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صــدر عــن عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل خليفة ،أمــر
ملكي رقم  15لسنة  2020بإعادة تسمية
المؤسسة الخيرية الملكية.
وجاء في المادة األولى من األمر الملكي،
أنـ ــه ت ــع ــاد تــســمــيــة الــمــؤســســة الــخــيــريــة
الــمــلــكــيــة لــتــصــبــح “الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة
لألعمال اإلنسانية”.
ونــصــت ال ــم ــادة الــثــانــيــة عــلــى أن يعمل
بهذا األمر من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
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ال غلق للمستشفيات والمصانع واإلنشاءات
“التج ــارة” تح ــدد المنش ــآت المس ــتثناة م ــن الق ــرار االحت ــرازي

وفاة “كورونا” لبحريني عائد من إيران
المنامة -بنا

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة أم ــس عن

وأوضــحــت ال ـ ــوزارة أن المتوفى

يــبــلــغ م ــن الــعــمــر  65ع ــامً ــا ،لــديــه

ال ــازم ــة عــلــى مـ ــدار الــســاعــة من

ح ــال ــة وفـ ـ ــاة ل ــم ــواط ــن بــحــريــنــي

المنامة  -الصناعة والتجارة

أمـ ــراض وظـ ــروف صحية كامنة

ً
تنفيــذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة،
ً
ً
وتماشــيا مــع اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية المتخذة الحتواء ومنع انتشــار فيــروس كورونا ( ،)COVID-19وتطبيقا لقرار إغــاق كل المحالت التجارية من

لــفــيــروس كــورونــا (،)COVID 19

البنوك والمصارف ،على أن تعاود جميع المحالت التجارية فتح أبوابها مجد ًدا من  9أبريل لغاية  23أبريل المقبل ،أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما يلي:

في أحــد المراكز الخاصة بالعزل

وكــانــت إحـ ــدى ال ــح ــاالت القائمة

 26مــارس الجــاري إلــى  9أبريــل المقبــل واالكتفاء بخدمة التوصيل فقط ،ويســتثنى من ذلك محالت الهايبرماركت والبقاالت والبــرادات والمخابز والصيدليات وفروع

تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية
الــتــي تــقــدم سلعا أو خــدمــات مباشرة
ً
اعتبارا من الساعة السابعة من
للزبائن،

الــــخــــضــــروات واألسـ ـ ــمـ ـ ــاك وال ــل ــح ــوم

بشكل مباشر مع الزبائن.

 - 2المخابز اليدوية واآللية.

البضائع وتوزيعها.

 2020حتى الساعة السابعة من مساء

الغاز الطبيعي.

مساء يوم الخميس الموافق  26مارس

يوم الخميس الموافق  9أبريل .2020

الطازجة.

 - 7المحال العاملة في استيراد وتصدير

 - 3محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة

 - 8ورش وكــراجــات تصليح وصيانة

مــزاولــة عمليات بيع السلع والخدمات

 - 4ال ــم ــس ــت ــش ــف ــي ــات وال ـ ــع ـ ــي ـ ــادات

 - 9قطاع اإلنشاءات والصيانة.

االجتماعي عــن طريق خدمة توصيل

ونــوهــت ال ـ ــوزارة بــأهــمــيــة ال ــت ــزام هــذه

بيع األطعمة والــمــشــروبــات أن تمارس

تــصــدر عــن وزارة الــصــحــة بــهــدف منع

الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.

يُ ستثنى مــن ه ــذه الــمــحــال الصناعية

والصيدليات ومحال النظارات.

 - 1الــهــايــبــر م ــارك ــت ،الــســوبــر مــاركــت،

 - 6الــمــكــاتــب اإلداريـ ـ ـ ــة لــلــمــؤســســات

والتجارية كل من اآلتي:

ال ـ ــب ـ ــرادات والـ ــبـ ــقـ ــاالت ،ومـ ــحـ ــال بــيــع

 - 5البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

والــشــركــات ،والــتــي ال يتصل نشاطها

 - 10المصانع.

الــجــهــات بــالــقــواعــد واإلجـ ـ ــراءات التي

والعالج تحت إشراف طاقم طبي

انتشار فيروس كورونا (،)COVID-19

خصوصا تدابير التباعد االجتماعي.

المركبات ومحال قطع الغيار.

إذ كــان يخضع للعالج والــرعــايــة

متخصص بــعــد عــودتــه للبحرين

عبر رحلة غير مباشرة من إيران
ً
معربة
عبر مطار البحرين الدولي،

ويُ سمح للمحال الصناعية والتجارية

الــوزارة عن خالص تعازيها ألسرة

بالطرق اإللكترونية ووسائل التواصل

الفقيد وأهــلــه وأقــاربــه كافة لهذا

المصاب.

البضائع .كما يُ سمح للمطاعم ومحال
نــشــاطــهــا عـــن ط ــري ــق خـــدمـــات الــبــيــع

المنامة  -وزارة الداخلية

تــنــفــيـ ً
ـذا ل ــق ــرارات الــلــجــنــة التنسيقية

االحترازية المتخذة الحتواء فيروس

أو ل ــش ــراء االح ــت ــي ــاج ــات الــمــعــيــشــيــة

السن ،وعدم التجمع أو الجلوس أمام

النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء

دعـــت وزارة الــداخــلــيــة إلـــى مــراعــاة

ممارسة الرياضة في الطرقات العامة

من  5أشخاص.كما اكدت الــوزارة منع

برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
وتماشيا مع اإلجراءات
حمد آل خليف،
ً

كــورونــا ( )COVID-19ومنع انتشاره،

الــخــروج من المنزل للتحرك للعمل أو

شراء األدوية أو الذهاب للمستشفيات

الضرورية ،واألخــذ في االعتبار أثناء
أن تــكــون بشكل ف ــردي أو ثــنــائــي ،مع
ع ـ ــدم اص ــط ــح ــاب األطــــفــــال وص ــغ ــار

الــمــنــازل وفــي الــطــرقــات الــعــامــة ألكثر

الــتــجــمــعــات بــالــمــتــنــزهــات والــســواحــل

العامة.

ال ــف ــري ــق ال ــط ــب ــي الــمــخــتــص هــو

وجميع الحاالت القائمة في مراكز

العزل والعالج ،وكذلك تم إجراء

التحاليل الالزمة للمتوفى بشكل
مــســتــمــر .وأف ـ ـ ــادت الـــــــوزارة بــأن

األوضاع الصحية للحاالت القائمة
حاليا فيما عدا
األخ ــرى مستقرة
ً

حالتين تحت العناية ،وجميعها
تخضع لــلــعــاج والــرعــايــة حسب

البروتوكوالت الطبية واإلرشادات
الدولية المعتمدة وفــق توصيات
منظمة الصحة العالمية.

ال فوائد أو أرباحا على األقساط المؤجلة

منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل
“الداخلية” تدعو إلى االلتزام بإجراءات الحد من انتشار “كورونا”

قــد حصل على الــعــاج والــرعــايــة

المنامة  -بنا

صرح محافظ مصرف البحرين

الــمــركــزي رشــيــد الــمــعــراج بأنه
إلــحــاقــا لــتــوجــيــهــات الــمــصــرف

الـــصـــادرة بــتــاريــخ  17م ــارس

 ،2020فــإنــه يــجــب أن تكون

األقــســاط الستة المؤجلة من
قبل بــنــوك التجزئة وشــركــات

الــتــمــويــل والــتــمــويــل األصــغــر
من دون رســوم على التأجيل

ودون فوائد أو أربــاح إضافية
وال زيـــــادة ف ــي ســعــر ال ــرب ــح/

الفائدة.

()07

()09

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

مــجـــــــمـــع ســــــــــوق الــمـــحــــــــــرق

رشيد المعراج

آل سعيد :سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك

يهنئ الیونان

سيحقق مزيدا من التقدم للبحرين

بذکری االستقالل

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

بــعــث ع ــاه ــل الـــبـــاد صــاحــب

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

الجاللة الملك حمد بن عیسی

آل خلیفة بــرقــیــة تهنٸة إلــی

آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من نائب رئيس الوزراء لشـــؤون مجلـــس الوزراء

رٸــیــســة جــمــهــوریــة الــیــونــان

بســـلطنة عمـــان صاحب الســـمو فهد بن محمود آل ســـعيد؛ بمناســـبة عودة

بــمــنــاســبــة ذکــــــری اســتــقــال

بتمام الشفاء والمعافاة.

إیــکــاتــریــنــي ســاکــیــا روبــولــو،

ســـموه إلى أرض الوطن بســـامة هللا وحفظه ،بعد أن أنعم هللا على سموه

بالدها.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه القلبية لصاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء وتمنياته لســـموه بوافر الصحة والســـعادة ،سائالً المولى عز
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السفير األميركي :العودة الميمونة
مصدر راحة وسعادة عظيمة

وجل أن يحفظ ســـموه ويمد في عمره وأن يحقق للبحرين وشـــعبها كل ما

تتطلع إليه من مزيد التقدم والنماء واالزدهار في ظل قيادة جاللة الملك.

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

أن من هللا ســـبحانه وتعالى على

ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئة

وأكـــد أن عـــودة ســـموه إلـــى

ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة

وســـعادة عظيمة ،متمنيا لسموه

جمهوريـــة

االتحاديـــة

عـــن ســـروره البالغ بعودة ســـموه

عـــودة ســـموه إلـــى أرض الوطـــن

الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن
مـــن ســـفير الواليـــات المتحـــدة

األميركيـــة لدى مملكـــة البحرين

جاستين ســـيبيرل ،عبر فيها عن
خالص تهانيه لســـموه؛ بمناســـبة
عودته إلـــى مملكة البحرين ،بعد

سموه بالشفاء التام.

المملكـــة تشـــكل مصـــدر راحـــة

دوام الصحـــة والعافيـــة ،وأعرب

عبـــدهللا عبداللطيـــف؛ بمناســـبة

إلى وطنه مملكة البحرين.

مشـــافى معافى بعد أن اســـتكمل

الفحوصـــات

ألمانيـــا

الطبيـــة،

يمـــن علـــى ســـموه بموفـــور الصحـــة

لســـموه بموفور الصحة والعافية؛

والبـــذل والعطـــاء تحت ظـــل قيادة

مســـيرة الخيـــر والتقـــدم والنمـــاء

سموه بنعمة الشفاء والتعافي.

والتبريكات بهذه المناسبة الميمونة،

علـــى كافـــة المســـتويات هـــي

ســـموه ذخرا للبحرين وشـــعبها ،وأن

لرفعـــة ونمـــاء الوطـــن ،داعيـــا

والعافيـــة؛ لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء

لمواصلة المهـــام الجليلة في دفع

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك

لمملكة البحرين.

حمد بن عيسى آل خليفة.

قلـــوب الجميـــع ،داعيـــا المولـــى أن يحفظ ســـموه

ويرعاه عـــزا وفخرا للبحرين وشـــعبها ،وأن يديم
علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة والعافيـــة لمواصلة
مســـيرة التنميـــة والنمـــاء فـــي ظـــل العهـــد الزاهر
لجاللة الملك.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير األردني
تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

وم ِّنه بالنجاح.

المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية لـــدى مملكـــة البحرين

الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة المباركة ،سائال

خليفة بن ســـلمان آل خليفة برقية تهنئة من ســـفير

رامي صالح وريكات العدوان؛ بمناسبة عودة سموه
ســـالما معافـــى للوطن بعد أن اســـتكمل الفحوصات
الطبيـــة ،والتـــي تكللـــت نتائجهـــا بفضـــل هللا تعالى

والعافيـــة ،مؤكـــدا أن مـــا تحقـــق

آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من ســـفير

بعـــد أن مـــن المولـــى عز وجـــل على

رئيـــس الوزراء ،مبينا أن العودة الميمونة لســـموه

عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص تهانيه إلـــى صاحب الســـمو

المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ،وأن يحيطه

بكريم عنايته ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية؛

لمواصلة مسيرة التقدم والبناء واالزدهار.

رئيـــس الـــوزراء دوام الصحـــة

ســـائال هللا العلـــي القديـــر أن يحفظ

أرض الوطـــن بســـامة هللا وحفظه،

وأعـــرب الشـــيخ أحمد بن محمد عن أســـمى آيات

بالنجاح.

نتـــاج للجهـــود التـــي بذلها ســـموه

وذلـــك بمناســـبة عـــودة ســـموه إلـــى

الطبيـــة ،والتـــي تكللت نتائجهـــا بفضل هللا تعالى
وم ِّنه بالتوفيق والنجاح.

وتمنـــى لصاحـــب الســـمو الملكي

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو

البحريـــن فـــوزي طاهر عبـــد العالي؛

سالما معافى للوطن بعد أن استكمل الفحوصات

تكللت نتائجهـــا بفضل هللا تعالى

وأعـــرب عـــن أســـمى آيـــات التهانـــي

الجمهوريـــة الليبيـــة لـــدى مملكـــة

رئيـــس ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية الشـــيخ

أثلجـــت الصدور وأدخلـــت الفرحة والســـرور إلى

أحمد بن محمد آل خليفة؛ بمناســـبة عودة ســـموه

والتـــي

علـــى أرض المملكة مـــن إنجازات

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان

تلقي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

التهانـــي والتبريـــكات لصاحـــب الســـمو الملكـــي

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن
مـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى

سمو رئيس الوزراء يتلقى
تهنئة من السفير الليبي

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس “الرقابة المالية”

سمو رئيس الوزراء
يتلقى تهنئة من
سفير المملكة
لدى ألمانيا
تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

سمو رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير السوداني
تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

خليفة بن ســـلمان آل خليفة برقية تهنئة من ســـفير
جمهوريـــة الســـودان لدى مملكـــة البحريـــن إبراهيم
محمـــد الحســـن أحمد؛ وذلك بمناســـبة عودة ســـموه

الميمونـــة إلى أرض الوطن ســـالما معافى بفضل هللا
وعنايته.

وأعـــرب فـــي برقيتـــه عـــن أســـمى آيـــات التهانـــي

والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الـــوزراء علـــى ما أنعم هللا به عليه من نعمة الشـــفاء
والمعافـــاة بعـــد أن اســـتكمل الفحوصـــات الطبيـــة،
والتـــي تكللـــت نتائجهـــا بفضـــل هللا تعالـــى وم ِّنـــه

بالتوفيق والنجاح ،مبتهال إلى هللا أن يحفظ ســـموه

ويديم عليـــه موفور الصحة والعمر المديد؛ لتحقيق

آمال وطموحات شعب البحرين الوفي.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس “الخليج العربي”
تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة

كافة منتســـبي جامعة الخليج العربي عن خالص التهاني

الخليـــج العربـــي خالد بـــن عبدالرحمـــن العوهلـــي؛ وذلك

الملكـــي رئيس الوزراء للوطن ،وعلـــى ما أفاء هللا تعالى

بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس جامعة

بمناســـبة عودة ســـموه إلى أرض الوطن بعد أن استكمل

الفحوصـــات الطبيـــة ،والتـــي تكللـــت نتائجهـــا بحمد هللا

بالتوفيق والنجاح.

وأعـــرب رئيس جامعة الخليج العربي باســـمه ونيابة عن

والتبريـــكات بمناســـبة العـــودة الميمونة لصاحب الســـمو

على ســـموه من نعمة الصحة والشـــفاء ،مضيفا أن فرحة
شـــعب البحرين بعودة ســـموه تعطى داللـــة على ما يكنه

ســـموه ألهل البحرين من حب وتقدير ،وما يحمله شعب

المملكة لسموه من محبة ووفاء.

مدير “ :”BIBFعـودة ســمــوه أثــلـجــت صـدورنـا
المنامة  -معهد الدراسات المصرفية والمالية

هنـــأ المديـــر العـــام معهـــد البحرين

وقـــال الشـــيخ“ :يشـــرفني أن أرفع

عليهم البهجة والسرور”.

( )BIBFأحمـــد الشـــيخ ،رئيـــس

التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة

أن يحفـــظ ســـموه الكريـــم ،ويديم

للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان

آل خليفـــة؛ بمناســـبة عودة ســـموه

من
سالما إلى أرض الوطن بعد أن َّ
هللا عليه بالشفاء والصحة.

إلى ســـمو رئيـــس الـــوزراء خالص
عـــودة ســـموه إلـــى أرض الوطـــن

بعد اســـتكمال الفحوصات الطبية،
والتـــي تكللـــت نتائجهـــا بالنجـــاح

بفضـــل هللا وتوفيقـــه؛ األمـــر الذي

أثلج صدور أبناء البحرين وأدخل

ودعـــا الشـــيخ المولـــى عـــز وجـــل
عليـــه لبـــاس الصحـــة والعافيـــة

لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والتقدم

لمملكة البحرين ،وأن يوفق سموه
ويجعلـــه ذخـــرا وعزا لهـــذا الوطن

الغالي.

“الوطني” :حزمة مبادرات لدعم العمالء

زيادة الحد األقصى للســحب اليومي مــن  1000إلى  2000دينار

المنامة  -بنك البحرين الوطني

امتث ـ ً
ـال للتوجيه ــات الص ــادرة م ــن

ظل ه ــذه األوقات ،يتقدم ابنك بتأجيل

المتواصل ــة ليك ــون أكث ــر قر ًب ــا للعم ــاء

غي ــر احتس ــاب أي ــة فوائ ــد أو رس ــوم

البحري ــن الوطن ــي ع ــن تنفي ــذ حزم ــة

عل ــى مبلغ القس ــط الش ــهري المس ــتحق

القي ــادة ،وجن ًب ــا لجن ــب م ــع جه ــوده

جمي ــع ق ــروض العمالء من األف ــراد من

الك ــرام والمجتمع البحرين ــي ،أعلن بنك

إضافية .كما ول ــن يكون هناك أي تغيير

م ــن المب ــادرات المخصص ــة لعمالئه من

على جميع القروض المؤجلة ،وس ــيقوم

األفراد .وتتضمن تلك المبادرات التالي:
تأجي ــل اس ــتقطاع أقس ــاط الق ــروض

لمواطن ــي مملك ــة البحري ــن ،لمدة تصل
إلى  6أش ــهر ،دون احتس ــاب أي رس ــوم

أو فوائ ــد إضافية ،بم ــا في ذلك قروض
برنام ــج مزاي ــا ،وتأجي ــل دف ــع الح ــد

األدنى المس ــتحق على جميع البطاقات

االئتماني ــة

الخاص ــة

بالمواطني ــن

البحرينيين لمدة  6أشهر دون احتساب
أي رس ــوم ،ع ــاوة ع ــن زي ــادة الح ــد

اليومي لمعامالت الدفع بخدمة “& Tap
 ”Goم ــن  20إلى  50دينار بحريني دون

صباح الزياني

الحاج ــة إلدخ ــال الرقم الس ــري ،وزيادة
الح ــد األقص ــى للس ــحب اليوم ــي م ــن

 1,000إل ــى  2,000دين ــار بحريني لمدة

مح ــدودة وحت ــى إش ــعار آخ ــر .وصرح

الرئيس التنفي ــذي للخدمات المصرفية

لألفراد صباح الزيان ــي “لطالما كان بنك
البحري ــن الوطني س ـ ً
ـباقا ف ــي مبادراته،
ومن منطل ــق تفهمنا لألوض ــاع الحالية،

وتقديرًا لظروف عمالئنا المقترضين في

البنك بترحيل األقس ــاط المستحقة لـ 6
األش ــهر المقبل ــة ب ـ ً
ـدءا من م ــارس لغاية

أغسطس من السنة” .وأضاف “لن يقوم
البن ــك باحتس ــاب أي نس ــبة فائ ــدة على

مبل ــغ الجزء األس ــاس من األص ــل التابع

لألقس ــاط الس ــتة المرحل ــة وذل ــك ناب ــع
م ــن حرص ــه عل ــى مصلحة العم ــاء من

المواطني ــن بالدرج ــة األول ــى ف ــي هذه

األوق ــات الصعب ــة .ببس ــاطة ل ــن يتغي ــر

مبلغ القس ــط الش ــهري ،وس ــتتمدد فترة
ً
عوض ــا عن
الس ــداد ل ـ ـ  6أش ــهر إضافي ــة

فترة الترحيل”.
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اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة

ﻻﺣﺘﻮاء ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎره

اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل :ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺷﺮاء اﻷدوﻳﺔ ،اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺷﺮاء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﺻﻄﺤﺎب
اﻷﻃﻔﺎل.

اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻷﻓﺮاح واﻟﻌﺰاء ،واﻗﺘﺼﺎر ﻣﺮاﺳﻢ
اﻟﺘﺸﻴﻴﻊ ﻟﻠﺠﻨﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب.

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻻﻧﺘﻈﺎر واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ )ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ(

ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﺎط اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ واﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل.
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻮﺻﻴﻞ

اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎزل.

ً
ﻣﺠﺪدا
ﺳﺘﻌﺎود ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﻦ  10أﺑﺮﻳﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ  23أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻘﺎدم

اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ أو اﻟﺠﻠﻮس أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎزل وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﺷﺨﺎص.
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎت واﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻏﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

 26ﻣﺎرس  2020وﺣﺘﻰ  9اﺑﺮﻳﻞ *2020
* اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة
اﻟﻬﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ،
اﻟﺒﺮادات واﻟﺒﻘﺎﻻت ،وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ
اﻟﺨﻀﺮوات واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺤﻮم
اﻟﻄﺎزﺟﺔ.
اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻵﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد وﻣﺤﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ورش وﻛﺮاﺟﺎت ﺗﺼﻠﻴﺢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
وﻣﺤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات
واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﺤﺎل اﻟﻨﻈﺎرات.

ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ.
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ

واﻋ����ﻲ
�ﻣﻌﺎً �ﺿﺪ�اﻟﻜﻮروﻧﺎ
)(COVID-19

ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮارات
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سمو ولي العهد يترأس “التنسيقية” عن بعد
ســـمو ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن
حمـــد آل خليفـــة يتـــرأس
اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية
 307والـــذي عقـــد ألول مرة
عن بعد ،وخصص االجتماع
لبحـــث آخـــر مســـتجدات
التعامل مع فيروس كورونا
()COVID-19

ومـــا

تـــم

اتخـــاذه من إجراءات للعمل
على احتوائه ومنع انتشاره
في البحرين.

إعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية
المنامة  -بنا

االسم الجديد يضفي بع ًدا أشمل في عملها اإلنساني

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد النائـــب األول

إدارة التخليـــص الجمركـــي بشـــؤون

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

مدير إدارة التســـجيل بـــوزارة الصناعة

ناصربنحمد:األمرالسامييضعناأمامتحدكبيرلتعزيزجهود“المؤسسةالملكية”

والتجـــارة والســـياحة  -عضـــوا5- .

رعايتـــه األبويـــة واهتمامـــه الكبيـــر

لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو
قرار رقم ( )4لسنة  2020بإعادة تشكيل

لجنة حماية ودعـــم الصناعات الوطنية

الجمارك بـــوزارة الداخليـــة  -عضوا4- .

المنامة  -بنا

اقتصادي عالقات دول مجلس التعاون

بمناســـبة صدور األمر الملكي السامي

المادة األولى :يعاد تشكيل لجنة حماية

 -عضـــوا .وتكـــون مـــدة عضويتهـــم في

الملكيـــة لتصبـــح “المؤسســـة الملكيـــة

اآلتي 1-:وكيل الوزارة لشؤون الصناعة

للتجديد.

جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة

جاء فيه:

ودعـــم الصناعـــات الوطنية علـــى النحو

بـــوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة -
رئيســـا 2- .الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة
الصناعـــة بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة

والســـياحة  -نائبـــا للرئيـــس 3- .مديـــر

بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

بإعـــادة تســـمية المؤسســـة الخيريـــة

اللجنـــة المذكـــورة ثـــاث ســـنوات قابلة

لألعمـــال اإلنســـانية” ،تقـــدم ممثـــل

المـــادة الثانيـــة :علـــى وزيـــر الصناعـــة

وشـــؤون الشباب رئيس مجلس أمناء

هـــذا القرار ،ويعمل به مـــن اليوم التالي

سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة

والتجـــارة والســـياحة تنفيـــذ أحـــكام

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهل

 270أستا ًذا يتدربون على “التدريس عبر اإلنترنت”

البـــاد الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية صاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفة علـــى هذا االهتمـــام الكبير من
جاللته للعمل الخيري واإلنساني الذي

تقوم به المؤسســـة والدعم المتواصل

لأليتـــام واألرامـــل ،وجميـــع الفئـــات
المحتاجـــة فـــي مملكـــة البحريـــن من

أجل أن يحظى الجميع بحياة كريمة.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

شارك أكثر من  270من أعضاء الهيئات

ّ
ً
التعلم
إضافـــة إلى تبيـــان دور
وتويتـــر،

في مملكة البحرين في ندوة إلكترونية

الطلبة ،من خالل قيام الطالب بتدريس

حـــول التحـــول إلـــى التدريـــس عبـــر

اإلنترنـــت ،نظمتهـــا إدارة البحث العلمي

باألمانة العامة لمجلـــس التعليم العالي،

مـــن خـــال التدريـــس فـــي تنميـــة تعلم
زمالئـــه أجـــزاءً محـــددة من الـــدرس أو

أفـــكار معينـــة ،واســـتعراض األدوات
التكنولوجيـــة والمدونـــات وبرامـــج

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

النعيمـــي أن المختصيـــن بالـــوزارة قـــد
انتهـــوا مـــن إعـــداد  507مـــن الـــدروس

واإلثراءات الرقمية الموجهة للطلبة من

بالتعـــاون مـــع مؤسســـة Knowledge E

وقدمتها المتخصصة في مجال التعليم

وأوضحت مقدمة النـــدوة أن التدريس

وإثـــراء منها عبر البوابة
ً
درســـا
رفع 368
ً

دروس قصيـــرة موجـــزة مخصصـــة

وإثـــراء؛ تمهيـــ ًدا لرفعهـــا في
ً
درســـا
139
ً

عبـــر اإلنترنت بكليـــة المكتبـــات وعلوم

المعلومـــات بجامعـــة ســـيمونز بواليـــة

بوستن األميركية كارين أندرسون.

عملية التواصل بين األستاذ والطالب.

عبر اإلنترنت يجب أن يكون في صورة

فئـــات التربية الخاصـــة المختلفة ،إذ تم

التعليميـــة ،وجاري العمـــل على مراجعة

وتطرقـــت النـــدوة إلى عدد من وســـائل

لتحقيـــق هـــدف ما ولكن متكـــررة ،فهي

بذلك أفضـــل من المحاضـــرات الطويلة

األيـــام القليلـــة المقبلـــة ،وذلـــك في إطار
ّ
التعلـــم عن
جهـــود الـــوزارة الســـتمرارية

اإلنترنـــت ،ومنهـــا المحادثـــات غيـــر

وقـــد تـــم تخصيـــص القســـم األخير من

الراهنة.

حيث شـــهدت النـــدوة تفاعـــل الحضور

متخصصا من إدارة التربية الخاصة
ً
11

تمكيـــن األســـاتذة مـــن التدريـــس عبـــر

المتزامنة التي تشمل البريد اإللكتروني
ومنصـــات المحادثـــات والمدونـــات

والوســـم (الهاشـــتاج) فـــي الفيســـبوك

البلد و في مختلف دول العالم.

وبيـــن الســـيد أن هـــذا التحـــول

واإلنســـاني ومواكبة متطلبات العصر

االســـتراتيجي الذي تشهده المؤسسة

والمفهـــوم األشـــمل واألوســـع للعمـــل
ً
وتماشـــيا مع مبـــادئ ديننا
األنســـاني،

يأتـــي نتيجة لالهتمـــام الكبير والدعم

الالمحدود الذي تحظى به المؤسســـة

الحنيف في تكريم اإلنسان ،وتحقيق

مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك والحكومـــة

االحترافية في عملها.

بقيادة رئيس الوزراء صاحب الســـمو

وقال ســـموه “إن هـــذه اللفتة الكريمة

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

واالهتمـــام مـــن جاللـــة الملـــك يضعنا
أمـــام تحـــد كبيـــر لبـــذل المزيـــد مـــن

الجهد والعطاء لنكون عند حسن ظن
ً
معاهـــدا ســـموه جاللة
جاللتـــه دائمـــا،
الملـــك باســـتمرار العمـــل وفـــق الرؤية

الحكيمـــة لجاللتـــه لتكـــون المؤسســـة
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية رائـــدة

وسباقة في تقديم العون والمساعدة
للجميـــع وفق رؤيـــة وتطلعات جاللته

ولتكـــون اليـــد البيضاء لجاللـــة الملك
الممتـــدة بالخيـــر دائمـــا للجميع داخل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خليفـــة ،ومـــؤازرة ولـــي العهـــد النائب

ً
ســـائل المولى عز وجل
وخارج البالد،

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد

طريـــق الخير خطـــاه وان يجزيه على

لألعمـــال الخيريـــة وشـــئون الشـــباب

من جانبه ،قال األمين العام للمؤسسة

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو

االســـم ليـــس بالغريـــب علـــى جاللـــة

قيـــادة العمل الذي تقـــوم لالهتمام به

ان يوفق جاللة الملك وان يسدد على
ذلك خير جزاء”.

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
آل خليفة ،وجهود ممثل جاللة الملك
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بـــأن هذا

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في

الملك فهـــو ملك اإلنســـانية من خالل

المؤسسة.

بـــيـــنـــهـــم ذوو اضـــــطـــــراب الــــتــــوحــــد ومــــتــــازمــــة داون

التعليم عن بعد التي يمكن توظيفها في

بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،

رؤيـــة جاللـــة الملـــك لمنح المؤسســـة
ً
بعـــدا أشـــمل فـــي عملهـــا الخيـــري

 507دروس وإثراءات رقمية لطلبة التربية الخاصة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

األكاديميـــة بمؤسســـات التعليـــم العالي

خليفة أن االســـم الجديـــد يأتي ضمن

باأليتام واألرامل والمحتاجين داخل

التـــي قد يفقـــد الطالب التركيـــز خاللها.

بُعـــد ،فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية

النـــدوة للـــرد علـــى أســـئلة المشـــاركين،

وأشاد الوزير بجهود الفريق المكوّ ن من

من خالل طرح األفكار واالستفسارات.

ومركـــز رعايـــة الطلبـــة الموهوبيـــن،

عـــن بُعـــد مع أوليـــاء أمـــور هـــذه الفئات

بمســـاندة معلمـــي واختصاصيي التربية

مـــن الطلبة ،في الفتـــرة القليلة الماضية،

الخاصـــة بالمـــدارس ،فـــي إعـــداد هـــذه

إلكترونيـــا عبر
بمـــا فـــي ذلـــك التواصـــل
ً

المـــواد التعليميـــة الرقميـــة المتنوعـــة
ّ
التعلـــم،
التـــي تشـــمل فئـــات :صعوبـــات

التطبيـــق الرقمـــي (كالس دوجـــو) ،وعبر

البســـيطة ومتالزمـــة داون ،والتفـــوق

لفئـــة اضطـــراب التوحد ،و 73مـــرة لفئة

الواتســـاب واالتصال الهاتفي 544 ،مرة

واضطـــراب التوحـــد ،واإلعاقـــة الذهنية

اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة ومتالزمـــة

والموهبة ،هذا باإلضافة إلى العمل على

داون.

تقديـــم الـــدروس بلغـــة اإلشـــارة للطلبـــة

ُ
الصـــم ،وإعـــداد الـــدروس المســـموعة

وأكد أن الوزارة قد حرصت على إشراك

للطلبة ذوي اإلعاقـــة البصرية ،الف ًتا إلى

أن الجهود مســـتمرة في هذا المجال من
جانب المختصين.

وأضـــاف أن الـــوزارة قـــد قامـــت كذلـــك
بتخصيـــص قنـــاة للتربيـــة الخاصـــة،

ضمـــن القنـــوات الفرعيـــة الموجودة عبر
قنـــاة الـــوزارة علـــى موقـــع اليوتيـــوب

الطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة في

وزير التربية والتعليم

()Moe Bahrain؛ لتزويدهـــا بالـــدروس
واإلثراءات المتنوعة.
وأوضـــح أن المختصيـــن بالـــوزارة قـــد
حرصوا علـــى تفعيل التواصـــل التربوي

جهودهـــا الحاليـــة؛ لتوفيـــر الخدمـــات

التعليميـــة عـــن بُعـــد ،وذلـــك فـــي إطـــار
ً
تنفيذا
اهتمامها بتوفير التعليم للجميع،
لتوجيهات القيادة الحكيمة ،وتجســـي ًدا

لما جاء في دستور المملكة وفي قانون
التعليم بهذا الخصوص.

“الجمارك العالمية” تشيد بإجراءات البحرين االستباقية للحد من “كورونا”
عـــن طريـــق التجـــارة اإللكترونيـــة،

المنامة  -وزارة الداخلية

منوهـــا إلى أنه فيما يتعلق بموضوع

أشــاد األميــن العــام لمنظمــة الجمــارك العالمية كونيو ميكوريــا بإجراءات مملكة البحرين االســتباقية للحد من انتشــار فيروس

االســـتيراد ،فإن غالبية الدول خالل

كورونا ،منوها إلى تحديث المنظمة ،موقعها اإللكتروني وحث الدول التي انتشر فيها الفيروس باإلجراءات التي يجب اتباعها

هـــذه الفتـــرة تركـــز علـــى اســـتيراد

وطرح التجارب والمالحظات إن وجدت.

السلع األساســـية الغذائية والدوائية

وفي هذا الســـياق ،استعرض رئيس

والقفازات ،وتعقيم جميع األقسام”.

المجموعـــات فـــي العمـــل للحـــد مـــن

الجمـــارك نائـــب رئيـــس منظمـــة

وفيما يتعلق بمراقبـــة المواد الطبية

االختالط ،كما تم األخذ بقرار العمل

الجمـــارك العالميـــة واألميـــن العـــام

والغذائية وآلية تيسيرها ،أكد رئيس

عـــن بعـــد للمهـــام التـــي ال تتطلـــب

للمنظمـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد

الجمـــارك أولويـــة مـــرور الشـــحنات

الحضور في العمل.

آل خليفـــة ،تأهيـــل ونقـــل تجـــارب

المحملـــة بمعـــدات تتعلـــق بمكافحة

ومـــن جهـــة أخـــرى ،أشـــار رئيـــس

الـــدول ،ورفـــع االســـتعدادات لـــدى

فيـــروس كورونـــا؛ كـــون شـــؤون

الجمارك إلى تدريب الموظفين على

الدول التي تقوم باستيراد مثل تلك

تلـــك التي لم ينتشـــر بهـــا الفيروس،

الجمـــارك ضمـــن الفريـــق الوطنـــي

التعرف علـــى أعراض المرض ،وآلية

المواد.

فضال عن تجهيزات ضابط الجمارك

للتصـــدي للفيـــروس ،موضحـــا أنـــه
ً
انطالقـــا من توجيهـــات قيادة جاللة

التبليـــغ وأهميـــة التعقيـــم الـــدوري

وفـــي الختـــام ،أثنـــى األميـــن العـــام

والتعامـــل مع الحـــاالت المصابة ،كما

لمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة علـــى

االلتقاء بالمسافرين واألقل خطورة

الملك وقـــرارات اللجنة التنســـيقية،

اعتمـــدت شـــئون الجمـــارك على آلية

اإلجراءات االســـتثنائية التي قامت

في مناطق الشـــحن ،وكذلك معدات

تم األخـــذ باالعتبـــار مراعـــاة الفئات

االجتماع وعقد الـــدورات التدريبية

التعقيم التي وفرت لضابط الجمارك

الحاملة لألمراض المزمنة ،الحوامل،

عـــن بعـــد ،مـــن خـــال اســـتخدام

والمتمثلـــة فـــي “اللبـــاس ،الكمامات،

واألمهات ،واالتجاه لسياســـة تقليل

التقنيـــات اإللكترونيـــة الحديثـــة

فـــي منطقـــة عالية الخطورة تشـــمل

واإلغاثة ،إال أنـــه يوجد بعض المواد
المهمـــة التـــي لهـــا دور فـــي تحليـــة
الميـــاه وتوليـــد الطاقـــة لهـــا أولويـــة
أسوة بالمواد األساسية ،ال سيما في

بها مملكـــة البحريـــن ودول الخليج،

والبريد اإللكتروني.

البحرين ســـباقة بتعزيز أقسام النقل

مـــن جهتـــه ،أوضـــح األميـــن العـــام

الســـريع مـــن خـــال زيـــادة أعـــداد

وهـــو مـــا يتضح مـــن خـــال األرقام

ً
نظـــرا لزيـــادة الطلـــب
الموظفيـــن؛

كورونا.

