذًا 
البـــالد صاحـــب  لتوجيهـــات عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وفي إطـــار توصيات اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة بالحـــث على تطبيـــق العمل 
عن ُبعد في المؤسسات العامة متى 

ما توفرت اإلمكانية لذلك.
صـــدور  فـــور  أنـــه  المناعـــي  وأكـــد 
التوجيهات الملكية الســـامية باشـــر 
المركـــز فـــي إعـــداد قائمـــة تتضمـــن 
أســـماء األمهات العامالت في جميع 
العمـــل  خطـــة  وجدولـــة  اإلدارات، 
لممارســـة العمل عن ُبعـــد، فضالً عن 
تقليص عدد الموظفين المتواجدين 
فـــي مقـــر العمـــل، وذلك بحســـب ما 
تقتضيـــه مصلحـــة العمـــل ووفقًا لما 
نـــص عليه القرار الصـــادر من ديوان 

الخدمة المدنية.
لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
االتصال الوطني بتوجيهات صاحب 

الجاللـــة الملـــك التي تؤكـــد الموقف 
اإلنســـاني واللفتة األبويـــة لجاللته، 
الطمأنينـــة  مشـــاعر  بعثـــت  التـــي 
بالجميـــع لحـــرص جاللتـــه علـــى أن 
تكون األســـرة وركيزتها ممثلة باألم 
إلى جانب األبناء إلسنادهم بمرحلة 
التعليـــم عـــن ُبعـــد الســـيما فـــي ظل 
الوضـــع الراهـــن، مشـــيرًا إلـــى جهود 
فريق البحرين الذي اســـتطاع إدارة 
المرحلـــة بـــكل مهنيـــة واقتـــدار من 
خـــالل وضـــع سلســـلة مـــن التدابيـــر 
التـــي تســـهم فـــي اســـتدامة العمـــل 
دون تأثـــر الخدمـــات أو مكتســـبات 

المواطنين.

أحمد المناعي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - مركز االتصال الوطني

النعيمي يحضر تدشين القناة التعليمية عبر تلفزيون البحرين
مستمر ــل  ــم ــع وال ــا  مــتــنــوًع درًســــا   142 تــصــويــر  مــن  ــاء  ــه ــت االن

حضـــر وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
التعليميـــة  القنـــاة  تدشـــين  النعيمـــي، 
الفضائيـــة عبـــر تلفزيـــون البحريـــن، في 
أول بـــث لهـــا أمـــس، فـــي تمام الســـاعة 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  صباًحـــا،  التاســـعة 
المســـؤولين بوزارتي التربيـــة والتعليم 
وشؤون اإلعالم. وأشاد الوزير بالتعاون 
المثمـــر مع وزارة شـــؤون اإلعالم، وزيًرا 
ومســـؤولين ومختصين، وما وفرته من 
دعم متواصـــل وإمكانات كبيرة إلنجاح 
التعليميـــة  القنـــاة  هـــذه  إطـــالق  فكـــرة 
األولى من نوعها في المملكة، معرًبا عن 
الشكر والتقدير للقائمين على المشروع 
الذيـــن  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  مـــن 
امتد عملهم لســـاعات طويلـــة تجاوزت 

أوقات الدوام الرسمي، إلعداد وتصوير 
بالمـــواد  المتصلـــة  المتلفـــزة  الـــدروس 
فـــي  للمســـاهمة  المتنوعـــة،  الدراســـية 
اســـتمرارية تلقي األبناء الطلبة للخدمة 
التعليمية. وأكد أنه ســـيتم نشر مواعيد 
بث الدروس بحســـب المـــواد والفصول 

الدراســـية، بصـــورة مســـتمرة، ليتســـنى 
إلـــى رفعهـــا  للطلبـــة متابعتهـــا، إضافـــًة 
عبر قنـــوات بموقـــع “يوتيـــوب”، إلتاحة 
إمكانية مشـــاهدتها وإعادة مشـــاهدتها 
ألكثـــر مـــن مـــرة فـــي أوقـــات متفرقـــة 
حســـب الحاجـــة، مشـــيًرا إلـــى االنتهـــاء 

مـــن تصوير 142 درًســـا متنوًعا، والعمل 
مستمر إلنتاج المزيد.

وأوضح أن الخطوة تأتي كخيار إضافي 
لأبنـــاء الطلبة، بعـــد أن نجحت الوزارة 
التعليمـــي  المحتـــوى  دور  تفعيـــل  فـــي 
الرقمي عبر بوابتها التعليمية، من خالل 
تشـــكيل 45 فريق عمل إلنتاج الدروس 
ومراجعـــة  اإللكترونيـــة،  واإلثـــراءات 
محتواهـــا العلمـــي واللغوي، قبـــل رفعها 
على البوابة، إذ تم رفع 436 درًسا حتى 
اآلن، منهـــا 76 لطلبـــة التربيـــة الخاصة، 
و47 للتعليم الفني والمهني، إضافة إلى 
1099 إثـــراًء إلكترونًيا، فضاًل عن جهود 
المعلميـــن الذين تمكنوا مـــن إنتاج أكثر 
مـــن 18 ألـــف نشـــاط وإثـــراء رقمي في 

األيام الماضية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جــــــاءْت وفــــي األهـــــــداب دمـــــٌع نــــازُف

َيـــجـــرُح ــا  ــًم ــه س ــَك  ــي ــن ــْي ع أرى  ــي  لـ ــا  مـ

ــه  ــتـ ــيـ أْدمـ إن  ــلـــب  ــقـ الـ بـــــأن  ــم  ــ ــل ــ واع

ــك أْنـــجـــُح ــب ــي ــب دربــــــا يـــصـــار إلـــــى ح

ــُب لــــْوعــــة نـــفـــاثـــًة  ــ ــّل ــ ــق ــ ُبـــــْعـــــدي ي

ــرُح ــ ــْب ــ َت ال  ــٌة  ــ ــوع ــ ل الـــمـــصـــائـــب  ــن  ــ ومـ

ــًدا ــه ــس ُم ــب  ــي ــب ــح ال ــبَّ  ــ ــِح ــ ال أرى  إّنـــــي 

ــرُح ــ ــْق ــ ــا َي ــْيـ ــذا الـــقـــلـــب كـ ــهـ ــا بـ ــ ــًق ــ رْف

َجميعها ــوب  ــل ــق ال إلـــى  الـــرســـوُل  أنـــت 

ــَبّ نــــــاًرا َتـــْقـــدُح ــ ــح ــ ــدا نــســيــُم ال ــغـ فـ

ــا ــه ــب ــي ــَح ــا ون ــهـ ــّبـ ــارع حـ ــ ــص ــ قــلــبــي ي

ــراق ُيـــّبـــرُح ــ ــف ــ ــِد ال ــ ــْع ــ وشـــجـــى عــلــى ُب

ــَرٌح ــ ــْسـ ــ َمـ ــة  ــب ــح ــم ــل ل أرض  كــــل  فــــي 

ــع َمـــْســـَفـــُح ــدام ــم ــل ــد ل ــواهـ وعـــلـــى الـــشـ

ــازٌل ــ ــن ــ ــد لـــلـــكـــرام م ــ ــواه ــ ــش ــ هـــــذي ال

ــّرُح ــصـ ــى الـــُربـــى وتـ ــل بـــاتـــت تـــضـــوع ع

ــُه  ــَتـ ــَرْمـ أكـ إن  ــَف  ــْيـ ــّضـ الـ ــان  ــ ب ــم  ــلـ وأعـ

ــف ِفـــعـــٌل يــســنــُح ــي ــض ــْرُي ال ــ ــ ــٌخ وَقـ ــْيـ َشـ

ــذي ــل الـ ــ ــّرْج ــ ــت الـــثـــابـــُت ال ــ ســـيـــٌف وأنـ

ــُح ــ ــط ــ األْب ــوُر  ــ ــث ــ ي ــه  ــ ــَت ــ ــَف ــ ْوق دون  ــن  ــ م

ــُف وبــــاب بــيــتــك ُمـــْشـــرٌع ــي ــع ــض هـــذا ال

ــُح ــم ــْس ت ال  ــه  ــِقـ ــلـ ــْغـ وبـ ــَرى  ــ ــِقـ ــ الـ ــت  ــ أنـ

ــــلــــٌم فـــي األنــــــام وَهـــْيـــبـــٌة ُجــــــوٌد وِحْ

ـــُح ُتــــْبــــدي اأَلنــــــــام خـــصـــاَلـــُه وُتـــلـــَمّ

سماحة الــخــاطــئــيــن  تــــأوي  ــَت  ــْنـ ُكـ َكـــم 

ــوا ــح ــْرَب ــْي ي ــْم كـ ــه ــب ــذْن ــْوت ب ــَمـ حــتــى َسـ

ــا ــًح ــاِف ــن ــاَر ُم ــمـ ـ ــَغّ ــذي ُخـــْضـــَتّ الـ ــ أنـــت ال

ــوب ُتـــوّضـــُح ــط ــخ ــد رأيــــك فـــي ال ــه ــج وب

ــع ُمــحــّمــٍد  ــي ــف ــش ــال ــَت الـــمـــكـــارَم ب ــ ــْل ــ ِن

وبــــآلــــه الــــغــــرَّ الــــهــــواشــــُم َتــــْفــــرُح

ــا ــاِزًف ــج ــى الـــكـــرام ُم ــاب إلـ ــح ــس ُســـْقـــَت ال

َيــــْنــــَزُح ال  كــــأنَّــــُه  ــر  ــديـ ــغـ الـ َصــــــــْوَب 

ــروا ــ ــاظ ــ ــذا الـــمـــلـــيـــك وآلـــــــه قــــد ن ــ ــ ه

ــْي يــفــرحــوا ــ واســـتـــبـــشـــروا بـــرجـــوعـــِه ك

ــا ــًم ــال ــا س ــ ــدًم ــ قـــد عــــاد رمــــز الـــنـــاس ِق

ــوا ــرحـ ــا وأفـ ــي ــن ه ــري ــح ــب ــو ال ــن ــوا ب ــومـ قـ

ــرْت ــش ــب ــت واس ــْت  ـــَغـ َص ــد  قـ أواٌل  ــذي  ــ ه

ــُح ــِل ــْص ــُم ــُب ال ــي ــب ــَح ــاَد والـــُدهـــا ال ــ قـــْد ع

غازي عبدالمحسن

عُد وعاَد السَّ

قصيدة مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الموقر 

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 



local@albiladpress.com

االثنين 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 - العدد 4178
09

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة اليوم عن حالة وفـــاة لمواطنة 
بحرينيـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 51 عاًمـــا، لديهـــا أمـــراض 
وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحاالت القائمة 
لفيـــروس كورونـــا  )COVID-19(، حيث كانت تخضع 
للعـــاج والرعاية في إحـــدى المراكـــز الخاصة بالعزل 
تحـــت إشـــراف طاقـــم طبي متخصـــص بعـــد عودتها 
مـــن إيران إلـــى البحرين ضمن خطة اإلجـــاء، معربًة 
الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيدة وكافة أهلها 

وأقاربها لهذا المصاب.

وأوضحـــت الـــوزارة أن المتوفيـــة قـــد حصلـــت علـــى 
العـــاج والرعايـــة على مدار الســـاعة من قبـــل الفريق 
المختـــص هـــي وجميـــع الحـــاالت القائمـــة فـــي مراكز 
العـــزل، وكذلك تم إجراء التحاليـــل الازمة للمتوفية 

بشكل مستمر.
وأفادت الوزارة أن األوضاع الصحية للحاالت القائمة 
األخـــرى مســـتقرة حالًيـــا فيمـــا عـــدا 3 حـــاالت، تحت 
العنايـــة، وجميعهـــا تخضـــع للعـــاج والرعاية حســـب 
البروتوكوالت الطبية واإلرشـــادات الدولية المعتمدة 

بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

ــة ــاي ــن ــع ــل ل ــع  ــضـ ــخـ تـ إضــــافــــيــــة  حــــــــاالت   3
وفاة جديدة بـ “كورونا” لبحرينية عائدة من إيران

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع أن العمـــل جـــاٍر علـــى 
اســـتكمال إجراءات وصول الدفعـــة الثانية من المواطنين على 
متـــن طائرة مؤجرة مـــن وزارة الصحة وفق إجـــراءات محكمة 
طبيـــًا ومعتمدة دوليًا اليـــوم اإلثنين، وذلك ضمن خطة اإلجاء 
التـــي تقـــوم بها الـــوزارة للمواطنين المتواجدين فـــي إيران بعد 
تفعيـــل عـــدة إجـــراءات احترازيـــة إضافيـــة حرصـــًا على صحة 
وســـامة المواطنين المتواجدين في إيـــران وعائاتهم وكذلك 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأشـــار الدكتور المانع إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو 

تكثيف كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الحتواء 
ومنع انتشار فيروس كورونا  )COVID-19( بإخضاع المواطنين 
فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشـــراف طاقم طبي 
متخصـــص، وبنـــاًء على نتائج الفحوصات ســـيتم نقلهم إلحدى 
مراكـــز الحجر الصحـــي االحترازي أو مراكز العزل والعاج وفقًا 
لإلرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. 
ولفـــت إلـــى أن وزارة الصحـــة تواصـــل تنســـيقها المســـتمر مـــع 
الجهـــات ذات العاقة إلجاء المواطنين المتواجدين في إيران 
مـــع الحـــرص على توفيـــر أقصى درجـــات الكفاءة فـــي الخدمة 

الصحية والعاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

تفعيل إجراءات احترازية إضافية حرصا على سالمة الجميع
وصول ثاني دفعات المواطنين من إيران اليوم

أشــادت وزيــرة الصحة فائقة الصالح، بتوجيهات عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بتطبيــق نظــام العمــل مــن المنــزل لــأم العاملــة فــي كل 
الــوزارات والهيئات والمؤسســات الحكوميــة، والتي تأتي لتؤكد أن المملكة مســتمرة 

في جهودها للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

ونوهـــت بـــأن قـــرارات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، هي إجـــراءات احترازية 
CO- كورونـــا  فيـــروس  تحـــدي  (لتجـــاوز 

وســـامة  صحـــة  يحفـــظ  بمـــا   )VID-19
المواطنيـــن والمقيميـــن، وأن كل القرارات 
فـــي  المتخـــذة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
المملكـــة كانـــت بنـــاء علـــى المســـتجدات 
واألرقـــام والمعطيات والمؤشـــرات، حيث 
فـــإن  لـــكل دولـــة خصوصيـــة، وعليـــه  إن 
القـــرارات يتـــم اتخاذهـــا بنـــاًء علـــى هـــذه 

المعطيات.
القـــرارات  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
واإلجـــراءات التي تم اإلعـــان عنها أمس 
تأتـــي مـــن منطلق اإليمان التـــام بالمجتمع 
الواعـــي الذي يشـــارك فـــي هـــذه القرارات 
انتشـــار  ومنـــع  احتـــواء  جهـــود  لتعزيـــز 
الفيروس، وأن هذه القرارات تأتي تأكيدا 
بالمكـــوث  االلتـــزام  ألهميـــة  وترســـيخا 
فـــي المنـــزل، والخـــروج فقـــط للحاجـــات 
المعيشـــية الضرورية، وتجنـــب االختاط 
والتباعـــد االجتماعـــي بمـــا يســـهم بشـــكل 
فاعل في احتواء ومنع انتشار الفيروس.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقده الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، 
مساء أمس، في مركز ولي العهد للبحوث 
الطبيـــة والتدريب بمستشـــفى قـــوة دفاع 
البحرين )المستشـــفى العسكري(، للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
الـــوزارة  أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأضافـــت 
مختلـــف  مـــع  جهودهـــا  فـــي  مســـتمرة 
الجهات ذات العاقـــة لتكثيف اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة الحتواء 
ومنع انتشار فيروس كورونا والتصدي له، 
والعمـــل بروح الفريق الواحد في مواجهة 

هذا التحدي والتغلب عليه.
وقدمـــت الصالـــح تعازيهـــا الحارة ألســـرة 
 51 العمـــر  مـــن  البالغـــة  المواطنـــة  وذوي 
عاًمـــا التـــي توفيـــت أمـــس، والتـــي كانت 
تعانـــي من أمراض وظروف صحية كامنة 
أخـــرى، وكانـــت إحـــدى الحـــاالت المصابة 
بالفيروس، معربًة عن تمنياتها من الجميع 
التقيـــد باإلرشـــادات الطبيـــة واإلجراءات 
الصالـــح  الوزيـــرة  وبينـــت  االحترازيـــة. 
أن الطاقـــة االســـتيعابية للعـــاج والعـــزل 
تغطـــي الجميـــع، والعاج متوفـــر بالمجان 
لجميـــع الحـــاالت القائمـــة مـــن المواطنين 
والمقيميـــن، وأنـــه اســـتجابة لطلـــب بعض 
المواطنين والمقيميـــن في الحصول على 
العـــاج من المستشـــفيات الخاصـــة، ومن 
منطلق الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، فإن 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع  الـــوزارة تقـــوم 
عـــدد مـــن المستشـــفيات الخاصـــة لتوفير 
العـــاج للحاالت القائمة، بحســـب المعايير 
مـــن  بذلـــك  يرغـــب  لمـــن  واالشـــتراطات 

المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر بالتعاون 
الســـتكمال  الخاصـــة  المستشـــفيات  مـــع 
اإلجراءات حسب االشتراطات والمعايير 
للبـــدء فـــي تقديـــم خدماتهـــا للمواطنيـــن 
تقديـــم  اســـتمرارية  مؤكـــدة  والمقيميـــن، 
بالمجـــان  العاجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
CO- (لهـــم، فيمـــا يتعلق بفيـــروس كورونا 

.)VID-19
وقالـــت الوزيـــرة إننـــا نثمـــن عالًيـــا جهـــود 
الكـــوادر الطبيـــة وما يقومون بـــه من دور 
ونقـــدر  للفيـــروس،  التصـــدي  فـــي  كبيـــر 
إخاصهـــم من أجل هذا الوطن بما يحفظ 

صحـــة وســـامة الجميـــع، كمـــا أننـــا نعتـــز 
بأبنـــاء المجتمـــع البحرينـــي الذيـــن أثبتوا 
وعيهـــم وقدرتهـــم علـــى مواجهـــة تحـــدي 
فيـــروس كورونا، ونفخـــر بتعاضد الجميع 

في محاربة الفيروس.
ووجهت الوزيرة الصالح شكرها وتقديرها 
إلى كل المواطنين على ما أبدوه من رغبة 
كبيـــرة في التطـــوع والوقوف مـــع الوطن 
التحـــدي، حيـــث شـــهدت  هـــذا  لمواجهـــة 
المنصة الوطنية للتطوع ارتفاعا متصاعدا 
فـــي أعـــداد المســـجلين، منذ اإلعـــان عن 
فتح بـــاب التطوع، والذي فاقت أعدادهم 

حتى يوم أمس 30 ألف متطوع.
اســـتدعاء  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
المتطوعيـــن مـــن أصحـــاب التخصصـــات 
الصحية ضمن المجموعة األولى، وبفضل 
تكاتـــف الجميـــع مـــن أبنـــاء الوطـــن، فـــإن 
المملكة ســـتتخطى التحديـــات كافة التي 
تمـــر بهـــا، وليـــس فقـــط فيـــروس كورونا، 
التعليمـــات  اتبـــاع  أهميـــة  علـــى  مشـــددة 
واالرشـــادات الصـــادرة مـــن وزارة الصحة 
حـــول طـــرق الوقايـــة مـــن الفيـــروس، بما 
يسهم في احتوائه ومنع انتشاره، ويحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
و أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي، بتوجيهـــات جالـــة الملـــك 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة  بإطـــاق 
بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي تأتي تحقيًقا 
لصالـــح  المســـتدامة  التنميـــة  لمســـاعي 
المواطنيـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملهـــا بمـــا يحافظ على 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أن  وأكـــد 
والســـياحة مســـتمرة في التنســـيق مع كل 
الجهـــات المعنية للتأكد مـــن توفر األغذية 
والسلع في الســـوق المحلية، واستمرارية 
الهايبرماركـــت والبقـــاالت  فتـــح محـــات 
والبـــرادات والمخابـــز ومواصلة أنشـــطتها 
المعتـــادة، وطمأن الوزيـــر الزياني الجميع 
بـــأن المخزون الغذائي فـــي المملكة وفير، 
وال داعي للتهافت على التخزين والشراء 
بكميـــات تفـــوق الحاجة، وجميـــع محات 
والبـــرادات  والبقـــاالت  الهايبرماركـــت 
والمخابـــز علـــى اســـتعداد كامـــل لتوصيل 
الطلبـــات في كل الظـــروف، كما أن حماية 
الـــدواء والغـــذاء هـــو أولويـــة دومـــا ويتم 

العمل على ضمان توفرهما للجميع.
ونـــوه وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
بأنـــه تعزيـــزا لجهود احتواء ومنع انتشـــار 
معاييـــر  تطبيـــق  وتعزيـــز  الفيـــروس 
التباعـــد االجتماعـــي فإنـــه ســـيتم إغـــاق 
مـــارس   26 مـــن  التجاريـــة  المحـــات  كل 
الجـــاري إلـــى 9 أبريـــل المقبـــل واالكتفـــاء 
بخدمـــة التوصيـــل فقـــط، ويســـتثنى مـــن 

والبقـــاالت  الهايبرماركـــت  محـــات  ذلـــك 
والبرادات والمخابـــز والصيدليات وفروع 
البنـــوك والمصـــارف، علـــى أن تعاود جميع 
المحـــات التجاريـــة فتـــح أبوابهـــا مجدًدا 
المقبـــل،  أبريـــل   23 لغايـــة  أبريـــل   9 مـــن 
وأكد الوزير اســـتمرار نشـــاط المطاعم عن 
والتوصيـــل  الخارجيـــة  الطلبـــات  طريـــق 
فقط، مشـــيرا إلى أن اإلجراءات التي يتم 
اتخاذها هي مؤقتة، وتأتي متماشـــية مع 
مســـتجدات احتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
ودعا الوزير جميـــع المواطنين والمقيمين 
إلـــى ضـــرورة المكـــوث فـــي المنـــزل قـــدر 
فـــي  إال  الخـــروج  وعـــدم  المســـتطاع، 
الحـــاالت المعيشـــية الضرورية فقط، فكل 
مواطـــن ومقيم مشـــارك فـــي تطبيق هذه 
اإلجراءات، عبر وعيه والتزامه بالقرارات 

والتعليمات.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أن  وأكـــد 
والســـياحة تواصـــل جهودهـــا التفتيشـــية 
لرصـــد المخالفيـــن بالتنســـيق مـــع الجهات 
عبـــر  التعـــاون  الجميـــع  وعلـــى  المعنيـــة، 
مراعـــاة  الصـــادرة  بالتعليمـــات  االلتـــزام 

للمصلحة الوطنية.
وقـــال الوزيـــر إن ما نمر بـــه جميًعا يحتاج 
إلـــى تكاتفنـــا ومواصلة عملنـــا بروح فريق 
الهـــدف  إلـــى  لنصـــل  الواحـــد  البحريـــن 

المنشود.
مـــن جهته، ثمن رئيس األمـــن العام رئيس 
اللجنـــة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق 
طـــارق الحســـن، توجيهـــات جالـــة الملك، 
ومتابعـــة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وتعليمات وزير الداخلية 
بـــن عبـــدهللا  الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
آل خليفـــة عـــن كل مســـتجدات الجهـــود 
CO- (الوطنيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا 

.)VID-19
وقـــال الحســـن إننا نقدر بـــكل فخر الحس 
الوطني الذي يتمتع به المجتمع البحريني 
الواعي في تعامله مع مقتضيات الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالـــم أجمـــع 
وليـــس البحريـــن فقـــط، منوهـــا بـــأن أبناء 
البحرين هم ركيزة النجاح، وبهم تتخطى 

المملكـــة كافـــة التحديـــات، وهو مـــا أثبته 
تعـــاون أبناء الوطن من خال رغبتهم في 

التطوع من أجل المملكة.
وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم التواصـــل اليـــوم مع 
العمـــل  فـــي  النضمامهـــم  المتطوعيـــن 
الميداني للقيام بأعمال التعقيم المختلفة، 
 10 مـــن  أكثـــر  إلـــى  العـــدد  حيـــث وصـــل 
آالف متطـــوع تقريًبـــا لهـــذه المهمـــة، كمـــا 
أن عمليـــات التطهيـــر والتعقيم المســـتمرة 
تســـهم فـــي المحافظـــة بشـــكل كبيـــر على 
احتـــواء ومنع انتشـــار الفيـــروس، موجها 
شـــكره إلى جميع المتطوعيـــن، فهم اليوم 
للبحريـــن  وحبهـــم  وعطائهـــم  بمبادرتهـــم 
قدمـــوا أجمـــل صـــور التفانـــي مـــن أجـــل 
الوطـــن، وال بـــد لـــكل مواطـــن ومقيـــم أن 
يتحمـــل المســـؤولية لعبـــور هـــذا المنحنى 

بأقل آثار ممكنة.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي أعلـــن الحســـن 
عـــن قـــرار بمنـــع التجمعـــات ألكثـــر مـــن 5 
أشـــخاص فـــي األماكـــن العامـــة، وســـيتم 
خـــال  مـــن  مشـــددة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
تطبيـــق القانـــون علـــى من يخالـــف القرار، 
إضافـــة إلـــى منـــع التجمعـــات بالمتنزهات 
أن  علـــى  مشـــددا  العامـــة،  والســـواحل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر  هـــذه 
الوقائيـــة التـــي يتم اتخاذهـــا تأتي حماية 
للمجتمـــع، وأن شـــرطة المجتمع مســـتمرة 
فـــي حماتها التوعوية بعدة لغات لتوعية 
أفراد المجتمع بضـــرورة اتباع اإلجراءات 
وتجنـــب التجمعـــات، وحثهـــم علـــى اتباع 

التعليمات لحفظ سامة الجميع.
وأشار الحســـن إلى أن التعاون مستمر مع 
كل الجهات لتنفيـــذ القرارات واإلجراءات 
الصناعـــة  وزارة  ومنهـــا  االحترازيـــة، 
والتجـــارة والســـياحة، وذلـــك فـــي إطـــار 
العمل المشـــترك لتحقيق هدف واحد وهو 
الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.
المواطنيـــن  لجميـــع  دعوتـــه  وجـــدد 
عـــن  االبتعـــاد  بضـــرورة  والمقيميـــن 
الشـــائعات، مؤكـــدا أن الجهـــود اإلعاميـــة 
المبذولـــة تســـهم مـــن خـــال مـــا تبثـــه من 
معلومات ليكون الجميع في قلب الحدث، 
فالجهـــات الرســـمية ال تألو جهًدا في نشـــر 
كل المســـتجدات على مواقعها الرســـمية، 

مشددا على أهمية استقاء المعلومات من 
هذه المصـــادر كونها متاحة للجميع، وقال 
إن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودها بروح 
الفريـــق الواحد لمواجهة فيـــروس كورونا 
والتصـــدي لـــه بمـــا يحفظ صحة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وأكـــد 
الفريـــق  وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونا المقدم 
طبيب مناف القحطاني أن مملكة البحرين 
مســـتمرة فـــي تعاونها مع منظمـــة الصحة 
العالميـــة، ضمن جهودهـــا المتواصلة على 
فيـــروس  لمكافحـــة  األصعـــدة  مختلـــف 
كورونا، حيث انضمت المملكة في تجربة 
اختبار التضامن كأول دولة عربية لتجربة 
أول دواء لفيـــروس كورونـــا، وهـــو دليـــل 
علـــى أن المملكـــة مســـتمرة فـــي مواجهـــة 
تحـــدي فيـــروس كورونـــا الحتوائـــه ومنع 
انتشـــاره، بمـــا يســـهم فـــي إيجـــاد الـــدواء 
الفّعـــال للقضـــاء علـــى الفيـــروس ويحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأشـــار القحطاني إلـــى أن منظمة الصحة 
العالميـــة أشـــادت باإلجـــراءات اإلضافيـــة 
التـــي اعتمدتهـــا مملكة البحريـــن الحتواء 
تعزيـــز  ومنهـــا  الفيـــروس،  انتشـــار  ومنـــع 
إجـــراءات عـــدم المخالطـــة، وتنفيـــذ آليـــة 
لمعرفـــة تفاصيـــل أثر المخالطيـــن وأماكن 
تواجدهـــم، ومحاولـــة الوصـــول إليهم في 
ســـامة  علـــى  المناســـب حفاًظـــا  الوقـــت 
الجميـــع. وعـــن الحاالت القائمـــة بفيروس 
كورونا بين القحطاني أن األعداد ما تزال 
في وضعهـــا الطبيعي، إذ بلـــغ العدد الكلي 
للحـــاالت القائمـــة حتـــى أمـــس 183 حالة، 
كما أن جميع الحاالت مســـتقرة باســـتثناء 
3 حـــاالت فقط هي تحت العناية، وتعافي 
149 حالـــة وخروجهـــم مـــن مراكـــز العزل 
والعاج، وخروج 250 شـــخًصا من الحجر 
الصحـــي االحترازي بعد اســـتكمالهم فترة 
الــــحجر الازمة، كما تم إجراء فحوصات 
المتعافيـــن  خلـــو  مـــن  للتأكـــد  مختبريـــة 
والخارجين كافة مـــن الحجر الصحي من 

الفيروس.
آليـــة  ضمـــن  أنـــه  إلـــى  القحطانـــي  ونـــوه 
معرفـــة تفاصيل أثـــر المخالطين فإنه يتم 
تحديث جميع الحاالت المخالطة وأماكن 

تواجدها، وذلك عبـــر موقع وزارة الصحة 
فـــور توفـــر المعلومـــات الازمـــة الطـــاع 
الجميـــع على أماكـــن تواجد هذه الحاالت، 
بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين وعائاتهم.
وكشف أنه سيتم تخصيص مركز البحرين 
مركـــزا  والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
لفحـــص فيـــروس كورونا، والذي يشـــتمل 
على قاعـــة لاســـتقبال والتصنيف وثاث 
قاعـــات كبيـــرة وصيدليـــة وغرفـــة للعاج 
الســـريع، حيث ســـتخصص القاعة األولى 
للفحـــص فقط، وهـــي للحـــاالت المخالطة 
بـــدون أعـــراض، وتحـــوي أكثـــر مـــن 400 
كرســـي لانتظـــار مـــع مرفقاتهـــا الصحية، 
أمـــا القاعـــة الثانيـــة فســـيتم تخصيصهـــا 
للفحـــص وانتظار النتيجـــة وهي للحاالت 
المخالطـــة مـــع وجـــود األعـــراض، وتحوي 
لانتظـــار، و250  كرســـي   400 مـــن  أكثـــر 
سريًرا للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام 
مـــع مرفقاتهـــا الصحية، أما القاعـــة الثالثة 
فهـــي مخصصـــة أيضـــا للفحـــص وانتظار 
النتيجة، وهـــي للحاالت القادمة من مطار 
البحريـــن الدولي مع وجـــود األعراض بها، 
وتتضمـــن أكثر مـــن 400 كرســـي لانتظار 
و250 ســـريًرا للحاجة مع أماكن مخصصة 
للطعام مع مرفقاتها الصحية.أما بالنســـبة 
آللية فحص المخالطين بين القحطاني أن 
هنـــاك ضوابط معينـــة لمتابعة المخالطين، 
تتم بحســـب األســـس والضوابـــط العلمية 
والمعاييـــر الدوليـــة المحـــددة، عـــن طريق 
وتتبـــع  برصـــد  يقـــوم  متخصـــص  فريـــق 
الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا، حيـــث تـــم 
تصنيـــف آليـــة الفحص إلى حـــاالت قادمة 
من الخارج، وحاالت صادرة من مخالطين 
من الخارج ومخالطيهم، وحاالت إيجابية 

من غير معرفة مصدر الفيروس.
ولفـــت إلـــى أنه منـــذ اإلعان الرســـمي عن 
الحـــاالت المخالطة لحالـــة قائمة بفيروس 
كورونـــا فـــي 19 مـــارس الجـــاري، فقد تم 
فحـــص جميـــع المخالطيـــن لهـــذه الحالـــة، 
 4 خـــال  وذلـــك   ،1922 والبالـــغ عددهـــم 
أيـــام، وتم رصـــد 31 حالـــة إيجابية فقط، 
ومـــا يزال العمل مســـتمًرا في تتبع حاالت 

المخالطين المشتبه بإصابتهم.
المواطنيـــن  ننصـــح  القحطانـــي  وقـــال 
والمقيميـــن المبـــادرة باالتصـــال فـــي حال 
مخالطتهـــم لحالـــة قائمة إيجابيـــة، حيث 
باالتصـــال  المختـــص  الفريـــق  ســـيقوم 
باألشـــخاص المخالطيـــن حســـب تصنيف 

آلية فحص المخالطين.
وأكـــد أهميـــة الحـــد مـــن انتشـــار الحاالت 
داخلًيا، وذلك باتباع نصائح وزارة الصحة 
بخصـــوص الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، 
فـــي   444 بالرقـــم  باالتصـــال  والمبـــادرة 
حالة االشـــتباه أو مخالطـــة حالة إيجابية، 
والمكـــوث فـــي المنـــزل واتبـــاع التعليمات 
الصـــادرة، كمـــا ويتوجـــب على كبار الســـن 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن تتجـــاوز أعمارهم 
70 عاًما وما فوق والحوامل واألشـــخاص 
ذوي المناعـــة الضعيفـــة بتجنـــب مخالطة 

اآلخرين قدر اإلمكان.