لمنظمة الجمـــارك العالمية أن مملكة

التـــي تعكـــس الســـيطرة علـــى خطر
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نفاذ الكمية
حتى نفاذ
أو حتى
 أو2020
2020 ابريل
 ابريل5
5 حتى
مارس حتى
 مارس25
25 تاريخ
من تاريخ
العروض من
هذه العروض
تسري هذه
تسري
الكمية

Promotion Valid
Valid From
From 25
25thth March
March until
until 5
5thth April,
April, 2020
2020 or
or until
until stocks
stocks last
last
Promotion
MOIC/PC/13645/13646/2020

4G
LTE
5.5’’

6.7”

3 GB
32 GB

er
Off

er
Off

4G
LTE

4K
UHD

75”

8 GB
128 GB

16 MP
8 MP

RAPID AIR

TECHNOLOGY

FRIES
WITHOUT
OIL

SMART
TV
HDMI
USB

48+8MP

FINGER
PRINT

موبايل

BD دينار

Mobile 6.1 وفـِّـر
TA 1043 SAVE

2400
WATTS

159.000

موبايل

Mobile وفـِّـر
SM A805 SAVE

BD دينار

56

er
Off

299.990

BD دينار

BD دينار

38.000

73.990

BD دينار

BD دينار

BD دينار

BD دينار

499.990

199.000

94.000

 بوصة75 تلفزيون

75” 4K UHD Smart TV وفـِّـر
U75A490 SAVE

BD دينار

40

NON STICK
COATING

BD دينار

er
Off

21
LTR

BD دينار

Air Fryer وفـِّـر
HD9217 SAVE

200

er
Off

34.990

مقالة هوائية

BD دينار

39

22x33

20

Cm

Cm

5

Qrt

2

Qrt

2100
WATTS

1

Qrt

25
Cm

28
Cm

42

29.990

BD دينار

22.990

BD دينار

30.900

وفـِّـر

BD دينار

SAVE

18.900

BD دينار

شواية

Grill 22550 وفـِّـر
SAVE

7

 طقم- قطع

 طقم- قطع

BD دينار

BD دينار

طقم عشاء

وفـِّـر
Dinner Set SAVE

4

33.990
BD دينار

8.990

BD دينار

مكنسة

12

Pieces Set

12.990

BD دينار

Vacuum Cleaner
ECCA2121

BD دينار

17
60.900

Pieces Set

طقم طبخ

Cooking Set وفـِّـر

30

44

SAVE

4

HOME
DELIVERY

WITH FIXING

HOME
DELIVERY

WITH FIXING

er
Off

BD دينار

129.990

BD دينار

11.990

BD دينار

مضخة ماء كهربائية

High Pressure
K1 Horizontal

خزنة

25.990

Electronic Safe وفـِّـر
25x35x25Cm SAVE

BD دينار

Wicker Coffee Set
With Cushion

17

BD دينار

2.350

3.190

1.990

99.900
BD دينار

كرسي

3 Seater Sofa Bed وفـِّـر

41

SAVE

BD دينار

BD دينار

12

BD دينار

وفـِّـر

26

SAVE
ارز ياسمين واق واق
 كيلو10

Pieces
قطع

BD دينار

Gold Brand Sugar
9.08Kg

BD دينار

0.550

15

SAVE
سكر ناعم ماركة
 كيلو9.08 الذهب

Wagwag Jasmine
Rice 10Kg

4

er
Off

طقم جلوس

4.345
وفـِّـر

75.990
BD دينار

9.950

24 x  مل125 سن توب منوع

0.425

BD دينار

 مل330 ماء اروى

Arwa Drinking Water وفـِّـر
330Ml SAVE

1.250

0.990

BD دينار

Sun Cola/Suntop Orange
/ Mango / Berry / Mix Fruit وفـِّـر
125Mlx24 SAVE

22

20

Pieces
قطع

BD دينار

1.360

1.050

BD دينار

وفـِّـر

SAVE

2

22

Nada Milk Lowfat
/ Full Cream
Vitamin 1Ltr

قطع

BD دينار

10.990

BD دينار

2.870

 لتر1 حليب ندى

1.390

Nadec Jar Cream وفـِّـر
Cheese 500Gm SAVE

51

ITEMS AVAILABLE ONLY IN CITY CENTRE & BAHRAIN MALL
ITEMS AVAILABLE ONLY IN CITY CENTRE, SEEF, ENMA & BAHRAIN MALL
ITEMS AVAILABLE ONLY IN CITY CENTRE, BAHRAIN MALL, ENMA MALL,
SEEF MALL (ARAD), MANAMA, EXHIBITION ROAD, MUHARRAQ

حفاظات بامبرز منوع

Bahrain City Center Bahrain Mall Enma Mall Seef Mall (Arad)
Manama Exhibition Road Muharraq Jawad Dome

1.090

BD دينار

 حبة150 مناديل سكون

Sukoon Facial وفـِّـر
Tissue 150’s SAVE

22

23

هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر و مجمع البحرين
 مجمع االنماء و مجمع البحرين, مجمع السيف,هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر

هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر و مجمع البحرين
 المحرق,  شارع المعارض,  المنامة,  مجمع السيف عراد, مجمع اإلنماء

Also
Also Available:
Available:
ﺟﻮاد

قطع

1.425

8.500

Pampers S5 Box, S3 Box, وفـِّـر
S4 Box, S4+ Box, S6 Box SAVE

Pieces
BD دينار

BD دينار

BD دينار

 غرام500 جبنة نادك

7

Pieces

@

Saar Mall Wadi Al Sail Mall (Riffa)
Riffa Village Mall (East Riffa) Isa Town
Oasis Mall (Juffair)
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“العالج بالخارج” يدعو المراجعين إلى التواصل
مع المكتب عبر القنوات المخصصة

البروتوكول العالجي بالبحرين يثبت فاعليته في التعافي
رئيس “األعلى للصحة”“ :هيدروكسي كلوركين” ساهم في ارتفاع مؤشرات الشفاء

المنامة -بنا

أكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة

المنامة  -بنا

تماشـــيا مع اإلجراءات االحترازية
ً

المخصصـــة والتابعـــة للمكتب في

فيـــروس كورونـــا (،)COVID-19

التالية:

المتخـــذة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار

يدعـــو مكتـــب العـــاج بالخـــارج

بـــوزارة الصحة جميـــع المراجعين

األفاضل إلى التواصل مع المكتب
مـــن خـــال قنـــوات التواصـــل

فترة الدوام الرســـمي على األرقام

(،)17282610

(،)17282615

وعبـــر عناويـــن البريـــد اإللكتروني:

( ،)FSalem1@health.gov.bhأو
(.)Asultan3@health.gov.bh

رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

للتصــ�دي لفيــ�روس كورونــ�ا(  (�COV
 )ID-19الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد

بن عبـــدهللا آل خليفة أن البروتوكول
العالجـــي لمملكـــة البحريـــن المتضمن
اســـتخدام

دواء

الـ”هيدروكســـي

كلوركيـــن” لعـــاج الحـــاالت القائمـــة
لفيروس كورونـــا ( )COVID-19أثبت

فاعليته فـــي تعافي عددٍ من الحاالت

القائمـــة للفيروس في مملكة البحرين

وقـــف النسخــة الورقيــــــة مـــن
تراخيــص األدويــــة المخـــدرة

حيـــث تعد البحرين مـــن أوائل الدول
على مســـتوى العالم التي استخدمت

الـــدواء ،مشـــيرًا إلى أن الـــدواء حقق
ً
ً
كبيـــرا بعدمـــا تمـــت تجربتـــه
نجاحـــا

واســـتطاع تقليـــل نســـبة الفيـــروس

كعـــاج أساســـي لعـــاج المالريـــا ،كما

من مضاعفاته.

المفاصـــل والذئبـــة الحمـــراء ،وأثبـــت

حاليـــا فـــي مـــرض التهـــاب
يســـتخدم
ً

وســـاهم في انحســـار أعراضه والحد

فعاليته بعدما طبق على الذين لديهم

وقال رئيـــس المجلس األعلى للصحة

حـــاالت صحيـــة خاصـــة مثـــل وجـــود

إن مملكـــة البحريـــن اســـتخدمت

أعراض الفيـــروس أو التهاب رئوي أو

الـ”هيدروكســـي كلوركيـــن” فـــي 26

عوامل خطورة ،حيث إن االســـتجابة

فبراير  2020بعد اكتشـــاف أول حالة

المناعيـــة الطبيعيـــة مســـؤولة عـــن

قائمة للفيـــروس بمملكة البحرين في

االلتهـــاب وأعـــراض األمـــراض العامة

 24فبرايـــر ،وأشـــار إلـــى أن الفريـــق

األخـــرى مثـــل األلـــم والحمـــى ،وهـــذه

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس
الشيخ محمد بن عبدالله

العمليـــة المضـــادة للمناعـــة تعمل على

ارتفعـــت مؤشـــرات شـــفاء الحـــاالت

التهاب المفاصل الروماتويدي ،والذي

كورونـــا “كوفيـــد  ”19قـــرر اســـتخدام

الدواء على الحاالت القائمة اســـتنا ًدا
إلـــى تجـــارب الـــدول التـــي حققـــت
ً
ً
ملحوظـــا بعـــد اســـتخدامه
نجاحـــا
ً
عالجـــا للفيـــروس وتعافيهـــم ،مثـــل

جمهوريـــة الصيـــن وكوريـــا ،حيـــث

القائمة المسجلة لديهم بعد عالجهم.
وأكـــد رئيس المجلـــس األعلى للصحة
أن الـ”هيدروكسي كلوركين” يستخدم

الحـــد مـــن األمـــراض الجهازيـــة مثـــل

أظهر الـ”هيدروكسي كلوركين” التغلب
عليهـــا ،مبينًـــا أن تطبيـــق بروتوكـــول

العالج يعتمد على الحالة المرضية.

المنامة  -وزارة الصحة

ً
تماشـــيا
أعلنـــت وزارة الصحـــة

المنجـــزة والمعتمـــدة عبر البريد

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية

أما بالنسبة للجهات التي لم يتم

مـــع تعزيـــز كافـــة اإلجـــراءات

الحتـــواء ومنع انتشـــار فيروس

اإللكتروني.

ربطهـــا ببرنامـــج الــــ DURحتـــى

كورونـــا ( )COVID-19بمملكـــة
ً
وحرصا علـــى ضمان
البحريـــن،

عبر البريـــد اإللكتروني @cunp

والموظفين ،عـــن توقف إصدار

إرســـال نســـخة معتمـــدة مـــن

ســـامة

جميـــع

المراجعيـــن

النســـخة الورقية مـــن كل أنواع
التراخيـــص

بقســـم

مراقبـــة

حينـــه ،ســـيتم اســـتالم الطلبات

 health.gov.bhحيـــث ســـيتم
التراخيـــص المنجزة والمعتمدة

“البلديات” :تحويل خدمتين بمركز خدمة العمالء إلكترونيا

ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة الحــتــواء ومــنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

عبـــر البريـــد اإللكترونـــي ،وذلك

ضمن الجهود الوطنية الحتواء ومنع

حيث سيتم إرسال إشعار الدفع

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات

النظام اآلتي:
أوالً :فيمـــا يتعلـــق بتراخيـــص

ً
ثانيـــا :أمـــا بالنســـبة لتراخيـــص

تحويـــل خدمتيـــن تقدمان فـــي مركز

والتســـليم الجمركـــي للســـائف

اإللكتروني للحصول على الخدمة.

والتســـليم الجمركـــي للمـــواد

طلباتهم عبـــر البريد اإللكتروني

المراجعيـــن في مراكـــز خدمة العمالء

األدويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات

العقليـــة والســـائف واعتمـــاد
النســـخة

اإللكترونيـــة

مـــن

التراخيـــص المعتمـــدة بحســـب

االســـتيراد والتصديـــر والنقـــل
المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة

والســـائف ســـوف يتم التوقف
ً
مؤقتـــا عـــن اســـتالم كافـــة

بعـــد ســـداد قيمـــة الترخيـــص

عبر البريد اإللكتروني.

برنامـــج

إرســـال نســـخة مـــن التراخيص

العمـــاء ،وإنجازهـــا إلكترونيـــا ودون

غيـــر الدوائيـــة .ســـيتم اســـتالم

وبيـــن الوزيـــر خلـــف أنـــه بإمـــكان

اآلتـــيchemicalmoh@sce. :

التقـــدم بطلـــب شـــهادة إثبـــات ســـكن

للنظـــام اإللكترونـــي ،وأن يتـــم إنجـــاز

gov.bh

وتفيـــد وزارة الصحـــة فـــي هذا

وحتـــى إشـــعار آخـــر ،علـــى أن
الــــ،DUR

بشـــكل يومـــي فـــي مراكـــز خدمـــة

إلضافة جميـــع الخدمات المقدمة في

والمعتمـــدة وذلـــك بعـــد ســـداد

وســـيتم

إذ يستفيد منها الكثير من المراجعين

االســـتيراد والتصديـــر والنقـــل

الســـجالت والوصفـــات الخاصة

يتـــم تقديم الطلبـــات من خالل

والتخطيط العمراني عصام خلف عن

هاتين الخدمتين متاحتين إلكترونيا،

خدمـــة العمالء بالبلديـــات إلى النظام

الصدد بأنه سيتم إرسال نسخة

باألدويـــة الخاضعـــة للرقابـــة

انتشـــار فيـــروس كورونـــا (كوفيد )19

وفتح حســـاب بلـــدي إلكترونـــي ،وأن

معتمدة من التراخيص المنجزة
قيمـــة الترخيـــص ،حيث ســـيتم
ً
أيضـــا عبر
إرســـال إشـــعار الدفع

البريد اإللكتروني.

الحاجة للحضور شخصيا للمركز.

وأكـــد أن العمل جار في الوقت نفســـه
مراكـــز خدمات العمالء فـــي البلديات

هذا التحول بشكل كامل خالل الفترة
القليلـــة المقبلـــة مـــن خـــال ربط هذه

الخدمات بالمكاتب الخلفية إلكترونيا
بمـــا يتيـــح إنجازهـــا دون الحاجـــة

للحضور إلى المركز.

وبيـــن خلـــف أن التحـــول اإللكترونـــي

يهدف للحفاظ على صحة المواطنين

والمقيميـــن وتعـــاون مختلف الجهات
ذات العالقـــة بما يســـهم فـــي احتواء

ومنع انتشار الفيروس.

عصام خلف

استطالع لقياس رضا المواطنين عن إجراءات احتواء “كورونا”

“دراســـــــات” :إطــــاق بــرنــامــج تــدريــبــي لــتــأهــيــل قــــدرات الــشــبــاب
المنامة  -دراسات

عقـــد مجلس أمناء مركز البحرين للدراســـات

اإلســـتراتيجية والدولية والطاقة “دراســـات”
اجتماعـــه الـــدوري الثالـــث عشـــر ،برئاســـة

رئيس المجلس الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد آل
خليفـــة ،وبحضـــور كل مـــن األعضـــاء :أحمـــد

اليوشـــع ،ووهيب الناصـــر ،وتوفيق المنصور،
وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري ،وخليفة

الفاضـــل ،إلى جانب المديـــر التنفيذي للمركز

قتـــادة زمان .وفـــي بداية االجتمـــاع ،رفع رئيـــس وأعضاء مجلس

األمنـــاء ،أســـمى آيات االمتنـــان والعرفان لعاهل البـــاد ،لما يحظى
بـــه البحـــث العلمي والمناخ الفكـــري في مملكة البحريـــن من عناية

فائقة ورعاية ملكية سامية؛ وذلك بمناسبة تنظيم مركز “دراسات”
احتفاليـــة بذكـــرى مـــرور عشـــر ســـنوات على تأسســـيه .وفـــي هذا

الصدد ،أعرب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة عن بالغ االعتزاز

والتقديـــر لوزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل خليفة؛
لتفضلـــه برعايـــة احتفالية المركز تحت شـــعار “عقد من التأســـيس

واإلنجـــازات ..مـــن الرؤية إلـــى الواقع” ،مشـــي ًدا بمســـاهمات ودعم

شـــركاء “دراســـات” وعلى رأســـهم صندوق العمل “تمكين” ،وشركة
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبك” ،ومثمنا بجزيل الشـــكر

خالل االجتماع

خامسا :أوضح الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن المركز بصدد
إطـــاق برنامج تدريبي لتأهيل قدرات الشـــباب ،وتطوير مهاراتهم
البحثيـــة والتطبيقيـــة واإلبتكاريـــة ،تفاعال وتنفيذا لمبـــادرة ممثل
جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب ،مستشـــار األمن

الوطنـــي ،رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة بإطـــاق برنامج «فـــرص» كأحد مبادرات

البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي “استجابة”.

سادســـا :اســـتعرض رئيس مجلس األمناء ،مشـــاركته في الجلســـة

الحواريـــة بعنوان “قراءة في كتاب النهضة التشـــريعية في مملكة
البحرين خالل عشـــرين عامـــا  ،”1999-2019والتي أقيمت برعاية

رئيســـة مجلـــس النـــواب ،حيث قـــدم ورقة عمـــل بعنـــوان “المراكز

المتخصصة ودورها في دعم النهضة التشريعية”.

كل مـــن قـــدم التهاني واإلشـــادات للمركز بهذه المناســـبة من داخل

مملكة البحرين وخارجها .وخالل االجتماع ،ناقش مجلس األمناء،

الموضوعات والمشاريع على جدول األعمال ،وما تم إنجازه خالل
الربع األول من العام الجاري ،وذلك على النحو التالي:

أوالً :أعرب مجلس األمناء عن عظيم التقدير والعرفان؛ للتوجيهات

السامية والحكيمة لصاحب الجاللة عاهل البالد؛ لمكافحة فيروس
“كورونا” المســـتجد ،منوها بالمســـاعي الحثيثـــة والفعالة والجهود
اإلنســـانية النبيلـــة ،التـــي يقودهـــا ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

. ..

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الشأن.

وأعلن الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن مركز “دراسات” يجري
اســـتطالعا للـــرأي حول تعامـــل المواطنين مع هذا الوبـــاء العالمي،

إضافة إلى قياس مســـتوى الرضا العام تجاه اإلجراءات والتدابير
الحكوميـــة الجاريـــة؛ بهدف دعم جهـــود الفريق الوطنـــي لمكافحة

الفيروس ،موضحا أن المركز مســـتمر في تنفيذ أنشـــطته المدرجة
علـــى أجنـــدة أعماله في الفترة المقبلة ،مع اتخـــاذ كافة اإلجراءات

االحترازية والوقائية المقررة .ثانيا :قدم المجلس التهنئة إلى الشيخ
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة اختيـــاره لعضوية المجلس
االستشـــاري األعلـــى لمجموعة الفكـــر  T20المعنيـــة بقمة مجموعة

العشـــرين .كما هنأ المجلـــس خليفة علي الفاضل؛ بمناســـبة تعيينه

ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟذي ﺗم ﻧﺷره ﻓﻲ ھذه اﻟﺟرﯾدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٥
ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﻋن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن واﻟﺷرق اﻷوﺳط
ش.م.ب .اﻟﻣﻘرر إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﻣن
ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس اﻟﻣواﻓق  ۲٦ﻣﺎرس  ،۲۰۲۰ﯾود اﻟﺑﻧك إﻋﻼم
ﻣﺳﺎھﻣﯾﮫ أن ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻗرار رﻗم  ۲٦ﻟﺳﻧﺔ  ۲۰۲۰اﻟﺻﺎدر ﻣن
وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﺄن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
)وأي ﺗﺄﺟﯾل ﻟﮭﺎ ﻟﻌدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻﺎب( ﺳﺗﻘﺎم ﻋﺑر وﺳﺎﺋط

في منصب األمين العام المســـاعد للشـــؤون التشـــريعية والقانونية

اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣرﺋﻲ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﻠن ﻣﺳﺑﻘﺎ.

لفعاليات “دراسات” الرامية إلى رفد المبادرات الوطنية ،منوها في

ﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﺑﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎع

بمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية .ثالثـــا :أكد المجلس دعمه
هـــذا الصدد إلى إشـــادة وزيـــر الداخلية خالل لقائـــه رئيس مجلس

األمناء بدور ومســـاهمات المركز في مجال تنفيذ مبادرات الخطة

الوطنيـــة؛ لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة .رابعا:
أشار رئيس مجلس األمناء نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة

الحكومية ،إلى اختتام اللجنة زياراتها الميدانية للجهات الخدمية
الحاصلـــة على التصنيف الذهبي ،وتعليق “الدرع الذهبي” لتقديمها

الخدمة وفق أعلى معايير الجودة ،والتي حظيت بتكريم من سمو
ولي العهد ضمن برنامج “تقييم.”2

إرﺳﺎل طﻠب اﻟﺣﺿور إﻟﻰ AGM2020@bmb.com.bh
ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎ ًء ﯾوم  ۲٥ﻣﺎرس  ۲۰۲۰وإرﻓﺎق ﺻورة
واﺿﺣﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺟواز اﻟﺳﻔر ﻟﻠﻣﺳﺎھم أو ﻣن
ﺳﯾﻣﺛﻠﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻛﯾل .ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع.

“الداخلية” تشدد على العزلة المنزلية والخروج للضرورة

local@albiladpress.com
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تنفي ــذ ق ــرارات “التنس ــيقية” وتطبي ــق من ــع التجمع ــات ألكث ــر م ــن  5أش ــخاص

المنامة  -وزارة الداخلية

ً
تنفيــذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان
وتماشــيا مــع اإلجــراءات االحترازية المتخــذة الحتواء
بــن حمــد آل خليــف،
ً

فيروس كورونا ( )COVID-19ومنع انتشاره.

* االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة أثنـــاء

وأكـــدت وزارة الداخليـــة فـــي ختـــام

ويشـــمل ذلـــك مناســـبات األفـــراح

واإلجـــراءات مـــن أجـــل المحافظـــة

اللقـــاءات العائليـــة واالجتماعيـــة

والعـــزاء وعلـــى أن تقتصـــر مراســـم
التشييع للجنائز على األقارب.

*

االلتـــزام

بتعليمـــات

بشـــكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك

والحـــرص علـــى تـــرك مســـافة (ال تقل

اصطحاب األطفال وصغار السن.

الخدمـــات العامـــة ونقـــاط انتظـــار

للمجتمـــع ،فـــإن وزارة الداخلية تدعو

مســـافة كافية بيـــن األفـــراد ،مع عدم

عن متـــر) في مراكز التســـوق وأماكن

* الخـــروج مـــن المنـــزل للتحـــرك

* عـــدم التجمـــع أو الجلـــوس أمـــام

توصيـــل العمـــال مـــن والـــى مواقـــع

للمستشـــفيات أو لشـــراء االحتياجات

من  5أشخاص.

أشـــخاص في األماكن العامـــة حماية
إلى مراعاة األمور التالية:

للعمـــل أو شـــراء األدويـــة أو الذهـــاب
المعيشية الضرورية.

* األخـــذ فـــي االعتبـــار أثناء ممارســـة

وإن هـــذا األمـــر ال يتحقـــق إال بتعاون

الشـــأن ،وأن الـــوزارة علـــى ثقـــة تامة

ً
وتطبيقـــا لمنع التجمعـــات ألكثر من 5

المنـــازل وفـــي الطرقـــات العامة ألكثر
*

منـــع

التجمعـــات

والسواحل العامة.

بالمتنزهـــات

في زمن الكورونا ...من يدفع أجور العمال األجانب في “الخاص”؟

علـــى ســـامة المواطنيـــن والمقيمين،

التباعـــد

الرياضة في الطرقات العامة أن تكون

المحامي عبدالرحمن محمد غنيم

بيانهـــا ،انهـــا تبـــذل كافـــة الجهـــود

وتكاتـــف الجميـــع فـــي االلتـــزام بتلك

االجتماعـــي فـــي صفـــوف االنتظـــار

07

إن ق ــرار غل ــق المحال التجارية س ــيجعلها غير قادرة على الوف ــاء بالتزاماتها المالية
وأهمه ــا س ــداد أجور عماله ــا ،لذا فالس ــؤال هنا من الناحي ــة القانونية من المس ــؤول

التعليمات واإلرشـــادات الصادرة بهذا

قانونا عن سداد أجور العمال خالل فترة اإلغالق؟

م ــن الناحي ــة القانوني ــة ،فالدول ــة وف ــي ظل رؤي ــة قيادته ــا الحكيمة كان ــت حاضرة

مـــن تفهـــم المواطنيـــن والمقيميـــن

وس ــريعة بتخصي ــص  4.3ملي ــار دين ــار دعم ــا للمواطني ــن والقط ــاع الخ ــاص ،ومنها

لتلـــك التدابيـــر واســـتجابتهم لتلـــك

مش ــروع بقان ــون بصفة االس ــتعجال؛ م ــن أجل دفع روات ــب المواطني ــن البحرينيين

االرشـــادات والنصائح ،التي ستســـهم

بالقطاع الخاص من خالل صندوق التعطل لـ 3أشهر ،إال أن المشكلة هي في رواتب

* االســـتفادة مـــن أنظمـــة طلـــب

في الحد من انتشار فيروس كورونا.

القانونية نقرر صورتين:

عبر خدمات التوصيل إلى المنازل.

سوء ومكروه.

عند توقف العمل بالمنشأة ألي سبب طارئ ليس مرجعه صاحب العمل ،فهنا صاحب
العمل ملزم قانو ًنا بالوفاء بكامل األجر للعامل.

عملهم على سبيل المثال.

االحتياجـــات والمشـــتريات المنزليـــة

بـــإذن هللا فـــي إنجـــاح جهـــود الدولـــة

العم ــال األجان ــب ،فمن س ــيتولى س ــداد هذه األج ــور؟ لإلجاب ــة هل هذه اإلش ــكالية

حفـــظ هللا البحريـــن وشـــعبها من كل

األول ــى :ل ــو كان عقد العمل قد نص صراح ــة أن يتحمل صاحب العمل الوفاء باألجر

الثاني ــة :ف ــي حال عدم ن ــص العقد على هذا البن ــد ،وكان العامل جاه ــزا ألداء عمله،
وه ــي نف ــس الظروف التي نعيش ــها اآلن ،ف ــإن قانون العمل في القط ــاع األهلي نص

“النيابة” :تصدي حاسم لمخالفي إجراءات منع “كورونا”
المنامة  -النيابة العامة

فـــي إطـــار الجهـــود الحثيثـــة المبذولـــة للحد من

انتشـــار فيروس كرونا ،تم عقد اجتماع تنسيقي
بيـــن النيابـــة العامـــة ومســـؤولي وزارة الصحـــة
بحضـــور القائـــم بأعمـــال المحامـــي العـــام األول

أحمد الحمادي.

وتنـــاول االجتمـــاع وضـــع آليـــة محـــددة لنظـــام

تكاملـــي بنـــاء فيمـــا بيـــن النيابـــة العامـــة ووزارة

صراحة بالمادة ( )43الفقرة ( )2على أن العامل يس ــتحق نصف أجره في حال وجود
أسباب قاهرة  -فايروس كورونا  -منعته من أداء عمله.

ومن هذا المنطلق نناش ــد القيادة الحكيمة بأن يتضمن مش ــروع القانون المس ــتعجل

الصحـــة يكـــون كفيـــاً بمكافحة انتشـــار المرض،

يتـــم تحريره مـــن محاضـــر لمخالفـــة اإلجراءات

تحم ــل الدول ــة نصف األج ــر اآلخر مع أصح ــاب العمال ف ــي القطاع الخ ــاص للعمال

باإلجراءات المفروضة لعزل المصابين ،والمشتبه

واختتـــم االجتمـــاع بالتأكيـــد علـــى عـــزم النيابـــة

ويونيو للعام  2020وفق الحد األقصى للرواتب المسجلة لدى الهيئة ،مقابل ما سبق

مـــن خـــال التأكيد علـــى ضـــرورة التـــزام الكافة

فـــي إصابتهـــم ،وغيرها من اإلجـــراءات المتخذة

للحد من انتشـــاره ،خصوصا تلـــك المتعلقة بغلق

المحال العامة والحد من التجمعات.

وأثنـــاء االجتمـــاع ،تـــم تحديـــد الضوابـــط

والمتطلبـــات القانونية الواجب اســـتيفاؤها فيما

المقررة للحد من انتشار المرض.

األجان ــب المؤم ــن عليهم لدى الهيئ ــة العامة للتأمين االجتماعي لألش ــهر أبريل ،مايو
أن سدد من أقساط تأمين للهيئة ،وبذلك يصل األجر كامال للعامل ،نصفه من الدولة

العامـــة التصـــدي الفـــوري وبصـــورة حاســـمة لمن

ونصف ــه اآلخ ــر من صاح ــب العمل؛ انطالقا من نص المادة ( )12من الدس ــتور ،والتي

يخالـــف تلـــك اإلجـــراءات أو يعيقها بأيـــة كيفية

نص ــت على أن “تكفل الدولة تضامن المجتم ــع وتحمل األعباء الناجمة عن الكوارث

كانـــت ،لما يمثلـــه ذلك من انتهاك ألحـــكام قانون

والمحن العامة”.

الصحـــة العامـــة ،واإلجـــراءات االحترازيـــة التي

حفظ هللا الوطن وملكه وشعبه من كل سوء ومكروه.

تهدف حماية المجتمع وضمان سالمته.

* بقية المقال على الموقع اإللكتروني

رفض دعوى مطالبة بأجرة  49شهرا لعدم تسجيل العقد بالبلدية
الــشــركــة امتنعت عــن جلب االتــفــاق الــجــديــد بعد التخفيض
عباس إبراهيم

قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن لجنة فض المنازعات االيجارية الثانية حكمت

الرســـوم مبلغ  990دينارا شـــهريا وليســـت

مطالبا بعدم قبول الدعوى لعدم تســـجيل

وأن اإلخطار المرســـل مـــن المدعية باطل

العقـــد األول والمجـــدد وإلـــزام المدعيـــة

 1155دينـــارا كمـــا جـــاء بالئحـــة الدعوى،

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

العقـــد ،وبإلـــزام المدعيـــة بتقديـــم أصـــول

قالـــت وزارة العدل والشـــؤون
اإلســـامية واألوقاف في بيان

في قضية إيجارية مقامة من شركة هايبر ماركت معروفة ضد شركة تستأجر محال

كونه لم يرســـل وأنه موجه للمدعى عليها

المؤجرة موكلته بأن تدفع أكثر من  46ألف دينار قيمة أجرة  49شهرا وإخالء المحل

وطلـــب أحمـــد عـــدم قبول طلـــب اإلخالء

مـــن جهتهـــا ،قالـــت المحكمـــة في أســـباب

فتم إيداع تلك المبالغ في حسابها البنكي وتطالب بها مرة أخرى دون وجه حق.

إمكانيـــة اإلخـــاء دون فســـخ العقـــد ،كما

تســـجيل العقـــد لبطـــان شـــهادة تســـجيل

بورود خطأ مادي في رقم المحل.

المحل ومقدار األجـــرة وتاريخ العقد غير

العقـــارات تنص علـــى أنه (ال تقبـــل اللجنة

لديهــا ،بعــدم قبــول الدعــوى لعدم تســجيل العقــد في البلديــة ،إذ تطالب فيه الشــركة

وهي ليست بمستأجرة.

المؤجر ،بالرغم من أن المستأجرة كانت تدفع األجرة ولكن المؤجرة ترفض استالمها

لعدم ســـداد الرســـم ولعدم اإلشعار ولعدم

وأشـــار إلـــى أن وقائـــع الدعـــوى تتمثـــل

بأجـــرة شـــهرية  1155دينـــارا منـــذ فبراير

لمطالبة موكلته الشركة المدعى عليها بأن

للفتـــرة مـــن  1نوفمبـــر  2015وحتـــى 30

فـــي أن الهايبـــر ماركـــت المعـــروف أقامها
تـــؤدي لهـــا مبلغ  46280دينارا و 91فلســـا،

وإخالئها مـــن العين المؤجرة لعدم ســـداد
األجـــرة ،وإلزامهـــا بالرســـوم والمصاريـــف
ومقابـــل أتعـــاب المحامـــاة والفائـــدة مـــن

تاريـــخ االســـتحقاق حتـــى الســـداد التـــام،
وذلـــك علـــى ســـند مـــن القـــول أن المدعى

عليهـــا اســـتأجرت مـــن المدعيـــة المحـــل

 ،2012وقـــد تخلفـــت عـــن ســـداد اإليجـــار

نوفمبر  2019أي لفترة امتدت  49شهرا.

وأوضـــح المحامي أنه تقـــدم بمذكرة دفع
فيهـــا برفـــع الدعـــوى علـــى غيـــر ذي صفة
حيـــث يوجـــد عقـــد إيجـــار مجـــدد مـــؤرخ

 30يونيـــو  ،2015يتضمـــن أن المســـتأجر

هو شركة ذات مســـؤولية محدودة ،وقرر
بـــأن األجرة الثابتة بالعقد المجدد شـــاملة

إعفاء شابتين من بيع “الشبو”

وسجن ثالثة  5سنوات
عباس إبراهيم

قضـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى
بإعفاء شابتين مما نسب إليهما من اتهام
بتقديـــم المؤثـــر العقلـــي “الشـــبو” بمقابل

إبعاد الثالث عن
البالد بعد تنفيذ
العقوبة

مالـــي لمصدر ســـري ،وحكمت بحبس كل
منهمـــا لمـــدة  6أشـــهر وبتغريـــم كل منهما
مبلغ  100دينار عن تهمة التعاطي؛ وذلك
إلرشادهما عن مصدر حصولهما على تلك
المـــادة ،فتم القبض على شـــابة ثالثة في
كميـــن وحكمت بالوقـــت ذاتـــه بمعاقبتها
بالســـجن لمـــدة  5ســـنوات وبتغريمهـــا
 3000دينـــار ،كمـــا أمرت المحكمـــة بإبعاد
المتهمـــات الثـــاث نهائيـــا عن البـــاد بعد
تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق كل منهن
وبمصادرة المضبوطات.
وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن مـــازم أول
فـــي إدارة مكافحـــة المخـــدرات وردت
لـــه معلومـــات ،أكدتهـــا تحرياته الســـرية،
تضمنـــت حيـــازة وإحـــراز شـــابة وافـــدة
للمـــواد المخـــدرة بقصد البيـــع والتعاطي؛
لـــذا فقد أجـــرى ترتيبـــا مع أحـــد المصادر
الســـرية للتواصـــل مـــع المتهمـــة تحـــت
مســـمعه وإشرافه ،وبالفعل طلب المصدر
منها شـــراء كمية من “الشـــبو” بقيمة 400
دينـــار ،واشـــترطت عليه شـــرطين ،األول
أن تكـــون برفقتهـــا صديقتهـــا وأنهـــا مـــن
ستزوده بتلك المادة ،والثاني أن يستأجر
له شقة في منطقة الجفير.
وبالفعـــل تم تزويد المصدر الســـري بمبلغ
الكميـــن بعـــد تصويـــره ،وتـــم اســـتئجار
شـــقة فـــي المنطقة المذكـــورة ،وتم وضع
أحـــد أفراد شـــرطة اإلدارة بداخلها برفقة

المصدر ليراقب الكمين من إحدى الغرف
فيهـــا ،وبعدهـــا اتصـــل المصـــدر بالمتهمة
المشـــار إليها وأبلغها بتواجده في الشـــقة
وقدم لها العنوان ،وما إن حضرتا واستلم
المصـــدر تلـــك المـــادة وســـلمهما األمـــوال
تـــم القبـــض عليهمـــا مـــن جانب الشـــرطة
النســـائية ،وعثـــر بحوزتهمـــا المبلغ المالي
فضال عن عدد  4أكياس من “الشبو”.
وبســـؤالهما عـــن مصـــدر حصولهمـــا علـــى
المؤثـــر العقلي المذكور ،أشـــارتا إلى أنهما

أن المدعيـــة تراخـــت وعملـــت تســـوية مع
المدعى عليهـــا ،ودفع ببراءة ذمة المدعى

عليها لســـداد المبلغ كـــون المدعية ترفض

استالم األجرة فكانت المدعى عليها تقوم
بإيداعهـــا فـــي الحســـاب البنكـــي للمدعية،

وكذلـــك برفـــض الفوائـــد لعـــدم تجاريـــة

الدين.

ودفع ببطالن شـــهادة تســـجيل العقد حال

كون اســـم المستأجر ورقم المحل ومقدار
األجـــرة وتاريـــخ العقـــد غيـــر صحيحيـــن،

آخـــر ،فكلفـــت المدعيـــة بتقديـــم شـــهادة

بالمصروفـــات و 10دنانيـــر مقابـــل أتعـــاب

المقدمـــة بالئحـــة الدعـــوى متعلقـــة بمحل

تســـجيل العقـــد الصحيحة إال أنهـــا قررت

وتعـــد المدرســـة مـــن أوائل المـــدارس التي

وتنوعـــت مواضيع الدورات مـــا بين تنفيذ

بديلـــة ناجحة لتعليـــق الدراســـة ،حيث تم

االســـتراتيجي ،إضافـــة إلـــى تنفيـــذ عـــدة

طبقـــت مشـــروع التعلـــم عـــن بُعـــد كخطـــة

البدء بتنفيذ التعلم عن بُعد منذ يوم األحد

الموافق  2مارس للمواد األساســـية :القرآن
الكريـــم ،اللغـــة العربيـــة ،اللغـــة اإلنجليزية،
الرياضيـــات والعلـــوم ،وعكـــف مجلـــس

والحظـــن انبعاث رائحة المـــواد المخدرة

التـــي تؤهلهـــن إلعـــداد وتطبيـــق الـــدروس

المبينـــة وفتحـــت لهـــم المتهمـــة البـــاب،

عـــدم قبـــول الدعـــوى ،وإلـــزام المدعيـــة

المحاماة.

بإمـــكان المحاميـــن واألفـــراد
والشـــركات االســـتفادة مـــن
هـــذه الخدمـــات عبـــر خدمـــة
المحاكم والقضايا على البوابة
الوطنية للحكومة اإللكترونية
.”bahrain.bh

وتصميـــم دروس إلكترونيـــة والتخطيـــط
ورش داخليـــة؛ مـــن أجـــل تطويـــر أداء
المعلمـــات خـــال عمليـــة التعلـــم عـــن بُعـــد،

كما تم تدشـــين نـــادي القـــراءة االفتراضي

التـــي تمر بهـــا مملكتنـــا الغالية وبنـــاءً على

والفريق اإلعالمي؛ وذلك لتحقيق تكاملية

والتربية الرياضية؛ بهدف اســـتثمار أوقات

سلمان بن حمد آل خليفة بتعليق الدراسة،

وقـــد برهنت المدرســـة نجاحهـــا في تفعيل

وقـــد توالـــت ردود الفعـــل اإليجابيـــة مـــن

التعلم عـــن بُعد كبديل ناجـــح ،حيث كانت

طالبات المدرســـة للمشـــروع منذ األســـبوع

اإلجابـــة عن اســـتبانة تقييم عمليـــة التعلم

التنظيـــم والدقة وســـرعة التواصل الفاعل

المشـــاركة مـــن طالبات المرحلـــة االبتدائية

حيث أشـــادوا بأســـبقية المدرسة في تبني

والثانويـــة ،فكانـــت النســـبة تتجـــاوز الـ 97

وعرضهـــا ،والتفاعـــل الســـريع مـــن جانـــب

لدى الطالبات وأولياء أمورهن وإحساسهم

واتقانـــا ،مؤكدين دعمهـــم المســـتمر إلدارة

ومن الثمار المباركة لعملية التعلم عن بُعد،

الرائـــدة؛ إيمانـــا منهـــم بقدرتهـــا على تحمل

حامالت المســـك حفظ القرآن الكريم كامال

الظروف.

تقـــدم في الفترتيـــن الصباحية والمســـائية

فاطمة المرزوقي نجـــاح تجربة التعلم عن

وتســـخير الفـــرق الداعمة كالفريـــق التقني

وريادة المشروع.

وتفعيل المواد اإلثرائية مثل التربية الفنية
الطالبات.

المشـــروع من خالل تفاعل نسبة كبيرة من

قبـــل أوليـــاء األمـــور والطالبات مـــن خالل

األول مـــن تفعيلـــه ،حيـــث كانـــت نســـبة

عن بُعد ،وعبر وســـائل التواصل المختلفة،

 % 98أمـــا بالنســـبة للمرحلتيـــن اإلعدادية

وتنفيذ التعلم عن بُعد ،وشـــمولية الدروس

 ، %وتدل هذه النســـب على الوعي العالي

المعلمـــات ،ممـــا جعل العملية أكثر سالســـة

وممـــا ســـاهم فـــي رفـــع كفـــاءة معلمـــات

بالمسؤولية تجاه الوطن.

المدرســـة في خـــوض التجـــارب التعليمية

شـــهادات معتمـــدة لـــدورات عـــن بُعـــد مـــن

فقـــد أتمـــت  -بحمد للـــه -عدد مـــن طالبات

المســـؤولية في تخطي الصعوبات وتحدي

خالل البث المباشر للحصص ،والتي كانت

فـــي حيـــن أكدت رئيســـة مجلـــس األمهات

مراعـــاة لظروف أولياء األمـــور والطالبات.