وزيرة الصحة تتحدث في المؤتمر 

إلــى 9 أبريــل واالكتفــاء بخدمــة التوصيــل إغــالق المحــالت التجاريــة مــن 26 مــارس 

الصالح: الطاقة االستيعابية للعزل تغطي الجميع والعالج بالمجان

بدور المالكي من الرفاع | تصوير أيمن يعقوب

الحسن: منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص في 
األماكن العامة.. وإجراءات مشددة للمخالفين

الزياني: استمرارية فتح الهايبرماركت والبرادات 
والمخابز ومواصلة أنشطتها المعتادة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتكماال لما جاء في المؤتمر الصحافي، الذي عقد مســـاء أمس بشأن الجهود الوطنية 
المبذولـــة للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، أكد رئيس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، أنه في إطار أداء الدوريـــات األمنية للواجبات والمهمـــات المنوطة بها، 
ومـــا يتعلق بالتدابير االحترازية المعمول بها، في هذا الشـــأن، ســـيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية المقررة، حيال أي تجمع يزيد عن خمســـة أشـــخاص في األماكن العامة، ومنها 
على ســـبيل المثال ال الحصر األســـواق والمتنزهات والسواحل العامة، الفًتا إلى ضرورة 
تـــرك مســـافة بين كل شـــخص وآخـــر، ال تقل عن متـــر واحد، بما يضمن ســـامة الجميع. 

يذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة، تشـــير إلى معاقبة كل شـــخص امتنع عن 
تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشـــار المرض بالحبس مدة ال تقل عن ثاثة أشـــهر وبغرامة ال 
تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن 
مديريات الشرطة بالمحافظات، ممثلة بشرطة خدمة المجتمع، نظمت حمات توعوية 
باســـتخدام عدة لغات، بهدف توعيـــة أفراد المجتمع والجاليـــات األجنبية بأهمية اتباع 
اإلجراءات واإلرشـــادات وتجنب التجمعات. وأهـــاب رئيس األمن العام بكل المواطنين 
والمقيميـــن، االلتـــزام بالتعليمـــات واإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازية، مـــع التأكيد على 

اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

عقوبـــة المخالفيـــن الحبـــس 3 أشـــهر وغرامـــة تصـــل إلـــى 10 آالف دينـــار
إجراءات حيال أي تجمع يزيد عن 5 أشخاص باألماكن العامة



قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاصـــر أبـــرز الزعمـــاء العـــرب المؤثريـــن 
وتميـــز باتصاله السياســـي الوثيق بالملك 
المغربي الراحل الحسن الثاني طيب هللا 
ثـــراه الذي تباحـــث معه في أكثـــر قضايا 
الوطـــن العربـــي حساســـية لـــدى إشـــغاله 
منصـــب ولي عهد البحريـــن والقائد العام 
لقـــوة دفاعها ويتميـــز بمعرفته الواســـعة 
بأكثـــر قضايـــا المنطقة العربيـــة والمملكة 

المغربية حساسية.
جـــاء ذلـــك فـــي خضـــم إعـــالن الباحـــث 
نـــوح خليفة عـــن إنتاجه العلمـــي الجديد 
الصورة اإلعالمية المتبادلة بين البحرين 
والمغرب الذي يخوض في حسم مراحل 

معلومـــات  ويتضمـــن  النهائيـــة  إنتاجـــه 
معمقـــة عن االمتـــداد التاريخي للعالقات 
بين البلديـــن والتطور التاريخي المعاصر 
في العالقات بين المملكتين الشـــقيقتين 
وقضايـــا التضامـــن التـــي تشـــغل عاهلـــي 
المملكتين واعدا بإنتاج سنوي في مجال 
الصـــورة اإلعالمية المتبادلـــة بين مملكة 
البحريـــن ودول العالـــم اعتـــزازا واحتفاء 
حضـــرة  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل  بجهـــود 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة وجهوده التكاملية مع العالم.
شـــهد  الملـــك  أن جاللـــة  الباحـــث  وذكـــر 
مباحثـــات بين البحريـــن والمغرب عقدت 
فـــي العـــام 1976م بيـــن األميـــر الراحـــل 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة  الشـــيخ عيســـى 
ورئيـــس وزراء المملكـــة المغربيـــة آنذاك 

أحمـــد عصمـــان تناولـــت رؤيـــة المغـــرب 
للواقـــع العربـــي وكذلـــك قضايـــا تســـوية 
جاللتـــه  وحنكـــة  اســـبانيا،  مـــع  الحـــدود 
السياســـية تمتـــد منـــذ عهـــد المغفـــور لـــه 
أمير البحرين الراحل الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة الذي تســـلم في عهده 
مســـئوليات سياســـية وعســـكرية كبيرة، 
أهلتـــه لفتـــح عالقات واســـعة مـــع زعماء 

الوطن العربي.
وذكر أن ملك المغرب الحسن الثاني كان 
قـــد اســـتقبل ملـــك البحريـــن عندمـــا كان 
يشـــغل منصب ولـــي العهد والقائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالربـــاط فـــي عام 
1997 وأشـــاد بعـــد لقـــاءه بملـــك المغرب 
الحســـن الثاني بروابـــط التقدير والمودة 
العميقـــة واالحترام المتبـــادل التي تربط 

بيـــن قائـــدي البلدين والشـــعبين منذ بدء 
مســـيرتهما المشـــتركة علـــى درب التقدم 
التضامـــن  حركـــة  إطـــار  فـــي  والنهضـــة 
العربـــي واإلســـالمي التـــي أكـــد أنـــه كان 
للمملكة المغربية ولجاللة الملك الحســـن 
الثانـــي أبـــرز األدوار في رعايتهـــا ودفعها 
إلـــى األمـــام. كمـــا اســـتقبل جاللـــة الملك 
لدى إشـــغاله منصب نائـــب أمير البحرين 
مبعـــوث الملك الحســـن الثانـــي الذي بين 

وجهة نظره حيال التطورات العربية.
وقال إن الوثائق التاريخية بينت أن وقع 
نبـــأ وفـــاة الزعيـــم الراحل الملك الحســـن 
الثانـــي لـــم يكن أمـــرًا هينًا علـــى البحرين 
فقـــد تلقت مملكة البحريـــن ذلك النبأ في 
عهـــد جاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة بتأثر كبير وشـــارك ملك البحرين 

فـــي مراســـم تشـــييع جثمـــان المغفـــور له 
ملـــك المغـــرب الراحـــل الحســـن الثانـــي، 
وأمـــر بأن يعطل العمـــل بأجهزة الحكومة 

وتنكس األعالم على مؤسساتها 7 أيام.

وأضـــاف إن األمـــة األمـــة العربية ودعت 
فـــي العـــام 1999م قائديـــن غيورين على 
األمـــة العربية لكن مـــداد الزعيمين الملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي واألميـــر الراحل 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة المتضمن 
العالقـــات البحرينيـــة المغربية المتطابقة 
العربيـــة االســـتراتيجية  القضايـــا  حيـــال 
ظل ماثال باســـتمرار من خـــالل العالقات 
المعاصـــرة بيـــن الملك حمد بن عســـى آل 
خليفـــة والملـــك محمـــد الســـادس وأفـــرز 
ذلك عالقات متقدمة بين العاهلين وفور 
إعتالء الملكين عرش الحكم في بلديهما 
اســـتأنفا تأكيداتهـــا علـــى العمـــل العربـــي 
المشترك. فقد سارع الملكان بعد توليهما 
عرشـــيهما بإعـــالن تطابق وجهـــات النظر 
بين البلدين في مختلف القضايا العربية.

لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  أكـــدت 
اإلنســـان المحاميـــة دينا اللظـــي إلى أهمية 
االستمرار في تطوير الخدمات االلكترونية 
المتصلـــة بالقضاء ومنهـــا التقاضي عن بعد 
تحســـبًا لحـــاالت الطـــوارئ التـــي يمـــر بهـــا 
العالـــم والتأكيـــد علـــى أهميـــة االســـتفادة 
مـــن التكنولوجيـــا وتوظيفهـــا كمـــا يحصـــل 
اليـــوم مـــع انتشـــار فايـــروس كورونـــا على 
المســـتوى العالمـــي مما تســـبب فـــي تعطل 
والقضائيـــة  والتعليميـــة  الصحيـــة  الحيـــاة 
وشـــؤون الحياة العامة، مشـــيرة إلى أهمية 
دراســـة هـــذا المقترح للحفـــاظ على حقوق 
المستفيدين والمتقاضين بتوفير الضمانات 
القانونيـــة الســـليمة لـــكل المتقاضيـــن لـــدى 
الجهـــات ذات الصلة، واعتماد التقاضي عن 
بعـــد أســـوة بأهمية تطويـــر التعليم عن بعد 
في المســـتقبل بصـــورة مثلـــى ال تؤثر على 

حق المواطن في الحصول على التعليم. 

ولفتـــت إلـــى أهمية االســـتفادة مـــن األزمة 
الحالية لتسريع الخطوات لتفعيل التقاضي 
والتعليـــم عـــن بعد وســـوف يؤســـس العمل 
والجهـــود الحاليـــة إلـــى تكويـــن الخبـــرات 
وتســـهيل اإلجـــراءات وتذليـــل الصعوبـــات 
وتأهيـــل العامليـــن فـــي المجـــال القضائـــي 
األزمـــات  وقـــت  فيهـــا  للعمـــل  والتعليمـــي 
والكـــوارث مـــع أهميـــة اســـتمرار التقاضـــي 
عـــن بعد بشـــكل مســـتمر. وأشـــارت إلى أن 
مســـتوى الخدمات االلكترونيـــة في مملكة 
البحريـــن متطـــور ومتقـــدم علـــى كثير من 
دول المنطقـــة، وغالبيـــة الخدمـــات تتوفـــر 
إلكترونيـــًا لذلك فإن توجيهات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة بتطبيق نظام العمل من المنزل لألم 
العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة دليـــل اهتمـــام ورعايـــة ملكيـــة 
بـــاألم البحرينيـــة التـــي تســـاهم فـــي بنـــاء 
الوطـــن والدفـــع بعجلة التنمية والمشـــاركة 

الفاعلـــة فـــي تحقيـــق إنجـــازات بـــارزة في 
جميـــع المجـــاالت، مؤكدة أن هـــذه الخطوة 
تعـــزز حقـــوق المـــرأة ويتيـــح لهـــا المجـــال 
األكبـــر لالهتمـــام بأبنائها في فتـــرة تعطيل 
الدراســـة في الجامعات والمدارس ورياض 
األطفـــال، والصعوبات التي واجهتها المرأة 
في الفتـــرة األخيرة نتيجة عدم تمكنها من 

توفيـــر الرعايـــة والعمـــل في الوقت نفســـه 
مما تســـبب في ضغط نفســـي كبير.  وقالت 
اللظـــي إن توجيهـــات جاللـــة الملـــك راعت 
الجانب اإلنســـاني في صـــورة تعكس قربه 
احتياجاتهـــم  ومراعـــاة  المواطنيـــن  مـــن 
لـــكل  الحثيثـــة  ومتابعتـــه  ومتطلباتهـــم، 
مستجدات األمور، والتميز عن باقي الدول 
بقرارات تحمل الطابع اإلنساني الذي يؤكد 
اهتمام مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك 
فـــي حقوق اإلنســـان وتقديم ما هو أســـمى 
وأعلـــى مـــن المبـــادئ العالميـــة بتوجيهـــات 
ملكيـــة ســـامية نابعة من حكمتـــه في إدارة 
شؤون البالد ومتصلة في العمق البحريني 

وأصالته.  
لدعـــم  الحكوميـــة  خطـــوات  بال وأشـــادت 
القطاع الخـــاص من خالل الحزمـــة المالية 
دينـــار  مليـــار   4.3 ـــة  بقيم واالقتصاديـــة 
انتشـــار  ســـات  ا ك ع ان لمعالجـــة  وأهميتـــه 

الفايروس عالميًا.
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االستفادةمناألزماتلتعزيزخبراتالعملعنبعد
ـــزل يراعـــي الحـــق اإلنســـاني اللظـــي: التوجيـــه الملكـــي بعمـــل األم فـــي المن

دينا اللظي

نوح خليفة

المنامة-مركزالمنامةلحقوقاالنسان

المنامة-وزارةاألشغالوشؤونالبلديات

أكد وكيـــل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
ابـــو  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تبـــذل قصـــارى  الوكالـــة  الفتـــح، أن 
جهدهـــا لضمان عـــدم تأثر الخدمات 
اإلجـــراءات  جـــراء  تقدمهـــا  التـــي 
االســـتثنائية في البالد لمنع انتشـــار 
مـــن  انطالقـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
توجيهـــات وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

عصام خلف.
فـــي  اجتماعـــه  أثنـــاء  ذلـــك  وجـــاء 
مكتبـــه بالبديع مع مدير إدارة تقنية 
المعلومـــات بديـــوان الـــوزارة محمد 

ابوحسان.
وجـــرى فـــي االجتماع بحث الســـبل 
الكفيلة بتسهيل العمل عن ُبعد ضمانا 
لسالمة الموظفين والمراجعين، كما 
تم بحـــث الجوانب التقنيـــة الالزمة 

الستمرار عجلة العمل عن ُبعد.

“البلديات”:تسهيلالعملعنُبعد

المنامة-وزارةاألشغالوشؤونالبلديات

أكد وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة 
أن الوزارة مســـتمرة فـــي إجراءاتها 
قانـــون  مـــواد  لتطبيـــق  العمليـــة 
النظافة العامة رقم 10 لســـنة 2019 
الصـــادر مـــن لـــدن صاحـــب الجاللة 
الملـــك وذلـــك بعـــد إقـــرار الالئحـــة 
التنفيذيـــة للقانـــون وصدورهـــا من 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
وأشـــار  العمرانـــي.  والتخطيـــط 
إلـــى أن الـــوزارة اتخـــذت عـــددا من 
اإلجـــراءات من خـــالل فريق العمل 
المختـــص الـــذي تم تشـــكيله لتنفيذ 
القانـــون، مبينـــا أن اســـتكمال البنية 
اإلجرائية الالزمة سواء مع الجهات 
الحكومية ذات العالقة سيسهم في 
سرعة تنفيذ مواد القانون بما يسهم 

في خلق بيئة صحية ونظيفة”.
وأوضـــح أن فريـــق العمـــل المعنـــي 
إدارة  مـــع  عمـــل  اجتماعـــات  عقـــد 
وزارة  فـــي  الصناعيـــة  المناطـــق 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إلـــى جانـــب االجتمـــاع مع الشـــؤون 
القانونيـــة بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور 
وكذلـــك تـــم التنســـيق مـــع المجلس 

األعلى للبيئة”.

وأكـــد ربـــط المخالفـــات المنصوص 
عليهـــا فـــي قانـــون النظافـــة العامة 
رقـــم 10 لســـنة 2019 فـــي النظـــام 
اإللكترونـــي؛ لرصـــد المخالفـــات بما 
يمكن من رصدها بسرعة، كما يمكن 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  اســـترجاعها 
وتـــم  تجاههـــا،  الالزمـــة  القانونيـــة 

التنسيق مع النيابة العامة”.

التنسيقمعالجهاتالحكوميةلتطبيق“النظافة”

مناقشة“التطوعلخدمةاألمنالعام”
ــد مـــن الـــدراســـة ــزي ــم ــى مــــواد وإرجــــــاء أخــــرى ل ــل ــة ع ــق ــواف ــم ال

أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  النـــواب 
اجتمعـــت،  اللجنـــة  أن  البوعينيـــن 
صبـــاح أمـــس، مـــع وفـــد مـــن وزارة 
الداخليـــة؛ لمناقشـــة مشـــروع قانون 
بشـــأن التطـــوع لخدمـــة األمـــن العام 
المرافـــق للمرســـوم رقـــم )41( لســـنة 

.2019
وذكر النائب السيســـي أن المشـــروع 
بقانون شهد مناقشـــة مستفيضة مع 
ممثلـــي الـــوزارة، واســـتعراض مـــواد 
المشروع كافة، حيث خلصت اللجنة 
المـــواد،  للتصويـــت علـــى عـــدد مـــن 
فيمـــا أرجـــأت البـــت في مـــواد أخرى 

الجتماعـــات مقبلـــة لمزيد من البحث 
والدراسة.

وأشـــار إلـــى أن المشـــروع يهدف إلى 
تنظيـــم أحـــكام التطـــوع االختيـــاري 
لخدمة األمن العام، وتفعيل الشراكة 
المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشـــاركة 

الجهـــود األهليـــة فـــي خدمـــة األمـــن 
العام.

 24 مـــن  القانـــون  مشـــروع  ويتألـــف 
مـــادة، تجيـــز لـــوزارة الداخلية قبول 
المتطوعيـــن للعمل فـــي خدمة األمن 
العام دعًما لقوات األمن ومســـاندتهم 

فـــي أداء واجباتهـــم ومســـؤولياتهم 
بدافـــع الـــوالء واالنتماء الـــى الوطن 
المجتمعيـــة  بالشـــراكة  واإليمـــان 
المشـــتركة؛  الجماعيـــة  والمســـؤولية 
واســـتقرار  أمـــن  علـــى  للمحافظـــة 
والممتلـــكات  األرواح  وحمايـــة 
والمحافظة على مقدرات الوطن وما 

تحقق من منجزات ومكتسبات.
يعـــزز  بقانـــون  المشـــروع  أن  وأكـــد 
الـــدور المجتمعـــي في حمايـــة األمن 
واالستقرار، في ظل التطورات التي 
تتطلـــب  والتـــي  المنطقـــة،  تشـــهدها 
تكثيـــف الجهود لحمايـــة أمن الوطن 
مشـــيدا  منجزاتـــه،  علـــى  والحفـــاظ 
بجهـــود وزارة الداخليـــة فـــي تعزيـــز 

أمن واستقرار مملكة البحرين.

جانب من االجتماع

القضيبية-مجلسالنواب

الشيخ محمد بن أحمد

محمد بن أحمد: 
نقلة نوعية في 
المحافظة على 

البيئة وصحة اإلنسان
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المنامة-وزارةالداخلية

في إطار خطة شـــؤون الجنسية 
بتعزيـــز  واإلقامـــة  والجـــوازات 
مـــن  للحـــد  الوطنيـــة؛  الجهـــود 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
والحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، أعلنـــت 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون 
واإلقامـــة أنـــه ابتداء مـــن اليوم 
ســـيكون  الجـــاري  مـــارس   23
فـــي  الخدمـــات  تقديـــم  متاًحـــا 
كافة مراكز الخدمة من الســـاعة 
الثامنـــة صباحـــا وحتـــى الثانيـــة 
أنـــه  إلـــى  اإلشـــارة  مـــع  ظهـــًرا. 
اعتبـــارا مـــن يـــوم غـــد الثالثـــاء 
ســـتقدم إدارة الجـــوازات جميع 
خدماتها في فرع مدينة عيسى 
فقط حســـب األوقـــات المذكورة 
أعاله، ويستثنى من ذلك خدمة 
التـــي  الســـفر  جـــواز  اســـتبدال 

ســـتتوفر عبـــر موقـــع الحكومـــة 
www.bah� فقـــط  االلكترونيـــة 
rain.bh، وفي حال عدم استالم 
الجـــوازات الجاهـــزة قبـــل يـــوم 
الثالثـــاء، فســـيتم تســـليمها في 

فرع مدينة عيسى.
الجنســـية  شـــؤون  وتذكـــر 
والجـــوازات واإلقامـــة أن جميع 
المعلومـــات متوفرة عبر موقعها 
www.npra.gov. اإللكترونـــي 
العمـــالء  جميـــع  وبإمـــكان   ،bh
اإلطـــالع عليها دون الحاجة إلى 

الحضور الشخصي.
الجنســـية  شـــؤون  وتهيـــب 
والجـــوازات بالمواطنيـــن زيـــارة 
الحـــاالت  فـــي  الخدمـــة  مراكـــز 
الطارئـــة فقـــط مع ضـــرورة عدم 
المرافقين واألطفال؛  اصطحاب 

حفاظا على الصالح العام.

الخدماتمتاحةبمراكز“الجوازات”اعتباًرامناليوم “التخطيط”:حزمةمنالمشاريعالمستقبليةفيطورالتنفيذ
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أعلنـــت 
العمرانـــي عـــن البـــدء فـــي تنفيـــذ عـــدد 
مـــن المخططـــات التـــي تصب فـــي إطار 
تحقيـــق المزيـــد مـــن التطـــور واالرتقاء 
بمشـــاريع التنمية الحضرية في المملكة 
الـــوزراء  مجلـــس  موافقـــة  بعـــد  وذلـــك 
ألغـــراض  االســـتمالك  علـــى  الموقـــر 
التخطيـــط وإعـــادة التخطيـــط في عدد 
من المخططـــات التفصيلية الواقعة في 
مناطـــق مختلفـــة وفقـــًا لقـــرارات مبنية 
مســـتفيضة  تفصيليـــة  دراســـات  علـــى 
وبإشـــراف ومتابعـــة وتوجيـــه مـــن قبل 
اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وذلـــك طبقًا لإلجـــراءات التي 

نـــص عليهـــا قانـــون اســـتمالك العقارات 
للمنفعـــة العامة رقـــم )39( لســـنة 2009، 
األمـــر الـــذي ســـيّمكن الهيئة مـــن تطوير 
عدد من المناطق والمساهمة في تأهيل 
وتوفيـــر مختلـــف أنواع البنيـــة التحتية 
وتزويـــد المناطـــق بالخدمـــات المطلوبة 
بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات الخدميـــة 
المخطـــط  وتوصيـــات  أهـــداف  حســـب 
االســـتراتيجي الهيكلـــي الوطني لمملكة 

البحرين 2030. 
وبهـــذا الصـــدد، أكدت نـــوف عبدالرحمن 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  جمشـــير 
أن  العمرانـــي،  والتطويـــر  التخطيـــط 
موافقـــة مجلـــس الـــوزراء الموقـــر على 
االســـتمالك هي خطـــوة إيجابيـــة للدفع 
بعجلـــة التنميـــة لألمـــام، ويســـاهم فـــي 
تنفيـــذ المخططات القائمـــة على تطوير 
البنيـــة التحتية وتزويد شـــتى  المناطق 

بالخدمات الالزمـــة وذلك لصالح الوطن 
والمواطـــن، كمـــا يدفـــع بعجلـــة التنميـــة 
للرؤيـــة  تحقيقـــا  لألمـــام  االقتصاديـــة 
االقتصاديـــة 2030، مؤكـــدة في الوقت 
ذاتـــه أن الهيئـــة وبالتنســـيق مـــع وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي فـــي طـــور االنتهاء مـــن وضع 
إطار تنظيمي لعملية تنفيذ المخططات 
بحســـب أولوية التنفيـــذ ومراحل العمل 
المطلوبة، مثّمنة جهود ومساعي سعادة 
المهندس عصام بـــن عبدهللا خلف وزير 
األشـــغال وشـــئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي فـــي إطـــار التعـــاون والتكامل 

بين الجهتين.
   وقدمت نوف جمشـــير شـــكرها لجهود 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  ودعـــم 
التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي 
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة نائب 

رئيس مجلس الوزراء، والتي تعمل على 
تعزيز التنســـيق والمتابعة بين الوزارات 
والجهات الحكومية في مملكة البحرين 
بهـــدف رفع كفـــاءة المشـــاريع وخدمات 
تطويـــر  واســـتكمال  التحتيـــة  البنيـــة 
قطاع البناء والتشـــييد على نحو يسهم 
الجاذبـــة  البيئـــة  توفيـــر  مواصلـــة  فـــي 

لالستثمار.
المحليـــة  الجهـــود   وبيّنـــت أن تنســـيق 
والتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة 
لتنفيـــذ المخططات سيســـاهم بال شـــك 
في االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 
التـــي  المناطـــق  للمواطنيـــن فـــي كافـــة 
ســـيتم تخطيطهـــا أو إعـــادة تخطيطهـــا 
مـــن منطلـــق رؤيـــة تكامليـــة يتـــم فيهـــا 
مراعـــاة التنميـــة المســـتدامة والخطـــط 
االســـتراتيجية الـــواردة فـــي المخطـــط 

الهيكلي الوطني لمملكة البحرين.

المنامة-بنا



المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لمديرية شرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة بأن شـــرطة 
المديريـــة ألقت القبـــض على عدد 
مـــن المشـــتبه بســـرقتهم مواشـــي، 
تقـــدر قيمتهـــا بأكثـــر مـــن 4 آالف 
دينار مـــن إحدى المـــزارع بمنطقة 
البر )حفيـــره( وإخفائها في مزرعة 

أخرى.
وأوضـــح أن المديرية، وإثر تلقيها 
قامـــت  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  بالغـــا 

بمباشرة عمليات البحث والتحري، 
التي أســـفرت عن تحديـــد هويات 
المشـــتبه بهم والقبـــض عليهم، كما 
تم ضبط عدد من رؤوس الماشية 

المسروقة.
لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة إلى 
أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمـــة وإحالـــة القضيـــة للنيابـــة 

العامة.

القبض على مشتبه بسرقتهم مزرعة بمنطقة البر

local@albiladpress.com11

شاب يلقي مسيل دموع على 4 جالسين في “بسطة”
ــار ــ ــن ــ دي  200 ــه  ــ ــرم ــ ــغ ــ وت عــــامــــا  تـــســـجـــنـــه  ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ

حبســـت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
األولى شابا لمدة ســـنة واحدة؛ بعدما 
رمى علـــى أربعة أشـــخاص طلقة غاز 
مســـيل للدمـــوع، إذ حضـــر بســـيارته 
أثناء جلوســـهم في “بســـطة” بمنطقة 
العكـــر الغربـــي ورماهـــا ناحيتهم والذ 
بالفرار وتســـبب باختناقهم، كما أمرت 

بتغريمه مبلغ 200 دينار.
وقالـــت المحكمـــة إنه ونظـــرا لظروف 
أخـــذت  فإنهـــا  ومالبســـاتها  الدعـــوى 
المتهم بقســـط مـــن الرأفة عمال بحقها 
المخـــول لها بمقتضـــى المادة )72( من 

قانون العقوبات.
وتعـــود التفاصيـــل إلـــى أن بالغـــا كان 
قـــد ورد لمركـــز شـــرطة ســـترة، أبلـــغ 
بـــه أحـــد المجنـــي عليهـــم، مفـــاده أن 

شـــخصا مجهـــوال حضـــر بســـيارة “فل 
رايبون” وفتـــح النافذة وألقى ناحيته 
وأصدقائـــه الثالثـــة حـــال تواجدهـــم 
فـــي “بســـطة” بمنطقـــة العكـــر الغربـــي 
طلقة مســـيل للدموع والذ بالفرار من 

الموقع، وأنهم لـــم يتمكنوا من معرفة 
عـــدد المتواجديـــن بالســـيارة أو حتى 
التقـــاط رقـــم لوحتهـــا بســـبب الدخان 
لـــم  أنهـــم  مؤكـــدا  حولهـــم،  الكثيـــف 
يتضرروا جسديا سوى أنه تسبب لهم 

بحالة من االختناق والكحة الشديدة.
وبفحـــص الخاليا البشـــرية المرفوعة 
ثبـــت بتقريـــر المختبـــر  الطلقـــة،  مـــن 
كانـــت  والتـــي  العينـــات  أن  الجنائـــي 
عبـــارة عـــن بقايـــا طلقـــة مســـيل الغاز 
مســـيل للدموع، تشـــير إلى أن المتهم 
خليـــط  مصـــادر  أحـــد  صاحـــب  هـــو 
الخاليـــا البشـــرية المرفوعـــة منها بعد 
التعـــرف علـــى حمضـــه النـــووي حـــال 
كونه موقوًفا على ذمة قضية أخرى.

العامـــة  النيابـــة  أحالتـــه  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 
23 يونيـــو 2018، حـــاز الطلقة المبينة 
النـــوع والوصف والتي تســـتخدم في 
الســـالح النـــاري المبيـــن بالتقريـــر من 
دون الحصول علـــى الترخيص الالزم 

من وزارة الداخلية.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس المكتـــب الفني للنائب 
المستشـــار  العـــام  المحامـــي  العـــام 
هـــارون الزياني بـــأن النيابـــة العامة 
توجيهـــات  تنفيـــذ  فـــي  بـــدأت  قـــد 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بتطبيق 
نظام العمل من المنزل لألم العاملة، 
حيث قامت النيابة بإشـــراف النائب 
العام وتحقيقا لألغراض اإلنســـانية 
إليهـــا  تهـــدف  التـــي  واالجتماعيـــة 
التوجيهـــات الســـامية بوضـــع نظام 
بـــأداء  العاملـــة  لـــألم  عمـــل يســـمح 
مهامهـــا مـــن المنـــزل وبمـــا ال يؤثـــر 
علـــى حســـن ســـير العمـــل، وقـــد تم 

تطبيق هـــذا النظام على منتســـبات 
النيابـــة العامـــة ممن تنطبـــق عليهن 

التوجيهات السامية.
وفي الســـياق ذاتـــه، ذكـــر المحامي 
العـــام بأنـــه قـــد صـــدر قـــرار النائـــب 
العـــام بتنظيـــم سياســـة العمـــل مـــن 
المنزل على جميع أعضاء وموظفي 
النيابـــة العامة بنســـبة 50 % ولمدة 
أســـبوعين وبالتنـــاوب فيمـــا بينهم. 
كما جعل القرار األولوية في تطبيق 
الســـن والذيـــن  لكبـــار  النظـــام  هـــذا 
يعانون أمراضـــا مزمنة، وقد روعي 
في ذلك النظام ما تقتضيه مصلحة 

العمل.

“النيابة العامة” تطبق “العمل من المنزل لألم العاملة”

األول من نوعه... “التمييز” تنقض حكما لـ “تسوية المنازعات”
دينار مليون   12 بـ  الخبير  حــدده  بينما  ألفا   250 بمبلغ  التعويض 

ن إن محكمة التمييز أصدرت وألول مرة منذ تاريخ  قال المستشــار القانوني والمحكم الدولي محمد رضا بوحســيِّ
إنشائها حكما نقضت فيه حكما قضائيا صادرا من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، مبينا أن هذا الحكم يعد هو 
األول مــن نوعــه منــذ تاريــخ تأســيس الغرفة، فهو الحكم األول مــن نوعه من حيث المضمــون والتأصيل القانوني 
والتكييف الذي يكشف عن فهم متخصص لُِكْنه طبيعة النزاع، إذ جاء حكم محكمة التمييز انتصارا لحق الطاعنة 
الثابــت بــاألوراق وإرســاء لمبدأ جديــد؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعنــة بمبلغ 250 ألف دينار تعويضا 
ماديا عن جملة األضرار التي لحقت بها نتيجة إنهاء المطعون ضدها األولى لعقد الوكالة التجارية بمبلغ التعويض 
دون باقي المطعون ضدهم، في حين أن ما قدره الحكم من تعويض ال يتناسب مع األضرار التي لحقت بها نتيجة 

إنهاء عقد الوكالة التجارية التي قدرها الخبير بمبلغ 11 مليونا و926 ألف و933 دينارا.

وأفـــاد بـــأن الخبيـــر أوضح في 
األضـــرار  تلـــك  جملـــة  تقريـــره 
وأخصها قيام الطاعنة بإنشـــاء 
للســـيارات  كبيـــر  معـــرض 
غيـــار  لقطـــع  مخـــزن  وتوفيـــر 
إصـــالح  ومراكـــز  الســـيارات 
عـــالوة  للســـيارات  وصيانـــة 
على أجور العمـــال والموظفين 
والعاملين لديها بالمســـتودعات 
مـــن مصروفـــات  ومـــا تكبدتـــه 
الحمـــالت  ونفقـــات  تدريبهـــم 
الدعائيـــة، فضال عن قيمة قطع 
بمخازنهـــا،  الموجـــودة  الغيـــار 
والتي رفـــض المطعون ضدهم 
للمـــادة  خالفـــا  منهـــا  شـــراءها 
)22( من القانون رقم 10 لســـنة 
1992 بشـــأن الوكالة التجارية، 
وكذا أجور ومرتبات الموظفين 
والعمال ومستحقاتهم العمالية 
التـــي صرفـــت لهـــم بعـــد إنهـــاء 
الحاجـــة  لعـــدم  عملهـــم  عقـــود 

إليهم.
لكن الحكم المطعون فيه اكتفى 
بإلـــزام المطعـــون ضدها األولى 
بمبلـــغ التعويـــض المحكـــوم به 
دون باقـــي المطعـــون ضدهـــم؛ 
لما ذهب إليه من أن الشـــركتين 
الثانيـــة  ضدهمـــا  المطعـــون 
والثالثـــة همـــا شـــركة واحـــدة، 
المطعـــون ضدهـــا األولـــى  وأن 
لـــم تقم ببيع كامـــل أصولها ولم 
تندمـــج مـــع المطعـــون ضدهـــا 

الثالثـــة، وأن األخيـــرة لم تنتج 
ذات المنتج محـــل عقد الوكالة 
رغـــم أن الثابت قيـــام المطعون 
كامـــل  ببيـــع  األولـــى  ضدهـــا 
وشـــبكات  ومصانعهـــا  أصولهـــا 
مبيعاتهـــا إلى المطعـــون ضدها 
شـــركة  تأســـيس  وتـــم  الثانيـــة 
جديـــدة وهي المطعـــون ضدها 
اتفاقيـــة  بموجـــب  الثالثـــة 
التعامل األساسية المؤرخة في 

30 أبريل 2000.
فـــي  التمييـــز  وقالـــت محكمـــة 
المشـــرع  إن  حكمهـــا  حيثيـــات 
المرســـوم  بموجـــب  البحرينـــي 
 1992 لســـنة   10 بقانـــون رقـــم 
لـــم  التجاريـــة  الوكالـــة  بشـــأن 
يخـــرج بالوكالـــة التجاريـــة عن 
عامـــة  الوكالـــة بصفـــة  طبيعـــة 
باعتبارهـــا عقـــدا غيـــر الزم، مـــا 
للمـــوكل  يكـــون  أن  مقتضـــاه 
وللوكيـــل  الوكالـــة  ســـحب 
وقـــت  أي  فـــي  عنهـــا  التنحـــي 
ســـواء كان العقد محـــدد المدة 
أم غيـــر محدد المدة، بما مؤداه 
التجاريـــة  الوكالـــة  ســـحب  أن 
أو التنحـــي عنهـــا يتم بـــاإلرادة 
المنفردة للموكل أو الوكيل في 
أي وقـــت ولـــو لم يوجـــد المبرر 
لذلـــك، وكل ما يترتـــب للطرف 
اآلخـــر هـــو حقه فـــي التعويض 
إن كان له مقتضى، على أنه إذا 
كان عقـــد الوكالة التجارية غير 

محددة المـــدة وكان إنهاؤه من 
جانب الموكل، فقد حق للوكيل 
المطالبـــة بالتعويض عما أصابه 
مـــن ضـــرر الحـــق جـــراء ذلـــك 
اإلنهـــاء، باإلضافة إلى الكســـب 
الفائـــت إذا كان نشـــاط الوكيل 
أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج 
منتجات الموكل أو ازدياد عدد 
دون  اإلنهـــاء  وحـــال  عمالئـــه 
حصوله على الربـــح أو العمولة 

من وراء ذلك النجاح.
كانـــت  ولئـــن  أنـــه  وأضافـــت 
المحكمة ال تتقيـــد برأي الخبير 
المنتـــدب فـــي الدعـــوى لتقدير 
أمر ما ولها أن تطرحه وتقضي 
بنـــاء علـــى األدلـــة المقدمة في 
الدعـــوى متـــى وجـــدت فيها ما 

يكفـــي لتكويـــن عقيدتهـــا، فإن 
شرط ذلك أن تكون هذه األدلة 
الـــذي  الحكـــم  لقضـــاء  كافيـــة 
حكمهـــا  كان  وإال  إليـــه  خلـــص 

باطال.
وتابعـــت: لمـــا كان ذلـــك، وكان 
الحكـــم المطعون فيه قد أطرح 
تقرير الخبير المنتدب لما ذهب 
إليه من أن تقديراته مغالى فيها 
وجزافية ومحتسبا إياها حتى 
تقديراتـــه  وبانيـــا   2013 ســـنة 
مســـتقبلية  افتراضـــات  علـــى 
كمـــا لم يقـــم بجرد قطـــع الغيار 
الشـــراء،  بفواتيـــر  ومطابقتهـــا 
وخلـــص إلى تعويـــض الطاعنة 
عمـــا  دينـــار  ألـــف   250 بمبلـــغ 
أصابهـــا من خســـارة ومـــا فاتها 
من كسب مالي، فضال عما أدى 
إليـــه نشـــاطها ومجهودهـــا في 
زيـــادة مبيعات المطعون ضدها 
األولـــى دون أن يبيـــن مصدره، 
والـــذي اعتمـــد عليـــه فـــي هـــذا 
التقدير كي يمكن المحكمة من 
مراقبتـــه فـــي تطبيـــق القانون، 
وال يشـــفع له في ذلـــك قوله أن 
المحكمـــة هـــي الخبيـــر األعلى، 
ذلـــك أن المســـائل الفنيـــة التي 
تستعصي على المحكمة يتعين 
االختصـــاص  لـــذوي  تتـــرك  أن 
وذلك تحت رقابة القضاء، فإن 
الحكم إذ التفت عن هذا الطلب 
بمقولـــة خطـــأ المذكـــورة فضال 
عن اختالف المنتج السابق عن 
المنتـــج الجديـــد محـــل الوكالة 
التجاريـــة، دون أن يبيـــن مـــدى 
صحة هذا الدفاع ووجه الخطأ 
الذي وقع منهـــا، ومصدره الذي 
بنـــي عليه فإن ذلك يعد قصورا 
تعجـــز المحكمـــة عـــن مراقبتـــه 
لصحيـــح القانـــون ممـــا يتعيـــن 
معـــه نقضـــه على أن يكـــون مع 

النقض واإلحالة.

محمد رضا بوحسّين

تطليق سيدة من زوجها المتعاطي مع أصدقائه بمسكنهما
ذكرت المحامية ابتسام الصباغ أن محكمة االستئناف العليا الشرعية الثانية قضت بتطليق موكلتها للضرر والهجر 
وعدم اإلنفاق؛ نظرا لترك زوجها إياها معلقة في بيت والدها ألكثر من 3 سنوات، بعدما كان يعتدي عليها بالضرب 
لحــد اإلدمــاء واإلســاءة لهــا، خصوصا أنــه ممن يتعاطون المخدرات ويحتســون المســكرات بداخل الشــقة التي تم 

طردهم منها بعد األذى الذي تسبب به للقاطنين بالعمارة.

وتتحصـــل وقائع الدعوى حســـب 
ما أفادت به وكيلة المســـتأنفة أن 
زوج موكلتهـــا تركهـــا كالمعلقـــة ال 
هـــي ذات بعـــل وال هـــي بالمطلقة 
بعدمـــا هجرهـــا منـــذ أكثـــر مـــن 3 
ســـنوات عقب طردهم من الشقة 
ونصـــف  شـــهر  بعـــد  المســـتأجرة 
فقـــط مـــن ســـكنهم فيهـــا، إذ كان 
الذيـــن  أصدقـــاءه  فيهـــا  يجلـــب 
المســـكرات  شـــرب  علـــى  اعتـــاد 
وتعاطـــي المخـــدرات معهم فيها، 
ما تســـبب بـــأذى لجيرانهم، فضال 

عن أنه يعتـــدي دائما عليها لفظيا 
وبدنيا داخل وخارج المنزل لحد 
إســـالة دمائهـــا مـــن أنفهـــا وفمهـــا، 
مـــرة، وســـرق  ذات  وقـــد خنقهـــا 
مصوغاتهـــا الذهبيـــة، فضـــال عـــن 

وجـــود بـــالغ جنائي مخـــل ضده، 
ولـــم يتوقـــف عنـــد ذلـــك الحد بل 
فـــي  إمعانـــا  أفعالـــه  فـــي  تمـــادى 

اإلساءة لها.
فطلبـــت المســـتأنفة مـــن محكمة 
أول درجة الحكـــم بتطليقها على 
زوجهـــا طلقـــة أولى بائنـــة للضرر 
لكـــن  والهجـــر،  اإلنفـــاق  وعـــدم 
المحكمـــة قضـــت برفـــض دعوى، 
وهـــو مـــا لـــم تقبـــل بـــه فطعنـــت 
عليه باالستئناف الماثل، وطلبت 
فـــي ختامـــه وقبـــل الفصـــل فـــي 

إلـــى  النـــزاع  بإحالـــة  الموضـــوع 
التحقيـــق إلثبات الضـــرر المتمثل 
اإلنفـــاق  وعـــدم  الضـــرب  فـــي 
والهجـــر، وفـــي الموضـــوع بإلغاء 
والقضـــاء  المســـتأنف  الحكـــم 

مجـــددا بتطليق المســـتأنفة على 
زوجهـــا المســـتأنف ضـــده طلقـــة 
اإلنفـــاق  وعـــدم  للضـــرر  بائنـــة 
والهجـــر؛ تأسيســـا علـــى مخالفـــة 
الحكم االبتدائي للقانون والخطأ 
فـــي تطبيقه، إذ لـــم ينتبه لتحقق 
عناصر الضـــرر والهجر وما توافر 
مـــن إثباتـــات عـــدم اإلنفـــاق على 
المســـتأنفة، خصوصـــا مـــع وجود 
دعوى بامتناعه عن اإلنفاق عليها 
صـــدر فيهـــا حكم بإلزامـــه بالنفقة 
عليهـــا ولولدهما والمقـــدرة بمبلغ 
130 دينارا شـــهريا، وبلغ متخلف 

النفقة المتأخرة 1444 دينارا.
أســـباب  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
تمحيصهـــا  وبعـــد  إنـــه  حكمهـــا 
ومســـتنداتها،  الدعـــوى  ألوراق 

فقـــد ثبـــت تعمد المســـتأنف ضده 
بهـــا  واإلضـــرار  المســـتأنفة  هجـــر 
وامتناعـــه عـــن اإلنفـــاق عليها، لذا 
فإن حكم أول درجة يكون معيبا، 
ويتعّين إلغـــاؤه والقضاء بتطليق 
المســـتأنفة علـــى المســـتأنف عليه 

للضرر وعدم اإلنفاق والهجر.
فـــي  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، 
المســـتأنفة  بتطليـــق  والقضـــاء 
علـــى زوجهـــا - المســـتأنف ضده - 
طلقـــة أولـــى بائنـــة للضـــرر ولعدم 
يتـــم  أن  علـــى  والهجـــر،  اإلنفـــاق 
إيقاع الطالق بصيغته وشـــروطه 
وارتفـــاع موانعـــه المعتبرة شـــرعا 
بعد صيـــرورة هـــذا الحكـــم نهائيا 

بمضي مدة الطعن بالتمييز.

ابتسام الصّباغ

كان يضربها حتى 
تنزف وهجرها 

ألكثر من 3 سنوات
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عن شائكة “حظر الحساب البنكي للمواطن”
Û  اســتلم أحــد األصدقــاء أخيــرا رســالة نصيــة مــن البنك يفيــده بحظر

حســابه البنكــي بأمــر مــن البنــك المركــزي؛ بســبب بقايــا رســوم دعوة 
قضائية سابقة ال تتخطى الثالثمئة دينار.

Û  ويقــول هــذا الصديــق إن هذا الموقف )الُمســتفز( والٌمعطــل للحياة له
وألســرته قــد حصــل أيضــا لشــخص آخــر يعرفه، حظــر البنك حســابه 

لمبلغ مطالبه ال يتخطى المئة دينار فقط.
Û  ويزيــد “تــم حظــر حســاب صديقــي في اليوم الذي ســبق عيــد الفطر 

مباشــرة، فلــك أن تتخيــل حالــه وحــال أفراد أســرته حينها، مــع العلم 
بأنه اضطر لالســتدانة من والده لقضاء مصاريف العيد، وســداد مبلغ 

المطالبة ورفع الحظر عن حسابه والذي يقتات منه أوالده”.
Û  ويزيد مبتســما “إذا كان حســابه محظور من األصل كيف سيســدد ما

عليه؟ في حالة نزول الراتب مثال”.
Û  ،وما بين هذه القصة وتلك، حكايات أخرى كثيرة تســير بهذا الســياق

بدايتهــا عــدم إشــعار المواطــن بمبالــغ الُمطالبــة، ال برســالة نصيــة وال 
رســالة مكتوبة وال أي اتصال آخر، ثم حظر الُمباشــرة بحظر الحساب 

البنكي بشكل مباغت بحجة التخلف بالسداد.
Û  وعلــى األســرة  علــى  الفــادح  لضررهــا  وباإلضافــة  الثغــرات،  هــذه 

اســتقرارها، تمكــن الخصــوم فــي المحاكــم مــن االنتقام مــن نظرائهم 
بشــكل بشــع عبر السير بمسار حظر الحســاب البنكي بالدرجة األولى، 

وليس بقصد تحصيل المبالغ التي هي لهم.
Û  هنالــك مواطنــون ال يعرفــون أصــال بــأن هنالــك مبالــغ عليهم؛ بســبب

غياب آلية االشعار القانونية بذلك، خصوصا وأن قرار حظر الحساب 
البنكــي أصبــح اليــوم مثل “شــربة الماي” مــن محاكــم التنفيذ، وبغض 

النظر عن قيمة مبلغ المطالبة.
Û  المفترض هنا، هو التأكد من إشعار المواطن بالمبالغ المطالبة، ومنحه

الوقت المناســب للســداد، وبأن يخاطب البنك المركزي البنوك بحجز 
قيمة المبلغ المطلوب نفســه إذا كان أقل من ألف دينار مثال، وســحبه 
تلقائيا من الحســاب فور إيداع راتب أو غيره، وليس حظر الحســاب 

بهذا الشكل الفج والُمدمر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحرين العـــام” أمس 
عنـــد مســـتوى 1,394.90 بانخفاض، 
وقدره 13.68 نقطـــة مقارنة بإقفاله 

يوم الخميس الماضي.
وتـــداول المســـتثمرون 5.58 مليون 
ســـهم، بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 1.02 
مليون دينار، تـــم تنفيذها من خالل 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  126 صفقـــة، 
تعامالتهم على أســـهم قطاع البنوك 
التجاريـــة، التـــي بلغت قيمة أســـهمه 
ألـــف دينـــار، أي   611.44 المتداولـــة 
القيمـــة  مـــن   %  60.07 نســـبته  مـــا 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرها 

2.20 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من 
خالل 66 صفقة.

وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي 
المركـــز األول إذ بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 480.60 ألف دينار، أي ما 
نســـبته 47.21 % مـــن إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة. أما المركز الثاني 
اتـــش  اف  “جـــي  لمجموعـــة  فـــكان 
الماليـــة” بقيمة قدرهـــا 112.45 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 11.05 % مـــن 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
بقيمـــة  الســـيف  عقـــارات  وجـــاءت 
قدرها 93.84 ألف دينار أي ما نسبته 
9.22 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولة.

تداول 5.6 مليون سهم بمليون دينار
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ارتفــاع عــدد الليالي الفندقيــة إلى 13.2 مليــون في 2019

االنفاق السياحي بمتوسط 71 ديناًرا يومًيا

المســـافرين  عـــدد  إجمالـــي  بلـــغ 
القادميـــن إلى البحرين )باســـتثناء 
البحرينييـــن( 12.5 مليون مســـافر 
فـــي العـــام 2019، بانخفـــاض 8 % 
عـــن العام 2018، الذين بلغ عددهم 
فيه 13.7 مليون مســـافر، بحســـب 
البحريـــن  لهيئـــة  إحصائيـــة  آخـــر 

للسياحة والمعارض.
فيمـــا بلـــغ عـــدد الســـياح الوافدين 
)باســـتثناء المقيمين في البحرين، 
القادمين لغير األغراض السياحية( 
العـــام  فـــي  مســـافر  مليـــون   11.1
2019 بتراجـــع 8.2 % عـــن العـــام 
2018، الذيـــن بلغ عددهـــم فيه 12 

مليون مسافر.
وبلغت نســـبة الرحالت الســـياحية 
العـــام  فـــي   %  35 فأكثـــر(  )ليلـــة 
مليـــون   3.8 عددهـــا  وبلـــغ   ،2019
رحلة ســـياحية، مقابـــل 4.4 مليون 
رحلة ســـياحية في العام 2018 أي 
بانخفاض نسبته %12، فيما كانت 
النســـبة المتبقيـــة 65 % لرحـــالت 
اليـــوم الواحـــد )دون مبيت(، إذ بلغ 
عددهـــا 7.2 مليون رحلة في العام 
الماضـــي مقابـــل 7.7 مليـــون رحلة 
فـــي العام 2018 مـــا يعني تراجعها 

بنسبة 0.6 %.
وبلـــغ إجمالي عدد المســـافرين عن 
طريق البـــر، 9.7 مليون زائر، 96.8 

بلـــغ  إذ  الســـعودية  مـــن  منهـــم   %
عددهـــم 9.4 مليون زائـــر، فيما بلغ 
إجمالي عدد المسافرين عن طريق 
الجـــو 1.2 مليون زائر، 51 % منهم 
مـــن الـــدول الخليجيـــة )باســـتثناء 
الســـعودية( إذ بلغ عددهـــم 586.3 
ألـــف زائر، والزوار عن طريق البحر 
بلغ عددهـــم 133.7 ألف زائر 85.3 
% منهم من أوروبا، إذ بلغ عددهم 

144 ألف زائر.
وأوضحـــت األرقام زيـــادة إجمالي 
الليالي الســـياحية من 12.8 مليون 
ليلـــة فـــي العـــام 2018 إلـــى 13.2 
مليـــون ليلـــة فـــي العـــام الماضـــي، 
بارتفـــاع 3 %، فيمـــا زاد متوســـط 
مـــدة اإلقامة إلى 3.4 ليلة للســـائح 
في العـــام 2019 مقارنة بـ 2.9 ليلة 

للســـائح فـــي العـــام 2018 بارتفاع 
.% 16.8

وارتفـــع إجمالي االنفاق الســـياحي 
فـــي العـــام الماضي إلـــى 1.5 مليار 
دينـــار، مقابل 1.4 مليـــار دينار في 
العـــام 2018، أي بارتفـــاع 0.6 %، 
فيمـــا زاد متوســـط االنفاق اليومي 
 70 مقابـــل  دينـــار   71 إلـــى  للزائـــر 

دينار، أي بنسبة 1.1 %.
وبحسب مؤشرات األداء الفندقي 
الغـــرف  زادت  نجـــوم،   4 لفنـــادق 
المباعة بنسبة 14 %، إذ بلغ عددها 
1.3 مليـــون غرفة بالعـــام الماضي، 
مقارنـــة بـ 1.1 مليـــون غرفة بالعام 
األشـــغال  معـــدل  وارتفـــع   ،2018
الفندقـــي 10 %، إذ بلغـــت نســـبتها 
45 %، فيما زاد إجمالي اإليرادات 

دينـــار  مليـــون   71.8 بلـــغ  إذ   % 4
العـــام الماضي، مقابل 69.1 مليون 
دينـــار فـــي العـــام 2018، وانخفض 
متوســـط الســـعر اليومي 10 %، إذ 
بلـــغ 31.6 دينـــار مقابـــل 35 دينـــارا 

في العام 2018.
وتراجـــع العائد لكل غرفة متاحة 2 
% إذ ســـجل 14.2 دينـــار في العام 
2019 مقابـــل 14.5 دينار في العام 

.2018
 5 ذات  لفنـــادق  المؤشـــر  وبـــذات 
المباعـــة  الغـــرف  ارتفعـــت  نجـــوم، 
بنســـبة 8 % وبلـــغ عددهـــا 929.8 
ألـــف غرفـــة مقارنـــة بــــ 861.4 ألف 
ليلة فـــي العـــام 2018، وزاد معدل 
األشـــغال الفندقي بنســـبة 6 %، إذ 
بلغت نسبة األشغال 52 % مقارنة 

بـ 49 % في العام 2018.
وارتفـــع إجمالـــي االيـــرادات العـــام 
الماضي، وبلغ 127.9 مليون دينار، 
مقارنـــة بـ 120.7 مليـــون دينار في 
العـــام 2018، أي بارتفاع نســـبته 6 
%، فيمـــا تراجـــع متوســـط الســـعر 
اليومـــي من 71.1 دينـــار إلى 70.7 
دينـــار، وارتفـــع العائـــد لـــكل غرفـــة 
متاحة بنســـبة 4 % إذ سجل 36.5 
 35.1 مقابـــل   ،2019 العـــام  دينـــار 

دينار في العام السابق له.

“المصارف”: اإلجراءات المالية واالقتصادية ستحد من أزمة “كورونا”
ــظ “الــــبــــحــــريــــن الــــمــــركــــزي” ــ ــاف ــ ــح ــ ــا لـــــــقـــــــرارات م ــ ــه ــ ــم ــ ــل دع ــ ــامـ ــ ــن كـ ــ ــ ــرت ع ــ ــبـ ــ عـ

ثمنــت جمعيــة مصــارف البحريــن عاليــا التوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهل 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطالق حزمة 
ماليــة واقتصاديــة بقيمــة 4.3 مليــار دينــار لتوفيــر الســيولة الالزمــة للقطــاع 
الخــاص للتعامــل مــع آثار األوضاع الراهنة، التي تم اإلعــالن عنها أخيًرا بناء 
علــى متابعًة لقرارات الحكومة برئاســة صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وأوامــر ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة، بهدف توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســات االنتشــار العالمي 
لفيــروس كورونــا )COVID-19( علــى المســتوى المحلــي بمــا يحافــظ علــى 
صحة وســالمة المواطنين والمقيمين، وبالتوازي مع اســتمرار برامج الدولة 

ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

دعمهـــا  كامـــل  عـــن  الجمعيـــة  وعبـــرت 
للقرارات التي أعلن عنها محافظ مصرف 
البحريـــن المركزي رشـــيد المعـــراج، لرفع 
قدرة اإلقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 

مليـــار دينار بحرينـــي ؛ إلعطائها المرونة 
العمـــالء  مـــع طلبـــات  للتعامـــل  الالزمـــة 
لتأجيـــل األقســـاط أو للتمويـــل اإلضافي 

خالل المرحلة المقبلة.

القـــرارات  أن حزمـــة  الجمعيـــة  وأكـــدت 
واإلجراءات المالية واالقتصادية تجسد 
علـــى نحـــو جلي حـــرص الحكومـــة على 
الحفـــاظ على النمـــو المســـتدام، وبنفس 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  الوقـــت 
والمقيميـــن؛ كونها تمثـــل أولوية قصوى 

الجهـــود  كافـــة  لهـــا  توجـــه  أن  يجـــب 
الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع، وفي 
المقدمة منهم مؤسسات القطاع الخاص 
مـــن بنـــوك ومؤسســـات مالية وشـــركات 

وغيرها. 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

عدنان يوسف، إن حزمة القرارات المالية 
واالقتصاديـــة وكذلـــك قـــرارات مصـــرف 
البحرين المركـــزي تعكس النظرة الثاقبة 
الحكومـــة  بهـــا  تعالـــج  التـــي  والشـــاملة 
الموقـــرة التداعيات الناجمة عن انتشـــار 
الفايـــروس على كافـــة األصعدة الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية في البحرين، 
األمـــر الذي ســـيمكن المجتمع واالقتصاد 
الوطني من تجاوز هذه األزمة في اسرع 
وقـــت ممكـــن، مؤكديـــن وقـــوف البنـــوك 
والمؤسســـات المالية فـــي البحرين بقوة 
إلى جانب هـــذه اإلجـــراءات والقرارات، 
والتـــي لن تدخر جهدا في ســـبيل دعمها 

ونجاحها.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للجمعية 
وحيـــد القاســـم، إن القـــرارات الســـديدة 
التـــي أعلنـــت عنهـــا الحكومـــة ومصـــرف 

البحرين المركزي ستســـهم دون شك في 
تعزيز مناعة االقتصاد والمجتمع للتغلب 
على تداعيات انتشـــار كورونا، وســـتقوم 
الجمعيـــة بالتواصل خـــالل األيام المقبلة 
مـــع كافـــة البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة 
فـــي البـــالد للتوافـــق على أفضـــل الطرق 
والوســـائل التـــي تمكنهـــا مـــن دعـــم هذه 
القـــرارات وإنجاحهـــا علـــى أحســـن وجه 
انطالقـــا مـــن مســـئولياتها الرئيســـية في 

حماية ودعم االقتصاد والمجتمع. 
بالخطـــوات  الجمعيـــة  وأشـــادت 
واإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا البنوك في 
البحريـــن دعمـــا للتوجيهـــات الحكوميـــة 
انتشـــار  مواجهـــة  بشـــأن  الســـديدة 
اســـتعدادها  تأكيـــد  ومنهـــا  الفايـــروس، 
لدعم عمالئها واحتياجاتهم من التمويل 

الجديد أو تأجيل األقساط.

المنامة - جمعية المصارف

“السفر والسياحة”: استرداد رسوم الطيران المدني
شـــركـــة كــــــل  عــــــن  ديــــــنــــــار   1000 وقـــــــدرهـــــــا  مــــكــــاتــــب   208 ســــــددهــــــا 

 أكد رئيس جمعية مكاتب الســفر والســياحة البحرينية جهاد أمين،  أن الجمعية تمكنت  بعد اتصاالت ومراســالت 
مكثفة بالمسؤولين في استرداد قيمة رسوم التأمين التي فرضها  الطيران المدني على مكاتب السفر البحرينية، 
وقيمتهــا ألــف دينــار عــن كل مكتب ســفر  وســياحة معتمد فــي البحرين من أعضــاء الجمعية وعددهم 96 شــركة، 

ويقدر عدد إجمالي الذين دفعوا الرسوم بنحو 208 مكتبا وشركة سفريات معتمد. 