بُعد في المدرســـة قائلة“ :في ظل الظروف

اإللكترونيـــة ،فقـــد تـــم تنفيـــذ  438درســـا

مباشـــرا و 825درسا مســـجال إلكترونيا ،مع
مراعـــاة التمايـــز وتنـــوع أســـاليب التقييـــم

والتغذيـــة الراجعـــة ،وأســـاليب التعزيـــز
والتحفيز.

المدرســـة مبادرتهـــن فـــي الحصـــول علـــى

أوال :قدمـــن بمقابـــل المؤثـــر العقلـــي

عـــدة مؤسســـات تدريبيـــة كجامعة حمدان

المصرح بها قانونا.

المتحـــدة ،ومبادرة إدراك التابعة لمؤسســـة

الميتامفيتاميـــن فـــي غيـــر األحـــوال

بـــن محمـــد الذكيـــة فـــي اإلمـــارات العربية

وأحرزن بقصد التعاطي ذات
حزن
ثانيـــا:
َ
َ

الملكة رانيا من المملكة األردنية الهاشمية،

المؤثر العقلي المذكور.

ورد بالالئحة ،وأن شـــهادة تســـجيل العقد

موضـــوع الدعوى ،األمر الـــذي يتعين معه

المحل المستأجر لدى البلدية مختلف عما

تسجيل العقد الصحيحة المتعلقة بالمحل

والشؤون اإلسالمية.

من اإلحساس بالمسؤولية الوطنية.

لتمكـــن المعلمـــات مـــن المهـــارات التقنيـــة

ارتكبن اآلتي:

وغير المطعون عليه بثمة مطعن ،بأن رقم

إصـــدار هـــذا القرار لـــم يتم تقديم شـــهادة

اإليجـــار غير المســـجل) ،وحيـــث إنه حتى

الشـــخصي لمبنى وزارة العدل

المدرســة ،فــي ظــل الظروف االســتثنائية التي تمــر بها مملكة البحريــن والعالم انطالقا

فانتقلت أفراد الشـــرطة النســـائية للشقة

اعتبـــار أنهـــن فـــي غضـــون العـــام ،2019

صحيحين ،فإن الثابت من خالل االطالع

الدعـــاوى أو المنازعـــات الناشـــئة عن عقد

إلكترونيـــا
ً

دون

الحضـــور

ونشــر رســالتها الســامية ،والمضــي قدمــا فــي تقديــم أفضــل خدمــة تعليميــة لطالبــات

التعليميـــة االفتراضيـــة بسالســـة ،ونظـــرا

فأحالتهـــن النيابـــة العامـــة للمحكمة على

العقـــد حـــال كـــون اســـم المســـتأجر ورقم

وأفـــادت أن المـــادة /8أ مـــن قانـــون إيجار

عـــن رســـوم رفـــع الدعـــوى

بــادرت مــدراس اإليمــان ومنــذ اليوم األول من إعالن تعليق الدراســة ،بتفعيل مشــروع
التعلــم عــن ُبعــد؛ بهدف ضمان اســتمرارية العمليــة التعليمية وتحقيق أهداف المدرســة

تقيـــم فـــي شـــقة برفقـــة المتهمـــة األولى،

حساس ومشرب به آثار لذات المؤثر.

حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم

الدعوى القضائية واالســـتعالم

المنامة  -مدراس اإليمان

مدروســـة بعنايـــة؛ لضمـــان ســـير العمليـــة

العثـــور علـــى كيس مـــن “الشـــبو” وميزان

السيد مجتبى أحمد

ســـامتكم ،يمكنكـــم اآلن رفـــع

مـــدارس اإليمـــان :ختمـــات للقـــرآن الكريـــم خـــال البـــث المباشـــر

يســـتلمانها مـــن المتهمـــة الثانيـــة ،والتـــي

غيـــر طبيعيـــة ،وبتفتيـــش حقيبتهـــا تـــم

وأصل العقد المجدد.

أصدرتـــه أمـــس ،وخاطبـــت
ً
“حفاظـــا علـــى
بـــه المراجعيـــن

تفاعل  % 98من الطالبات في “التعلم عن ُبعد”

إدارة المدرســـة علـــى وضع خطـــة تنفيذية

منها ،فضـــا عن أن المتهمـــة كانت بحالة

بالتعويـــض ،كمـــا قدم أصل العقد الســـابق

علـــى أصـــل العقـــد المجـــدد بيـــن الطرفين

توفير خدمة
رفع الدعوى
القضائية
إلكترونيا
ً

توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

توجهت إدارة مـــدارس اإليمان إلى تفعيل
التجربة جديدة بالنســـبة لنا كأمهات ،إال أن
بيـــن المعلمـــات والطالبات وأوليـــاء األمور،

جعـــل العمليـــة أكثر سالســـة والقـــت قبوال
لدى الجميع”.

وأثنـــت ولية أمـــر الطالبـــة الجوهرة عاصم
الحامـــد علـــى جهود المدرســـة قائلـــة :كلي
ثقـــة بأن المدرســـة تســـعى جاهـــدة لتقديم

مـــا هو أفضل للطالبات وتعمل على دعمهن
بشـــكل متواصـــل فـــي ظـــل هـــذه الظروف

الخارجـــة عن اإلرادة .أمـــا ولية أمر الطالبة
جنى العباســـي ،فتقول :كان البث المباشـــر

أســـهل مما كنت أتصور ،واستمتعت ابنتي

به كثيرا ،وكان مليئا بالتشويق والمعرفة.

“عمومية  ”BBKتقر توزيع أرباح نقدية بـ  51.4مليون دينار

الذهـب يقفــز
 100دوالر
دبي  -مباشر

بواقع  40فلسا للسهم الواحد ..وارتفاع الدخل الشامل بنسبة % 130.6

عــزز الذهب من مكاسبه لنحو 100

دوالر خالل تعامالت أمس ،مستفيدا

من اإلجــراءات غير المسبوقة التي

أعلنها بنك االحتياطي الفيدرالي،

المنامة  -بنك البحرين والكويت

إضــافــة إلــى إغــاق مناجم الذهب.

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة لبنك البحرين والكويــت على توصية

وقـــــــررت ج ــن ــوب إف ــري ــق ــي ــا إغـ ــاق

مجلــس اإلدارة بتوزيع مبلــغ  51.374.480دينار أرباحا نقدية عن العام

مناجم الذهب لمدة  21يوما كجزء
مــن اح ــت ــواء “كـ ــورونـ ــا” .وســاهــمــت

 2019بواقــع  40فلســا للســهم الواحــد ،أي مــا يعــادل  % 40مــن رأس

إجراءات الفيدرالي األميركي كذلك

المــال المدفــوع (تتضمــن األربــاح النقديــة المرحليــة  % 10المدفوعــة

في تعليق عملية بيع “كل شيء من

للمســاهمين بمــا مجموعــه  12.839.144دينــار) ،وســيتم توزيــع األربــاح

أجل السيولة النقدية”.
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كمـــا وافقـــت الجمعيـــة العامـــة علـــى

إضافـــة إلى اعتمـــاد القوائـــم المالية

المســـاهمين بنســـبة  % 5مـــن رأس

وصادقت عليها.

توزيـــع أســـهم منحـــة مجانيـــة علـــى
المال المدفوع أي ما يعادل  5أســـهم
لـــكل  100مـــن األســـهم المملوكـــة

بمـــا مجموعـــه  6.484.459دينـــار،

رائد البصري

ليصبح رأس مـــال البنك بعد الزيادة

 136,173,633دينـــار مقســـما إلـــى

raedalbassri3@gmail.com

 1,361,736,332ســـهم بالتفصيـــل
التالي :مبلغ  6,422,556دينار أسهم

منحـــة علـــى رأس المالـــي المدفـــوع

الغش التجاري والوعي المجتمعي
مـــا هـــو الغـــش التجـــاري ومـــا أنواعـــه؟ إنه يتمثـــل فـــي كل منتج
دخـــل عليه تغيير أو كل منتج غير مطابق للمواصفات القياســـية،
المنتج الفاســـد وغير الصالح لالســـتعمال أو االستهالك اآلدمي أو
الحيواني المنتهي الصالحية حسب المدونة المكتوبة عليه.

غير متضمنة أســـهم الخزينة ،ومبلغ

 61,903دينـــار أســـهم منحـــة علـــى
أســـهم الخزينـــة ،وتحويـــل مبلـــغ

 7,536,144دينـــار إلـــى االحتياطـــي
القانونـــي ،ومبلـــغ  7,536,144دينـــار

إلـــى االحتياطـــي العـــام ،واعتمـــاد
مبلـــغ  2,000,000دينـــار للتبرعـــات

ومـــن الظواهـــر الخاصيـــة المتعلقة بالمنتـــج ومنهـــا إذا بدت عليه

فيما يخص البنك وشـــركاته التابعة،

من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة ،وإذا احتوى المنتج

مســـتبقاة ترحـــل إلـــى العـــام القادم،

المنتج بعدم الصالحية.

مجلـــس اإلدارة بإقـــرار 650,000

الختاميـــة كما هي في 31/12/2019

كمـــا انتخبت الجمعية العامة ســـبعة
أعضـــاء في مجلـــس إدارة البنك هم

مـــراد علـــي مـــراد ،الشـــيخ عبـــد هللا

مراد علي مراد

رياض ساتر

الدرازي ،جاسم حسن زينل ،إدريس

تمكـــن مـــن تحقيـــق أربـــاح قياســـية

اإلدارة النشـــطة للمخاطـــر وجهـــود

بوجيـــري ،والشـــيخ خليفة بن دعيج

الجمَّ ـــة والتـــي تمثلـــت فـــي ظـــروف

االضمحالل إلى  19.0مليون دينار.

تعييـــن كل من مشـــعل الحلو وناصر

مضيفـــا أن البنك يدخل العام 2020

*توزيع أرباح مرحلية نقدية

االجتماعيـــة ،وهانـــي المســـقطي

التحديـــات التـــي تفاقمـــت نتيجـــة
انتشـــار فيروس كورونا الذي يُ ع ِّرض

لالســـتثمار بدولـــة الكويـــت كأعضاء

العجز المالي.

بن خليفـــة آل خليفة ،غنية محســـن
مســـاعد أحمـــد ،محمـــد عبدالرحمـــن

فـــي العـــام  2019رغـــم التحديـــات

آل خليفة ،إضافة إلى الموافقة على

عدم االســـتقرار اإلقليمـــي والعالمي،

الراعي عن الهيئـــة العامة للتأمينات

وهـــو أكثـــر إصـــرارا علـــى مواجهـــة

وأشرف بسيســـو عن إثمار القابضة،
ونـــور الجاســـم عـــن الهيئـــة العامـــة

األعمـــال التجاريـــة للمعاناة وتوســـع

غيـــر تنفيذييـــن فـــي مجلـــس إدارة

وأكـــد أن التركيـــز علـــى األنشـــطة

عقب ذلك عقد البنك الجمعية العامة

األداء المتســـق ونهج إدارة المخاطر

محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة

اإلســـتراتيجية أدى إلـــى تحقيق نمو

 ،2019وزيـــادة رأس المـــال الصـــادر

إضافـــة إلى تحســـن العائد المخفض
 31ديســـمبر  2019ليبلـــغ  59فلســـا،

البنك.

المصرفيـــة األساســـية إلـــى جانـــب

مظاهر الفساد أو التلف وإذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته

وتدوير مبلغ  430,213دينار كأرباح

على الديدان أو اليرقات أو الحشرات ،بمعنى ظهور نتيجة فحص

إضافـــة إلى والموافقـــة على توصية

وإمـــا عن (خـــداع المنتج) بوصفـــه أو عرضه أو تســـويقه بمعلومة

دينار مكافأة عضوية مجلس اإلدارة

كميته ،وزنه ،كيله ،مقياسه ،طاقته وعياره).

واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة العادية

 136,173,633دينار ،وتعديل المادة

العامـــة العاديـــة الـــذي عقـــد بتاريـــخ

الصادر والمدفوع) وفقا لزيادة راس

بنســـبة  % 7.9أو  283مليـــون دينار

مـــن يعينـــه المجلـــس للقيـــام بكافـــة

محفظـــة ودائـــع العمـــاء فـــي وضع

الموافقات من الجهات الرسمية.

بنهايـــة العـــام  ،2019مـــا أدى إلـــى

كاذبـــة أو مضللـــة بما يخالف حقيقته ومتمثلة في (مصدر المنتج،
علـــى صعيـــد ذي صلـــة ،قامـــت إدارة التفتيـــش بـــوزارة التجـــارة
والصناعـــة والســـياحة مشـــكورة بضبـــط مخـــزن بمنطقـــة الهملة،
يحتوي على أكثر من  80ألف منتج غذائي منتهي الصالحية لعدد
 80عالمة تجارية مختلفة المنشـــأ ،والمســـتودع معبأ بأكمله بسلع
ومـــواد غذائية ومنها ال الحصر حبوب غذائية مثل األرز والعدس
والتوابـــل والمخلـــات ومعجـــون الطماطـــم المنتهيـــة الصالحية،
وبعض الســـلع منتهيـــة الصالحية منذ وقت طويـــل ،إذ يتم تغيير
التواريـــخ إلطالـــة عمر وصالحية المنتج حســـب مصدر مســـؤول

للعام .2019

للبنـــك محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة

 ،20/6/2019كمـــا ناقشـــت وأقـــرت

الجمعيـــة تقرير مجلـــس اإلدارة عن
أعمـــال البنـــك للســـنة المنتهيـــة فـــي

 ،31/12/2019واســـتمعت إلى تقرير
مدققي الحســـابات عن أعمال البنك

للســـنة المنتهيـــة فـــي ،31/12/2019

غيـــر العادية ،ووافقت الجمعية على

االســـتباقي وااللتـــزام باألهـــداف

غيـــر العاديـــة بتاريـــخ  20مـــارس

جيد آخر في األداء بنسبة ،% 12.4

والمدفـــوع إلـــى مبلـــغ ال يتجـــاوز

علـــى الســـهم للســـنة المنتهيـــة فـــي

( )7مـــن عقـــد التأســـيس (رأس المال

وســـجل إجمالـــي األصـــول زيـــادة

المـــال ،وتفويض مجلـــس اإلدارة أو

مقارنـــة بالعـــام  ،2018فيمـــا بقيـــت

الخطـــوات؛ من أجـــل الحصول على

جيـــد وبلغـــت  2,170مليـــون دينـــار

وقـــال رئيـــس مجلـــس االدارة مـــراد

مستوى جيد من نسبة القروض إلى

على مراد إن بنك البحرين والكويت

ودائع العمالء البالغة  ،% 77وبسبب

التعافـــي ،انخفـــض صافي مخصص

مـــن جانبـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي
للبنك رياض ســـاتر إن البنك قام خالل
العـــام  2019بتوزيـــع أربـــاح مرحليـــة
نقدية بواقع  10فلوس للســـهم الواحد
علـــى المســـاهمين ،واســـتكمل البنـــك
تحويـــل  86.1مليـــون دينـــار ســـندات
رأس المـــال الدائمـــة المدرجـــة ضمـــن
راس المـــال فئة ( )1إلى أســـهم عادية،
إضافة إلى االنتهاء من إصدار سندات
مالية دولية جديدة بقيمة  500مليون
دوالر بنجاح لمدة  5ســـنوات من ضمن
برنامـــج الســـندات المتوســـطة اآلجل،
كمـــا دشـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت
الخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة إلدارة
الثروات ،وشارك البنك مع بنوك أخرى
فـــي المملكـــة فـــي تنفيـــذ توجيهـــات
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد لدعم
االقتصـــاد البحرينـــي والنمـــو الوطنـــي
عبر صندوق دعم السيولة ،مشيرا إلى
التزام البنك بمسؤوليته االجتماعية.

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وهنـــاك حـــاالت كثيرة يتطرق لها اإلعالم ومنهـــا ما تعرض له أحد
اإلخوان عند قيامه بشـــراء كمية من العســـل الطبيعي بعد تجربة
عينـــة منـــه أثنـــاء معـــرض الخريـــف الماضـــي ،وبعد فتـــح عبوات
العســـل في المنزل وجدها ممزوجة بزيت الطبخ ،بمعنى آخر غير
صالح لالستخدام البشري .وهناك حاالت لسلع ومنتجات ال يتسع
المجال لذكرها من الغش والخداع تتم دون أي إثارة إعالمية.
وفـــي اعتقـــادي ،إن القضـــاء على ظاهـــرة الغش التجـــاري بصورة
نهائية ،ال يتحقق عبر تشـــديد العقوبات الرادعة فحســـب ،بالرغم
مـــن أهميتهـــا ،ولكـــن ينبغـــي تنظيـــم حمـــات توعوية وإرشـــادية
منظمـــة ومكثفـــة تشـــمل اإلعالم الرســـمي ،بأن يوجـــه عبر قنوات
اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع ،واإلعالم الموازي كالتواصل
االجتماعي على حد ســـواء لتوضيح خطورة الغش وتعارضه مع
مبادئ اإلســـام واألنظمـــة المحلية واإلقليميـــة والدولية وحقوق
اإلنسان .وصدق رسولنا األكرم عندما قال “من غشنا فليس منا”.
كما ينبغي وضع إجراءات وقائية من قبل المختصين لمنع حدوث
الغش في المقام األول ،فدرهم للوقاية خير من قنطار عالج.

“عمومية سيكو” تقر توزيع أرباح نقدية بـ 3.9مليون دينار
بـــمـــا يــــعــــادل  % 10مــــن الـــقـــيـــمـــة اإلســـمـــيـــة لــلــســهــم

المنامة  -سيكو

ُعقــد أمــس اجتمــاع الجمعيــة العامة العاديــة وغير العادية لشــركة “ســيكو” بالتمرير،

آل خليفـــة وخرم علي ميـــرزا ودانة

عقيل محمود رئيس وعبدهللا أحمد

حيــث وافــق  % 94.80من المســاهمين على البنود الــواردة في محضري االجتماعين،

كمـــال كأعضـــاء في مجلـــس اإلدارة

بمــا فــي ذلــك توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيع أرباح نقديــة قدرهــا  3.899مليون دينار

ممثليـــن عن الهيئـــة العامـــة للتأمين

علــى المســاهمين للســنة الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر  2019بما يعــادل  % 10من

االجتماعـــي وتعييـــن هشـــام ســـعيد

القيمة اإلسمية للسهم أي بواقع  10فلوس بحرينية للسهم الواحد.
وأشاد رئيس مجلس اإلدارة ،الشيخ
عبـــد هللا بـــن خليفـــة آل خليفة ،في

وانطالقـــا من هـــذا المفهوم فإن مســـؤولية مكافحة ظاهرة الغش

تقريـــره الســـنوي بـــأداء البنك خالل

فحســـب ،وإنما هي أيضا مســـؤولية كل فئـــات المجتمع ،أفرادا أو

مميـــزة فـــي جميـــع قطاعـــات العمل

ودوره فـــي األســـرة ،إذ يجب أن نوضح ألبنائنـــا من الطفولة مدى

أربـــاح موحـــدة للعـــام بالكامل بلغت

هـــي مـــن يكشـــف المحظـــور ،وتحجيم الظاهـــرة يتحقـــق بتعاون

بنســـبة  % 63مقارنة مع  3.7مليون

التجـــاري “بصـــورة عامـــة” ال تقع علـــى الجهات المختصـــة بالدولة

 ،2019ومـــا حققـــه من نتائـــج مالية

جماعات ،طبيعيين أو اعتباريين ،وتبدأ هذه المسؤولية من الفرد

بالبنـــك .وقـــد حققت ســـيكو صافي

خطـــورة ظاهرة الغش وأضراره على المجتمع ،فيقظة المواطنين

 6.0مليون دينار في  ،2019بارتفاع

الجميع.

دينـــار في عام  .2018ويعود الفضل
فـــي نمو صافـــي األربـــاح للعـــام إلى

أحمـــد علي الكـــردي ممثـــا عن بنك

ارتفـــاع العائـــدات ،وتحســـن األداء

البحريـــن الوطنـــي .وقـــد تمـــت هذه

التشـــغيلي فـــي جميـــع قطاعـــات

التعيينـــات مـــن قبـــل المســـاهمين

األعمال لدى سيكو.

من ناحية أخـــرى ،انتخبت الجمعية

العامـــة بالتزكية مجلس إدارة جديد
يضـــم الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل
خليفـــة وخـــرم علـــي ميـــرزا ودانـــة

عقيـــل محمـــود رئيـــس و عبـــدهللا
أحمـــد كمـــال وهشـــام ســـعيد أحمـــد

علي الكردي ومحمد عبدهللا عيسى
غلـــوم ونســـيمة الســـيد حيـــدر شـــبر

الذيـــن يملكون  % 10على األقل من

الشيخ عبدالله بن خليفة

أسهم سيكو.

ووافـــق المســـاهمون علـــى تأســـيس

محمـــد وخالـــد عبدالعزيـــز عبـــدهللا

شـــركة تابعة جديدة في الســـعودية

فخـــرو كأعضاء في مجلـــس اإلدارة

المتخصصـــة فـــي إدارة صناديـــق

المركزي ،كمـــا ص ّدقت الجمعية على

ومحافـــظ المســـتثمرين مـــن ذوي

الجاســـم وتـــاال عبدالرحمن يوســـف

وهي شركة سيكو السعودية المالية

خاضعـــة لموافقـــة مصـــرف البحرين

االســـتثمار الخاصـــة غيـــر العقاريـــة،

تعييـــن الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة

الخبرة في مجال األوراق المالية.

إعفاء أصحاب المحالت بمجمع سترة من أقساط اإليجار “اإلثمار” :تغيير ساعات العمل بالمكاتب والفروع
لمدة  3أشــهر ..والتركيز على شــمولية الدعم لمختلف القطاعات

المنامة  -بنك اإلثمار

المنامة  -بنك البحرين للتنمية

اتخـــذت مجموعة بنك البحرين للتنمية

لإلدارة التنفيذية فـــي البنك والمعنيين

ســـترة مـــن أقســـاط اإليجـــار ولمـــدة 3

مناســـبة لعشـــرات المحـــات التجاريـــة

قـــرارا بإعفاء المســـتأجرين فـــي مجمع

بإدارة مجمع سترة؛ بهدف إيجاد حلول

أشـــهر ،بحســـب مجموعة من الضوابط

الموجودة في المجمع”.

المحددة من قبل البنك.

وأكـــد الرميحـــي “نحن نعلم تمـــام العلم

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك

بأنـــه  -فـــي ظـــل وجـــود أزمـــة عالميـــة
 -فـــإن الوضـــع يســـتلزم ويح ّتـــم علينـــا

البحريـــن للتنميـــة خالـــد الرميحـــي “من

منطلق الحـــرص على تفعيـــل توجهاتنا

التنمويـــة المنبثقة من الرؤية الســـديدة
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة ،والمســـاندة المتواصلـــة من
قبـــل ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة ،فـــإن هـــذا القـــرار

داعيا للقيام بالمعامالت عبــر اإلنترنت الحتواء “كورونا”

قـــرارات نوعية مـــن أجل توجيه
اتخاذ
ٍ

خالد الرميحي

موّ جـــه نحـــو تجســـيد معادلـــة التكامـــل

فـــي الدعـــم والـــذي يتطلـــب منـــا كذلك

التركيـــز فـــي مواجهة تداعيـــات األزمة
الراهنة التـــي طالت مختلف القطاعات،

ومن هنا ارتأينا أهمية توجيه تعليماتنا

بشكل تدريجي
االقتصاد نحو النهوض
ٍ
خـــال المرحلـــة المقبلـــة ،إذ إننـــا نعمـــل

باســـتمرار علـــى مراقبة األمـــور وفق ما
ّ
يســـتجد مـــن أحداث في ســـبيل تمكين

مؤسســـاتنا التـــي ترتبـــط مـــع بعضهـــا

البعـــض للعمـــل بأكبر قـــدر مـــن الكفاءة

المتاحة”.

للقيـــام بالمعامـــات المصرفية عبر

أعلـــن بنك اإلثمار أمـــس عن تغيير

اإلنترنت؛ من أجل المســـاعدة على

ســـاعات العمـــل فـــي المكاتـــب

احتواء تفشي الفيروس العالمي.

والفـــروع واتخـــاذ المزيـــد مـــن

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك

اإلجراءات االحترازية؛ للمســـاعدة

أحمد عبدالرحيم “إنه وقت صعب

فـــي احتـــواء فيـــروس كورونـــا.

بالنســـبة لنـــا جميعـــا .وعلـــى الرغم

ابتـــداء من أمس
ً
وذكـــر البنك أنـــه

مـــن ذلك وإذا قـــام كل منا بواجبه،

الثالثاء  24مارس ،ســـتعمل جميع

يمكننـــا معـــا التغلـــب علـــى أصعب

الفروع من الســـاعة  8صباحا حتى

 1ظهرا ،وســـيعمل المكتب الرئيس
مـــن الســـاعة  8:30صباحـــا حتـــى

 2:30عصـــرا فقط .كمـــا أعلن البنك
ابتـــداء مـــن يـــوم الســـبت 28
ً
أنـــه

مـــارس ،ســـيتم غلق فرعـــي قاللي

وســـلماباد حتى إشـــعار آخـــر .وقد
قـــام بنك اإلثمار األســـبوع الماضي

بغلق فرعي البديع وسوق المنامة.

أحمد عبدالرحيم

أمـــا أجهـــزة الصـــراف اآللـــي البالـــغ
عددها  42جهازا ،فستعمل جميعها

التحديات”.

وأضاف عبدالرحيم“ :كبنك تجزئة
إســـامي رائـــد ،يـــدرك بنـــك اإلثمار

أهمية الـــدور الذي يجب أن يؤديه
تجـــاه المجتمـــع .أنهـــا مســـؤولية

كالمعتـــاد .وكجـــزء مـــن حملـــة

نأخذهـــا على محمل الجـــد ،ونحن

بنك اإلثمار في وقت سابق عمالئه

وحقيقي في المجتمع”.

التوعية التي يقـــوم بها البنك ،دعا

نلتـــزم دائمـــا بـــأداء دور فعـــال

“الغرفة” تهيب بعمالئها االستفادة من خدماتها اإللكترونية
السنابس  -الغرفة

دعـــت إدارة خدمة العمـــاء بغرفة تجارة

خالل موظفـــي اإلدارة المعنييـــن بتطوير

األعضـــاء بتفاصيـــل الفعاليـــات والندوات

الخدمـــات المباشـــرة اإللكترونيـــة أبرزهـــا

فـــي خدمـــة العمـــاء ،حيـــث تتلخص في

مـــن يوم إلـــى يوميـــن عمل وذلك حســـب

الغرفة إلى االســـتفادة من الخدمات التي

نظـــام حديـــث؛ لتطويـــر العمـــل اإلداري

جانـــب تقديـــم المعلومـــات حـــول قوائـــم

والفواتيـــر وإصـــدار شـــهادة التعريـــف

زيارة الموقـــع اإللكتروني لملء اســـتمارة

مـــن جهة أخـــرى ،اتخـــذت الغرفـــة إجراءً

وصناعـــة البحريـــن عمالءهـــا مـــن أعضاء

أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات وتحويلهـــا إلى

يتـــم تقديمها مـــن خالل مركزهـــا الرئيس

وتعزيز التواصل مع األعضاء.

بمبنى بيت التجار ،أو من خالل فرعها في
مرفـــأ البحريـــن المالي ،مؤكـــدة جاهزيتها

وبينت أن إصدار وتصديق شهادة المنشأ

الخدمة إصدار شهادة التعريف والتصديق

الدليـــل التجاري ،وخدمة حجـــز المواعيد

وأفادت الغرفة أن عدد الخدمات المقدمة

علـــى العقـــود والـــوكاالت والشـــهادات

 17خدمـــة يســـتطيع العمـــاء إنجازها من

إصـــدار دفتـــر اإلدخـــال المؤقـــت ،وتزويد

من خـــال إدارة خدمة العمـــاء تبلغ نحو

األعضـــاء بحســـب القطاعـــات ،وتقديـــم

خدمة االستفســـار عن الشـــركات الوهمية

مـــن أبـــرز الخدمـــات المقدمـــة ،كمـــا تتيح

إلنجاز المعامالت في وقت قياسي.

والمؤتمـــرات االقتصادية في المملكة إلى

والمســـتندات التجاريـــة والوثائـــق ،كذلك

فـــي المملكـــة وخارجهـــا ،وتقديـــم خدمـــة

إلكترونيـــا ،فضـــا عن خدمـــة قياس رضا
العمالء.

وأشـــارت الغرفـــة التي طرحت عـــددا من

إصـــدار والتصديـــق علـــى شـــهادة المنشـــأ
وتصديـــق التوقيـــع وطباعـــة بطاقـــة

العضوية واصدار بيانات العضوية ،ودفتر
شـــهادة المنشـــأ ،كذلـــك إضافـــة أو حـــذف

المخوليـــن بالتوقيـــع ،إذ تتـــم المصادقـــة

من خـــال إجراءات آمنة وعالية الســـرية

وموثوقة.

واســـتعرضت الغرفـــة آليـــات االشـــتراك

خطـــوات مبســـطة وميســـرة وذلـــك عبـــر

طلب الخدمات ،حيث يتم تأكيد اســـتالم

الطلب ،ومن ثم االنتظار للتواصل الهاتفي

إلتمام العمليات ،كما أن خدمات التوصيل
متوفرة الســـتالم المســـتندات والتصديق
عليهـــا وتكـــون عمليـــة الدفـــع عـــن طريق
جهـــاز الدفـــع اإللكتروني ،مشـــيرة إلى أنه

ســـيتم إنجاز المعامالت فـــي مدة تتراوح

نوع المعاملة.

وقائيـــا يتمثل في إغـــاق فرع الغرفة في
ً

ميناء خليفة بن ســـلمان مؤقتا اعتبارًا من
اإلثنيـــن  23مـــارس  2020وحتـــى إشـــعار

آخر.

جانب آخر ،أشـــارت الغرفة أنها قامت
من
ٍ

بتفعيـــل نظـــام العمـــل المـــرن لموظفيهـــا

اعتبارا من اإلثنين  23مارس .2020

األربعاء  25مارس  - 2020غرة شعبان  - 1441العدد 4180

business@albiladpress.com

يشيد برجا تجاريا لدعم إيراداته
“احتياطي األجيال”
ّ

يضم مــواقــف لــلــســيــارات ومــنــافــذ لبيع األطــعــمــة بــأســعــار معتدلة
علي الفردان

منافـــذ لبيـــع األطعمـــة والمرطبـــات

منها إلنشاء البرج.

للسيارات متعدد الطوابق ،إلى جانب

زينب العكري

بلــغ إجمالــي الشــيكات المرتجعــة في ينايــر الماضي  7059شــيكا

مصرفيــا مرتجعــا بقيمــة  27.9مليــون دينــار ،وفق أحــدث بيانات
مصـــرف

ناحية عدد الشيكات ،فقد بلغت

المصرفيـــة المرتجعـــة ألســـباب

 %في ينايـــر  ،2020فيما كانت

وأظهـــرت

إلى تنمية إيراداته التي تأتي بشكل أساس من إيرادات النفط.
والمشـــروع يتمثـــل فـــي تشـــييد برج
ً
موقفا
مكاتـــب متعـــدد األدوار ،يضـــم

 27.9مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في يناير

مصرف البحرين المركزي.

يعتــزم صنــدوق “احتياطــي األجيــال” إقامة مشــروع جديد فــي خطة تهدف
ويتوقـــع أن يرتفـــع مبنى البـــرج لنحو
ً
طابقـــا ،إذ وهـــب جاللـــة الملـــك
37

بيانـــات

البحرين المركزي ،أن الشـــيكات
ماليـــة بحتـــة بلغ عددهـــا 5541

ً
أرضـــا يتوقـــع أن يســـتفاد
الصنـــدوق

شـــيكا بقيمـــة  22.9مليـــون
دينـــار ،أي مـــا نســـبته % 78.5

ويظهـــر الحســـاب الختامـــي لحســـاب

مـــن إجمالـــي عـــدد الشـــيكات

والغـــرض مـــن المشـــروع ،الـــذي يقـــع

 ،2018أن أصولـــه نمت بنســـبة % 41

الشـــيكات المرتجعـــة ألســـباب

تحقيق مزيد مـــن اإليرادات لصندوق

لتبلـــغ  782مليـــون دوالر ،فيما ســـجل

بأســـعار معتدلـــة ،مـــع تطويـــر المواقع

والمرافق التابعة له.

فـــي خليـــج البحرين بالمنامـــة ،ضمان

احتياطي األجيال القادمة.

المرتجعـــة ،فـــي حيـــن تبلـــغ

احتياطـــي األجيـــال القادمـــة فـــي

تقنيـــة  1518شـــيكا بقيمـــة 5

علـــى مدار الســـنوات األربـــع األخيرة،

وطرحـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون

الصنـــدوق نســـبة  % 20علـــى مـــدى

مناقصة المشـــروع للشـــركات الراغبة

وصنـــدوق احتياطـــي األجيـــال تـــم

لسنة .2006

العـــام 2007؛ بهدف االدخـــار لألجيال

مـــن حقـــل أبوســـعفة ،إذ إن إنتاجـــه

ســـعر كل برميل نفط خام يزيد سعره

العالميـــة ،بينمـــا حقـــل البحرين ال يتم

البلديـــات

والتخطيـــط

العمرانـــي،

للتقـــدم بطلباتهـــا ،إذ تـــم فتـــح بـــاب

اســـتالم العطـــاءات مـــن أمـــس األول
وحتـــى تاريـــخ  10مايـــو المقبل ،ليتم

بعدهـــا بيوم فتـــح العطـــاءات تمهي ًدا

لتقييمها وإعالن الفائز.

البحريـــن ،بحســـب قانـــون رقـــم ()28

مصفاة البحرين “بابكو”.

إنشـــاؤه في  ،2006وبدأ به العمل في

ويحصـــل الصنـــدوق علـــى اإليـــرادات

األجيال القادمة في سندات وأذونات

المقبلـــة ،عبر اقتطـــاع دوالر واحد من

هـــو الذي يصـــدر خامً ـــا إلى األســـواق

جانـــب اســـتثمارها كودائـــع قصيـــرة

علـــى  40دوالرًا ويتـــم تصديره خارج

تصديره خامً ا ،إذ يذهب مباشـــرة إلى

ال فوائد أو أرباحا أو رسوما على األقساط المؤجلة
المنامة  -بنا

ويتـــم اســـتثمار إيـــرادات صنـــدوق
حكوميـــة قصيرة وطويلة األجل ،إلى
األجـــل لـــدى المصـــارف المحليـــة

المركزي ،رشـــيد محمـــد المعراج ،أنه

إلحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة

الصـــادرة بنســـبة  ،% 10حيـــث
بلـــغ  233.1ألـــف شـــيك بقيمـــة

 720.5ألـــف دينـــار فـــي ينايـــر

الماضـــي ،مقابـــل  259.3ألـــف
شيك في ديســـمبر  2019بقيمة

وتبلغ قيمة الشـــيكات المرتجعة

علـــى مكانتهـــا المهمـــة فـــي

نحـــو  % 3.9مـــن إجمالي قيمة

الشـــيكات الصادرة في البحرين
في ينايـــر الماضي ،البالغة 27.9
مليـــون دينار ،مقارنـــة بـ % 2.8

بشـــهر ديســـمبر الماضـــي ،حيث
بلغـــت  21.3مليـــون دينار .ومن

وحافظت الشـــيكات المصرفية

الســـنوات الماضيـــة كوســـيلة
مفضلـــة لتســـوية المدفوعـــات

التجاريـــة ،إذ يتـــم إصـــدار نحو
 3.3مالييـــن شـــيك مصرفـــي

سنوي بقيمة تفوق  10مليارات
دينار.

والعالمية.

مصادرة أكثر من  420جهاز ”تسخين فوري للقهوة”
المنامة  -الصناعة والتجارة والسياحة

بتاريخ  17مارس  ،2020فإنه يجب

الظاهرية التي تم إجراؤها على أجهزة التســـخين قد

أجـــرت إدارة الفحـــص والمقاييـــس بـــوزارة الصناعـــة

رشيد المعراج

المحليـــة للبحريـــن ،وتـــم ضبـــط ومصـــادرة أكثـــر من

والتي تؤكد ضرورة توفر المصاهر الكهربائية (الفيوز)

التأجيـــل وبـــدون فوائـــد أو أربـــاح

على المســـتوى المحلـــي بما يحافظ

مخالفـــة الشـــتراطات الســـامة واألمـــان األساســـية

الفائـــدة ،ولكـــن يجـــب علـــى العميل،

والمقيميـــن بالتـــوازي مـــع اســـتمرار
ً
تحقيقا
برامج الدولة ومسيرة عملها

أفـــاد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة
والتجـــارة والســـياحة علـــي شـــبر جـــواد بـــأن اإلدارة

المواطنيـــن والـــذي تـــم علـــى إثرهـــا

المنتجـــات الصناعيـــة المتداولـــة باألســـواق المحليـــة

للتوجيهات الملكية الســـامية لعاهل

بقيمـــة  4.3مليـــار دينـــار ،ويشـــمل

المنتجـــات ،قد ضبطت هذه األجهزة التي قد تشـــكل

حمـــد بن عيســـى آل خليفة ،لتوحيد

االئتمـــان الذي تم خصمه بالفعل من

تعرضهم لحروق أو فرقعات أو صدمات كهربائية؛ ألن

االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس كورونا

مارس .2020

مما يشكل خطرا محتمال على الرواح والممتلكات.

أن تكون األقساط الستة المؤجلة من

والتجـــارة والســـياحة حملـــة تفتيشـــية باألســـواق

قبل بنوك التجزئة وشركات التمويل

والتمويل األصغر بدون رســـوم على

رســـوم شـــركة التأميـــن (إن وجدت)

فيمـــا انخفـــض عـــدد الشـــيكات

مالييـــن دينـــار ،بنســـبة % 21.5

أثبتت مخالفتها وعدم مطابقتها اشتراطات السالمة

حســـب مـــا يتـــم فـــي الســـابق ،دفـــع

 % 3.1في ديسمبر الماضي.

رديــــئــــة الـــصـــنـــع بــــــاألســــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة فــــي الــبــحــريــن

صـــرح محافـــظ مصـــرف البحريـــن

إضافيـــة وال زيـــادة في ســـعر الربح/

نسبة الشيكات المرتجعة نحو 3

 773.3ألف دينار.

من إجمالي عدد الشيكات.