  وأوضح أمين في تصريح صحافي، 
أن الجمعية تقوم  بإرشـــاد ومساعدة 
المكاتـــب إلـــى كيفية اســـترداد هذه 
الرســـوم مرة أخـــرى أو القيـــام بهذه 
مـــع  بالتنســـيق  منهـــم  بـــدال  المهمـــة 
أن  إلـــى  المدنـــي،  مشـــيرا  الطيـــران 
المكاتـــب غيـــر األعضـــاء بالجمعيـــة 
وعددهم حوالي 112 شركة ومكتب 
ســـفريات يمكنهم التواصل مع إدارة 
الجمعيـــة لتســـهيل حصولهـــم علـــى 

قيمة الرسوم المدفوعة. 
  ورفـــع رئيس جمعية مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينية خالص الشكر 
والتقدير إلى  رئيس الوزراء صاحب 
بـــن  الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
ســـلمان آل خليفة، على تفهم ســـموه 
ألوضـــاع القطـــاع، متمنيـــا لـــه دوام 
الصحـــة والعافيـــة، كما رفـــع  خالص 
الثنـــاء والتقدير والعرفـــان إلى ولي 
العهـــد األميـــن النائـــب األول لرئيس 

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
آل  خليفـــة، علـــى مواقفـــه الداعمـــة 
الخـــاص  للقطـــاع  بشـــكل  مســـتمر 
الوطنـــي خصوصـــا صغار الشـــركات 
فـــي المملكـــة، وتوجـــه بالشـــكر  إلـــى 
وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزياني و رئيس هيئة تنشـــيط 

السياحة والمعارض نادر المؤيد. 
وكان مجلـــس الوزراء قد وافق على 

تعديـــل الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون 
الطيـــران المدنـــي، بما يكفـــل انتقال 
 إصدار تراخيص مكاتب الســـفر إلى 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 

بعد موافقة شـــئون  الطيران المدني 
إصـــدار  فـــي  اإلجـــراءات  لتيســـير  ؛ 
التراخيـــص وتفاديًا لالزدواجية في 

 إصدارها. 
 وقـــال أميـــن: إن القطـــاع يمـــر فـــي 
الوقت الراهن بأزمة “غير مســـبوقة” 
في تاريخه؛ بســـبب  تداعيات تفشي 
فيروس كورونـــا، واتخاذ العديد من 
دول العالـــم لقـــرارات صارمـــة فيمـــا 
 يتعلـــق بغلق األجـــواء كليا أو جزئيا، 
وتعطيـــل الرحـــالت البينيـــة للعديـــد 
مـــن دول العالـــم، وهـــو  مـــا أثر ســـلبا 
على حركة السفر من وإلى البحرين، 
وأصاب القطاع الفندقي بآثار سلبية 

الصـــدد  فـــي هـــذا   شـــديدة، مشـــيرا 
إلـــى تضـــرر القطاع من إلغاء ســـباق 
“الفوروموال وان” في  البحرين، وهي 
مناســـبة طالمـــا عـــول عليهـــا القطاع 

لتحقيق بعض الرواج الموسمي. 
 وطالب رئيس جمعية مكاتب السفر 
والسياحة البحرينية النظر في دعم 
مكاتـــب الســـفر  البحرينية مـــن كافة 
الجهات الداعمة فـــي البحرين؛ ألنها 

المتضرر األول من هذه األزمة.
الســـياحة  مكاتـــب  جميـــع  وطالـــب 
والسفر البحرينية االنضمام لعضوية 
الجمعية لتتمكن من تمثيلها ودعمها 

بالشكل المناسب.

المنامة - مكاتب السفر والسياحة

جهاد أمين

 وحيد القاسمعدنان يوسف

المنامة - البحرين للمقاصة   «
:أعلنت شركة البحرين للمقاصة 
عن تقديم خدمة إدارة الجمعية 

العمومية للشركات المدرجة عن 
بعد، في إطار الجهود المستمرة 

التي تبذلها الشركة لتطوير 
خدمات ما بعد التداول التي 

تقدمها الشركة، وفيما يتماشى 
مع دور البحرين للمقاصة في 

تعزيز البنية التحتية لسوق رأس 
المال وتبني أفضل الممارسات 

العالمية.  وتهدف البحرين 
للمقاصة لتوفير حزمة من 

الحلول الرقمية، من ضمنها 
خدمة إدارة الجمعية العمومية 

للشركات المدرجة ضمن مساعيها 
لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، 

إذ تهدف هذه الخدمة المبتكرة 

إلى تسهيل عملية وصول 
المستثمرين وتعزيز المشاركة 

في الجمعيات العمومية عبر 
الوسائل المرئية. ويأتي توفير هذه 
الخدمة استناًدا لقرار وزارة التجارة 
والصناعة والسياحة )قرار رقم 26 

لسنة 2020(، واستناًدا للتعميم 
الصادر عن مصرف البحرين 

المركزي )OG/108/2020( بتاريخ 

19 مارس 2020.  ويأتي توفير هذه 
الخدمة ضمن التدابير االحترازية 

التي تتماشى مع المخاطر 
المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، 

وهو ما يتوافق مع استراتيجية 
إدارة األزمات، األمر الذي يؤكد 
التزام السوق بالدعم الشامل 

للمستثمرين والمصدرين وجميع 
األطراف ذات الصلة.

“المقاصة” تقدم خدمة إدارة “العموميات” عن بعد

زينب العكري

1.5
مليــار دينــار
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المنامة - السياحة والمعارض

قامـــت هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض وبالتنســـيق مع إدارة 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة بغلـــق مكتبـــي 
سفريات في منطقتي مقابة وتوبلي، على إثر مخالفتهما لألنظمة 
والقوانين المعمول بها في البحرين، وقيام القائمين عليها بمزاولة 
أنشـــطة مكاتـــب الســـفر دون حصولهـــا على الترخيـــص الالزم من 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أنها قـــد ســـبق وأن أخطـــرت القائميـــن عليها 
بتصحيـــح األوضـــاع؛ نظـــًرا لعـــدم تصحيـــح األوضـــاع واســـتمرار 
المخالفـــات، فقـــد قـــام مأمورو الضبـــط القضائي بـــإدارة التفتيش 
بالوزارة و بالتنســـيق مع مأموري الضبط القضائي بإدارة المرافق 
والخدمـــات الســـياحية بضبـــط المكتبيـــن وغلقهما إدارًيـــا تمهيًدا 

التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
وأكـــدت الهيئة أنها ماضية في إنفاذ القوانين ذات الصلة، وفق ما 
تنظمـــه القوانين المعمول بها فـــي البحرين وما تتطلبه مقتضيات 
المصلحـــة العامـــة مشـــددًة في أكثر من مناســـبة على المســـؤولية 
التـــي تقع على عاتق مكاتب الســـفر والســـياحة وجميع المنشـــآت 
والمرافق السياحية وما تتطلبه الظروف الراهنة من االلتزام التام 

أثناء إغالق أحد المكتبينبالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة.

المخالفــة الســياحية  المنشــآت  علــى  الرقابــة  إحــكام 

غلق مكتبي سفريات غير مرخصين

السنابس - الغرفة

أكــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أنها تتابع بشــكل مســتمر مســتجدات وتداعيات فيــروس “كورونا” المســتجد، 
واتخــاذ مــا يلــزم من إجــراءات فورية تجاه تداعيات األزمــة الراهنة على القطاعات التجارية واالقتصادية، مشــددة 
حرصهــا التــام علــى الحفاظ على اســتقرار األســواق المحليــة من خالل التعاون مــع كافة الجهــات الحكومية المعنية، 
كمــا أن مجلــس إدارتهــا فــي حــال انعقاد دائم لمتابعــة تداعيات األزمة ورفــع التوصيات الالزمة الــى الجهات المعنية 

للتخفيف قدر المستطاع من هذه التداعيات.

وأوضحت أنها في إطار متابعتها 
الموقـــف  وتداعيـــات  لتطـــورات 
واإلجـــراءات  الراهـــن  الصحـــي 
الحكومية المتبعة في هذا الصدد، 
عـــدة  اجتماعـــات  عقـــدت  فقـــد 
موســـعة مـــع الجهـــات الحكومية 
المعنية لمتابعة الموقف عن قرب، 
اســـتمرار  علـــى  التنســـيق  وجـــار 
إمـــدادات توريد البضائع والســـلع 
إلى الســـوق وتسهيل وصولها إلى 
المســـتهلكين بكل ســـهولة ويســـر 

دون تأثر بالظروف الراهنة.

وبينـــت أنهـــا فـــي إطـــار حرصهـــا 
علـــى تحصيـــن القطـــاع الخـــاص 
اآلثـــار  مـــن  األعمـــال  ومجتمـــع 
السلبية للفيروس، قامت بالعديد 
مـــن المســـاعي الداعمـــة للقطـــاع 
التوصيـــات  تقديـــم  خـــالل  مـــن 
والمرئيـــات للحكومة بهذا الشـــأن 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  أجـــل  مـــن 
الكفيلـــة بدعـــم وحمايـــة القطـــاع 
الخـــاص وتعزيـــز دوره أمـــام هذه 

التحديات.
وكثفت الغرفـــة جهودها الوقائية 

ضـــد الفيروس، من خـــالل تفعيل 
جملة من اإلجـــراءات االحترازية 
وفـــق اســـتراتيجية عمل ممنهجة 
للوقاية من الوضع الوبائي الراهن، 
تماشـــًيا مـــع التدابيـــر االحترازية 
التي تتبعها البحرين، داعيًة كافة 
أعضائهـــا إلى اســـتخدام منصاتها 
مواقـــع  علـــى  المتاحـــة  الذكيـــة 
والموقـــع  االجتماعـــي  التواصـــل 
الذكـــي  وتطبيقهـــا  اإللكترونـــي 
الجهـــات  بتعليمـــات  وااللتـــزام 

المعنية.

المعنيــة الجهــات  إلــى  باســتمرار  توصيــات  ترفــع 

“الغرفة” تسعى لتخفيف تداعيات “كورونا”

ســجلت االحتياطيــات األجنبيــة لــدى مصرف البحريــن المركزي بنهاية العــام الماضي 2019 أعلى مســتوى منذ 2014، 
بفضل تحسن أسعار النفط والدعم الخليجي الذي تلقته المنامة طوال السنوات الماضية إلى جانب اإلجراءات التي 

اتخذتها المملكة لمواجهة عجز الموازنة.

وأظهـــرت أرقام حديثة نشـــرها 
المصـــرف المركـــزي، أن صافـــي 
لـــدى  األجنبيـــة  الموجـــودات 
مصرف البحرين المركزي سجل 
بنهايـــة العـــام 2019 نحـــو 1.27 
 702 مـــع  مليـــار دوالر، مقارنـــة 
مليون دينار في ذات الفترة من 
العام الســـابق، أي بزيادة قدرها 

81 % على أساس سنوي.
ويعد إدارة احتياطي الدولة من 
الذهب والعمالت األجنبية أحد 
أبـــرز المهـــام المنصـــوص عليهـــا 
فـــي قانـــون مصـــرف البحريـــن 

المركـــزي، كمـــا يقـــوم بوظيفـــة 
الحـــدود  فـــي  الحكومـــة  بنـــك 
المنصـــوص عليهـــا بالقانـــون، إذ 
يجـــب علـــى المصـــرف المركزي 
أن يحتفـــظ باحتياطي خارجي 
العناصـــر  بعـــض  مـــن  يتكـــون 
العمـــالت  مثـــل  جميعهـــا،  أو 
والنقـــد  الذهبيـــة  والســـبائك 
األجنبي في شكل عمالت قابلة 
للتحويـــل أو أرصـــدة فـــي بنوك 
خارجية بعمالت قابلة للتحويل 
وأذونـــات خزانة التـــي تصدرها 
الحكومات األجنبية والسندات.

وحافـــظ االحتياطـــي األجنبـــي 
علـــى مســـتواه فـــي شـــهر يناير 
علـــى  دليـــل  فـــي  الماضـــي، 
الوفـــاء  علـــى  البحريـــن  قـــدرة 
باحتياجات البـــالد من العمالت 
حاجـــات  لتغطيـــة  الصعبـــة 
االســـتيراد ومتطلبـــات التبـــادل 

والتجارة.
الموجـــودات  صافـــي  وســـجل 
األجنبية لـــدى الجهاز المصرفي 
المركـــزي،  المصـــرف  فيهـــا  بمـــا 
فائضا قدره 299.6 مليون دينار 
 404 مـــع  مقارنـــة   ،2019 فـــي 

مليون دينار في العام السابق.
قبـــل  المؤشـــرات  هـــذه  وتأتـــي 
أيام مـــن تأكيد محافظ مصرف 
رشـــيد  المركـــزي  البحريـــن 
المعراج، أن سياسة ربط الدينار 
األميركـــي  بالـــدوالر  البحرينـــي 
ثابتة وأنه ال تغيير في سياســـة 
الصرف، مبـــددًا أي مخاوف من 
خفض قيمة العملة الوطنية مع 
اســـتنزاف االحتياطـــي نتيجـــة 
إعالن المنامة لحزمة اقتصادية 
وماليـــة بقيمة 4.3 مليـــار دوالر 
معظمها لتسهيالت مالية ضخها 
المصـــرف المركـــزي، فـــي حيـــن 
يخشـــى أن يؤثر تدهور أســـعار 
النفـــط األخيـــر بتكرار ســـيناريو 
2014، الـــذي أدى إلـــى انخفاض 

قياســـي في احتياطي العمالت 
األجنبيـــة، األمر الذي اســـتدعى 
تقديم المســـاعدة من قبل دول 
الخليج. وتحتفظ البحرين إلى 
جانب احتياطي النقد األجنبي، 
باحتياطـــي مـــن الذهـــب، الـــذي 
لـــدى  العادلـــة  قيمتـــه  قـــدرت 
المصـــرف المركزي بنحـــو 72.6 

مليون بنهاية 2018.
وبحســـب القانـــون، ال يجـــوز 
االحتياطـــي  مقـــدار  يقـــل  أن 
الخارجـــي الـــذي يحتفـــظ بـــه 
بصفـــة  المركـــزي  المصـــرف 
دائمـــة عـــن 100 % من قيمة 
النقد المتـــداول، ولكـــن بقرار 
مسبب يمكن تخفيض النسبة 

إلى 75 %.

ارتفاع احتياطي العمالت األجنبية ألعلى مستوى في 6 أعوام
الـــمـــركـــزي الـــبـــحـــريـــن  مــــصــــرف  خـــزيـــنـــة  ــي  ــ فـ دوالر  مـــلـــيـــار   1.2

خبراء اقتصاد يناقشون: لماذا يخرج كثيرون رغم “كورونا”؟
في مواجهة فيروس كورونا المســـتجد، 
يطبـــق الحجـــر الصحـــي بصعوبـــة علـــى 
مســـتوى العالـــم، كما يدل وجود حشـــود 
فـــي بعض األســـواق وإلقـــاء رئيس دولة 
درســـا في األخالق على مواطنيه. لذلك 
بيـــن االقتصـــاد وعلـــم  أبحـــاث  توضـــح 
النفس هذا السلوك غير العقالني وكيفية 
الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال  منـــه.  الحـــد 
إيمانويـــل ماكـــرون خـــالل األســـبوع إن 
“يســـتخفون”  الفرنســـيين  مـــن  الكثيـــر 
بالعـــزل بينما فرض على مواطنيه البقاء 
فـــي منازلهم قدر اإلمكان منذ 17 مارس 

الجاري لوقف انتشار الوباء.
وقبل اإلعالن عن هذه اإلجراءات تماما، 
تناقلـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
صـــورا لحشـــود فـــي حدائـــق باريس في 
الشـــمس. ومنـــذ بـــدء تطبيق إجـــراءات 
تســـجيالت  انتشـــار  يتواصـــل  العـــزل 

الفيديـــو ألســـواق مكتظة فـــي العاصمة 
الفرنسية.

وفـــي بلـــدان أخـــرى فـــي أوروبـــا، تتردد 
فـــرض حجـــر  فـــي  الســـلطات األلمانيـــة 
إلزامي بينما يســـتهتر العديد من األلمان 
معظمهم من الشباب بالدعوات الرسمية 

إلى البقاء في بيوتهم.
وحتـــى فـــي إيطاليـــا أول بلـــد أوروبـــي 
فرض إجـــراءات عزل صارمة وشـــاملة، 
باتت تنوي اتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

هل العالم مقســـوم إلـــى مجموعتين بين 
األشـــخاص الجدييـــن الذيـــن يبقون في 
منازلهم حرصا على المصلحة المشتركة 
واألنانييـــن الذيـــن ال يفكـــرون ســـوى بما 

يسعدهم؟.
ردت أنجيـــال ســـوتان أســـتاذة االقتصاد 
الســـلوكي فـــي معهـــد التجارة الفرنســـي 
“بورغوندي سكول اوف بيزنس” بالقول 
إن األمر ليـــس كذلك ألن هناك مجموعة 

من المترددين الذين يشكلون غالبية في 
هذا النوع من األوضاع بشكل عام.

وأوضحـــت أن “المشـــكلة هـــي أن هؤالء 
األشـــخاص هم األهم واألخطر”، مشيرة 
إلـــى أنهـــم “إذا الحظـــوا أن اآلخريـــن ال 

يتعاونون فهم يتوقفون عن التعاون”.
وتعتمـــد هـــذه النتائـــج علـــى أبحاث في 
بيـــن  يقـــع  الـــذي  الســـلوكي  االقتصـــاد 
االقتصـــاد وعلم النفس ويحاول تفســـير 
ســـبب ظهـــور ســـلوكيات غيـــر عقالنيـــة 
من وجهـــة نظر محـــض اقتصادية. أحد 

أهم الخبراء في هذا المجال النمســـاوي 
ارنســـت فيـــر، الـــذي أجـــرى دراســـة فـــي 
بدايـــة األلفيـــة الثالثـــة تدل علـــى كيفية 
تقاســـم العادات، انطالقا من عدد محدد 

من األشخاص وضعوا في عزل.
وتبيـــن أن ربـــع هـــذه العينة تســـاهم في 
المصلحة العامة أيا تكن األوضاع وهناك 
ربع ال يفكر إال بنفسه. أما النصف المتبقي 
الذي يسمى ب”المساهمين المشروطين” 

فينتظر ليرى كيف ستتصرف األغلبية.

ضغط اجتماعي مرحب به 

فـــي هـــذه األجـــواء، عبـــرت ســـوتان عن 
أسفها ألن شـــبكات التواصل االجتماعي 
“تميـــل إلى اإلفـــراط في عـــرض النماذج 
الســـيئة مـــا يعطـــي االنطبـــاع بأنـــه ليس 
هنـــاك ســـوى هـــؤالء”. وأضافـــت أن هذا 
“يـــؤدي إلـــى دائـــرة مفرغـــة”. لكـــن يمكن 

أن يكـــون لذلك تأثير مفيد عبر الســـماح 
اجتماعيـــة  معارضـــة  بنشـــر  للمســـتائين 
ســـتدفع األنانييـــن إلى إعـــادة النظر في 
كلفـــة وفوائد ســـلوكهم. وقالت ســـوتان 
“لديهـــم انطباع بأنهم يحققون فائدة من 
التوجـــه إلى حديقـــة ألنهم قامـــوا بعمل 
شجاع”، لكن “بوجود تهديد باعتراضات 
على شبكات التواصل االجتماعي يصبح 
األمـــر مكلفـــا جـــدا ألن هذا كل مـــا نملكه 
حاليـــا”. وما هو أفضل تكتيك للســـلطات 
لتعميم العزل؟ اللجوء إلى القوة وفرض 
غرامـــات بـــاآلالف علـــى المتنزهيـــن كما 
حـــدث في فرنســـا وإيطاليـــا؟ أو التركيز 
علـــى مســـؤولية المواطنيـــن كمـــا فعـــل 

ماكرون؟.
ويرى خبراء اقتصاد عديدون أنه مزيج 
مـــن األمريـــن، معتبريـــن أن الطلـــب مـــن 
الفرنســـيين كتابـــة اســـتمارة تعتمد على 
صدقهـــم لتبريـــر تنقالتهـــم االســـتثنائية 

خصوصـــا مفيـــد. وقـــال الباحـــث نيـــاري 
أيمـــار الذي يـــدرس فـــي جامعـــة العلوم 
نوقـــع  باريـــس “عندمـــا  فـــي  السياســـية 
ورقة هناك رد فعل نفســـي يجعل الناس 
الذيـــن يميلـــون إلـــى احتـــرام القواعـــد، 
يســـعون إلى احتـــرام تعهدهم”. وأضاف 
أن “هذا التوقيع ســـيخلق آليات نفســـية 
تقضـــي باحتـــرام التعهـــد لتجنب شـــكل 
مـــن التضـــارب فـــي الســـلوك”. وتابـــع أنه 
“لـــدى غالبيـــة النـــاس الذيـــن يحترمـــون 
ســـيعزز  االجتماعيـــة،  المعاييـــر  أساســـا 
الدمـــاغ االنضباط الذاتي”. لكن يمكن أن 
يـــزول التأثير على األمد الطويل تبعا لما 
يفعلـــه آخرون. وقـــال أيمـــار “إذا ظهرت 
ســـلوكيات انتهازيـــة، فيمكـــن أن يتغيـــر 
موقـــف الذين يحترمـــون بطبيعة الحال 
األوامـــر، في االتجاه الخاطئ”. لكنه رأى 
أنـــه ال يمكن إطالق تكهنات في مواجهة 

وضع غير مسبوق.

الغالبية تراعي 
المصلحة العامة 

والقليل ال يفكر إال 
بنفسه
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السنابس - الغرفة

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن جميــع المجمعــات التجارية فــي البحرين إلــى تقديم تســهيالت ألصحــاب المحال التجاريــة من باب 
المســؤولية االجتماعيــة الوطنيــة، التــي تحتم علينا جميعًا التكاتف لمواجهة تداعيات االنتشــار العالمي لفيــروس كورونا، من خالل إعفاء 

المجال التجارية الُمستأجرة فيها من اإليجارات الشهرية، كنوع من الدعم والتشجيع لهذه المحال، وتفاديًا إلغالقها.

وأعربـــت الغرفـــة عـــن خالـــص شـــكرها 
وتقديرهـــا للمجمعـــات التجاريـــة التـــي 
بإعفـــاء  قراراتهـــا  بإصـــدار  بـــادرت 
وتخفيض اإليجارات الشهرية المترتبة 
على المحال التجاريـــة فيها وتجاوبهم 
مع دعوة الغرفة السابقة للتخفيف على 

أصحاب المحال التجارية، ومن ضمنها 
مجمـــع الســـيف، ومجمع يتيم، وشـــركة 
ادامة، مثمنًة دورها الوطني المســـؤول 
في التجاوب مـــع أصحاب األعمال في 
ظـــل هـــذه الظـــروف، األمر الـــذي يؤكد 
حرصهـــا علـــى دعـــم القطـــاع التجـــاري 

داعيـــة  المحليـــة،  الســـوق  وتنشـــيط 
المالك وباقـــي المجمعات التجارية الى 
تبنـــي نفس تلـــك المبادرات كل حســـب 
النشـــاط  تعافـــي  متمنيـــًة  اســـتطاعته، 
االقتصادي الوطني في القريب العاجل 
إن شاء هللا وتعويض تباطئه، والعودة 

إلـــى الدفـــع بعجلة التنميـــة االقتصادية 
عـــودة  إلـــى  واإلســـهام  البـــالد،  فـــي 
التجاريـــة  الحيويـــة  القطاعـــات  كافـــة 

والصناعية إلى سابق عهدها. 
وجـــدد مجلـــس إدارة الغرفـــة اعتـــزازه 
وتقديـــره للتوجيهات الملكية الســـامية 
لعاهـــل البالد حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتوحيد 
الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة انعكاســـات 
هذه األزمة على المســـتوى المحلي، بما 
يحافظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج 
الدولة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمساعي 

التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
كمـــا ثمنـــت قـــرارات الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وأوامـــر ولـــي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة بإطالق حزمة مالية واقتصادية 

لتوفير السيولة.

“الغرفة” تهيب بالمجمعات التجارية تقديم تسهيالت لـ “المحالت”

 علي الفردان

المحرر االقتصادي
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 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

تنازل أو بيع– عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR 2020-47714 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الســيد/ زينب صالح طاهر أحمد فتيل بتحويل المحل التجاري 

التالي: إلى السيد/ أحيية أحمد مفلح الخليفات

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تقدمــت إلينــا المعلــن أدناه : ورثة المرحوم حســن عيســى محمد  مكي بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى وفاء حسن عيسى محمد  مكي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

123815-1

رقم القيد

21069-1

االسم التجاري
     بالكي كافية

االسم التجاري

كراج المنطقة الشرقية

التاريخ:  19/03/2020التاريخ:  19/03/2020

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها 

الســادة صاحــب شــركة إي أيــه جــي كابيتــال أس دي إن. بــي اش دي ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 

 91375-1   ، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن إي أيه جــي كابيتال أس دي 

إن. بي اش دي ذ.م.م إلى إي أيه جي كابيتال للمشاريع ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم اليها 

الســيد جميــل جاســم محســن علــي صالــح المالــك ل مطعــم نجمــة المنامــة   ) 

مؤسســة فرديــة  ) المســجلة بموجــب القيــد رقــم 21953-5  طالبــا   تحويــل 

المؤسســة الفردية المملوكة له إلى شــركة ذات مســئولية محدودة   برأســمال  

200  دينار دينار بحريني  لتصبح مملوكة من السادة التالية أسمائهم :

حياة سلمان علي عبد هللا الصباغ

سارة يوسف احمد منصور محمد المجيبل

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها 
الســيد زكريا عبد الرحمن البي محمد المالك ل شكســبير للمقاوالت وتخليص 
المعامــالت  ) مؤسســة فرديــة   المســجلة بموجــب القيــد رقــم 131945 طالبــا   
تحويــل المؤسســة الفرديــة المملوكــة لــه الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة   
براســمال  1000  الــف دينــار بحرينــي  لتصبــح مملوكــة مــن الســادة التاليــة 

اسمائهم :
زكريا عبد الرحمن البي محمد

غادة محمد الهادي الجبالي

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليــه الســادة اصحــاب شــركة هورنيــت تكنولوجيــز – شــركة تضامــن بحرينية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 130843 طالبيــن   تحويل الشــكل القانوني  

للشركة المذكورة الى ذات مسئولية محدودة  براسمال  1000 بين كل من :
محمود محمد هاشم البلوشي

ALTHAF AHMAD NADUVILEKAMMOOLAHI
MUHAMMED KALARIYULLATHIL

MUHAMMED SADIQUE THEKKETHIL

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها 
ورثــة الســيد ابراهيــم محمد ابراهيــم الجالبي المالك ل الشــراع للمجوهرات ) 
مؤسســة فرديــة   المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 18588 طالبيــن   تحويل 
المؤسســة الفرديــة المملوكــة لــه الــى شــركة تضامــن   براســمال  5000 دينــار 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
نبيل ابراهيم محمد الجالبي

خالد ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي
احمد ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي
ميثم ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي

اميره كاظم حسين غلوم

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها 

خليفة راشــد علي الحمدان صاحب خياطة وليد للســيدات  ) مؤسســة فردية   

المسجلة بموجب القيد رقم  5216طالبا   تحويل المؤسسة الفردية الى شركة 

ذات مسئولية محدودة  لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :

خليفة راشد علي الحمدان

SAKIL AHMED ABDUL RAZAK

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيدة / انيسه اسد عبدالرحيم اسد عباس باعتباره المصفي القانوني شركة 

هنريــز لخدمــات الســيارات ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محدوده 

بموجب القيد رقم 123531، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

بناء على قرار الشركاء في شركة زي ماكس فاشيون ذ.م.م المسجلة بموجب 
jisil muham- / 96782  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد  القيــد رقــم

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

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

رقم الموبايل: 66643747
jisil123@gmail.com

الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا  تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة 
ش.م.ب  األســرة  بنــك  أصحــاب  الســادة 
 1- رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  
72929طالبين  تخفيض رأســمال الشركة من 
5,000,000 )خمســة مالييــن دينــار بحريني ( 

إلى 2,000,000 )مليونين دينار بحريني (
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشر 

يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2020  

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة إي أيه جي كابيتال أس دي إن. بي اش دي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )48561 ( لسنة 2020 

بشان تحويل مؤسسة فردية
 الى ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )---- ( لسنة 2020 
بشان تحويل    تحويل شركة تضامن

 الى شركة ذات مسئولية محدودة    

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )---- ( لسنة 2020 
بشان تحويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000- ( لسنة 2019 

بشان تحويل مؤسسة فردية الى ذات مسئولية محدودة  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )175879( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة هنريز لخدمات السيارات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة زي ماكس فاشيون ذ.م.م
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  سجل تجاري رقم 96782

إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2020 – 36156( ( لسنة 2020 

بشان تخفيض رأسمال بنك األسرة ش.م.ب مقفلة   

القيد : 1-91375

 تاريخ:19/3/2020

القيد : 5 - 21953

 تاريخ:22/3/2020

القيد : 131945

 تاريخ:20/3/2020

القيد : 1 - 72929

 تاريخ:22/3/2020
القيد : 1 - 130843

 تاريخ:18/3/2020

القيد : 1 - 18588

 تاريخ:22/3/2020

القيد : 5216

 تاريخ:17/3/2020

رقم القيد:   12539 - 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل    

)CR2020-45832( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر: حسن محمد عبد هللا جميل       

االسم التجاري الحالي  :    سيروم للتنظيفات والمقاوالت          

االســـــم التجـــاري الجديد  : سيروم للديكور الداخلي  

التاريخ :16/3/2020
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غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

15 االثنين 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 - العدد 4178



international@albiladpress.com 16
االثنين 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 - العدد 4178

اســتمرار عمليــات اإلغالق وحظــر التجــول في أنحــاء العالم

وفيات “كورونا” تتزايد .. واإلصابات تتخطى 300 ألف

“الزمـــوا  غـــرار  علـــى  تعليمـــات  عّمـــت 
منازلكـــم” و”أغلقـــوا كل شـــيء” العالم 
لمنع التواصل والتجمعات التي تشجع 
انتقال فيروس كورونا المستجد، الذي 
ينتشر بســـرعة وخّلف حصيلة مروعة 

في إيطاليا.
وتســـبب كورونـــا المســـتجد بوفـــاة ما 
ال يقـــل عن 13444 شـــخصا في العالم 
بحســـب  ديســـمبر  فـــي  ظهـــوره  منـــذ 
حصيلـــة أعّدتها فرانس برس اســـتنادا 
إلى أرقام رســـمية األحد. وتم تسجيل 
أكثـــر مـــن 308130 إصابة رســـميا في 
170 بلدا منذ بدء تفشـــي الوباء. وهذا 
العدد المحصى رســـميا ال يعكس سوى 
جزء من اإلصابات الفعلية بما أن دوال 
عديـــدة لـــم تعـــد تفحـــص إال الحـــاالت 

الواجب نقلها إلى المستشفى.
وحظـــر  اإلغـــاق  عمليـــات  وتســـتمر 
التجول في جميع أنحاء العالم وســـط 
العـــدوى  تفشـــي  احتـــواء  محـــاوالت 
قبـــل أن تطغـــى علـــى أنظمـــة الرعايـــة 

الصحية.
بفيـــروس  إصابتيـــن  أول  وســـجلت 
كورونـــا المســـتجد فـــي غـــزة، القطـــاع 
العالـــم  عـــن  المقطـــوع  الفلســـطيني 
والمكتـــظ بالســـكان والذي يمكـــن، كما 
أن  مؤخـــرا،  المتحـــدة  األمـــم  حـــذرت 

يؤدي انتشار الوباء فيه إلى كارثة.
وفي بغداد، أعلنت الســـلطات العراقية 
فـــي بيـــان أمـــس األحـــد فـــرض حظـــر 
للتجـــول في عمـــوم محافظـــات الباد 
التـــي تمتلك نظامًا صحيًا متهالكًا، بعد 
وفاة 20 شخصًا جراء فيروس كورونا 
أعـــداد  ارتفـــاع  وتواصـــل  المســـتجد، 

المصابين به.
عـــدد  فتجـــاوز  أوروبـــا،  فـــي  وأمـــا 
اإلصابات بكورونا المســـتجد 150 ألفا 
بينهـــا أكثـــر مـــن 53 ألفـــًا فـــي إيطاليا، 
وفق تعـــداد أعّدته وكالة فرانس برس 

األحد.

وســـّجلت إســـبانيا وحدهـــا 394 حالـــة 
خـــال  بالفيـــروس  جديـــدة  وفـــاة 
الســـاعات الــــ24 األخيـــرة، فـــي زيـــادة 
تبلغ نســـبتها نحو 30 %، ما يرفع عدد 
منـــذ   1720 إلـــى  اإلجمالـــي  الوفيـــات 
بداية تفشـــي الوباء في الباد، وفق ما 

أعلنت وزارة الصحة األحد.
يعمـــل  طبيـــب  ُتوفـــي  فرنســـا،  وفـــي 
في مستشـــفى بعـــد إصابتـــه بفيروس 
كورونا المستجّد، حسب ما أعلن وزير 
الصحـــة أوليفييه فيران األحد مشـــيرًا 
إلـــى أنها “على حد علمه” أول وفاة من 

نوعها في الباد.
من جهتها، أرســـلت كوبـــا فريقًا من 52 
طبيبـــًا وممرضـــًا بينهم من شـــارك في 
مكافحـــة حمى إيبوال في إفريقيا، إلى 
إيطاليا لمســـاعدتها على مكافحة وباء 

كوفيد19-. 
وأرسلت روسيا كذلك األولى من تسع 
طائرات عسكرية ســـتحمل 100 خبير 
ومختص طبي في مجال الفيروســـات 

ايطاليـــا  إلـــى  الروســـي  الجيـــش  مـــن 
لمساعدتها في مكافحة الوباء.

علـــى صعيـــد متصل، طلبـــت الحكومة 
مليـــون   1,5 مـــن  أمـــس  البريطانّيـــة 
شـــخص يعيشون في الباد وُيعتبرون 
األكثـــر ضعفـــًا حيـــال فيـــروس كورونا 
المســـتجّد، أن ُيازمـــوا منازلهـــم لمـــّدة 
ثاثـــة أشـــهر.  وخـــارج أوروبـــا، أعلنت 
وزارة الصحـــة اإليرانية أمس عن 129 
وفـــاة جديـــدة جـــراء فيـــروس كورونا 
المســـتجّد مـــا يرفـــع حصيلـــة الوفيات 
الرســـمية إلى 1685 فـــي إيران، إحدى 
الدول األكثر تأثرًا بالمرض بعد إيطاليا 
والصيـــن. كمـــا ألمـــح المرشـــد األعلـــى 
اإليرانـــي علـــي خامنئـــي أمـــس إلى أن 
طهـــران لـــن تقبـــل أبدا مســـاعدة طبية 
أميركية للتصدي للفيروس ألنه يشـــك 
فـــي أن “المخادعيـــن” الموجودين في 
الســـلطة في واشـــنطن “قـــادرون” على 

زيادة تفشي الوباء في باده.
وتتزايـــد إجـــراءات العزل فـــي أميركا 

الاتينيـــة حيـــث أغلقـــت كل الحـــدود 
اســـتحقاقات  وعلقـــت  تقريبـــا  البريـــة 
انتخابيـــة، علـــى أمـــل احتواء انتشـــار 
كورونا المســـتجد. في إفريقيا، أعلنت 
روانـــدا عزل الســـكان وإغاق حدودها 
الحتـــواء فيـــروس كورونا المســـتجد، 
فـــي إطار إجراءات تعد األكثر تشـــددا 
فـــي القارة التـــي تمتلك نظامـــا صحيا 
هشا وتشهد ارتفاعا متواصا في عدد 
اإلصابـــات. وأمـــا فـــي آســـيا،  فكثفـــت 
الســـلطات فـــي عطلـــة نهاية األســـبوع 
جهودهـــا للحـــّد مـــن تفشـــي الفيروس 
فيما ُتسّجل موجة ثانية من اإلصابات 
تّمـــت  أنـــه  يعتقـــد  كان  مناطـــق  فـــي 

السيطرة على الوباء فيها.
وأعلنـــت أســـتراليا أمـــس خطـــة إنفاق 
مـــن  للحـــّد  دوالر  مليـــار   38 بقيمـــة 
األضـــرار االقتصادية الناجمة عن وباء 
كورونا المســـتجّد، في وقت ُطلب من 
المواطنيـــن إلغـــاء رحاتهـــم الداخلية 

لمنع تفشي الفيروس.

عواصم ـ وكاالت

طاقم طبي ينقل مصابا بـ “كورونا” إلى مستشفى في مولوز، شرقي فرنسا )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت الكويـــت واإلمارات وســـلطنة 
مـــن  األحـــد، مجموعـــة  أمـــس  عمـــان 
التدابيـــر االحترازيـــة الجديـــدة، فـــي 
أوســـع  انتشـــار  مـــن  الوقايـــة  إطـــار 

لفيروس كورونا “كوفيد19-”. 
الكويتـــي،  الـــوزراء  مجلـــس  وأصـــدر 
قرارا بفرض حظـــر تجول جزئيا على 
البـــاد مـــن الســـاعة 5 مســـاء حتـــى 4 
فجـــراـ فـــي إطار تشـــديد اإلجـــراءات 

لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
أنـــس الصالـــح فـــي  وزيـــر الداخليـــة، 
نريـــد تجنـــب  “كنـــا  مؤتمـــر صحفـــي: 
االلتـــزام  عـــدم  لكـــن  اإلجـــراء،  هـــذا 
باإلجـــراءات المفروضة، دفعنا التخاذ 

هذا القرار”.
من جهتهـــا، أعلنت مجموعـــة “طيران 
اإلمـــارات” أمـــس األحـــد أنها ســـتعلق 
كافـــة رحـــات الركاب بحلـــول 25 من 
مـــارس، للتعامـــل مع انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد.
إجـــراءات  الســـلطات  واتخـــذت 
احترازيـــة بينهـــا وقـــف الرحـــات إلى 
عشـــرات المـــدن وتعليـــق التعليـــم في 
المـــدارس خشـــية انتشـــار الفيـــروس 

الذي تسّبب بوفاة آالف حول العالم.
وفي ســـلطنة عمان، قررت الســـلطات 
حظـــر التجمعـــات في األماكـــن العامة 
بمقـــرات  الموظفيـــن  عـــدد  وتقليـــص 
العمـــل في الجهات الحكومية وإغاق 
محـــات الصرافـــة فـــي إطـــار تدابيـــر 

الحتواء تفشي فيروس كورونا.

تدابير احترازية في الكويت واإلمارات وعمان

طهران ـ وكاالت

اعتبــر المرشــد اإليرانــي علــي خامنئي أمس األحد أن لــدى إيران القدرة 
على مواجهة تفشــي فيروس كورونا المســتجد، وذلك رغم إصابة آالف 

اإليرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء.

بثـــه  خطـــاب  فـــي  خامنئـــي  ورأى 
التلفزيـــون اإليرانـــي بمناســـبة عيد 
النوروز أن عرض الواليات المتحدة 
لمســـاعدة إيران فـــي مكافحة وباء 

كورونا “أمر غريب”.
وأضـــاف: “عـــرض األميركيون عدة 
مرات مســـاعدة إيران على احتواء 
أن  حقيقـــة  وبخـــاف  الفيـــروس. 
هناك شـــكوكا أن أميـــركا هي التي 

الفيـــروس،  هـــذا  أوجـــدت 
فعرضهـــم غريـــب بالنظر إلى 
أنهم يواجهون نقصا في سبل 

مكافحتهم الفيروس”.
أن  علـــى  وشـــدد 

“إيـــران لديهـــا القدرة علـــى تخطي 
أي أزمة بما يشـــمل تفشي كورونا”، 
معتبـــرا أن المســـؤولين اإليرانييـــن 
اتخذوا “خطـــوات جيدة” لمكافحة 

الفيروس.
وقال خامنئي مخاطبا األميركيين: 
“من المحتمل أن دواءكم المعروض 

هو وسيلة لنشر الفيروس أكثر”.
وكان المرشـــد اإليرانـــي قد ألغى 
خطابه المعتاد بعيد النوروز 
الجديـــد(  الفارســـي  )العـــام 
في مرقـــد اإلمـــام رضا في 
مشـــهد؛ بسبب تفشي 

الفيروس.

خامئني: قادرون على مواجهة “كورونا”

نيويورك ـ وكاالت

أندريـــو  نيويـــورك،  واليـــة  حاكـــم  أعلـــن 
كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة 
جديـــدة بفيـــروس كورونـــا فـــي أراضيها 

خال يوم واحد فقط. 
وأفـــاد كومـــو، فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
أمس األحـــد حول تطورات أزمة كورونا، 
بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الوالية 
خـــال الســـاعات الــــ 24 الماضية، مشـــيرا 
إلـــى أن العـــدد العام للمصابيـــن ارتفع إلى 
نقطة 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آالف 

في نيويورك المدينة.
ودعـــا كومـــو الحكومـــة الفيدراليـــة إلـــى 
تأميم شـــبكة اإلمـــدادات الطبية وتطبيق 
أحـــكام قانون اإلنتـــاج الدفاعي في إطار 

إجراءات الوباء.
كما توجه إلى قوات الهندسة في الجيش 
بطلـــب إقامـــة مستشـــفيات مؤقتة في 4 
أماكـــن، معتبـــرا أن عملية البنـــاء قد تبدأ 
غدا، كما طلب كومو من الوكالة الفدرالية 

مستشـــفيات   4 إقامـــة  الطـــوارئ  إلدارة 
أخـــرى يحتضـــن كل منها 250 ســـريرا مع 

إرسال أطباء إليها.
وأكد كذلك على ضرورة توسيع القدرات 
االســـتقبالية في كل مستشـــفيات الوالية 
بنســـبة 100 %، وأشـــار مـــع ذلـــك إلى أن 
األوامر الحالية تنص على توســـيع بنسبة 

نيويـــورك:  واليـــة  حاكـــم  وقـــال   .%  50
يقـــرر مصيـــر األجيـــال،  “نواجـــه تحديـــا 
لكننا سوية ســـنتجاوز كل ذلك وسنخرج 

أقوياء مما كنا عليه!”.
وحتى أمس األحد ســـجلت في الواليات 
المتحـــدة نحـــو 27.6 ألف إصابـــة بعدوى 

فيروس كورونا، بما في ذلك 349 وفاة.

حاكم والية نيويورك، أندريو كومو

األجيــال مصيــر  يقــرر  تحدًيــا  نواجــه  الواليــة:  حاكــم 
نيويورك: 4812 إصابة بـ “كورونا” خالل يوم

عواصم ـ وكاالت

أصدر “الجيش الوطنـــي الليبي” بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتر، أمـــس، بيانا، أكد 
فيـــه أن القـــوات التركيـــة حاولت شـــن 

هجوم على قواتهم. 
وقـــال الناطـــق باســـم الجيـــش العقيـــد 
أحمـــد المســـماري إن “القـــوات التركيـــة 
وقـــام  قواتنـــا  علـــى  الهجـــوم  حاولـــت 

رجالنا بصد الهجوم”.
الليبـــي  الجيـــش  قـــوت  أن  وأضـــاف 
ACV- دمـــرت مدرعـــة تركية من طـــراز
15، حاولـــت خـــرق الخطـــوط الدفاعية 

للجيش.
وأفاد المسماري بأنه عرض على الطرف 
اآلخر أن يستلم المدرعة وجثث القتلى 
بداخلها ولكنهم رفضوا استامها بحجة 

أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية.
مـــن  الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وطلـــب 
مـــع  تتواصـــل  أن  التركيـــة  الســـلطات 
المدرعـــة  الســـتام  الليبيـــة  القـــوات 

والجثث التي بداخلها.
وكانت البعثـــة األممية للدعم في ليبيا، 
الليبيـــة  األطـــراف  باســـتجابة  رحبـــت 
لوقـــف  الدوليـــة  للدعـــوات  المتنازعـــة 
لمكافحـــة  إنســـانية  لألســـباب  القتـــال 

فيروس كورونا.

وكان الجيـــش الليبي قد رحب بالدعوة 
القتـــال  وقـــف  بخصـــوص  الصـــادرة 
لوبـــاء  لاســـتجابة  إنســـانية  ألغـــراض 
كورونـــا. والحقا، أعلنت حكومة الوفاق 
فـــي طرابلـــس حظـــرا جزئيـــا للتجـــوال 

بسبب كورونا.

عناصر من الجيش الوطني الليبي 

العقيد المســماري يطلب مــن أنقرة تســلم جثث قتالها
ليبيا.. قوات حفتر تصد هجوما تركيا

القاهرة ـ وكاالت

دعــا الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، أمــس األحــد، إلــى مزيــد 
مــن االلتــزام واالنضبــاط للســيطرة على انتشــار كورونا، الفتــا إلى أن 
الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع الفيروس المستجد.

حـــول  كلمـــة  فـــي  السيســـي  وقـــال 
الحكومـــة  إن  كورونـــا  مســـتجدات 
مـــن  اقتصاديـــة،  إجـــراءات  ســـتتخذ 
بينها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم 

خطة مواجهة الفيروس.
وأضاف أن “الفيروس ينتشـــر بشـــكل 
أن  المجتمـــع  مـــن  ونحتـــاج  كبيـــر.. 
مـــن  بمزيـــد  أكبـــر  بشـــكل  يســـاعدنا 
االلتـــزام واالنضبـــاط”، مشـــيرا إلى أن 

انتبهـــت ألزمـــة  المصريـــة  الدولـــة 
الفيروس بشكل جيد.

وأوضـــح الرئيـــس المصري أن 
الحكومة تعاملت مع انتشار 

كورونـــا  فيـــروس 
مشـــددا  بالعلـــم، 

تتضافـــر  المصريـــة  الدولـــة  أن  علـــى 
لمواجهة خطر جسيم.

كمـــا أكـــد السيســـي أنـــه ال توجـــد أية 
مشـــكلة فـــي الســـلع وال توجـــد مـــواد 
غذائيـــة يقـــل االحتياطـــي لهـــا عـــن 3 

أشهر.
التقـــى  األحـــد،  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الرئيـــس المصري عددا من الســـيدات 
المصريـــات مـــن مختلـــف المجـــاالت؛ 
المـــرأة  بعيـــد  االحتفـــال  بمناســـبة 

المصرية.
الفرصـــة  السيســـي  واســـتغل 
“األزمـــة  بــــ  كورونـــا  ليصـــف 
بغير المســـبوقة على 

مستوى العالم”.

السيسي: إجراءات اقتصادية للتعامل مع “كورونا”
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أكــد مصــدر عســكري لبنانــي لـ”ســكاي نيــوز عربيــة”، أمــس األحــد، مقتل 
لبناني كان على صلة بعامر الفاخوري، العميل اإلسرائيلي.

“العميـــل  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
أنطوان الحايك قتل في بلدة بلدة 
الميـــة وميـــة، علـــى تخـــوم مدينـــة 

صيدا جنوبي لبنان”.
الوكالـــة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
أن  لبنـــان،  فـــي  لإلعـــام  الوطنيـــة 
الحايـــك قتـــل علـــى الفـــور نتيجـــة 
وكان  عليـــه.  الرصـــاص  إطـــاق 
الحايك أحـــد معاوني العميل عامر 
الفاخوري في معتقـــل الخيام إبان 

االحتال اإلسرائيلي للبنان.
وجـــاء مقتل الحايـــك بعد أيام 

قليلـــة على تبرئـــة الفاخوري 
المحكمـــة  قبـــل  مـــن 

لبنان،  في  العســـكرية 
بقـــرار أثار ســـخطا 

شعبيا كبيرا.
وبعد ذلك، نقلت مروحية عسكرية 
أميركيـــة فاخـــوري من مقر ســـفارة 
واشـــنطن فـــي بيروت إلـــى قبرص، 

ومنها إلى الواليات المتحدة.
الســـلطات  اســـتدعت  ذلـــك،  وإثـــر 
اللبنانية، الســـفيرة األميركية لديها 
دوروثي شيا، لاستماع منها بشأن 
ظـــروف إخـــراج فاخـــوري. وكانت 
السلطات اللبنانية قد ألقت القبض 
علـــى فاخـــوري في ســـبتمبر 
دخـــل  أن  بعـــد  الماضـــي، 
البـــاد مـــن مطـــار بيروت، 
على الرغم من صدور 
لمدة  بســـجنه  حكم 

15 عاما.

لبنان.. مقتل أحد معاوني عامر الفاخوري
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين تفوقت على دول عظمى
عنـــد الوقـــوف أمـــام تجربة مملكـــة البحرين فـــي التعامل مـــع “فيروس 
كورونا” يتكشـــف عالـــم كبير مـــن االحترافية والكفاءة وحســـن التدبير 
والقـــدرة الفذة، واســـتطاع هذا البلد الصغير أن يتفوق عشـــرات المرات 
علـــى “دول عظمـــى” كانت تتفاخـــر بعلمها ومختبراتهـــا وطريقة تعاملها 
مع الكوارث، واألهم الثرثرة اإلعالمية عن الكرامة اإلنســـانية واألخالق 
والقيـــم، وكثيرا مـــا طالبتنا تلك الدول بأن نحـــذو حذوها واالقتداء بها 
والســـير على طريقها، لكن شـــعوبها اليوم تتمنى أن يكـــون عندها نظام 
وقيـــادة مثـــل مملكـــة البحريـــن بعد أن اتضحـــت لهم هشاشـــة أنظمتهم 
والبطـــوالت الدونكيشـــوتية لحكوماتهـــم، وفقـــدان الميـــزان فـــي عـــدم 
الســـيطرة علـــى الوبـــاء وإدارة الكارثة والفشـــل الذريع أمـــام التحديات 
والصعاب، ومن ظواهر الفشـــل ارتفـــاع معدل الوفيات بفيروس كورونا 
“باآلالف” والجثث الملقاة في الشـــوارع والفئـــران تلعب فوقها وحولها، 
وتكـــدس أعداد هائلة في المستشـــفيات وعجز فـــي توفير أماكن للعزل 
والحجـــر، ثـــم تخـــرج علينا تلـــك الـــدول وتتحدث عـــن كرامة اإلنســـان 

وحقوقه ورعايته!

مملكـــة البحريـــن تعاملـــت مـــع األزمـــة أوال وأخيـــرا من منظور إنســـاني 
خالـــص، فالشـــعب هو الثـــروة الحقيقيـــة ألي بلد وهو صانع المســـتقبل، 
والبد من التحصين الواقي والعالج ورفع مســـتوى العناية، وهذا منهج 
تســـير عليـــه الدولة منذ قيامهـــا، كما أن قيادتنا ضربـــت أروع المثل في 
المتابعة الدقيقة وتقاسم الهموم واآلالم مع أبناء الشعب، وتبادل الرأي 
والعمـــل علـــى مدى 24 ســـاعة لضمان جودة الخدمـــات الصحية وتنفيذ 
برنامـــج الفريـــق الوطني لمكافحة فيروس كورونـــا على أكمل وجه، أما 
في تلك الدول التي أشـــبعتنا بالشـــعارات والنصائح فرأينـــا فيها معاناة 
صريحة وطوابير من الناس وكأنها في يوم المحشـــر تبحث عن العالج 
فـــي ســـبيل العـــودة إلـــى طرقات الحيـــاة، كمـــا أنها لم تحصـــل وال حتى 
علـــى 1 فـــي المئة أو أقل من ما قدمته حكومتنا مـــن إجراءات وتدابير 
للتخفيـــف عـــن المواطنيـــن “الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة”، كتأجيـــل 
األقســـاط المســـتحقة على القروض لمدة 6 شـــهور دون احتساب رسوم 
أو فوائد، والتكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء للشهور الثالثة القادمة، 

وأيضا إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها من اإلجراءات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ينتاُبنا الخوف – نحن أجيال السبعينات والثمانينات – أيام طفولتنا في المدرسة، 
حين نســـمع كلمات “إّن أجسامكم ُتصاب بالعدوى حين يصادفها ميكروب، وإّن 
لقـــاح اإلبـــر أو قطرات الفم واألنف بمثابة خّط الدفاع الذي يحصنكم من عدوى 
الحقـــة”، كمـــا لن يغيب عن ذاكرتنا اصطفافنا بطابور الصباح – في حّره القائض 
أو برده القارس – واســـتماعنا آليات من الذكر الحكيم وترديدنا السالم الوطني 
وتأهبنـــا لبـــدء )عمليات!( التفتيش - التي تضّج فيهـــا جميع صفوف الطابور من 
أقصاه إلى أقصاه، بحثًا عن متعلم أســـنانه تسوّســـت أو أظافره طالت أو شعره 
ُأســـدل أو أغفل غســـل وجهه أو نظافة يديه ورجليه أو أهمل في هيئة ملبســـه 
ومظهـــره العام أو... إلخ، وصوالً إلى فقـــرة تدريبات الصباح وحركاتها الصحية 
“وقـــوف ثني مّد الجذع أمام أســـفل أعلى، وقـــوف ركل األرض ضرب الفخذين 

تصفيق دوران يمين” التي كنا نرددها أربعًا حبًا أو خوفًا!
قديمًا، كانت المؤسســـة التربوية بأكملها بيت الوقاية األول، والذي ُعّد مؤشـــرًا 
مهمـــًا لتقييـــم أيٍّ منهـــا فـــي مجال الصحـــة بعد تمكنها مـــن تحديد نقـــاط القوة 
والضعـــف بهـــا؛ بناء على مـــا يصدر عنها من سياســـات صحية وبرامج ســـالمة، 
وقيامها بوضع خطط العمل التي ُتحّسن من أدائها في الوقاية لجميع مرتاديها 
مـــن متعلميـــن ومعلمين ومســـتخدمين وإتاحة فـــرص مشـــاركة المجتمع آنذاك 
واإلســـهام في تقديم أبســـط الخدمات الُمتاحة، والّتعلم على تحّمل المسؤولية 

في مواجهة أّي مشـــكلة تهدد صحتهم أو طارئ يحول عن ســـالمتهم، والّتدرب 
على ســـبل الحماية وسالســـة التصرف في الحاالت الطارئة التي قد تقع داخل 

المؤسسة التعليمية.
فيمـــا بـــدت هـــذه المؤسســـة حاضـــرًا – وتمثلهـــا الصحـــة المدرســـية كجـــزء من 
منظومتها – غرفة عمليات مشـــتركة بمعية مؤسســـات المجتمع المدني األخرى 
وتجنيب حصرها في التشخيص السريع والعالج األولي، بل أضحى دورها أكثر 
اتســـاعًا في تعزيـــز الصحة وفرص التدخل ومواجهة األمـــراض بالوقاية والحّد 
من آثارها الســـلبية ومضاعفاتها الجانبية اســـتنادًا على المثل المشهور “الوقاية 

خير من العالج” الذي ُيؤكد أّن ميدان العالج مورده بيت الوقاية. 
نافلة:  «

مواكبـــًة لوقائـــع الدهر وأهوال العصر، فإّن مؤسســـاتنا التربويـــة بأمّس الحاجة 
لترســـيخ اســـتراتيجية “إدارة المخاطـــر” Risk Management بيـــن منتســـبيها، 
والتـــي تســـعى للحفـــاظ على ســـالمة البيئة التعليميـــة وأمن العامليـــن فيها بعد 
استشـــعار جميـــع المخاطر المحتملـــة بداخلها ومحاولة الّتعـــرف عليها، ومن َثّم 
اتخـــاذ التدابيـــر الالزمة للوقاية منها قبل حدوثها وتنفيـــذ الخطوات الضرورية 

لتقليل األخطار الناجمة عنها والعالج وقت حدوثها.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

المؤسسة التربوية.. إدارُة مخاطر!

مـــع كـــم األخبار المتناقلـــة عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي هذه األيـــام، ومع 
الحالة التي تعيشـــها شـــعوب العالم بخصوص هذا الوباء القاتل “كورونا”، نجد 
أن هناك أناســـا رائعين بمعنى الكلمة، وهم قليلون مع األســـف، بادروا باإلعالن 
عـــن تقديم مســـاعدات مادية ولوجســـتية لحكوماتهـــم تضامًنا معهـــا إلنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
هؤالء الذين أنعم هللا عليهم بالخير الوفير لم ينسوا واجبهم الوطني والتزامهم 
األدبي تجاه مواطني بلدهم وضربوا أروع األمثال للمواطن الصالح وســـطروا 
أسماءهم في التاريخ وأثبتوا أن المواطنة الصالحة واالنتماء للوطن ال يأتيان 

من خالل رفع شعارات رنانة ال تغني وال تسمن من جوع.
على ســـبيل المثال كرســـتيانو رونالدو، وضع جميع فنادقـــه في البرتغال تحت 
تصـــرف الحكومـــة البرتغالية الســـتيعاب مصابـــي هذا المـــرض، وتكفل بتحمل 
تكاليـــف الفريق الطبي، رجل األعمال الكويتي فواز المرزوق قدم دعًما ســـخًيا 
بقيمة ١٠ ماليين دوالر وأطلق مبادرة شعبية بعنوان الكويت تستاهل، ومالك 
شركة علي بابا تبرع بـ ١١٤ مليون دوالر لشراء معدات طبية و١٤ مليون دوالر 
لتطويـــر لقـــاح لمواجهة فيروس كورونا، هذه بعـــض األمثلة وأنا على يقين بأن 

هناك الكثير من األشخاص قاموا بمبادرات مماثلة.

والحقيقـــة مـــا جعلنـــي أفكر فـــي الكتابة في هـــذا الموضوع هـــو التقصير الذي 
نـــراه من قبـــل رجال األعمال والقطاع الخاص، وأنا أقصـــد هنا بالتحديد رجال 
األعمال والتجار والشركات العائلية ومن في حكمهم في هذا الوطن المعطاء.
نعم أقولها بكل حســـرة، وال أقصد هنا موقفهم من هذا الوباء، بل بشـــكل عام، 
مســـاهماتهم المجتمعيـــة قـــد تكون صفًرا على الشـــمال، وهنـــاك عوائل تجارية 
يشـــهد لهـــا بالبنـــان، ومعروفـــة فـــي المجتمـــع البحرينـــي ومشـــاريعها واضحـــة 
وراسخة وشهادتي عنها مجروحة، لكن مع األسف الشديد إنها قلة، بلدنا يزخر 
بالكثير من التجار وعبر عقود طويلة وكنا نتوقع منهم مساهمات أكثر، والشارع 

البحريني ينتظر منهم ولو مشاريع متواضعة تجسيًدا للشراكة المجتمعية. 
هناك الكثير من المشروعات التي هي بأمس الحاجة للدعم، كمراكز كبار السن 
والمكفوفيـــن واأليتـــام، والمراكـــز الصحية ووحدات األمـــراض المزمنة وزيادة 
الطاقة االســـتيعابية للعنايـــة القصوى في المستشـــفيات والقائمة تطول، فهذه 
المشاريع المستدامة تعتبر ضرورة ملحة للمواطنين، فالكل يعلم أن هناك نقصا 

حادا في هذه المراكز، لذا فإن أعمال الخير كثيرة ومتعددة إذا عقدوا العزم.
وال تنسوا أن البحرين تستاهل. ربي احفظ هذا البلد آمنا مطمئًنا وأبعد عنه أي  «

سوء وشر.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

أين أنتم

حمدا هلل على سالمتكم يا صاحب الفضل
البـــد أن نعبـــر عن فرحتنـــا الغامـــرة بعودة الوالـــد العظيم ســـمو األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة إلـــى أرض الوطن العزيز بعد رحلة العالج 
الناجحة التي قضاها خارج البالد، فحمدا لله على سالمتكم أيها الوالد 

الكريم صاحب العطاء الممتد لهذا البلد الطيب.
عندمـــا نســـتخدم كلمة الوالد فنحـــن نقصدها بكل معانيها، ألن عشـــق 
ســـمو األمير لهذا البلد هو عشـــق األب ألبنائه، وعطاؤه هو عطاء األب 
ألبنائه، وهذه مســـألة محســـومة فـــكل منطقة وكل فريج وكل شـــارع 
وكل بيت في البحرين يعرف عطاء خليفة بن ســـلمان، كل بنيان وكل 
إنســـان يشـــهد على العطاء الطويل لســـموه، حيث قضى ســـنوات في 

البناء بكل أنواعه، وأول شيء هو بناء اإلنسان البحريني نفسه.
ونهضـــة البحرين الكبيرة في مجال الصحة والتعليم شـــهادة واضحة 
على العطاء الالمحدود لخليفة بن ســـلمان، وخطة التنمية المستدامة 
التي آتت ثمارها في البحرين هي شـــهادة على أن ســـمو األمير خليفة 

بن سلمان نذر حياته للبحرين وال شيء غير البحرين.
ســـمو األمير خليفة بن سلمان ليس محطة عابرة وليس مرحلة معينة 
ولكنـــه تاريـــخ طويل وعطاء ال ينتهي، خليفة بن ســـلمان ليس صفحة 
أو فصـــال في كتـــاب البحرين ولكنه رواية عشـــق بـــدأت منذ زمن ولن 

تنتهي. 
خليفـــة بـــن ســـلمان البد أن تفـــرح بعودته كل ذرة من تـــراب هذا البلد، 
فهـــو ليس رجال عاديـــا، بل هو صاحب األيادي البيضاء على هذا البلد، 

فالبحرين لن تنسى فضل سمو األمير خليفة بن سلمان.
فحمـــدا لله على ســـالمتكم أيها الوالد العزيز صاحـــب الفضل والعطاء 

الطويل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“استهلت وأمطرت”

“وإن طالت الشـــهور، خليفة بن ســـلمان في ضميرنا دايم حضور، 
مـــا غاب يوم عن العين وال نســـاه ضمير حـــي كان، راعي المعاني 

األصيلة خليفة بن سلمان سحابة الخير له”.
“أهـــال وألـــف مرحبـــا بمن علـــى قدومه ســـحايب الخير “اســـتهلت 
وأمطرت”، هال وألف مرحبا يا من بقدومه البحرين زانت ونورت، 
ســـالما طيبـــًا مملوءا بـــكل المحبة والتقديـــر البد لمقامـــه الكريم 
أن نقدمـــه، وإن حالت الظروف بالنشـــيد نســـتقبله، ولكن القلوب 
شـــاهدة فمن مكانها اهتزت ورفرفـــت، نتقصى األخبار حتى يوم 
اطمأنـــت النفوس امتدت األيادي لله ودعت، يا هللا تحفظ أميرنا 
أميـــر العـــرب يا من القلوب له دانت وقربت، أصيل الســـاس كريم 
العـــرب، طيبة ووصله للقاصي قبل الدانـــي وهذا من عوايد كرام 

العرب”.
الصراحة أن الكلمات تضيع والمشـــاعر تفيض ال نعرف بأية كلمة 
نبـــدأ وبـــأي حـــرف نزيد، فهـــل نكتب فـــي تاريخ مجيـــد أو ماض 
تليـــد أو حاضـــر ينطق بـــكل ما فيه عـــن جهود خليفة بن ســـلمان 
فـــي بناء حضـــارة ليس مثلها حضارة في الوطـــن العربي، فكانت 
السباقة في كل الميادين االقتصادية والصحية والتعليمية، حتى 
صـــارت البحريـــن مضرب األمثال ومـــا نحن فيه مـــن تقدم اليوم 
ومن أســـاس متين أرساه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، فهو عبقرية االقتصاد، وهذه البنوك والشركات 
الوطنية شـــاهدة على مســـاهمتها في رفع اقتصاد البالد، وفســـح 
المجـــال أمـــام المواطنيـــن بممارســـة التجارة بحريـــة دون قيد أو 
شـــرط، فتوســـعت التجـــارة وتنوعـــت، كمـــا أرســـى اســـتراتيجية 
التعليـــم، وأصبحـــت كل منطقة مهما كانت مســـاحتها بها مدارس 
لمختلـــف المراحـــل، مـــدارس متطـــورة ومناهـــج علميـــة عالميـــة، 
وكذلـــك هـــي المراكز الصحيـــة التي انتشـــرت في جميـــع مناطق 
البحريـــن، فاســـتقر الشـــعب واطمـــأن بدعـــم وتأييد ســـمو األمير 
خليفة بن سلمان حين جعل المواطن البحريني أوالً، بعدما أفنى 
ســـنوات عمره وصحته التي وهبها ألجـــل بناء هذا الوطن العزيز 

الذي يدين له اليوم شعب البحرين بالمحبة والوفاء.
نعم نحب حكامنا، نحبك يا خليفة بن سلمان، وإن كان ألف أهال ومرحبا  «

فيها تقصير، فقلوبنا ال يسعها أن تشرح شعورها بفرحة عودتك سالما 
غانما.