العائـــد التراكمـــي على االســـتثمار في
السنوات الـ  5األخيرة.
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علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن

 400صنـــف لمنتـــج جهـــاز التســـخين الفـــوري للقهـــوة

والمعتمـــدة بالقـــرارات الوزاريـــة ذات العالقـــة ،حيث

فيمـــا يتعلـــق بتمديد فتـــرة بوليصة
ً
وفقا
التأميـــن علـــى الحيـــاة ،وذلـــك

لمســـاعي التنمية المستدامة لصالح

ومـــن خـــال متابعاتهـــا المســـتمرة لدراســـة أوضـــاع

اإلعالن عن حزمة مالية واقتصادية

للبحرين وللشكاوى الواردة من قبل مستخدمي هذه

البـــاد حضرة صاحب الجاللة الملك

التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات

خطـــورة على ســـامة وأمان مســـتخدميها ،من حيث

الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات

حد بطاقـــة االئتمان اعتبـــارًا من 19

األقطاب الحية المكهربة للمنتج بارزة أو غير محمية،
وبيـــن مديـــر الفحـــص والمقاييـــس بـــأن الفحوصـــات
َّ

 100مليون دينار ألذونات خزانة شهرية

العامـــة الـــواردة في القـــرارات الوزاريـــة ذات العالقة،
بكل جهـــاز لضمان فصل التيـــار الكهربائي عن الجهاز
في حـــال حدوث الصعقـــة الكهربائية ،إلـــى جانب أن

تكـــون األســـاك الكهربائيـــة واألقطاب الحيـــة للمنتج

معزولـــة ومن الصعب الوصول إليها .وأكد علي شـــبر
على إثر هذه النتائج أنه تم ســـحب أجهزة التســـخين
الفوريـــة للقهـــوة بعـــد تغطيـــة المحـــال التجاريـــة في

جميع محافظات البحرين ،حيث بلغت نســـبة المحال
المخالفـــة  % 12من مجمل المحال التجارية المغطاة

فـــي الحملـــة التفتيشـــية .ونوه بـــأن اإلدارة مســـتمرة

في تنفيذ المســـوحات الميدانية لدراســـة وضع باقي
المنتجـــات الصناعيـــة المتداولـــة باألســـواق المحليـــة

وكذلك الحمالت التفتيشـــية؛ لضمان تطبيق القوانين
واألنظمـــة التـــي تســـاهم فـــي حماية وســـامة وأمان

األفراد والمجتمع.

“زين” تطبق معايير السالمة للوقاية من “كورونا”

أنـــشـــأت لــجــانًــا داخــلــيــة لــضــمــان تــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات الــازمــة

المنامة  -زين البحرين

ً
دعمــا منهــا للجهــود الوطنيــة فــي محاربــة
أطلقــت زيــن البحريــن،

قدمـــت الشـــركة انترنـــت مجاني

للطالب عند استخدام البرودباند

فيروس كورونا  ،سلسلة من اإلجراءات اإلحترازية لحماية عمالئها

المنزلي من زين للوصول للبرامج

وموظفيها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا كجزء من العمل
ً
تعزيزا منها على واجبها الوطني.
بروح فريق البحرين و
المنامة  -المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي

األذونـــات  % 2.87مقارنـــة بســـعر

()ISIN BH000409M529

بتاريـــخ  27فبرايـــر  .2020وقـــد

بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم

67

مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة

الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف

البحرين المركزي نيابة عن حكومة
البحريـــن .تبلغ قيمة هـــذا اإلصدار

 100مليون دينار لفترة اســـتحقاق
 12شهرا تبدأ فـي  26مارس 2020
وتنتهي في  25مـــارس  ،2021كما

بلـــغ معدل ســـعر الفائـــدة على هذه

الفائـــدة  % 2.56لإلصدار الســـابق
بلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 97.181

 %وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة
ً
علمـــا بأنـــه قـــد
بواقـــع % 97.055

تمت تغطيـــة اإلصدار بنســـبة 100
.%

كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات

الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما قيمته
 2.110مليار دينار.

والمنصات التعليمية.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة

ً
لجانـــا
و أنشـــأت زيـــن البحريـــن

خـــارج البـــاد و وزعـــت الشـــركة

زيـــن البحريـــن ،دنـــكان هـــوارد

الالزمة للحد من انتشار الفيروس

مـــن وزارة الصحـــة و منظمـــة

الطمأنينـــة بيـــن موظفيهـــا و

و عملت زين البحرين على خطة

احترازية قوية للحد من انتشـــار

داخلية لضمان اتخاذ اإلجراءات
داخل المقر الرئيســـي للشـــركة و
فروعهـــا قاطبة .تضمنـــت توفير
معـــدات

التعقيـــم

األساســـية

وتعيين ممرضة تتوافر لمدة 24
ســـاعة طوال األســـبوع ،تكشـــف

عـــن درجة حـــرارة كل من يدخل
المقـــر الرئيســـي للشـــركة مـــن

موظفيـــن و زوار  .كما تم تأجيل
جميـــع بعثات التدريب و األعمال

على الموظفين ،نصائح الســـامة

“ تســـعى زيـــن البحريـــن لنشـــر

الصحة العالمية .

عمالئها ولذلـــك اتخذنا اجراءات

العمـــل الذكي – حيـــث عمل جزء
مـــن الموظفـــون مـــن مكاتبهم مع

دنكان هوارد

و أصحـــاب األمـــراض المزمنـــة

هذا الفيروس .كما نشـــعر بالفخر
بدعم المجتمـــع و قيادة البحرين

أخـــذ الحيطـــة فيما عمـــل الجزء

و الموظفيـــن الذيـــن تتجـــاوز
ً
عامـــا من المنزل .
أعمارهـــم الـ60

هذه المرحلة”.

 .كمـــا أقـــرت الشـــركة بضـــرورة

الكبيـــرة من غـــرف اإلجتماع إلى

بزيادة نشـــاط التعقيم في مقرها

األكبر  -و الـــذي يمكن لهم انجاز

الرشـــيدة في اجراءاتها لتخطي

أعمالهـــم عـــن بعـــد  -مـــن المنـــزل

وتـــم تبديـــل اجـــراء االجتماعات

وأضـــاف “قامـــت زيـــن البحريـــن

عمل النســـاء الحوامل و األمهات

قنـــوات العالـــم اإلفتراضـــي .و

الرئيسي و فروعها.

عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

زارة الصناعة والتجارة والسياحة -

إعالن رقم ((CR2020-47864

تنازل  -عن المحل التجاري

إدارة السجل التجاري
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ،فعلــى كل مــن لديه
أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :علوي السيدمجيد علوي باقر المشقاب
اإلسم التجاري الحالي :أكاديمية أجيال البحرين الرياضية
االسم التجاري الجديد :أجيال لألنشطة اإلدارية

قيد2-93276 :

القيد 234-5 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

تاريخ18/03/2020:

إعالن رقم ( )0000لسنة 2020

بشأن تحويل فرع ()5من شركة تضامن بحرينية
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليهــا الشــركاء فــي شــركة معجنــات بــرج الحمــام ( تضامــن ) والمســجلة
بموجــب القيــد رقــم  234-5طالبا تحويل فرع ()5من الشــركة إلى مؤسســة
فردية مملوكة من فرامرز علي أكبر عباس كازروني

+973

إعالن رقم ()CR2020-49295

تقدم إلينا السيدة المعلنة شريفة حسين حسن جاسم بطلب تحويل المحل
التجاري التالي :إلى عبد العال حسن ابراهيم الصياد
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانونــي التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

االسم التجاري

30164 - 1

المرجه للمقاوالت

30164 -4

خدمات المرجة للسيارات

30164 - 5

المرجه لقطع غيار السيارات

القيد 1-131489 :
تاريخ19/03/2020:

38344464
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد 82993 :

اعالن بحل وتصفية

تاريخ23/3/2020:

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

RAZAK PUTHAN PURAYIL PULLAMBI .1
MOHAMMADU AZIR MOHAMMADU ISMAIL .2

إعالن رقم ()CR2020-49003

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 :محمد مطر خليفة المالود
االسم التجاري الحالي  :بوابة الشارقة لعوادم السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد  :بوابة الشارقة للخدمات

رقم القيد3 – 90900 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

سجل تجاري رقم 127949

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها مالك شركة إنكا جلف كونسبت شِ.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم
 1-131489طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات
مسئولية محدودة برأس مال وقدره  1000دينار ،بين كل من:

إدارة التسجيل

تسجيل اسم تجاري

بناء على قرار الشركاء في شركة برايميديا انترناشيونال سلوشنز ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم  82993بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن
السيد  /جواد حبيب وشركاه تضامن مهنية
مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام
 ،2001وعمــال بنــص المــادة  335مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمة،
خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل36571119 :
SALEH.EBRAHIM@BDO.BH

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ 24/3/2020:

برايميديا انترناشيونال سلوشنز ذ.م.م

إعالن بحل وتصفية شركة

التسجيل إعالن لسنة 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة فاطمة للتسوق والعالقات العامة شركة تضامن بحرينية

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة فاطمة للتســوق والعالقات العامة شــركة
تضامــن بحرينيــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم  127949بتصفيــة الشــركة
اختياريا وتعيين السيدة  /فاطمة الزهراء خالف مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ( )21لعام
 ،2001وعمــال بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل
 15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
+973-36656516
raadalshmal2016@gmail.com
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األربعاء  25مارس  - 2020غرة شعبان  - 1441العدد 4180

GROUND FLOOR

ﻏﺮﻓﺔ ،ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ  /ﻃﻌﺎم ،ﻣﻄﺒﺦ،
2ﺣﻤﺎم ،ﻣﺨﺰن ،ﺣﺪﻳﻘﺔ ،ﻣﻮﻗﻔﲔ

اﻟﺪور اﻷول

FIRST FLOOR

 3ﻏﺮف 3 ،ﺣﻤﺎم ،رواق
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

SECOND FLOOR

ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ،ﺣﻤﺎم ،ﻏﺮﻓﺔ ﻏﺴﻴﻞ

إﻃﻼﻟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

39752929

36600656

36700722

Property Manager's license No. 23
Broker's license No. 3

www.grnata.com

38344464

األربعاء  25مارس  - 2020غرة شعبان  - 1441العدد 4180

عرض وطلب
17111504

مخطط لحسي
شمال البا للبيع

+973

38344464

+973

17580939

+973

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

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

اراضي و بنايات

مطبخ داخلي وخارجي

كل بناية تتكون من ١٦

صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول

شقة غرفتين نوم ٦ +
محالت ١٠٠متر مربع

بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات

بيع او ايجار

تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار

لمزيد من المعلومات
34369999

إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

38344464

11

“الصحة العالمية” تتوقع ارتفاعا كبيرا بوفيات كورونا

الكويت ..عقوبات

رادعة بسبب “كورونا”
الكويت ـ رويترز

أكثر من  2.6مليار شخص في الحجر بسبب الفيروس المستجد

وافـــــق مــجــلــس األمـــــة (ال ــب ــرل ــم ــان)

الكويتي أمــس على تغليظ عقوبة
مخالفي قــانــون األم ــراض السارية
ف ــي مــســعــى لــكــبــح ج ــم ــاح انــتــشــار

عواصم ـ وكاالت

فيروس كورونا.

تــوقــعــت منظمة الــصــحــة العالمية،

ونص التعديل الجديد على معاقبة

أمـ ــس ال ــث ــاث ــاء ،أن يــشــهــد الــعــالــم

كل من يخالف تعليمات وزير الصحة

ارتفاعا كبيرا في الوفيات الناجمة

بشأن منع انتشار األوبــئــة بالحبس
مــدة ال تجاوز  6أشھر ،وبغرامة ال

عــن فــيــروس ك ــورون ــا (كــوفــيــد )19

دوالر) أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

شخص حتى اآلن.

تزید على  10آالف دیــنــار ( 32ألف

ال ـ ــذي أص ـ ــاب أك ــث ــر م ــن  338ألــف
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ون ــب ــه ــت الــمــنــظــمــة ع ــب ــر مــتــحــدثــة

باسمها ،إلــى تــســارع “كبير للغاية”
فــي عــدد المصابين بالفيروس في
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ،قــائــلــة إن من

الممكن أن تتحول البالد إلى مركز
للتفشي.

وأضــافــت الصحة العالمية أن 85
 %من حــاالت اإلصــابــة ،التي جرى
اإلبــاغ عنها خــال الساعات األربــع

طاقم طبي يجلي مصابا بالفيروس المستجد إلى مستشفى في مدينة بريست ،غربي فرنسا (أ ف ب)

والــعــشــريــن الــمــاضــيــة ،ســجــلــت في

أوروبا والواليات المتحدة.

ويتفاقم خطر فيروس كورونا في

كل من أوروبــا والواليات المتحدة،
فيما تشهد الصين انحسارا ملحوظا
للوباء الذي ظهر في مدينة ووهان،

وسط البالد ،ألول مرة ،أواخر العام

السعودية ..أول وفاة بـ “كورونا” و 205إصابات جديدة
الرياض ـ وكاالت

الماضي.

وتــجــاوز عــدد المصابين بالفيروس
ف ــي الـ ــواليـ ــات الــمــتــحــدة  46ألــف
ش ــخ ــص ،فــيــمــا ســجــلــت  29وفـــاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية ،أمــس الثالثاء ،تسجيل أول حالة وفــاة؛

جديدة من جراء الوباء في البالد.

إصــابــات جديدة بالوباء العالمي .ووفــق وزارة الصحة ،فــإن حالة الوفاة

ج ــدي ــدة بــفــيــروس كـــورونـــا ،خــال

يكون العدد اإلجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السعودية قد وصل

فــيــمــا وصـ ــل عـ ــدد م ــن ت ــوف ــوا إلــى

واإلرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ،كافة المواطنين والمقيمين

وفي فرنسا ،دخلت “حــال الطوارئ

متناهية ،للحفاظ على سالمة المواطن والمقيم .وحث آل الشيخ على أهمية

شهرين ،وتنص على عــزل إلزامي،

وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق

التنقل والتجمع والعمل.

الداخلية السعودية ،إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة  10آالف

لــأمــراض المعدية ،أم ــس ،إن عدد

المخالف إلى ارتكاب المخالفة ،فيعاقب بالسجن لمدة ال تزيد على  20يوما.

كــورونــا فــي البلد األوروبــــي ارتفع

 4764حــالــة خــال يــوم ليصل إلى

واف ــدون من الــخــارج ،علما أن عدد

والنيبال والعراق ومدغشقر.

 27436حالة.

اإلصابات الوافدة إلى الصين حتى

وأمـــــس ال ــث ــاث ــاء ان ــض ــمّ ــت الــهــنــد

وأض ـ ــاف الــمــعــهــد أن  114شخصا

الثالثاء بلغ  427إصابة.

ونيوزيلندا إلــى قائمة الــدول التي

توفوا بزيادة  28شخصا عن العدد

ويــــتــــخــــطــــى عـــــــــدد األشـ ـ ــخـ ـ ــاص

الــــذي نــشــر يـــوم االثــنــيــن وهـــو 86

المشمولين بتدابير العزل المنزلي

ستطبقه
فرضت هــذا التدبير الــذي
ّ

أيضا جنوب إفريقيا غدا الخميس.

شخصا.

حـ ــول ال ــع ــال ــم لــمــكــافــحــة فــيــروس

وفــي غالبية هــذه الــدول والمناطق

وواف ـ ــق ـ ــت ال ــح ــك ــوم ــة األل ــم ــان ــي ــة،

كورونا  2.6مليار نسمة حين تدخل

يــتــيــح ه ـ ــذا ال ــت ــدب ــي ــر لــأشــخــاص

االثــنــيــن ،عــلــى حــزمــة ج ــدي ــدة من

تدابير اإلغالق المفروضة في الهند

اإلجــراءات لتخفيف اآلثــار المدمرة
النتشار فيروس كــورونــا المستجد

حـ ّـيــز الــتــنــفــيــذ ،وف ــق تــعــداد لوكالة

فرانس برس.

عــلــى االقـــتـــصـــاد؛ لــيــصــل إجــمــالــي

وبذلك يصبح أكثر من ثلث سكان

ّ
التوجه إلى العمل وشراء الحاجيات
األساسية والذهاب إلى الطبيب أو
الصيدلية.
وفرض  15بلدا ومنطقة على األقل

بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19في المملكة ،فيما تأكدت 205

وسجلت إسبانيا  514حــالــة وفــاة

المسجلة تعود لمقيم أفغاني في المملكة .وإثر إعالن اإلصابات الجديدة،

الساعات األربع والعشرين الماضية،

إلى  767شخصا .وفي سياق متصل ،دعا وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة

.2696

في السعودية إلــى ضــرورة االلــتــزام بتطبيق اإلج ــراءات االحترازية بدقة

ال ــص ــح ــي ــة” ،ح ــي ــز الــتــنــفــيــذ ،لــمــدة

التقيد بتعليمات السلطات ،وأهمها البقاء بالمنازل .ويــوم االثنين ،أعلنت

وتــدابــيــر أخـ ــرى تــضــع ق ــي ــودا على

المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد .وقالت

وفي ألمانيا ،قال معهد روبرت كوخ

ريــال ،على أن تضاعف في حــال التكرار” .وأش ــارت إلــى أنــه في حــال عاد

وب ــع ــدم ــا س ــي ــط ــرت ال ــص ــي ــن عــلــى
تــفـ ّ
ـشــي ال ــوب ــاء داخـ ــل الــبــاد باتت

المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا،

حــاالت اإلصــابــة الــمــؤكــدة بفيروس

تفش جديدة
اليوم تخشى موجة
ٍ

إنما أيضا في كولومبيا واألرجنتين

أذربيجان ،علما أن هذه المدن تضم

وواليـــــــة كــالــيــفــورنــيــا األمــيــركــيــة

نحو  10ماليين نسمة.

اليمن ..إسقاط طائرتين مسيّ رتين للحوثيين في صرواح

قتلى وجرحى وتدمير مخازن أسلحة في غارات جوية ضد المتمردين

العالم الــذيــن تــقـ ّدر األمــم المتحدة

(أكثر من  189مليون نسمة) حظر

تريليون يورو.

حاليا عددهم بـــ 7.8مليارات نسمة،

تجول مسائيا وليليا ،على غــرار ما

وســجــلــت الــصــيــن أم ــس الــثــاثــاء 7

في العزل المنزلي.

أعــلــنــتــه الــســعــوديــة وســاحــل الــعــاج

وفــيــات جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا

وأعلنت معظم الــدول المعنية عزال

وتشيلي والعاصمة الفلبينية مانيال.

الــمــســتــجــد و 78إصـــابـــة ج ــدي ــدة،

إلــزامــيــا لسكانها أي أن ــه ب ــات على

أما في مصر ،فيدخل حظر التجول

غــالــبــيــتــهــا الــعــظــمــى لـــدى أشــخــاص

األقـ ــل  2.24مــلــيــار نــســمــة ف ــي 42

واف ــدي ــن مــن ال ــخ ــارج ،فــي ارتــفــاع

بلدا ومنطقة على األقــل في العزل

حيز التنفيذ اليوم األربعاء.
ّ

وفرضت دول عدة حجرا على كبرى

يخشى أن يكون مؤشرا على موجة
ّ
تفش جديدة للوباء في البالد.

المنزلي.
ُ
وفــرض هــذا التدبير في عــدد كبير

مدنها ومنعت الــدخــول والــخــروج

م ــن الـ ـ ــدول األوروبــــيــــة كالمملكة

المطبق في  27مدينة
وهو التدبير
ّ

في بلغاريا وفي ألماتي ونور سلطان
فـ ــي ك ــازخ ــس ــت ــان وف ـ ــي ب ــاك ــو فــي

المساعدات المعروضة إلى أكثر من

م ــص ــدره ــا ه ـ ــذه الـ ــمـ ــرة مــصــابــون

بيدرسن يدعو إلى وقف إطالق النار في سوريا

لتركيز الجهــود على مكافحــة فيروس كورونا المســتجد

دبي ـ العربية.نت

بيروت ـ أ ف ب

أس ــق ــط ــت قـ ـ ــوات ال ــج ــي ــش الــيــمــنــي،

دعـ ــا مــبــعــوث األمــــم الــمــتــحــدة إلــى

لميليشيات الحوثي في جبهة صرواح،

إلـــــى وقـــــف شـــامـــل إلطــــــاق ال ــن ــار

سوريا غير بيدرسن ،أمس الثالثاء،

مسيرتين تابعتين
الثالثاء ،طائرتين
ّ

عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي؛ إفــسـ ً
ـاحــا

غ ــرب محافظة مـ ــأرب ،شــمــالــي شــرق

ف ــي الــمــجــال لــتــركــيــز الــجــهــود على

البالد.