نجاة المضحكي



أشــار العــب منتخبنــا ونــادي النجمــة والمحترف فــي نادي النصر اإلماراتــي لكرة اليد علي عيد إلــى أن الدوري اإلماراتي شــهد تطورا فنيا 
كبيرا في مستوى المنافسات. 

وقال عيد في تصريح لـ “البالدسبورت” 
مـــن خالل تجربته المميـــزة الحالية مع 
النصـــر، فإنه يرى ويلمس التطور الكبير 
الذي طرأ على اللعبة، بدليل وجود أكثر 
مـــن فريق ينافس على األلقاب المحلية 
والنصـــر  أهليدبـــي  وشـــباب  كالشـــارقة 
بخـــالف  والوصـــل  والجزيـــرة  والعيـــن 
الســـنوات الماضية التـــي احتصرت بين 

الشارقة وشباب أهلي دبي. 
 وبيـــن عيـــد الـــذي يلعب بصفتـــه “العبا 
تطـــور  أســـباب  أهـــم  مـــن  أن  مقيمـــا” 
المستوى العام للعبة كرة اليد باإلمارات 
يعود لقرار وجود “الالعب المقيم”، وهذا 
ما وســـع دائـــرة المنافســـة بيـــن األندية 

لتمكنها من جلب العبين تحت مســـمى 
مقيـــم، ويكـــون إضافـــة قويـــة للفريـــق 
للمحتـــرف  مســـاعدا  وعنصـــرا  عموًمـــا 
أن وجـــد فـــي الفريـــق نفســـه. موضًحـــا 
أن فـــي الفتـــرة الســـابقة كان كل فريـــق 
يعـــول على إمكانـــات الالعب المحترف 
فقط، وهذا قد ينجح تارة ويخفق تارة 

أخـــرى، بخـــالف الوضع الحالـــي بوجود 
العب مقيم وآخر محترف. 

النصـــر اإلماراتـــي،  مـــع  وعـــن تجربتـــه 
أكـــد علـــي عيد أن هـــذه المحطـــة تعتبر 
مميـــزة للغاية، كونها األولى التي يمكث 
فيهـــا مـــع فريق قرابـــة الموســـم الواحد 
ويمّثله في مختلف البطوالت المحلية، 
وقـــد اســـتفاد بصـــورة كبيـــرة وتعلم ما 
هـــو جديـــد والتـــي ســـتضفي لـــه الكثير 
لمســـيرته الرياضية، كاشـــفًا في الوقت 
ذاتـــه أن إدارة النادي قد أبدت ارتياحها 
عمـــا قدمـــه مع الفريـــق، وهم فـــي طور 
التفكير لتجديد التعاقد معه لموســـمين 
تطبيـــق  يســـتمر  أن  شـــرط  إضافييـــن 

“الالعب المقيم” بالدوري اإلماراتي. 
اإلماراتـــي  الـــدوري  فـــوارق  وحـــول 
ونظيره البحريني، يرى عيد أن الدوري 
البحرينـــي يعتبـــر أفضل بســـبب وجود 
والـــذي  والمميـــزة  الكبيـــرة  اإلمكانـــات 
يضفـــي القـــوة والنديـــة على المنافســـة 
ولكن يفتقر للدعم المادي، وفي المقابل 
الدعـــم  يمتلـــك  اإلماراتـــي  الـــدوري  أن 
المـــادي ولكن فنًيا أقـــل ولكنه في طور 

التحسن بشكل تدريجي. 
وختـــم عيد تصريحـــه، بتوجيه الشـــكر 
النصـــر  نـــادي  إدارة  لمجلـــس  والثنـــاء 
على العمل والمعاملـــة االحترافية التي 
تنتهجهـــا مع ألعابهـــا والعبيها في تهيئة 
المناخ الســـليم من كافة النواحي والذي 
يعـــود بتحقيـــق المســـتويات والنتائـــج 
القويـــة التـــي تحقـــق طموحـــات وآمال 

كافة منتسبي هذا الكيان العريق.

علــي عيــــد: الدوري اإلماراتـــي في تطـــور كبيـــر

علي عيد

تناقلت وســائل إعالمية مختلفة عن توجه االتحاد اآلســيوي لكرة القدم إلى إقامة المباريات المتبقية من دور المجموعات في كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بنظام التجمع في دولة واحدة.

طـــال  الـــذي  التوقـــف  ومـــع 
علـــى  اآلســـيوية  المنافســـات 
دوري  مســـابقتي  مســـتوى 
أبطـــال اآلســـيوي وكأس االتحاد 
اآلسيوي ومسابقات أخرى أيضا 
للمنتخبـــات واألنديـــة، فإن فكرة 
إقامة الجـــوالت األربعة المتبقية 

بنظـــام التجمـــع ســـتكون واردة بشـــكل كبيـــر أمـــام االتحاد 
القاري.

وكان من المؤمل أن يشهد شهر مارس الجاري وأبريل ومايو 
المقبلين استكماال لجوالت مسابقات األندية اآلسيوية، لكن 

تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيل المباريات كافة.
ويـــدرس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم عـــددا من الخيارات 
قبـــل اتخـــاذ الـــالزم، خصوصا وأن قـــرار التأجيـــل جاء بعد 
الوطنيـــة  واالتحـــادات  المشـــاركة  األنديـــة  مـــع  التنســـيق 

األعضـــاء، وهـــو إجـــراء وقائـــي 
من أجـــل ضمان صحة وســـالمة 
جميـــع الالعبين والفرق والحكام 
والجماهير؛ لضمان حماية نزاهة 

البطولة.
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ويمثـــل 
بطولـــة كأس االتحـــاد اآلســـيوي 
2020 فريقـــا الرفـــاع والمنامة، إذ إن الرفـــاع في المجموعة 
الثالثـــة إلـــى جانـــب أنديـــة القادســـية الكويتـــي والجزيـــرة 
األردنـــي وظفار العماني، فيما المنامة في المجموعة األولى 
إلى جانب أندية الجيش السوري وهالل القدس الفلسطيني 

والعهد اللبناني.
وأنهـــى الرفـــاع أول جولتيـــن بحصولـــه 3 نقـــاط مـــن فـــوز 
وخســـارة، فيما أنهـــى المنامة أول جولتيـــن برصيد 4 نقاط 

من تعادل وفوز.

للمباريـــات األربـــع المتبقيـــة ضمـــن دور المجموعـــات
التجمع خيار مطروح في كأس االتحاد اآلسيوي

عينــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة مديــرا مؤقتــا لنــادي االتحاد لمــدة 45 يوما أو لحيــن انتخاب مجلــس إدارة جديد أيهما 
أقرب.

وجـــاء في نص قرار رقم 73 لســـنة 2020 
المنشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية أنه بعد 
االطـــالع عل قانـــون الجمعيـــات واألندية 
االجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخاصة 
العاملة فـــي ميدان الشـــباب والرياضة ... 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام األساسي 
لألنديـــة الخاضعـــة إلشـــراف وزار شـــئون 
الشـــباب والرياضـــة الصادرة بالقـــرار رقم 
)1( لسنة 1990 وعلى القرار رقم )4( لسنة 
1990 بشـــأن نشـــر أرقام قيـــد وملخصات 
األنظمـــة األساســـية لبعـــض األنديـــة التي 

أعيـــد تســـجيلها بالمؤسســـة العامـــة للشـــباب والرياضـــة، 
وبنـــاء على عرض القائم بأعمال الوكيل المســـاعد للرقابة 
والتراخيـــص يعين عبدهللا ســـلمان ســـهوان مديـــرا مؤقتا 

لنادي االتحاد.

وجـــاء في المـــادة الثانية من القـــرار بيان 
اختصاصـــات المدير المعيـــن وفقا ألحكام 
قانون الجمعيات واألندية رقم )21( لسنة 
1989 والنظام األساسي للنادي، والالئحة 
لألنديـــة  األساســـي  للنظـــام  النموذجيـــة 
الخاضعة إلشـــراف وزار شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة الصادرة بالقرار رقم )1( لســـنة 

.1990
وجـــاء في المادة الثالثة أنه على القائمين 
بالنادي أن يبادروا بتســـليم المدير المعين 
جميـــع أموال النـــادي وســـجالته ودفاتره 
ومســـتنداته، ونصت المادة الرابعـــة أن يعد المدير المعين 
تقريـــرا يقـــدم إلى الـــوزارة بشـــأن أوضاع النـــادي متضمنا 
أمـــوره المالية خـــالل العـــام الماضي ومقترحـــات لتطوير 

وتنظيم العمل به.

 لمـــدة 45 يومـــا أو لحيـــن انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد
تعييــن مديــر مؤقــت لنــادي االتحــاد
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تنفيــذا لمبــادرة #شــعب_الزعامة التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون 
الشــباب، مستشــار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة بمناســبة فوز منتخبنا الوطني األول لكرة القدم بلقب 
كأس الخليــج العربــي الرابعة والعشــرين، بدأت اللجنة األولمبية البحرينيــة بإجراءات صرف وتحويل مكافآت الالعبين والجهازين 
الفني واإلداري في حساباتهم البنكية، بعدما بلغت قيمة مبالغ الدعم المقدمة من قبل عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص 

ضمن مبادرة #شعب_الزعامة مليون و656 ألف دينار من بينها هدايا عينية بقيمة 90 ألف دينار.

وكانـــت األمانة العامة للجنة األولمبية 
باشـــرت بإجـــراءات صـــرف وتحويـــل 
مكافـــآت أبطـــال خليجـــي 24، حيـــث 
بـــارزا  دورا  العامـــة  األمانـــة  بذلـــت 
عبـــر التواصـــل مـــع مختلـــف شـــركات 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص لمتابعة 
تحويل وصرف المكافآت على امتداد 

الفترة الماضية.
وبهذه المناسبة عبر سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية عن 
اعتـــزازه وفخـــره باإلنجـــاز التاريخـــي 
الوطنـــي  المنتخـــب  حققـــه  الـــذي 
دورة  بلقـــب  بتتويجـــه  القـــدم  لكـــرة 

كأس الخليـــج فـــي نســـختها الرابعـــة 
والعشـــرين، والذي يعد ثمـــرة من ثمار 
الدعـــم الالمحـــدود التـــي تحظـــى بـــه 
الرياضـــة البحرينيـــة من لـــدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه، كما أن ما تحقق من نتيجة 
مشـــرفة هو نتاج حي لما رســـمه سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة من 
رؤية للنهوض بالكرة البحرينية، ليبدأ 
معهـــا تحقيـــق أول بطولـــة كروية في 
العصـــر الذهبي، عبـــر تتويج المنتخب 
الوطنـــي بلقـــب النســـخة التاســـعة من 
بطولة غرب آسيا، ومن بعدها التتويج 
بلقـــب خليجـــي 24 وهـــو الحلـــم الذي 

طـــال انتظـــاره ليتحقق أخيـــرا بفضل 
عزيمة أبطالنا..”.

وثمن ســـموه الدعم الذي يوليه ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
للحركـــة الرياضيـــة وهـــو مـــا قـــاد إلى 
اإلنجـــازات  مـــن  سلســـلة  تحقيـــق 
والنجاحات غير المسبوقة كان آخرها 
الفـــوز بلقـــب خليجـــي 24 ألول مـــرة 
منـــذ أول مشـــاركة للبحريـــن قبـــل 49 
عاما، مشيدا بمبادرة #شعب_الزعامة 
والتي حظيت بتفاعل رسمي وشعبي 
كبير ونالت اهتمام مختلف مؤسسات 
التـــي  الخـــاص  القطـــاع  وشـــركات 
تســـابقت لدعـــم المنتخـــب ومكافأتـــه 
على هـــذا اإلنجاز انطالقا من الواجب 

الوطني.
وتوجـــه ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة بخالـــص الشـــكر والتقديـــر 
إلى كافة مؤسســـات وشركات القطاع 

الخاص على دعمهم ومشـــاركتهم في 
مبـــادرة #شـــعب_ الزعامـــة، وأن تلـــك 
اللفتـــة تؤكد التزام الشـــركات والبنوك 
والمؤسســـات الخاصة بدعـــم قطاعي 

الشـــباب والرياضة، وما قدمه القطاع 
الحـــس  يعكـــس  دعـــم  مـــن  الخـــاص 
المشـــاركة  علـــى  والحـــرص  الوطنـــي 
الفاعلـــة فـــي االرتقـــاء بمســـيرة العمل 
الرياضـــي بشـــكل عـــام وتطويـــر كـــرة 

القدم بشكل خاص.
وختـــم ســـموه تصريحه قائـــال “ أجدد 
األبطـــال  لالعبيـــن  وتقديـــري  شـــكري 
والجهازيـــن الفنـــي واإلداري علـــى مـــا 
تـــوج  مـــن عطـــاء وإخـــالص  قدمـــوه 
بتحقيق لقـــب تاريخي اســـعد القيادة 
والشـــعب.. وهذا التكريم هو أبسط ما 
يمكن أن نقدمه لألبطال بعدما سطروا 
ملحمة تاريخية كبيرة ســـتبقى عالقة 
فـــي األذهـــان، ونعدهـــم بالمزيـــد مـــن 
مـــع  يتوافـــق  بمـــا  واالهتمـــام  الدعـــم 
توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة ورؤيـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلـــى  البحرينيـــة  القـــدم  بكـــرة  لنصـــل 

المزيد من التطور واالزدهار..”.

ناصر بن حمد حامال كأس الخليج مع األبطال

ــاع الـــخـــاص ــطـ ــقـ ــات ومـــؤســـســـات الـ ــ ــرك ــ ــم ش ــ ــن دعـ ــم ــث ــن حـــمـــد ي ــ خـــالـــد ب

األولمبية تصرف مكافآت الفوز ألبطال “خليجي 24”

أكد أن النصر يفكر 
في تجديد عقده 
لموسمين بشرط!

سبورتأحمد مهدي

علي مجيد

سمو الشيخ خالد بن حمد يهدي الكأس إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة



أحمد مهدي

حسن علي

صدارة ثالثية لهدافي دوري ناصر بن حمد الممتاز
ــات ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ ــم ــ ال ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــ ــول ــ ــ ج  11 مـــــــــــرور  ــد  ــ ــعـ ــ بـ

مع مـــرور 11 جولـــة علـــى دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز، يتصـــدر 3 العبيـــن الئحـــة 
هدافـــي المســـابقة، وهـــم: العـــب الرفـــاع 
أرنســـت  األهلـــي  العـــب  األســـود،  كميـــل 

والعب المحرق إيفرتون.
الثالثـــة  هـــؤالء  مـــن  واحـــد  كل  وســـجل 
الهدافيـــن،  صـــدارة  ليعتلـــوا  أهـــداف؛   6
وبفارق هدف وحيد عن 4 العبين سجلوا 
ســـابقا  األهلـــي  العـــب  وهـــم:  أهـــداف   5
والمحترف في القادســـية السعودي حاليا 
مهـــدي حميدان، العـــب النجمة علي مدن، 
العب الرفاع الشـــرقي لويـــز والعب الحد 
ممـــادو. وعالوة على ذلك، فـــإن 5 العبين 
ســـجلوا 4 أهداف حتـــى اآلن، وهم: العب 
الحـــد محمـــد عبدالوهـــاب، العـــب النجمة 
علي منيـــر، العب المنامة مارســـيو، العب 

الرفـــاع علـــي حـــرم والعـــب الرفـــاع أيًضا 
محمـــد صولـــة. ويعتبـــر الالعبـــون الثالثة 
كميـــل األســـود وأرنســـت وإيفرتـــون مـــن 
األعمدة األساســـية فـــي أنديتهم، وتميزوا 
حتـــى اآلن بحـــس تهديفي مميـــز، وكانوا 

عالمة بارزة في صفوف فرقهم.

فـــي  المســـجلة  األرقـــام  مســـتوى  وعلـــى 
األهداف، فإن فريق نادي الرفاع هو األكثر 
تســـجيال حتى اآلن، إذ زار شباك منافسيه 
فـــي 29 مناســـبة، فيمـــا يعتبر فريـــق نادي 
الشـــباب األضعف هجوميا، إذ سجل حتى 
اآلن 9 أهـــداف فقـــط. ويعـــد فريـــق نـــادي 

الحد األقوى دفاعيا، إذ اســـتقبلت شـــباكه 
8 أهـــداف فقـــط، وهو ما يترجـــم صدارته 
وبفـــارق  الـــدوري  لمنافســـات  الحاليـــة 
نقطتيـــن عـــن أقـــرب منافســـيه )المحرق(، 
فيما يعد فريق نادي الشـــباب هو األضعف 
دفاعيا، إذ اهتزت شباكه في 26 مناسبة.

العب المحرق إيفرتون

البحرينـــي  االتحـــاد  اعتمـــد 
اســـتضافة  الطائـــرة  للكـــرة 
عشـــرة  الخامســـة  البطولـــة 
لمنتخبـــات الشـــباب بمجلس 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
العربيـــة والتي من المقرر لها 
أن تقـــام خالل الفترة من 22 

لغاية 31 يوليو 2020.
البطولـــة  اســـتضافة  وتأتـــي 
بعد اعتذار االتحـــاد العماني 
للكـــرة الطائـــرة رســـميا عـــن 
احتضـــان الحـــدث، وبمـــا أن 
البحريـــن هي البلد االحتياط 
علـــى  االتحـــاد  وافـــق  فقـــد 

تنظيم البطولة الخليجية.
ويقود منتخب الشباب وفقا 
لقـــرار مجلـــس إدارة االتحاد 
المـــدرب البرازيلي “راميريز” 

المنتخـــب  ســـيخوض  فيمـــا 
إلى جانب منتخب الناشئين 
البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
تدريبيا  “سيرجيو” معســـكرا 
موحدا بين المنتخبين، حيث 
سيشـــارك منتخب الناشـــئين 
في البطولة اآلســـيوية التي 
ســـتقام بضيافة البحرين من 
المقبـــل  يوليـــو   15 لغايـــة   5
البطولـــة  مباشـــرة  تعقبهـــا 

الخليجية.
وسيكون الستضافة البطولة 
الخليجية لمنتخبات الشباب 
علـــى أرض المملكة دور كبير 
فـــي تعزيـــز حظـــوظ الفريق 
في المنافسة على اللقب بما 
أنه سيلعب على أرضه وبين 

جمهوره.

البحرين تستضيف “خليجي 15” لشباب الطائرة

تستطيع إيطاليا صناعة أسرع سيارة في العالم، وهي بالفعل تقوم بذلك على نحو منتظم في عالم المحركات الخارقة، 
ولكنها تبدو بطيئة في مجاراة سرعة انتشار فايروس كورونا الذي يجتاح البالد منذ مطلع مارس الحالي. 

وليســـت إيطاليا وحدها من تعاني 
الفايـــروس  انتشـــار  جائحـــة  مـــن 
الخطيـــر الـــذي بلغ عـــدد اإلصابات 
بـــه حول العالم أكثـــر من 300 ألف 
بشـــري، ولكنها تأتي -إيطاليا-  في 
المرتبـــة الثانيـــة برصيـــد 53 ألـــف 
إصابـــة مقابـــل 81 ألًفا فـــي الصين 

المتصدرة حتى اآلن.
الصيـــن  علـــى  إيطاليـــا  وتتفـــوق 
في عـــدد حـــاالت الوفـــاة، وقد بلغ 
من فـــارق الحيـــاة أكثر مـــن 4800 
شـــخص خالل شـــهر تقريبا، مقابل 
3200 وفاة في الصين التي باغتها 
كورونـــا أواخر ديســـمبر مـــن العام 

الماضي.
كمـــا تحولـــت بلـــد الفيـــراري التـــي 
يقطنها نحو 60 مليون نســـمة، إلى 
البؤرة األسرع انتشارا للمرض في 
أوروبـــا، بعدمـــا فقـــدت الســـلطات 
اإليطاليـــة الســـيطرة علـــى الوبـــاء 
فـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت تتعافـــى 
فيـــه مدينة ووهان الصينية منشـــأ 
الفايـــروس والتـــي يبلـــغ تعدادهـــا 

السكاني 56 مليون نسمة.
رئيـــس  مستشـــاري  كبيـــر  ويؤكـــد 
الـــذي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
تـــرأس مهمـــة تقصـــي الحقائق في 
الصيـــن أن: األمـــر الرئيســـي يكمن 

الســـيطرة  يمكنـــك  الســـرعة،  فـــي 
علـــى المـــرض إذا تحركت بســـرعة 
بالغـــة الكتشـــاف الحـــاالت وعزلها 
واكتشـــاف مـــن تعاملـــوا معهـــا عن 

قرب وعزلهم”.
ويبـــدو أن إيطاليا وفـــق األرقام ال 
تتعامل بسرعة مع هذا الوباء، وهو 
ما يرجـــح ألن تعيـــش البالد حقبة 
أكثر ســـوًءا مما تعيش اآلن، وهذا 
ما ينطبـــق على الدول البطيئة في 
بنـــاء نظـــام صحـــي يفـــوق ســـرعة 
ســـيارة الحصـــان الجامـــح فيراري 
لمكافحـــة فايروس كورونا ســـريع 

االنتشار.

فايروس “كورونا” أسرع من سيـــارة “فيـــراري”!
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كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكد الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم آل خليفة 
رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب 
األول لرئيس اإلتحـــاد الدولي لكرة القدم 
أن الظروف االستثنائية الحالية التي يمر 
بهـــا العالم زادت من صالبـــة روح الوحدة 
بين أفراد أســـرة كرة القدم اآلسيوية كما 
عـــززت أجـــواء التضامـــن فيمـــا بينها عبر 
القـــرارات واإلجـــراءات المثاليـــة للتعامل 
مع تفشـــي فايروس كورونـــا في مختلف 

دول العالم.
جاء ذلك في الرســـالة التي وجهها معالي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل خليفـــة 
لالتحـــادات الوطنيـــة والتـــي ثمـــن فيهـــا 
تكاتـــف األســـرة الكرويـــة اآلســـيوية فـــي 
أن  مؤكـــدًا  الكورونـــا،  جائحـــة  مواجهـــة 
الظروف االســـتثنائية الراهنة لن تحد من 
حرص االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم على 
مواصلـــة تقديـــم مختلـــف أشـــكال الدعم 
والمســـاندة لالتحادات الوطنيـــة بما فيها 

اســـتمرار تقديـــم الدعـــم المالـــي لها ضمن 
برنانمـــج المســـاعدات الماليـــة لالتحادات 

الوطنية.
لكـــرة  اآلســـيوي  اإلتخـــاد  رئيـــس  وقـــال 
القـــارة  دول  إن  رســـالته:  فـــي  القـــدم 
متفاوتـــة،  بدرجـــات  تأثـــرت  اآلســـيوية، 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  بتداعيـــات 
العديـــد  واتخـــذت  )كوفيـــد19-(،   2019
مـــن حكومـــات القارة إجـــراءات ســـريعة 
وقويـــة لمنـــع انتشـــاره والحد مـــن تأثيره 
علـــى مجتمعاتكـــم المحلية، بمـــا في ذلك 
اإلغالق الجزئي أو تقييد الحركة مشـــيرا 
إلـــى أن االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
اعتمد ابتداًء من 17 مارس 2020 مبادرة 
“العمل من المنزل” لمدة أسبوعين لحماية 
الموظفين وأسرهم، وسيتم تمديد العمل 

بتلك المبادرة إذا لزم األمر. 
وأضـــاف: أن العمـــل فـــي إدارات االتحـــاد 
اآلسيوي لكرة القدم بشكل طبيعي لتلبية 

احتياجـــات جميـــع االتحـــادات الوطنيـــة 
واالقليميـــة والجهـــات ذات العالقـــة، كمـــا 
قمت بتوجيـــه اإلدارة بالعمل على صرف 
جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج 
المســـاعدات المالية لالتحـــادات الوطنية 
دفـــع  لضمـــان  عاجلـــة،  بصـــورة   )AFAP(
رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية 

األخرى دون أي تأخير.
 وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
خليفـــة: إن االنتشـــار الســـريع لفايـــروس 
االتحـــاد  دفـــع  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 
مـــع  وبالتوافـــق  القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي 
االتحـــادات الوطنيـــة إلى تأجيـــل العديد 
مـــن المباريـــات واألحـــداث المدرجة على 
أجنـــدة االتحـــاد القاري، وفي هـــذا اإلطار 
فإننـــا نتوجـــه إليكم بالشـــكر الجزيل على 
المثمـــر  وتعاونكـــم  ونصائحكـــم  دعمكـــم 
للتوصل إلى أفضـــل القرارات التي تصب 
الكرويـــة  لألســـرة  العليـــا  المصلحـــة  فـــي 

اآلسيوية.
 وأضاف: لقد كانـــت تلك التعديالت على 
األجندة اآلسيوية تهدف بصورة أساسية 
إلى ضمان ســـالمة وصحة أفراد منظومة 
كرة القدم اآلســـيوية، من العبين وكوادر 
فنيـــة وإداريـــة، إلـــى جانـــب الماليين من 
المشـــجعين فـــي مختلـــف أنحـــاء القـــارة 
ســـالمتهم  ســـتبقى  والذيـــن  اآلســـيوية، 

وصحتهم بمثابة األولوية بالنسبة لنا.
وزاد: إن االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
ســـيواصل العمـــل مـــع جميـــع االتحـــادات 
والحكومـــات  واإلقليميـــة،  الوطنيـــة 
والـــوكاالت الصحية في القارة اآلســـيوية 
للحـــد من تأثير هذا الفيروس والتأكد من 
اتخاذ كافة االحتياطات الوقائية الالزمة 

لتأمين السالمة للجميع.
 وحـــث رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي بقـــوة 
جميـــع االتحـــادات األعضـــاء علـــى اتبـــاع 
نصائح منظمة الصحة العالمية لممارســـة 

أعلى مستويات النظافة الصحية، مشيدًا 
بمبـــادرات العديد من االتحادات الوطنية 
بتطبيـــق مبادرة “العمل مـــن المنزل” التي 
تنســـجم مع اإلجـــراءات االحترازية للحد 

من انتشار الفايروس 
 وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 

خليفة: لقد بنى االتحاد اآلسيوي األسس 
القويـــة للوحـــدة والتضامـــن بيـــن أفـــراد 
ســـيما  ال   - اآلســـيوية  الكرويـــة  األســـرة 
فـــي مواجهـــة الشـــدائد - خالل الســـنوات 
الســـت الماضية، ونحن نرى في الظروف 
الراهنـــة أنهـــا بمثابة التحـــدي الذي ينبغي 
أن نتجـــاوزه جميعـــا، ليس فقـــط لحماية 
مجتمعاتنا ولكن أيضًا من أجل مســـتقبل 

لعبة كرة القدم.
 وختـــم رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم رســـالته بالتأكيـــد علـــى أن االتحاد 
القاري ســـوف يأخـــذ زمام المبـــادرة بقوة 
وســـيكون، كمـــا هـــو الحـــال دائمـــا، جاهزًا 
لكافـــة  والمســـاعدة  المشـــورة  لتقديـــم 
االتحـــادات الوطنيـــة واإلقليمية في هذه 
األوقات اإلستنثائية، متطلعًا للوقت الذي 
تعود فيه لعبة كرة القدم لممارسة أدوارها 
الحيوية في جلب المتعة واإلثارة لعشاق 

اللعبة في مختلف أنحاء آسيا.

الظــروف االســتثنائية الوطنيــة رغــم  الدعــم لالتحــادات  االتحــاد مســتمر فــي تقديــم 

سلمان بن ابراهيم: “كورونا” عزز صالبة وحدة األسرة اآلسيوية

سلمان بن إبراهيم 

أكد مصدر موثوق لـ “البالد سبورت” أن اللجنة التنظيمية لكرة اليد بمجلس التعاون الخليجي قد قررت تأجيل البطولة الخليجية 
الـ 38 لألندية أبطال الكؤوس والمقرر إقامتها في الكويت في الفترة من 28 مايو حتى 7 يونيو المقبلين.

التأجيـــل  قـــرار  أن  وبيـــن مصدرنـــا 
الـــذي يعـــد هـــو الثانـــي بعـــد أن تـــم 
مطلـــع  البطولـــة  انطالقـــة  تأجيـــل 
مـــارس الماضـــي إلـــى مايـــو المقبل 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  بســـبب 

فـــي غالبيـــة دول العالـــم وظهـــوره 
قـــرار  ويهـــدف  الخليـــج،  فـــي دول 
التأجيـــل للمحافظـــة علـــى ســـالمة 
الفـــرق المشـــاركة والجماهيـــر التي 

ستحضر.

ولـــم تحدد اللجنـــة المنظمة الموعد 
الجديد للبطولة فـــي الوقت الراهن 
وخصوصًا أن األمر مرتبطًا بقرارات 
حكومة الكويت، كمـــا ال توجد بواد 
فـــي  أخـــرى  لدولـــة  البطولـــة  لنقـــل 

ظــــــــــــــــل تفشي 
الفيـــــــــــــروس فـــي 

المنطقة.
والجديـــر ذكـــره، أن البطولة 

تشـــهد مشـــاركة فريقنـــا النجمـــاوي 

وأنديـــــــــــــــــة 
الكويـــــــــــــــت 
والسالميـــــــــــة 
 ، يتييـــــــــــن لكو ا
الشارقة االماراتي، 
الريـــــــــــــــــان والســــــــــــــد 
القطرييـــن، مســـقط الُعمانـــي، مع 

انسحاب مضر السعودي.

تأجيل بطولة أندية الخليج لليد مجدًدا

لقطة العب الرفاع كميل األسود لقطة لالعب األهلي أرنست

أحمد كريم

علي مجيد
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“كــورونـــا” يقلـــص مـــدة جلســـات “الشـــورى” لســــاعـــة

جلســات رشيقــة وبــدون أوراق

وقــت النعقــاد  لتحديــد  الصالــح  علــي  الشــورى  رئيــس مجلــس  وجــه 
الجلســات لمــدة ســاعة واحــدة مع منــح األولوية للمواضيــع ذات صفة 

االستعجال وذات األهمية الخاصة، وذلك حتى انتهاء دور االنعقاد.

  ودعـــا إلـــى عقـــد اللجـــان الدائمة 
بالمجلـــس اجتماعاتهـــم من خالل 
التواصـــل عبـــر الشـــبكات الخاصة 
احتـــراًزا  وذلـــك  المباشـــر  بالبـــث 
لعمـــل كافـــة اإلجـــراءات الكفيلـــة 
بالمحافظة على ســـالمة األعضاء 

والضيوف.
تزويـــد  عـــن  “ســـنمتنع  وقـــال: 
الورقيـــة  بالنســـخ  األعضـــاء 
األعمـــال،  لجـــداول  المطبوعـــة 

ألنـــه النســـخ الورقية تســـمح لنقل 
العـــدوى لآلخريـــن مـــن يـــد ألخرى 
بـــاد،  اآلي  جهـــاز  وٍاســـتخدموا 
والمجلـــس علـــى اســـتعداد لتلبيـــة 

طلباتكم”.
وبيـــن أن وزارة الصحـــة ســـتقوم 
دوري  بشـــكل  المجلـــس  بزيـــارة 
وســـيجرى الفحص كل أســـبوعين 
األعضـــاء  ســـالمة  مـــن  للتأكـــد 
الرئيس الصالح والوزير البوعينينوالموظفين من فيروس “كورونا”.

أخذ عينة المسحة األنفية من الشوري رضا منفردي

حق األمن واألمان يجيز المراقبة اإللكترونية
غربـــال: الســـلطتان تغفـــان مبـــدأ مهمـــا أقرتـــه المحكمـــة الدســـتورية

المستشـــارين  هيئـــة  رئيـــس  قـــّدم 
بمجلـــس الشـــورى نوفل غربال درســـا 
المجلـــس  جلســـة  خـــالل  دســـتوريا 
التشـــريعي المعيـــن يـــوم أمـــس خالل 
مناقشـــة تعديـــالت تشـــريعية بقانون 

االجراءات الجنائية.
النـــواب  مجلـــس  أن  القصـــة  بدايـــة 
رفـــض مـــادة ضمـــن حزمـــة تعديالت 
القانون، وتجيز المراقبة االلكترونية، 
وجـــرى توافق حكومـــي – نيابي على 
حـــذف هـــذه المـــادة، بعـــد أن اعتبرها 
المجلـــس المنتخـــب غيـــر دســـتورية، 
بينما اعتصمت الحكومة بموقفها من 

دستوريتها.
وطلبـــت الشـــورية جهـــاد الفاضل رأي 
كبير المستشارين  في هذا الموضوع.
وقـــّدم المستشـــار غربـــال، والذي كان 
تنويريـــة  قاضيـــا دســـتوريا، مرافعـــة 

الدســـتورية  المحكمـــة  “قضـــاء  بـــأن 
اســـتقر على أن الحقوق الدستورية ال 
يكفلهـــا انســـيابها دون قيد، وال جرفها 
علـــى  علـــو  وال  عليهـــا،  تحديـــد  لـــكل 
مصالـــح ترجحهـــا، وإنمـــا يدنيهـــا مـــن 

أهدافها قدر من التوازن بين جموحها 
وتنظيمها )...(”.

ورأى أن “المحكمة الدستورية أرست 
مبـــدأ هامـــا، ولـــم يتطـــرق لـــه مجلس 
مجلـــس  أو  الحكومـــة  أو  النـــواب 

الشـــورى، وهـــذا المبدأ الصـــادر بالعام 
2012، اســـتولدته المحكمـــة من رحم 
المـــادة 4 بالدســـتور، ويتنـــاول الحـــق 
فـــي األمـــن واألمـــان، واعتبـــرت فيـــه 
حفـــظ النظام العام وضمان اســـتتباب 
األمن والحؤول دون ارتكاب الجرائم 
واقتفاء من اقترفها ومن تولى كبرها، 
تعتبـــر كلها غايات مشـــروعة، وترتقي 

الى مصاف المبدأ الدستوري”.
بالمـــادة  الـــواردة  الشـــروط  أن  ورأى 
الملغيـــة مشـــروطة بإجـــراءات معينة 
المراقبـــة  صالحيـــة  النيابـــة  إلعطـــاء 
االلكترونية وتتمثل في شـــرط توافر 
أن  أو  جريمـــة  ارتـــكاب  علـــى  دالئـــل 
يؤدي ذلك لتيسير الوصول للحقيقة.

“المـــادة  بالقـــول:  مرافعتـــه  وختـــم 
العـــوار  مـــن  منزهـــة  المســـَتبعدة 

الدستوري”.

كبير المستشارين نوفل غربال مع الشوري عزيز أبل

قالت الشـــورية دالل الزايد بـــأن التعديالت بقانون 
االجـــراءات الجنائيـــة تعتبـــر التعديل الســـابع بهذه 
التشـــريع.وقالت: “مشـــروع القانون ســـيحقق عددا 
كبيـــرا مـــن المبـــادئ الـــذي نحترمها على المســـتوى 
العدالـــة  العربـــي والوطنـــي والدولـــي فـــي مجـــال 
للمتهـــم والمتضرريـــن كأطـــراف، حيـــث  الجنائيـــة 

ساوى بين الحقوق والمصالح”.
وأشاد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بالتعديل 
الـــذي ســـوف يصـــب فـــي صالـــح العدالـــة بمملكـــة 

البحرين وسيعزز من مصداقية نظام العدل.
وقالت الشورية جهاد الفاضل بأن مشروع القانون  «

نقلة كبيرة باألخص نحو انتقال السلطة القضائية 
إلى الممارسة الذكية في الظروف الراهنة والتي 

جعلت الجهات الحكومية وغيرها للتحول للتعامل 
خضوري مرتدية قفازات بالجلسةاأللكتروني والعمل عن بعد.

الفاضـــل: التعديـــل انتقـــال للســـلطة القضائيـــة الذكيـــة 

الزايد تؤيد التعديل السابع بـ “اإلجراءات الجنائية”

أقـــر مجلـــس الشـــورى مشـــروع قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة يجيـــز 
المحاكمة عن ُبعد. وبينت الشورية جميلة سلمان أن التعديالت مهمة 
وخطـــوة متقدمـــة، والفتة لوجود ظروف يســـتحيل إحضـــار المتهم 
للمحكمة، فإذا تعذر حضور المتهم ســـيضطر إلى تأجيل التحقيق له، 

وبالتالي فإن المحاكمة عن ُبعد لن تهدر حق المتهم.
قـــال الشـــوري خميـــس الرميحـــي أن “القاضي هو ظـــل هللا باألرض، 
وبالتالي فإن وجود المتهم بشكل مباشر أمام القاضي له ميزة كبيرة، 
ومن خالل فراسة القاضي، يعرف سكنات وحركات المتهم وقسمات 
وجهه، وبالتالي فإن تمت المحاكمة عن بعد فأعتقد أن هذه الظروف 
لن تتوفر للقاضي”. ورد وزير العدل والشـــؤون االســـالمية واألوقاف 
الشـــيخ خالد بـــن علي آل خليفة بأنه ال يجب أن يســـتخلص القاضي 

اإلدانة من تعابير المتهم أو قسمات وجهه.
وأضاف: على العكس من ذلك فإن من شروط حيادية القاضي  «

خميس الرميحيأال يستخلص دليال من شكل المتهم ألن ذلك يعتبر منافيا.

الرميحي: ال فراســة لـ”ظل اهلل باألرض” بمحاكمة عن ُبعد

ال إدانة قضائية من شكل متهم وقسمات وجهه

قـــال وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة إننا نعمل بما يتعلق بالمســـائل التي تتعلق بالعدالة والمســـائل 

اإلجرائية لمدة 24 ساعة وفي “الويك إند” أيًضا. 
وأضـــاف: “اســـتطعنا أن نخـــرج الكثيـــر مـــن القوانيـــن التـــي لهـــا انعكاس 

إيجابي على العدالة وعلى مؤشرات البحرين الدولية”.
وقال: “حضور المتهم هو الذي يحقق العدالة، وال يمكن أن تمنع المحكمة 
متهمـــًا أمامهـــا، وهـــذا القانون يتيـــح للمحكمة أن يســـتمع للمتهم ولجهاز 
التحقيق في غير حضوره الجسدي أو الفعلي”. ولفت إلى أنه بالمحاكمات 

عن بعد فإن حق الدفاع مكفول وعالنية الجلسات يتم مراعاتها.
وأكد الشوري علي العرادي بأن التعديالت التشريعية تحقق العدالة  «

الناجزة وتضمن كافة حقوق المتهم وتحقق الغايات المرجوة من 
اتخاذ العدالة لمجراها.

عمــل 24 ســاعــة وبـ “الــويــك إنـــد” لتحقيــق العـدالــة
قامت األمانة العامة لمجلس الشورى 
وبالتعاون مـــع وزارة الصحة، بإجراء 
الفحص الطبي ألعضاء مجلس، قبيل 
انعقاد جلسة أمس، تفعياًل لإلرشادات 
الصحية العامـــة حفاًظا على صحتهم 
الشـــوريون  وســـيخضع  وســـالمتهم. 

لفحص كل أسبوعين عن “الكورونا”.
ويأتي ذلك استكماال لإلجراءات  «

المكثفة التي تتخذها األمانة 
العامة انسجاما مع أهداف 
الحملة الوطنية لمكافحة 

فيروس كورونا، بهدف تحقيق 
أقصى درجات الوقاية للجميع.

فحص كل أسبوعين عن “كورونا” للشوريين

تغطية: مروة خميس  |  تصوير رسول الحجيري

علي العراديجميلة سلمان متوسطة الكادر الطبي

المعتذرون
اعتذر عن جلســـة مجلس الشـــورى 
الثالثة والعشرين التي عقدت أمس 
كالً مـــن العضـــو: فاطمة الكوهجي، 

جواد عبدهللا، رضا فرج.
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أعلنــت إدارة المــوارد البشــرية فــي مجموعــة غرناطة العقاريــة عن تعيين 
عبدالشهيد عيسى مستشارا قانونيا لكامل نشاطات المجموعة.

وعيسى حاصل على شهادة الحقوق 
من جامعة البحرين العام 2005، تم 
قيده كمحام متدرب في العام 2006، 
ومشتغال  مــتــدربــا  مــحــامــيــا  وعــمــل 
لمدة 5 سنوات في مكاتب محاماة 
ــبــحــريــن،  مـــعـــروف وعـــريـــق فـــي ال
2010 عمل مستشارا  العام  وبنهاية 
مــحــامــاة  لمكتب  ــرًا  ومـــديـ قــانــونــيــًا 
لفترة 6 سنوات ونصف، عمل خاللها 
القانونية  االستشارات  تقديم  على 
المصرفية  المؤسسات  مــن  للعديد 
العاملة  الكبرى  والشركات  والبنوك 
ــا، كــمــا تم  ــهـ ــارجـ ــي الــمــمــلــكــة وخـ فـ
المحامين  جــــدول  ضــمــن  إدراجـــــه 
محكمة  ــام  أمـ بــالــتــرافــع  المقبولين 
الــتــمــيــيــز والــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــمــحــكــمــتــان األعـــلـــى على  ــا ال ــمـ وهـ
البحرين  في  القضائي  النظام  رأس 
المحكمتين  أمــام  الترافع  ورخــصــة 
ســالــفــتــي الــذكــر هــي أعــلــى رخصة 
عليها  الــحــصــول  لــلــمــحــامــي  يــمــكــن 

وفق قانون المحاماة البحريني، كما 
ساهم في تقديم مراجعات لمشاريع 
قوانين  ومقترحات  قدمت  قوانين 
بإبداء رأيه،  لمجلس الشورى وذلك 
لمقترحات  مــســودات  وصــاغ وأعــد 
مذكرات  كتابة  على  وعمل  بقانون، 
بالتمييز  طــعــن  ــح  ــوائـ ولـ قــانــونــيــة 
واستئناف لمختلف القضايا المدنية 
انه يقدم  والتجارية والجنائية، كما 
والتقارير  القانونية  االســتــشــارات 

باللغتين العربية واالنجليزية.

عبدالشهيد مستشارا قانونيا لـ “غرناطة العقارية”

أعلنت جمعية الهالل األحمر البحريني 
عن تقديمها دعما ماليا للجهود الوطنية 
المستجد،  كورونا  فايروس  لمكافحة 
في  بدورها  الجمعية  نهوض  إطار  في 
حــاالت  فــي  والمساعدة  الــعــون  تقديم 
تجاه  بواجبها  منها  والتزاما  األزمـــات، 

دعم المجتمع البحريني.
ــهـــالل األحــمــر  كــمــا قـــدمـــت جــمــعــيــة الـ
لالتحاد  مماثال  مالي  دعما  البحريني 
الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر؛ 
لجمع  االتــحــاد  أطلقه  لــنــداء  استجابًة 
تبرعات من أعضائه بغرض استخدامها 
في مواجهة أزمة كورونا في المناطق 

األكثر تضررا حول العالم.
ــادت الــجــمــعــيــة فـــي هـــذا اإلطـــار  ــ وأشــ
من  للحد  المبذولة  الوطنية  بالجهود 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا فــي مملكة 

منظمة  بإشادة  حظيت  التي  البحرين، 
الصحة العالمية، مضيفا أن تلك الجهود 
هذا  انتشار  على  الحفاظ  في  أسهمت 
الفيروس في حدود السيطرة، ومنوها 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بـــوعـــي الــمــجــتــمــع 
الــبــحــريــنــي وتــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات ذات 

الصلة بمنع انتشار المرض.

األمين العام للجمعية بالوكالة - المدير 
العام للجمعية مبارك الحادي أوضح أن 
هذا التبرع يأتي في إطار الجهود التي 
البحريني  األحــمــر  الــهــالل  بــهــا  ينهض 
لتقديم العون اإلغاثي واإلنساني داخل 

وخارج مملكة البحرين.
الهالل  أن جمعية  إلــى  الحادي  وأشــار 
البداية  منذ  بــادرت  البحريني  األحمر 
ــل  ــى تــجــهــيــز أعـــضـــائـــهـــا؛ مــــن أجـ ــ ــ إل
ذات  التطوعية  الجهود  المساهمة في 
كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  بمنع  الصلة 
ــهــذا الـــغـــرض الــعــديــد  ــا ل وقــــال “عــقــدن
لمرحلة  انتقلنا  ثــم  العمل،  ورش  مــن 
وسائل  طريق  عــن  االجتماعات  عقد 
المباشرة،  لالجتماعات  تجنبا  االتصال 
هذا  في  الوطنية  للتوجيهات  وتنفيذا 

اإلطار”.

تجهيز المنتســبين للتطوع بفريق مكافحة “كوفيد 19”
“الهالل األحمر البحريني” تتبرع للداخل والخارج

بين انــهــيــار الــبــورصــات ووضــع 
انتشار  يترك  الصعب،  الشركات 
أثرا  المستجد  كورونا  فيروس 
تتأتى  قد  الشدة  بالغ  اقتصاديا 
العالم  فــي  كبرى  تــحــوالت  عنه 
منها  األكــبــر  المستفيد  سيكون 
عــلــى مـــا يــبــدو بــعــض شــركــات 
واإلنترنت.  التكنولوجيا  قطاع 
فــمــع لـــزوم نــحــو مــلــيــار شخص 
منازلهم عبر العالم، يلجأ الجميع 
ــيــة  ــكــتــرون ــات اإلل ــدمـ ــخـ إلــــى الـ
التي تسمح  الجديدة  واألدوات 
ــع الـــظـــروف  ــتــكــيــف مــ ــال لـــهـــم ب

االستثنائية السائدة حاليا.
ــاذة الـــســـلـــوك  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــت أسـ ــ ــ ــال ــ ــ وق
التنظيمي في كلية سعيد إلدارة 
أوكسفورد،  األعمال في جامعة 

سالي مايتليس “أعتقد أن بعض 
والتنظيم ستتبدل  العمل  أوجه 
الوضع  من  الخروج  عند  نهائيا 

الحالي”.
“الــــــنــــــاس  أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
العمل  بإمكانهم  أن  سيكتشفون 
والتواصل بطريقة لم تخطر لهم 
حتى اآلن. وهذا سيرغمهم على 

التأقلم أكثر مع التكنولوجيا”.
سجلت المواقع الكبرى للتسوق 
الطلبات  في  زيــادة  اإللكتروني 
المستهلكون  انتقل  وقــت  فــي 
فــي ظــل الــحــجــر الــصــحــي إلــى 
ــراء الـــمـــواد الـــضـــروريـــة عبر  شــ

اإلنترنت.
أمــازون “نالحظ  وأعلنت شركة 
الــمــشــتــريــات عبر  زيــــــادة فـــي 

نــفــاد  ــى  ــ إل أدى  ــا  مـ ــت،  ــرنـ ــتـ اإلنـ
مخزون بعض المواد مثل المواد 
المنزلية األساسية والمستلزمات 
الطبية”. في المقابل، قال رئيس 
للشركات  الــبــريــطــانــي  االتـــحـــاد 
ــايـــك تــشــيــري إن  الــصــغــيــرة مـ
الــمــتــاجــر الــمــســتــقــلــة الــصــغــيــرة 

تعاني من الوضع.
الــمــرحــلــة  ــذه  ــ “هــ أن  وأوضـــــــح 
كل  على  كثيرا  باألساس صعبة 
المتاجر الصغيرة في البلد. هناك 
ــول سالسل  مــخــاوف كــبــرى حـ
ــي وقـــــت يــســجــل  الـــتـــمـــويـــن فــ
ــال تـــراجـــعـــا مـــتـــواصـــال”،  ــ ــب ــ اإلق
المستقبل  “آفـــــاق  أن  مــعــتــبــرا 
األسابيع  المتاجر في  أمام هذه 

المقبلة تزداد تشاؤما”.

الصعــب الشــركات  ووضــع  البورصــات  تراجــع  بيــن 
التجارة اإللكترونية الرابح األكبر بأزمة “كورونا”

“امتياز فور هير” توقع اتفاقات مع شركاء تجاريين
ــحــصــريــة ــزة وال ــي ــم ــم ــن الـــعـــروض ال ــر بـــاقـــة إضــافــيــة مـ ــوفــي ــت ل

البطاقة  هير”،  فور  “امتياز  بطاقة  وقعت 
االئتمانية األولى المخصصة للسيدات في 
مع  التعاون  اتفاقات  من  عــدًدا  البحرين، 
التجارية  والمتاجر  العالمات  من  العديد 
من  إضافية  باقة  لتوفير  البحرين؛  فــي 
في  للزبائن  والحصرية  المميزة  العروض 
لتقديم  منها  سعًيا   ،2020 مـــارس  شهر 

تجربة عمالء مميزة.
ــات، أكــــدت نــور  ــاقـ ــفـ وبــتــوقــيــع هـــذه االتـ
الـــســـاعـــاتـــي وفـــاطـــمـــة بــســتــكــي “نــســعــى 
ــة الــعــالمــات  ــافـ مـــن خــــالل تــجــديــد وإضـ
العروض  قائمة  إلــى  المرموقة  التجارية 
فور  “امتياز  تقدمها  التي  والخصومات 
على  حصولهم  ضمان  إلــى  لعمالئها  هير” 
المتنوعة  والــخــيــارات  الصفقات  أفــضــل 

البحرينية  المرأة  التي تناسب نمط حياة 
ــذه الـــعـــروض  والـــعـــصـــريـــة، إذ تــشــكــل هــ
الجديدة جزًءا من باقة متنوعة وحصرية 

هير”  فور  “امتياز  بطاقة  وعــروض  لمزايا 
هير”  فور  “امتياز  تطبيق  في  والمتوفرة 

عبر الهواتف الذكية”.

“امتياز  لـ  الجدد  الشركاء  قائمة  وتشمل 
ــر، مــاكــس، مــذركــيــر،  ــي كــوب فـــور هــيــر”: ل
ســنــتــربــويــنــت، ســـبـــالش، شــواكــســبــرس، 
شــومــارت،  لــنــدن،  لبسي  ســـارة،  بوسيني، 
كاربيزا، إيكو، ستيف مادن، اليف ستايل، 
هـــوم بـــوكـــس، هـــوم ســنــتــر، فـــن سيتي، 
الشروق، سيرينتي  روضة  الصفا،  جواهر 

صالون نسائي، كزالر ميك أب.
 ”IMTIAZ for Her“ تــطــبــيــق  ويــــوفــــر 
لاليفون  التطبيقات  متجر  عبر  الموجود 
ــة الـــعـــالمـــات  ــافـ ــرض كـ ــ واألنــــــدرويــــــد، عـ
“امتياز فور هير”،  المشاركة مع  التجارية 
حصرية  وخصومات  عروضا  تقدم  التي 
لحامالت البطاقة، إضافة إلى اإلعالن عن 

الفعاليات والحمالت الترويجية.

أعــلــنــت شــركــة مــطــار الــبــحــريــن، 
إدارة  ــن  عــ ــة  ــؤولـ ــسـ ــمـ الـ الـــجـــهـــة 
الدولي،  البحرين  مطار  وتشغيل 
ــمــؤقــت لــمــواقــف  عـــن اإلغـــــالق ال
لــمــطــار  الـــتـــابـــعـــة   D ــارات  ــ ــي ــســ ــ ال
عند  والــواقــعــة  الــدولــي،  البحرين 
ــتــداء من  فــنــدق “الــمــوفــنــبــيــك”، اب

22 من  ــق  ــوافـ ــمـ الـ األحـــــد  أمــــس 
آخر،  إشعار  وحتى   2020 مــارس 
 A على أن تبقى مواقف السيارات
الجهة  الواقعة في  األمد،  قصيرة 
الدولي  البحرين  لمطار  المقابلة 
فلس   500 تبلغ  بتعرفة  متوافرة 

للساعة األولى.

إغالق مؤقت لمواقف “سيارات”D بالمطار

من خالل التنســيق المستمر مع شــركائها في قطاع الطيران

“باس” تتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”

كشــف الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين “باس” 
ســلمان المحميــد، عن إجــراءات اتخذتها “بــاس” ضمن الجهود 

الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

ــــاس”  “ب الــمــحــمــيــد: إن  وقــــال 
ــدة مــن الــشــركــات  كــونــهــا واحــ
عاتقها  على  تــقــوم  الــوطــنــيــة، 
توعية  فــي  كبيرة  مسؤولية 
المواد  كافة  موظفيها وتوفير 
الــطــبــيــة الـــالزمـــة وأخـــذ كافة 
لمنع  الــمــمــكــنــة  ــيــاطــات  االحــت
ــا،  ــكـــورونـ تــفــشــي فـــيـــروس الـ
إضافة إلى دورها ومساهمتها 
التنسيق  خـــالل  مــن  الــفــاعــلــة 
الــمــســتــمــر مـــع شــركــائــهــا في 
ــران فـــي مــطــار  ــيـ ــطـ ــاع الـ قـــطـ
ــتــجــاوز  الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي ل
تــداعــيــات انــتــشــار الــفــيــروس، 
مشيًدا في الوقت ذاته بجهود 
أفضل  مــن  كــواحــدة  البحرين 
التعامل مع  عالمًيا في  الــدول 
عالية  بــاحــتــرافــيــة  الــفــيــروس 
في  الــطــوارئ  خطط  وتفعيل 

مثل هذه الحاالت.
العهد  ولــي  أن قيادة  وأضــاف 
نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب 
الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
واهتمامه الشخصي ومتابعته 
األثر  لها عظيم  الميدانية كان 
في تحقيق األهداف المرجوة 
من وراء خطة الطوارئ سعًيا 
وسالمة  صحة  على  للحفاظ 

الجميع.
وأضــــــاف الــمــحــمــيــد “األزمـــــة 
العالم  بها  يمر  الــتــي  الحالية 
ــن عــلــى  ــريـ ــحـ ــبـ ــا الـ ــهـ ــر بـ ــمــ ــ وت
حــــد ســـــــواء تــعــتــبــر مــحــطــة 
دروس  ففيها  للتعلم،  خصبة 
تقييم  مـــن  تــمــكــنــنــا  عـــديـــدة 
مع  للتعامل  استعدادنا  مــدى 

األزمــات، ســواء على مستوى 
السياسات والقرارات المتخذة 
األدوات  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  أو 
للجهات  الــمــتــوافــرة  ــة  ــ اإلداريـ
اللوجستية،  االستعدادات  أو 
الذاتي  االكتفاء  ناحية  أو من 
واألدوات  لـــلـــمـــواد  بــالــنــســبــة 
أو  المجهزة،  والمرافق  الطبية 

العناصر البشرية المدربة.
مطار  خــدمــات  قــامــت  وعليه 
البحرين “باس” ضمن جهودها 
ــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة  فــي رفـ
واالســـتـــعـــداد بــعــقــد بــرنــامــج 
مع  بالتعاون  متكامل  تدريبي 
الجوي  للنقل  العالمي  االتحاد 
International Air Trans- –  

 ”port Association ”IATA
الــطــوارئ في  – حــول خطط 
التعامل  وكــيــفــيــة  ــمــطــارات  ال

معها.
يـــشـــارك  أن  عـــلـــى  ــا  ــنـ ــرصـ وحـ
ــر مــن  ــاصــ ــ ــن فـــــي الـــــــــــدورة عــ
واإلدارة  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــوســــطــــى ومـ ال
إذ  العمليات،  مــن  الموظفين 
من  أكـــثـــر  اآلن  بــحــاجــة  إنـــنـــا 
ــار  أي وقـــت مــضــى لــفــهــم اآلثـ
المستقبلية لمختلف المخاطر، 
اإلجــراءات  لوضوح  وبحاجة 
وبحاجة  المناسبة،  والقرارات 
ــدرة على  ــقــ ــ ال لــديــنــا  لــتــكــون 
الــتــنــبــؤ بــمــجــريــات األحــــداث 

المستقبلية واالستعداد لها.

تركيز على الجانب التوعوي

ــة لـــــــإجـــــــراءات  ــ ــب ــســ ــ ــن ــ ــال ــ وب
االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
ــــاس” ضــمــن خــطــة وضعتها  “ب

لجنة إدارة المخاطر والطوارئ 
بالشركة تضمنت محاور عدة، 
فــقــد تــم الــتــركــيــز بــدايــًة على 
ــجــانــب الـــتـــوعـــوي، وقــامــت  ال
توعية  فعالية  بتنفيذ  الشركة 
بالتعاون مع أحد المستشفيات 
في المملكة، إضافة إلى القيام 
النشرات  مــن  العديد  بــإصــدار 

الداخلية للموظفين.
اللوجستي  الجانب  على  أمــا 
فــقــد تــم تــوفــيــر االحــتــيــاجــات 
الــالزمــة مــن كــمــامــات الــوجــه، 
ــيــد  ــى قــــفــــازات ال ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ومجموعة كبيرة من المعقمات 
أولى، وتم توزيع ذلك  كدفعة 
على كافة الموظفين خصوصا 
الــمــطــار  عــمــلــيــات  إدارة  فـــي 
يتعاملون  الذين  والموظفين 
بــشــكــل مــبــاشــر مــع الــجــمــهــور، 
ــاري عــلــى ســـد أي  ــعــمــل جــ وال
الطبية  المواد  هذه  في  نقص 

المهمة. 
وحرصت الشركة على متابعة 
باتباع  الموظفين  كافة  التزام 
لحفظ  الــمــعــلــنــة  اإلجــــــــراءات 
سالمتهم وسالمة من يتعامل 

معهم. 
بعملية  أيضا  اللجنة  كما تقوم 
رصــــــد ومـــتـــابـــعـــة تـــأثـــيـــرات 

قطاع  على  ــا  كــورون فــيــروس 
ــى الــمــســتــوى  ــلـ ــران عـ ــ ــي ــطــ ــ ال
وتحليل  والــمــحــلــي  الــعــالــمــي 
ــمــعــلــومــات لــلــمــســاعــدة في  ال
إستراتيجية  ــرارات  قــ اتــخــاذ 
وبـــنـــاء خــطــط عــمــل مــســانــدة 
للعمليات بالتعاون مع الجهات 
البحرين  مــطــار  فــي  الــعــامــلــة 

الدولي وشركات الطيران.
“بــــاس”  أن  الــمــحــمــيــد  ــن  وبـــّيـ
ــت بـــــإجـــــراء تـــعـــديـــالت  ــامــ قــ
وعملياتها  إجـــراءاتـــهـــا  عــلــى 
كـــــواحـــــدة مــــن اإلجــــــــــراءات 
حاليا  تقوم  وأنها  االحترازية 
مجموعة  لتطبيق  باالستعداد 
ــا مع  مـــن الـــمـــبـــادرات تــمــاشــًي
توجيهات عاهل البالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
والحكومة  خليفة  آل  عيسى 
الـــرشـــيـــدة بــشــأن الــبــقــاء في 
ــــخــــروج  الـــمـــنـــزل وتـــقـــلـــيـــل ال
تقتضيه  ــا  ومــ لـــلـــضـــرورة  إال 

المصلحة العامة. 
ــاس”  ــ “ب الــمــحــمــيــد أن  وخــتــم 
ــوا جــهــًدا فــي الــتــعــاون  ــن تــأل ل
المعنية  الجهات  مع  المستمر 
مــن خـــالل الــتــفــاعــل فــي نقل 
مع  الــتــعــاون  أو  الــمــعــلــومــات 
وزارة  مـــن  الــطــبــيــة  ــزة  ــهـ األجـ
الـــدفـــاع  شـــــؤون  أو  الــصــحــة 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  ــمــدنــي  ال
ــيــات الــتــابــعــة  ــعــمــل وغـــرفـــة ال
ــنـــي لــلــتــصــدي  ــفــريــق الـــوطـ ــل ل
 )19 )كوفيد  كورونا  لفيروس 
للتدريب  العهد  في مركز ولي 
بالمستشفى  الطبية  والبحوث 
لــالطــمــئــنــان على  ــعــســكــري،  ال
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  سير 
الــمــتــخــذة ضمن  والـــتـــدابـــيـــر 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة 

فيروس كورونا.

عبدالشهيد عيسى

نور الساعاتي فاطمة بستكي

مبارك. الحادي

سلمان المحميد



ال تتدخل فيما ال يعينك من شؤون زمالئك.

حفاظك على ممارسة التمارين الرياضية يوميا 
يقيك األمراض.

تغيرات إيجابية في حياتك المهنية والعاطفية.

تشعر بالكسل وعدم القدرة على مواصلة العمل. 

حاول أن تأخذ قسطا من الراحة قبل الغد.

قد تتفاجأ بقرار صعب هذه األيام ومشكلة. 

قد تعاني من تساقط الشعر نتيجة عدم 
اهتمامك.

حاول أن تبحث في الفترة المقبلة عن وظيفة.

يجب أن تكون صريحا مع المدير وواضاح. 

واجه مخاوفك التى تشعر بها، وكن قويا. 

التزم برياضة المشي، فهي مفيدة جدا لك.

النوم باكرا له فوائد صحية كثيرة جدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 وقـــوع معركـــة أحد عنـــد جبل 
أحـــد بالقـــرب مـــن يثـــرب بيـــن 
المســـلمين وأهل مكـــة، ومقتل 
فـــي  عبدالمطلـــب  بـــن  حمـــزة 
المعركـــة علـــى يـــد وحشـــي بن 

حرب بأمر من هند بنت عتبة.

فاجــأت الفنانــة اللبنانيــة نادين نســيب نجيــم متابعيها 
بتغريدة غاضبة نشرتها على حسابها الخاص على “تويتر” 
أشــارت فيها إلى تعرض حســاباتها على مواقع التواصل 
لمحاولــة ســرقة، وكتبت: “عيــب مع كل يلــي عم يصير 
حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها.

وأضافــت: “من مبــارح وهني عــم يحاولوا يهكروا حســاباتي 
كلها، كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل، خلصنا روحوا صلوا، ما شايفين شو عم 

يصير بالعالم”.

يتابع الفنان أسامة المزيعل بشغف هذه األيام أحدث 
أعمالــه الدراميــة مسلســل “والدي العزيــز”، والذي 
يعرض حاليا على شاشــة “أم بي ســي”، والعمل من 
تأليف حسين المهدي وإخراج البحريني علي العلي. 

المزيعل قال لوسائل إعالمية في كواليس مسلسله 
الجديــد “عداني العيــب”، وتحدث عن دوره قائال: أجســد 

شخصية الشرير الكوميدي، وأتمنى أن ينال العمل، الذي يشاركني البطولة 
فيه نخبة من النجوم على رأسهم إبراهيم الحربي ومرام.

وجه الفنان المغربي ســعد لمجرد نداء لــكل مغربي ومغربية 
من أجــل التوعيــة ومواجهــة فيــروس كورونا، إذ نشــر عبر 
صفحتــه الخاصة على أحــد مواقع التواصل مقطــع فيديو، 
ظهر فيه وهو يوّجه رســالة للشــعب المغربي يطلق خاللها 

مبادرة لغناء النشيد الوطني المغربي كل من منزله.
وأضاف:”رســالتنا: نقولو كلنا بصــوت واحد نعم للحياة، ال للموت 

- لنقــول شــكراً للناس التــي تواجه الفيروس فــي وزارة الصحة والســلطات األمنية 
والعسكرية واإلدارية ولنرفع معنويات هؤالء األبطال.

نداء سعدشرير كوميديسرقة حساب
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قــال الفنــان والمنتــج عبدهللا الســيف الذي يتصدى إلنتاج “ســما 
عالية” من خالل شركة “ديتونا برودكشن”: حرصا منا على سالمة 
وصحــة جميــع الفنانيــن والطاقــم الفنــي، وعلــى صحة وســالمة 
أهــل الكويــت والمقيمين عليها، فإن شــركة ديتونا لإلنتاج الفني 

توقفت عن استكمال تصوير أعمالنا لرمضان 2020. 

من جهته، أعلن الفنان والمنتج 
نايـــف الراشـــد إيقـــاف تصويـــر 
مسلسل “أبشـــر بالسعد”، وقال: 
“حرصـــا علـــى قـــرارات الدولـــة 
كورونـــا،  فيـــروس  بمحاربـــة 
وحرصـــا على ســـامة الفنانين 
والفنييـــن، تـــم إيقـــاف تصويـــر 
مسلســـل “أبشـــر بالســـعد” منـــذ 
وقـــت ســـابق حتـــى زوال هذه 
الغالبـــة،  كويتنـــا  عـــن  الغمـــة 

ونتمنى الشـــفاء العاجل لجميع 
المصابين.

ويشـــهد العمـــل مشـــاركة نخبة 
من النجوم، منهم مريم الصالح 
وحســـين المنصور وعبير أحمد 
وريـــم أرحمـــة وطيـــف ومحمد 
الشعيبي وسارة القبندي وزينة 
مهـــدي، والمسلســـل مـــن تأليف 

وإخراج نايف الراشد.

إيقاف مسلسلي “سماء عالية وأبشر بالسعد”

 1849
وقوع معركة نوفارا بين مملكة سردينيا واإلمبراطورية النمساوية.

 1918
ألمانيا تطلق بواسطة “مدفع برتا” أولى القذائف باتجاه باريس للمرة األولى.

 1919
الطائرات اإلنجليزية تقصف مدينتي أسيوط وديروط لمدة يومين.

 1933
الرايخ األلماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة.

1956
استقال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح مؤسس باكستان.

”Netflix“ تلقيت عروًضا كثيرة من منتجين لتقديم أعمال على

القفاص يقدم “شغف” مع هدى حسين في رمضان

انتهى المخرج البحرينـــي محمد القفاص من تصوير 
مسلســـله الدرامي الجديد “شغف”، المقرر عرضه في 
شـــهر رمضـــان المقبـــل 2020 علـــى شاشـــات القنوات 

الخليجية والعربية.
والمسلسل يتناول مجموعة من القضايا االجتماعية 
التـــي تقع في أوســـاط المجتمـــع الخليجي ألول مرة، 
في إطار درامي متصل، وبعض القصص الرومانسية 
المرتبطة بأحداث المسلســـل الـــذي ألفه الكاتب عاء 

حمزة وتم تصويره في دولة الكويت.
وأكـــد القفـــاص أن أحـــداث القصـــة جديـــدة وليســـت 
مقتبسة من أي أعمال فنية أخرى أو فكرة تم تناولها 

من قبل.
ويقع مسلســـل شـــغف في 30 حلقة، وهـــو من تمثيل 
نخبـــة من نجوم الخليج المعروفين، تتقدمهم الفنانة 
هدى حسين وزهرة عرفات وريم أرحمة، إضافة إلى 
الفنان الكويتي عبدهللا بوشـــهري وحســـين المنصور 
وتشـــاركهم  الطـــراروة،  وعبـــدهللا  النبهـــان  وجاســـم 
مجموعـــة أخـــرى مـــن الفنانين الشـــباب الذيـــن تمت 

االستعانة بهم من السعودية والكويت.
المخـــرج البحرينـــي قـــال فـــي تصريح صحافـــي: إن 
مسلســـله الجديد “شـــغف” هو عمل رومانسي بسيط، 
وهـــو مـــن أعمـــال “الســـهل الممتنـــع” التـــي قـــد يكون 
تنفيذهـــا أصعـــب بمراحـــل كثيـــرة من األعمـــال التي 
توصف بأنها صعبة، وتصرف عليها ميزانيات ضخمة 

جًدا.
وأضاف: “شغف” يتضمن أيًضا موضوعات عدة، لعل 
أبرزها الصراع النفســـي، وهو مـــن أصعب الصراعات 
التـــي يخوضها اإلنســـان. فمتى ما تمكنـــا من إيصال 

اإلحســـاس الداخلـــي الـــذي لم يكتب علـــى الورق وال 
ُيحكـــى في المشـــاهد، حينئـــٍذ يمكننا الشـــعور بالفخر 

لنجاح المسلسل.
وعـــن عمله مجـــددا مع الفنانة القديرة هدى حســـين، 
قـــال في لقاء معه أخيًرا مع “الراي”: إن ذلك أمر مهم 

جدا بالنسبة له.
وأكـــد أن الفنانـــة هـــدى حســـين تعـــد مـــن األهرامات 
الكبيرة في الســـاحة الفنية الخليجية وقال “أتشرف 
أن يقترن اســـمي باسمها في أكثر من عمل، إذ التقينا 
للمـــرة األولـــى فـــي مسلســـل “حيـــاة ثانيـــة” الـــذي تم 
عرضـــه قبـــل ســـنوات، خارج الســـباق الدرامي لشـــهر 
رمضان، ومع ذلك القى نجاًحا واســـع النطاق، أحياًنا 
يشـــعر اإلنســـان بأن هناك أشـــخاًصا في الحياة يتفق 
معهـــم في الـــرؤى واألفـــكار، وأعتقد أن “أم حســـين” 
هـــي واحدة من هؤالء الناس، وهذا ســـر التجدد في 

اللقاءات بيننا”.
الجديـــد،  “شـــغف”  مسلســـل  بيـــن  االختـــاف  وعـــن 
ومسلســـل “أمنيـــات بعيـــدة” الـــذي تـــم عرضـــه علـــى 
الشاشـــة الرمضانيـــة في الموســـم الســـابق، قـــال: إن 
المسلســـل الجديد “شـــغف” تجربة جميلـــة مع الفنانة 
هدى حســـين، وُمغايرة عن تجربته السابقة معها في 
مسلســـل “أمنيـــات بعيـــدة”، خصوًصـــا أنه فـــي العمل 
األخيـــر اســـتعرض قدراتـــه اإلخراجيـــة، إال أن ذلـــك 

االستعراض لم يلق قبواًل لدى بعض المشاهدين.
وأضـــاف “تلقيت بعض االنتقـــادات من جانبهم، وهي 
انتقـــادات فنية تتعلـــق بحركة الكاميـــرات والطريقة 
الحديثة والعصرية في التصوير، ألن المشـــاهد اعتاد 
علـــى نمـــط معيـــن فـــي المسلســـات الخليجيـــة، وال 
ر راســـه”. وهو ما  يعبـــأ بتجربة إخراجية جديدة “إدوِّ
دفعني إلى البســـاطة في مسلســـل “شغف”، فبداًل من 
توجيـــه العمـــل إلـــى جمهـــور النخبة مثلمـــا فعلت في 
“أمنيات بعيدة” سيكون موجًها إلى الجمهور العريض 
والبسيط، بأسلوب مبســـط ومن دون استعراض في 

العضات”.
وعـــن مدى إمكانيـــة تقديم عمل علـــى “Netflix”، أكد 
القفاص أنه ســـبق وتلقى عروًضا كثيرة من منتجين 
لتقديـــم عـــدد مـــن المواســـم لمسلســـات تلفزيونية، 
ولكنـــه رفضها جميعها، ألنـــه يطمح أن تكون األعمال 
التـــي يقدمهـــا علـــى “Netflix” هي من إنتاجهـــا أيًضا، 
فهنـــاك فرق كبيـــر بين األعمـــال التي تتولـــى إنتاجها 
هذه الشـــركة، وبين األعمال التي تشتريها، وبالتالي، 
فإنـــه يرحـــب بالفكـــرة، في حـــال كان اإلنتـــاج ضخًما 

ومختلًفا عن اإلنتاج من رأس المال الخليجي.

أحداث القصة جديدة وليست مقتبسة

أحداث القصة جديدة وليست مقتبسة

يتناول بعض القصص الرومانسية 

دكتوراه الصايغ تدرس شخصية الخليجي في السينما
نـــال المؤلف والمخرج علي الصايغ درجة 
الدكتـــوراه فـــي فلســـفة النقـــد الفنـــي مع 
تقدير مرتبة الشـــرف األولى، وهي أعلى 
درجـــة تقدير تمنح مـــن أكاديمية الفنون 
في جمهورية مصر العربية، وكان عنوان 
المصريـــة  الســـينمائية  )الدرامـــا  البحـــث 
ونشـــر الوعي بالشـــخصية الخليجية في 

الفترة ما بين 1986 ولغاية 2015(.
وجـــاءت أهميـــة البحث بالدرجـــة األولى 
لمـــا تمثلـــه الســـينما المصريـــة باعتبارهـــا 
الســـينما الرائدة عربًيا، إضافة إلى أهمية 
إظهـــار مدى تنـــاول األفـــام الســـينمائية 
المصرية للمجتمع الخليجي وشخصياته 
مـــن إيجابيـــات وســـلبيات، التـــي عملـــت 
على نشـــر الوعي بالشـــخصية الخليجية، 
والتعـــرف علـــى مـــدى واقعيـــة النمـــاذج 
المطروحـــة لألفـــراد الخليجيين عبر تلك 
األفـــام وتوضيحها ضمن دراما الســـينما 

المصرية.
وأظهـــر البحث في بعض مـــن نتائجه أن 
األفام الدرامية السينمائية المصرية قد 
تناولت شـــخصيات خليجية ســـلبية، في 
الوقت الـــذي حاولت فيـــه معالجة بعض 
المجتمعـــات  داخـــل  األخاقـــي  االنهيـــار 
العربيـــة، ومحاولة القضـــاء على ذلك من 
ـــن البحث  خـــال الطـــرح الدرامي، كما بيَّ
توظيـــف عنصـــر الكوميديـــا فـــي تنـــاول 

بعـــض الشـــخصيات الخليجيـــة إليصـــال 
رســـائل األفـــام بطريقـــة خفيفـــة يتقبلها 
المشـــاهدون، وهـــذه الطريقـــة تأتي على 
الخليجيـــة  الشـــخصية  تقديـــم  حســـاب 
بشـــكلها الصحيـــح مـــن حيـــث التجســـيد 
ذات  فـــي  ولكنهـــا  والواقعـــي،  الواضـــح 
الوقت تحمل بين طياتها الكوميديا التي 
يمكـــن إيصـــال الكثيـــر مـــن الرســـائل من 
خالها بســـهولة ويسر، وهو الدور المناط 

حقيقة بالدراما.
ومـــن أهـــم التوصيـــات التـــي أوصـــى بها 
الممارســـات  محاربـــة  “تأكيـــد  الباحـــث 
الهويـــة  وتعزيـــز  المشـــينة،  األخاقيـــة 
العربيـــة اإليجابيـــة ذات الفائـــدة العائدة 
علـــى المجتمعـــات، االســـتعانة بالخبرات 

الخليجيـــة؛ لمناقشـــة أبعاد كل شـــخصية 
علـــى حـــدة، قبـــل تقديمهـــا، فقـــد يســـهم 
ذلـــك فـــي تقديـــم شـــخصيات أكثـــر ثراًء 
درامًيـــا من جوانب مختلفـــة، إضافة إلى 
أفضليـــة االســـتعانة بممثليـــن خليجييـــن 
لتأدية بعـــض األدوار الواقعية، وضرورة 
بتنـــاول  الباحثيـــن  قبـــل  مـــن  االهتمـــام 
موضوع البحث بشكل أكبر، وذلك لما تم 
التماســـه من شـــح البحوث التـــي تناولت 

هذا الموضوع”. 
وضمـــت لجنة الحكم والمناقشـــة كل من 
الدكتورة صفاء عماره مشـــرًفا ومناقًشا، 
والدكتور وليد ســـيف مناقًشا من الداخل 
ومقرًرا، والدكتورة نرمين خضر مناقًشـــا 

من الخارج.

طارق البحار

متابعة طارق البحار
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ما سبب الشعبية الكبيرة لفيلم “contagion” حول العالم؟
الـــواقـــع وتستقرأ  عــن  الــســيــنــمــا  تــتــحــدث 
طور  في  تدخل  أحيانا  لكنها  المستقبل، 
التنبؤ، ما يحّول بعض األفالم إلى صدمة 
بعد  أحــداثــهــا  تتفسر  حين  الجمهور  لــدى 
ارتــبــط  الـــذي   2012 فيلم  مــثــل  ســنــوات، 
تقويم  وفق  العالم  انتهاء  بتاريخ  عرضه 

شعوب المايا في أميركا الجنوبية.
والـــيـــوم أعــــادت أخــبــار انــتــشــار فــيــروس 
“كورونا” في بعض دول العالم إلى األذهان 
con�  أحداث الفيلم األميركي “كونتيجين
للمخرج   2011 الــعــام  إنــتــاج  مــن   ”tagion
لو  جــود  بطولة  ومــن  ســودربــرج  ستيفن 
وكيت وينسلت، الذي تدور أحداثه حول 
انــتــشــار فــيــروس مــمــيــت، إذ حــمــل أوجــه 
وبين  اآلن  يــحــدث  مــا  بين  غريبة  تشابه 

أحداثه. 
وحصل فيلم “كونتيجين” أو المرض المعد 
اإلنترنت،  عبر  عالية  مشاهدة  نسب  على 
كــورونــا  لــفــيــروس  العالمي  االنــتــشــار  بعد 
إلى  تحميله  نسبة  ارتــفــعــت  إذ  الــجــديــد، 
المركز العاشر بين أكثر األفالم مبيعًا على 

ارتفاع  إلى  أدى  ما   ،”iTunes“ أبل  تطبيق 
مذهل في عمليات البحث عن الفيلم عبر 
بانتشار  محتواه  الرتباط  نظرًا  “جوجل”؛ 

الوباء الجديد. 
التي  “بيث”،  مرض  بمشهد  الفيلم  ويبدأ 
قامت بدورها الممثلة األميركية غوينيث 
في  عمل  رحلة  من  عودتها  بالترو عقب 
هونج كونج ما تظن أنه نزلة برد عادية، 
لكن يتضح بعد ذلك أنها مصابة بفيروس 

مميت يقتلها بعد يومين فقط. 

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
كورونا  مستجدات  ربطوا  المتابعين  أن 
بسبب  »contagion«؛  فــيــلــم  بـــأحـــداث 
تشابه األحداث التي ظهرت مع فيروس 
كورونا الجديد، واحتل فيلم كونتيجين 
مبيعا  األفـــالم  أكــثــر  بين  العاشر  المركز 
يناير   28 في   iTunes أبــل  تطبيق  على 
في  مذهل  ارتفاع  إلى  أدى  ما  الماضي، 
محرك  عبر  الفيلم  عــن  البحث  عمليات 
تــأثــرا   ،”Google“ األمـــيـــركـــي  ــبــحــث  ال

باألحداث المرتبطة بكورونا الجديد.
الــتــالــي، تــراجــع ترتيب  الــيــوم  ولكن فــي 
عشر،  الخامس  المركز  إلــى  كونتيجين 
الرعب  انتابهم  المشاهدين  أن  السيما 
من نهايته التي تتضمن وفاة 26 مليون 
شخصا حول العالم خالل 26 يوما، وهو 
التي  السعيدة  المطمئنة  النهاية  عكس 
الــظــروف  كــانــوا يتمنونها فــي ظــل هــذه 

العصيبة.

“المقلة” مدرسة إخراجية ذات خالئط سحرية جديدة
مــاهــرة ــد  ي خــاطــتــهــا  ــقــمــاش  ال ــن  م كقطعة  ــون  ــك ي مــنــه  ينتهي  ــذي  ــ ال المسلسل 

التقــدم الفنــي ال يكــون إال عــن طريــق التجــارب، وانــه يترتــب على كل فنــان أن يتابع بجهــد وإيمان عملــه الفني متحديــا الصعوبات التي 
تعتــرض ســبيله، حتــى يتــم له هضــم المبادئ التي يعتمد عليها في مدرســته، وحتى يتمكن منها كل التمكن ليأتــي عمله باألصالة مطبوعا 

بطابع الصدق واإلخالص للعمل، خصوصا وان بلدنا كانت أرضا خصبة ومنبتا للمواهب والمبدعين وما تزال.

يجد  المحلية  ســاحــتــنــا  فــي  الــمــتــأمــل 
قريبة  بعضها  االتــجــاهــات،  من  العديد 
اآلخــر  وبعضها  الجماهير  أذواق  مــن 
أوال  خاضعا  ليس  الفنان  ولكن  بعيد، 
ينسجم  إنما  الجماهير،  لرغبات  وآخــرا 
عمله مع إحساسهم كلما كانت )أدواره( 

ألصق بحياتهم، بأفراحهم وأتراحهم. 
القدير  للمخرج  عمل  أي  أشاهد  عندما 
ــذا الــمــخــرج  أحــمــد يــعــقــوب الــمــقــلــة، هـ
الذي يعمل بصمت وأناة حتى بلغ في 
وحقق  التطور،  من  عاليا  حدا  أسلوبه 
مسلسالته،  جميع  فــي  مذهلة  نتائج 
أكتشف  عمل،  أي  أشاهد  عندما  أقــول 
من  يتفاعل  المقلة  أن  حلقة  أول  مــن 
وال  للمواضيع  معالجته  فــي  أعــمــاقــه 
يلج  فهو  فقط،  بالظاهر  منها  يكتفي 
عليه  تنطوي  ما  ليتعرف على  األعماق 
إبــراز  محاوال  ومشاعر،  أحاسيس  من 

ذلك في عمله. 
ــمــقــلــة دومـــــا خـــالئـــط ســحــريــة  ــد ال عــن
جديدة، وتتجلى في أعماله كل معاني 
األصالة والخبرة والتعبير عن أي حالة 
بنى  مــن  فهو  صــادقــا،  تعبيرا  إنسانية 
باإليمان  اإلخــراجــيــة  مدرسته  قــواعــد 
ــمــســلــســل الـــــذي يــنــجــزه  ــل، وال ــمـ ــعـ والـ
من  كقطعة  أمامنا  يكون  منه،  وينتهي 
القماش خاطتها يد ماهرة، لما فيها من 
دقة العناصر المكونة، انه مخرج يؤمن 
بالعمل الجدي وبالدراسة العميقة، ففي 
المشاهد  يتحسس  كــافــة  مسلسالته 

بكل ما في هذه الكلمة من معنى.
وبــــرع الــمــقــلــة أّيـــمـــا بـــراعـــة فـــي رســم 
شخصية الممثل الذي يقف أمامه، حتى 
الجانب،  هــذا  في  المختصين  من  غــدا 
فهو يعيش في أعماق شخصية الممثل 
الحقيقية،  أو  ــورق  ــ ال عــلــى  المكتوبة 
نفوسهم  في  يختلج  ما  إبــراز  محاوال 

غير مكتف بما تدل عليه مظاهرهم. 
إن المسلسل الناجح هو الذي يغرف من 
تجربه مخرجه  عبر  والمجتمع،  الحياة 

نصا  المخرج  يختار  وعندما  المنوعة، 
يعني انه قد تبناه وهو مسؤول بشكل 
أو بآخر عن أفكار ومطامح هذا النص 
المقلة ال  أحــمــد  وأهـــدافـــه، ومــخــرجــنــا 
يتبنى نصا إال بعد أن يوجعه ويهزه من 
في  يكون  أن  ويجب  األدبية،  الناحية 
الدرجة األولى حدثا جديدا وغير مكرر 
المخرج  يميز  ما  وهــذا  المشاهد،  على 
سائر  في  المخرجين  بقية  عن  المقلة 
فــي عالم  يــنــدر حصوله  ــذا  الـــدول وهـ

اليوم. 
عندما يقوم المقلة بإخراج أي مسلسل 
قــرب- يكون في  أعرفه عن  -كما  كــان 

فعندما  الــخــلــق،  عملية  نــدعــوهــا  حــالــة 
الشاعر قصيدة ال يفكر في من  يكتب 
يقرأها، فهو في حالة إبداع، أما النتيجة 
فتكون مختلفة بقدر هذا اإلنتاج أو هذا 
التي  هــي  العظيمة  القصيدة  اإلبـــداع، 
ويــرددونــهــا  الــنــاس  شــفــاه  على  تصبح 
مكان،  كل  في  وتنتشر  قلب  ظهر  عن 
أكبر  يتابعها  كذلك،  المقلة  ومسلسالت 

عدد من المشاهدين.
اإليطالي  السينمائي  المخرج  ويــقــول 
المثير  “إن  روسيلليني  ــرتــو  روب الــفــذ 
فــي اإلنــســان هــو ضعفه ولــيــس قوته، 

المعاصرة  الحياة  لقد فقد اإلنسان في 
فيجب  الحياة،  في  بطولي  شعور  كل 
بطل، وكل  اإلنــســان  إليه، ألن  إرجــاعــه 
معركة  اليومية  والمعركة  بطل  إنسان 
التعبير عن  بطولية، وحتى نتمكن من 
أي  أسفل،  من  نبدأ  أن  يجب  هــذا،  كل 

من الجوانب الصغيرة”. 
احمد  يقدمها  التي  الشخصيات  كل 
والقوة،  البطولة  ثــوب  تلبس  المقلة 
ــال ولـــيـــس عـــنـــده ممثل  ــطـ كــلــهــم أبـ
صغير أو كبير، بل أبطال ولوجودهم 
األحــداث، ومن  كبير في سير  تأثير 

شاهد مسلسل “ظل الياسمين” الذي 
أخرجه المقلة في العام 2008، سيرى 
للشخصيات  حــال  أوجـــد  المقلة  أن 
إلى  بقوة  حاضرة  لتكون  الصغيرة، 
وسائل  وخلق  البطولة،  أدوار  جانب 
بكل حيوية وصدق،  للممثل  اإلبداع 
ولــذلــك قــدم رائــعــة درامــيــة مــازالــت 
سماء  عنق  فــي  ــوردة  الـ مثل  معلقة 
حاجة  وال  والعربي،  الخليجي  الفن 
التراثية  األعــمــال  عــن  التحدث  إلــى 

“البيت  المقلة  قدمها  التي  الخالدة 
الــــعــــود”، “حـــــــزاوي الــــــــدار”، “مــلــفــى 
ــول”، “سعدون”  األيــاويــد”، “فــرجــان ل
وغــيــرهــا مـــن األعـــمـــال الـــتـــي حقق 
عنها  ــال  ون مرموقة،  نجاحات  فيها 
الذهني  الصفاء  تؤكد  رفيعة،  جوائز 
العالية  اإلخــراجــيــة  ــمــواصــفــات  وال
والمفاهيم  المقلة،  عند  والمتميزة 
الــمــتــكــامــلــة فــــي رســـــم الــخــطــوط 

الدرامية ألي عمل كان.

مع المساعد طاهر محسن

في أعماله كل معاني األصالة والخبرة

المقلة مع “البالد” في مواقع تصوير أحد األعمال

كل الشخصيات عنده تلبس ثوب البطولة

المخرج الذي يعمل بصمت وأناةمفاهيم متكاملة في رسم الخطوط الدرامية

جوائز رفيعة

متابعة دقيقة

أسامة الماجد

»  How To Be Lonely “ طرحت النجمة  ريتا أورا  أغنية جديدة بعنوان
“، على قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كتابة لويس كابالدي 
وقصتها حقيقية مأخوذة من فترة مرت بها. وتعد األغنية هي األولى 

لها في العام 2020. وكان آخر ألبوم لها هو “Phoenix” أصدرته في 
العام 2018.

٢٣

tariq_albahhar
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كلنا فريق البحرين.. هذا الشاب مثااًل
Û  أكد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى أل خليفة حفظه هللا ورعاه أن “الجهود

اإلنســانية الوطنيــة الحثيثة التي يقودها صاحب الســمو الملكــي ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء لمواجهــة فيــروس كورونــا 
)كوفيــد 19( قــد حققــت نجاًحــا مميــًزا مــن خــالل عمل الفريــق الوطنــي وبتكاتف 
مختلــف الجهــات، يســاند ذلك وعــي وتالحم أهــل البحرين كافة”. تــراءت أمامي 
كلمــات ســيدي جاللــة الملــك المفــدى وخاصــة تلــك المتصلــة بوعــي وتالحم أهل 

البحرين كافة وأنا أطالع هذا الموقف المؤثر.
Û  شــاب بحرينــي يعمــل طبيًبــا في أحــد المستشــفيات في إحــدى الــدول األوروبية

يخاطــب أهــل ديرتــه بنبرات صوت جد مؤثرة ال يملك المرء حيالها إال أن ينحني 
إعجاًبــا وإجــالاًل لهــذه الــروح الوطنيــة الصادقــة التــي تتملــك هــذا الشــاب وهــذا 

االنتماء المتعمق والمتجذر لديه لهذه األرض الطيبة وشعبها الوفي الواعي.
Û  ..يقول الشاب في رسالته من خالل الفيديو ’’أرجوكم يا أهل ديرتي أهل البحرين

ابقــوا فــي بيوتكــم.. الموضــوع مــب ســهل، الموضوع اللــي قاعدين نشــوفه إحنه 
األطباء شيء غير طبيعي وخطير اهني والسبب هو إهمال الناس.. أنت مسؤول 
عن المجتمع.. أنت مســؤول عن بيتك.. إذا المدارس ســّكرت والجامعات ســّكرت 
ابقــوا فــي بيوتكــم..‘‘. تلــك كانــت بعض الفقرات من رســالة ذلك الشــاب إلينا وهو 
يعيش مآسي فيروس كورونا ويشهد بحكم عمله هناك في تلك الدولة األوروبية، 

كما يقول - المعاناة والمآسي واأللم الذي أوجده هذا المرض في ذاك المجتمع.
Û  موقــف يعكــس وبــكل ما تعني عبارة الوالء من معان، فالوالء كما ُيعّرف لغوًيا هو

الوفــاء واإلخــالص والمناصــرة والتأييــد، والوالء للوطن هــو ذاك االرتباط العقلي 
والوجداني إلى أبعد الحدود كما تقول المصادر. تأثرت كثيًرا بعبارات ذاك الشاب 
وهــو يخاطبنــا قائــاًل: “أرجوكــم.. أهــل ديرتــي.. أهــل البحريــن..”، كلماتــه تعكــس 

وبصدق حسه الوطني وانتماءه.
Û  الســؤال، ســيدي القــارئ، كيــف يشــعر مــن يحــاول أن يعمــل علــى ترويــج الطاقة 

الســلبية والشــائعات ويجدف عكس التيار الوطني الشــريف الصادق وخاصة في 
مثــل هــذه الظــروف الدقيقــة الصعبــة وهــو يشــهد تالحم أهــل البحريــن كافة؟ ما 

رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

الجديــد  كورونــا  فيــروس  دفــع 
الكثيريــن حــول العالم إلى االلتزام 
منازلهــم  فــي  الذاتــي  بالحجــر 
أو  بدنــي  اتصــال  أي  وتجنــب 

اجتماعي غير ضروري. 
ولكــن هــذا ال يعنــي بالضــرورة أن 
تفقــد الشــوارع حياتهــا، تمامــا كما 
حدث في برشلونة، إذ يقيم عازف 

البيانــو الموهــوب ألبرتو جيستوســو، الذي بث الفــرح لجيرانه في الحى الذي يقطن 
فيه، هذا األســبوع، من شــرفة شــقته بأدائه ألغنية ســيلين ديون الشــهيرة من فيلم 
“تايتانيــك” My Heart Will Go On، ونشــر الفيديــو عبــر حســابه الشــخصي علــى 
“إنستغرام” بعنوان “تخيل”. ووقف أولئك الذين يعيشون في الجوار على شرفاتهم 
ليهتفــوا لــه، وانضــم العــب الساكســفون ألكســندر ليبــرون تورينت إلى هــذا العرض 

المثير للمشاعر، بينما كانت الشوارع أدناه فارغة.

أغنية من شرفة عازف في الحجر تجتاح النت الفجر:  
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صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه


نحمد ا� حمد
 كثير

ونشكره على ما أنعم به سبحانه وتعالى على

من نعمة الشفاء التام وعودته الى أرض الوطن سالم�

معافى بعودة سموه حفظه ا� - فخر الوطن وِعزه -

نسأل ا� العلي القدير أن يحفظ سموه ويسبغ عليه نعمة

الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

 والبناء والنماء للوطن وجميع ابنائه

رؤوف ا¤نصاري وعائلته
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حلوة؟عندك    صورة 
أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com مرفٔا البحرين المالي قبل الشروق )تصوير حسن عبداألمير سالم(
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