مكافحة فيروس كورونا المستجد،

وذكرت مصادر عسكرية ،أن طائرتين

بــعــد يــومــيــن م ــن تــســجــيــل دمــشــق

مسيرتين للحوثيين حلقتا فوق مواقع
ّ

للجيش فــي جبهة صــــرواح ،وتمكن

أفراد الجيش من إسقاطهما.

وكانت مصادر عسكرية قد أوضحت
أن الجيش أسقط خــال األسبوعين
األخــيــريــن نــحــو  10طــائــرات مسيرة

لــلــحــوثــيــيــن فـــي الـــجـــوف وصـــــرواح

والبيضاء.

مسيّرة حوثية مدمرة (أرشيفية)

إنــهــا “مجمعة مــن مــكــونــات مصدرها

خارجي وتم شحنها إلى اليمن”.

وأضافت اللجنة األممية أن المسيرات
الــحــوثــيــة مــن ط ــراز “ق ــاص ــف” ،تماثل
ً
تقريبا في التصميم واألبعاد والقدرات،

وك ــث ــف ــت مــيــلــيــشــيــات ال ــح ــوث ــي مــن

الطائرة “أبابيل ،”T-التي تنتجها شركة

واالســتــطــاعــيــة ،والــتــي قــالــت لجنة

إلى ذلك ،استهدف طيران تحالف دعم

استخدام الطائرات المسيرة المفخخة
خبراء األمم المتحدة في وقت سابق

إيران لصناعة الطائرات.

الشرعية في اليمن ،أمس الثالثاء ،بعدة

أول إصــابــة .ويثير احتمال تفشي
الفيروس في سوريا ،بعد  9سنوات

غ ــارات جــويــة تجمعات للميليشيات

من الحرب المدمرة التي استنزفت
ً
قلقا
القطاعات كافة بينها الصحية،

المسلحة اليمنية أن الغارات أدت إلى

عــن سيطرة الــقــوات الحكومية في

الحوثية في جبهة صرواح.

وأك ـ ـ ــد الـــمـــركـــز اإلع ـ ــام ـ ــي ل ــل ــق ــوات

خصوصا في المناطق الخارجة
ً
كبيرًا

ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى فــي صفوف

إدلب (شمال غرب) ومناطق سيطرة

الميليشيات.

القوات الكردية (شمال شرق).

كما أوضــح أن الــغــارات دمــرت مخزن

وقـــــال ب ــي ــدرس ــن فـــي ب ــي ــان “أدعــــو

تابعة للحوثيين في ذات الجبهة.

وفــوري إلطــاق النار على المستوى

أسلحة وذخائر متنوعة وعربة كاتيوشا

ب ــش ــك ــل مـ ــحـ ــدد إلـــــى وقـــــف كــامــل

حملة توعية عن جائحة الفيروس التاجي الجديد ،في محافظة إدلب (أ ف ب)

الوطني فــي ســوريــا لتمكين القيام

الفيروس “ال يفرق بين من يعيشون

بجهد شامل للقضاء على فيروس

في مناطق تحت سيطرة الحكومة

كــوفــيــد  .”19وأضــــاف “الــســوريــون
ً
ضعفا في
بشكل خــاص هــم األكــثــر

أو فــي مــنــاطــق أخ ـ ــرى” ،وم ــن أجــل

مواجهة” الفيروس بينما “المنشآت

“مواجهة هذا الخطر ،يحتاج الشعب
الــســوري ال ــذي عــانــى طــويـ ًـا بشكل

الطبية ُدم ــرت أو تــدهــورت .وهناك

عاجل إلــى فترة هــدوء متصلة في

نقص فــي الــمــواد الطبية األساسية

مختلف أنحاء البلد تلتزم بها جميع

وال ــك ــوادر الــطــبــيــة” .وش ــدد على أن

األطراف”.

البنتاغون“ :كورونا” قد يواصل االنتشار ألشهر

مصر تفرض حظر تجول جزئيا لمدة أسبوعين

مودي يعلن فرض اإلغالق التام في الهند

واشنطن ـ أف ب

القاهرة ـ رويترز

نيودلهي ـ أ ف ب

ق ّدر البنتاغون أن تستمر األزمة الناجمة

مايلي ،الذي كان يرد ً
أيضا على أسئلة
ُ
أرس ــل ــت مــســبـ ًـقــا وطــرحــتــهــا مــبــاشــرة

تعود الحياة إلى طبيعتها بحدود يونيو

 10وربــمــا  12أســبــوعً ــا” .وتــابــع “نتوقع

ع ــن ف ــي ــروس ك ــورون ــا الــمــســتــجــد في

الواليات المتحدة “أشهرا عدة” على أن

 -يوليو مــع مخاطر حصول “فوضى

سياسية” في بعض الدول ،وفق
م ــا ذكـ ــر م ــس ــؤول ــون كــبــار
فــي الــبــنــتــاغــون أمــس

الثالثاء .وقــال وزير
الـ ــدفـ ــاع األم ــي ــرك ــي

م ـ ـ ــارك اسـ ــبـ ــر أث ــن ــاء

“مــنــاقــشــة افــتــراضــيــة”

مع القوات األميركية في

العالم إنــه بناء على تجربة

الدول المتضررة من الوباء على

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى

لمدة أسبوعين بينما سيقتصر عمل

أم ــر رئــيــس ال ـ ــوزراء نــاريــنــدرا مــودي

ودع ـ ــا رئ ــي ــس الــــــــوزراء الــمــواطــنــيــن

متحدثة باسم البنتاغون “يجب توقع

أعــلــنــت حــظــر تــجــول مــن الــســاعــة 7

الــمــنــازل .وســيــكــون عــلــى الــمــتــاجــر،

عــلــى مجمل أنــحــاء الــهــنــد الــتــي يبلغ

فــي الــمــنــازل .وقـ ــال “لــيــس هــنــاك أي

 90يومً ا بناءً على دول أخرى ،األمر

من اليوم األربعاء ولمدة أسبوعين

ال ــذي قــد ينطبق على الــواليــات
المتحدة أو ال ،سنرى .إذا كان
ذلــك ينطبق على الواليات
المتحدة ،ستكون (نهاية
األزمـ ــة) عــلــى األرج ــح
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر م ــاي ــو،
ي ــون ــي ــو ،ش ـ ــيء مــن

هذا القبيل” .وقال الجنرال

“يمكن أن يكون ذلــك في يوليو”

مشيرًا إلى “أننا سنخرج منها” .وحذر

غــرار الصين وكوريا الجنوبية وهونغ

الــمــســؤوالن مــن أن ال ــوب ــاء يــمــكــن أن

لفترة أشهر عدة على األقــل” .وأضاف

الدول ،إلى درجة أن األخيرة يمكن أن
تشكل تهدي ًدا للواليات المتحدة.

كونغ “أعتقد أنه ينبغي علينا االستعداد
رئــيــس هيئة األركـ ــان األمــيــركــي مــارك

يتسبب بانعدام االســتــقــرار فــي بعض

م ــدب ــول ــي أمـ ــس ال ــث ــاث ــاء إن مصر

مساء وحتى الساعة  6صباحا اعتبارا
الح ـ ــت ـ ــواء تــفــشــي ف ــي ــروس

كورونا.

وقـ ــال وزيـ ــر الــدولــة

المطاعم على خدمات التوصيل إلى

باستثناء متاجر اإلمــدادات الغذائية
والــصــيــدلــيــات ،إغ ــاق أبــوابــهــا من
الخامسة مساء أي قبل ساعتين
من بدء سريان الحظر وفي
عطالت نهاية األسبوع.

ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإع ـ ـ ـ ـ ـ ــام إن

وقــــال رئــيــس ال ـ ــوزراء

ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات ال ــت ــي

ف ــي إفـــــادة صحفية

تـ ــم تــعــلــيــقــهــا فــي

نقلها التلفزيون إن

الــمــطــارات المصرية

يوم  19مــارس ستظل

مـ ــتـ ــوقـ ــفـ ــة خـ ـ ـ ــال أول

أسبوعين من شهر أبريل.

مـ ــن ي ــخ ــال ــف ه ــذه

القرارات الجديدة سيكون

عرضة لدفع غرامة تصل قيمتها

إلى  4000جنيه مصري ( 255دوالرا)

وجـــرى تــمــديــد تعليق ال ــدراس ــة في

أو السجن.

أبـ ــريـ ــل ،كــمــا ســيــتــم غــلــق الــمــقــاهــي

إصابة بفيروس كورونا منها  19حالة

المدارس والجامعات حتى منتصف
والنوادي ومراكز التدريب الرياضية

وأعــلــنــت مــصــر تسجيل  366حالة

وفاة حتى اآلن.

أمــس الــثــاثــاء بــفــرض اإلغ ــاق التام
ع ــدد سكانها  1,3مــلــيــار نسمة لمدة

ثالثة أسابيع لمكافحة وبــاء كورونا
المستجد.

وقـ ــال رئــيــس الحكومة
الــهــنــديــة فــي خطاب

مــتــلــفــز إل ـ ــى األمـ ــة
“اع ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ً
ـارا م ــن

منتصف ليل اليوم،

س ـ ــت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ــب ـ ــاد

بأكملها في حالة عزل.

إلن ــق ــاذ الــهــنــد ،إلن ــق ــاذ كل

إلــى احــتــرام عــدم االخــتــاط والبقاء

وسيلة أخرى لتجنّب فيروس كورونا
المستج ّد”.
وقـ ــال لــلــمــواطــنــيــن “تـــذكـــروا أن
خطوة واحــدة خــارج منازلكم
يــمــكــن أن تــجــلــب فــيــروس
كورونا المستج ّد الخطير
إلى بيوتكم”.

وسـ ـ ـ ّ
ـجـ ـ ــلـ ـ ــت ال ــه ــن ــد

 519إصــابــة مــؤكــدة

بــالــفــيــروس و 10وف ــي ــات،

بحسب الحصيلة األخيرة الرسمية

مــواطــن ،مــن أجلكم ومــن أجل

الصادرة مساء الثالثاء.

وأض ــاف الــزعــيــم الــقــومــي الهندوسي
ً
يوما ،سيعود
“إذا لم يتمّ احترام الـ21

بكثير مــن الــواقــع بسبب إج ــراء عدد
قليل جـ ًّدا من الفحوص في ثاني بلد
ً
اكتظاظا بالسكان في العالم.
أكثر

عائالتكم”.

ً
عاما إلى الوراء”.
بلدكم وعائالتكم 21

ويعتبر الــخــبــراء أن ه ــذا الــعــدد أقـ ّ
ـل

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“أحب البحرين وعلشانها باقعد في البيت”
الـــروح الوطنيـــة أغلـــى وأثمن مـــا عندنا وتحظـــى باألولويـــة ،باعتبارها

الركيزة األساسية التي تنطلق منها جهود بناء وتطوير وطننا العزيز في

كل المجاالت ،واليوم الوطن بأمس الحاجة إلى تكاتف الجهود ووحدة
الصـــف والعمـــل المشـــترك للمحافظـــة علـــى أمننا واســـتقرارنا وســـامة
الجميـــع ،وتـــم تحديـــد مســـارين أساســـيين من قبـــل الجهات الرســـمية
لبلـــوغ الهـــدف المنشـــود ،األول “االلتزام بالمكوث فـــي المنزل والخروج
فقـــط للحاجـــات المعيشـــية الضروريـــة ،وتجنـــب االختـــاط والتباعـــد

االجتماعي” ،والمســـار الثاني “االبتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومة من
الجهات الرســـمية فقط” ،كما هناك أيضا عدة قرارات أعلن عنها كإغالق
المحـــات التجاريـــة من  26مارس الجاري إلى  9أبريل القادم واالكتفاء

ال والحكومة والشعب جسد واحد ،إذا لم يقم عضو منه بواجبه اختلت
بقيـــة األجـــزاء فـــي ذلك الجســـد ،فعنـــي شـــخصيا أطلقت شـــعار “أحب
البحريـــن وعلشـــانها باقعـــد في البيت” ،وشـــاهدنا في وســـائل التواصل
االجتماعـــي الكثيـــر مـــن المواطنيـــن يحثـــون بعضهـــم علـــى البقـــاء في
المنازل عبر تســـجيل الفيديوهات أو وضع البوســـترات المعبرة ،أو نشر
فـــي حســـاباتهم الشـــخصية مســـتغلين عـــدد المتابعيـــن الذيـــن يصلون
لآلالف.
» »يمكننا القول إن المواطن البحريني قطع شوطا واسعا من الخطوات

بخدمة التوصيل فقط ،ومنع التجمعات ألكثر من خمســـة أشـــخاص في

الوضع الراهن يتطلب وعيا في التعامل ومســـؤولية وطنية يضطلع بها

وحسه الوطني العالي وتعاونه مع الجهات الرسمية واسع النطاق،

مع مختلف الظروف وكان ســـندا وعضيدا وأداة فاعلة لحكومته ،كيف

لكن نحن على يقين أن أهل البحرين مؤهلون بتماسكهم للنجاح.

المواطن قبل كل شـــيء ،وأثبت المواطن البحريني مهارته في التعامل

للتواصل17111483 :

التعليمـــات الطبية المعتمدة ،وســـاهم عدد مـــن الفنانين بحمالت توعية

الموفقة نحو الهدف ،ولديه القدرة الكبيرة على إحداث التغيير والنجاح

األماكن العامة.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
األربعاء  25مارس  - 2020غرة شعبان  - 1441العدد 4180

opinions@albiladpress.com

وهزيمة “فيروس كورونا” بوعيه وعزيمته والشراكة والتفاعل االجتماعي،
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خصوصا أن المرحلة القادمة هي األصعب وهي الفترة المليئة بالتطورات،

رانيا الحاطي

نقطة
العالم كما يجب أن يكون
يقـــال فـــي لهجة البدو قديما“ ،الولد أنمرع” ،أو باألصـــح مرع ،وتقال حين تظهر
علـــى الولد مظاهر الفســـاد والـــدالل الزائد حيث يغدو التحكم بـــه صعبا ،فإذا ما
انصـــاع إلـــى التهديد تداركوه قبل أن يجني على نفســـه بتضييـــق الخناق عليه
وإنزال عقوبات قاسية به حتى يستقيم ويعود إلى الصواب.
شـــهدت البشـــرية خالل العقود الماضية طفرات على جميع الصعد ،ساهمت في
ً
أيضا ساهمت في رفع مستوى اإلضرار بالعالم،
ارتفاع مستوى رفاهيتها ،ولكنها
حتـــى لـــم تعد تكتفـــي أبدا ،فمـــا كان من هذا العالـــم المجني عليـــه إال أن انقلب
عليهم علهم يتعلمون شـــيئا من الدروس فأرســـل عليهم وباء أقعد معظمهم في
منازلهم وأجبرهم أن يمرغوا أيديهم في اإليثانول لعلهم يســـتفيقون ،وبشـــيء
مـــن القســـوة أجبرهـــم علـــى أن يعيـــدوا النظـــر فـــي المعنـــى الحقيقـــي لحياتهم
وأولوياتهم .فأفراد البيت الواحد المتفرّقون ألزموا بأن يجتمعوا اآلن في بيت
واحـــد ،وربات البيوت “قرن فـــي بيوتهن“ كما أمرن ،لربما في هذه الفترة أدركن
حاجات أبنائهن الناقصة ،أو مصائب كانت على وشك الحدوث.
ً
أســـبابا حقيقية للخـــروج ،يقبع في منزله
أمـــا على مســـتوى الفرد؛ فمن ال يملك
ليالزم نفسه للمرة األولى ،وهذا الواقع يحمل بعدا مختلفا ،فما نختبره من فراغ
هذه األيام هو مقياس للقيمة الحقة ومعنى وجودنا ،ربما هي فرصة ليكتشـــف
الواحـــد فينا نفســـه في بعد مختلف بعيدا عمـــا كان يقضيه في اللهو والضجيج
والهـــرب ،فنحن في أوج حقيقتنا في الخفاء دون أن يراقبنا أحد ،أما ما نظهره
لآلخريـــن فهـــو ما فرضه علينـــا المجتمع ،لربما في هذه العزلـــة تتحلل منا بعض
المشاكل التي ال وجود لها باألساس وإنما هي نتاج عالقاتنا باآلخرين.
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

فـــي هذه األزمة أدركنا أهمية األطباء والعلمـــاء والباحثين البيولوجيين ،حيث
شـــغلتنا عن قيمـــة ما يقومون بـــه فقاعات السوشـــال ميديا ،وأصبحنـــا بانتظار
جهودهم للتوصل لعقار ،ولو أنهم استنفدوا كل الخزائن فيما يسعون إليه إلنقاذ
البشرية ما اعترضنا.
» »ما يحدث اآلن هو انقالب في الموازين ،أو بمعنى أصح إعادة األمور إلى

العالم يتضامن ويتغير

نصابها وحقيقتها الفضلى ،وباتت غريزة البقاء سيدة الموقف لتطيح

بكل الزخارف االجتماعية الزائفة ،والنفاق والدجل والتفاهة .ما نمر به كما

أظـــن أنـــه حان الوقـــت ألن نتأمل ســـاعتنا إلى أين تشـــير ...العالـــم ألول مرة

ً
وثقافيا؟
نحن بحاجة للتوقف والســـؤال ...هل نحن أصحاء ومعافون فكريًا

على رأســـه ،والحياة تتوقف في جميع الدول والشعوب تتكاتف ،بل الزعماء

كل الســـنين الماضية دون أن نتوقـــف ونتأمل الحياة وما تخبئ؟ كنا نظن أن

وخسائر .لقد جاء هذا الفايروس لينقذ العالم مما كاد يقتله ،فالموت هو

نوابـــا وعســـكريين يغزوهـــم الفايـــروس في عقر دارهـــم وهذا مغـــزى التغيير

أحياء فتلك المأساة الكبرى (نقطة)

يتغير إيقاعه بهذا الحجم والسرعة ،فمنذ القرنين الماضيين لم نر العالم يقف
ينسون غرورهم ويخشون على أنفسهم أكثر من مناصبهم ،ألول مرة تنفضح

الثقافات ويتعرى المستور ونرى الجميع يكشفون عن وجوههم وسط الخوف،
فتظهر اإلنسانية في جهة وتقفز األنانية مقابلها ،هناك من يسبق الجميع في
تخزيـــن المؤن ،وهناك مـــن يتبرع بصحته ويتطوع لخدمة غيره ،ســـباق بين

اإلنســـانية و”اإليثارية” ،ال أســـتغرب رؤية العالم يتغير ،وتتوقف الحياة لتبدأ
دورة جديدة مختلفة ،الحب الجسدي يفتر خشية اإلصابة ،والحب العاطفي

يزدهر خشـــية الفراق ،كل شيء تغير في هذا الوقت ،فلم تعد األولوية للمال

بل للصحة ،وال األولوية للسفر والسياحة بل للبيت والغرفة والحجر.

أال نحتـــاج لخلـــوة أو عزلـــة للتأمـــل بعد كل الهـــرج والمرج الذي عشـــنا خالله

أننا مازلنا بخير ،بل نحن في أتم الخير رغم كل ما يمر به العالم من آالم

الفقراء وحدهم من يصابون باألمراض الفيروسية حتى رأينا رؤساء ووزراء،

الموت؛ حقيقة واقعة ونهاية محتومة وقدر ال جدال فيه لكن أن نموت

الذي يشـــهده العالم والذي على إثره ســـتتغير الدول والشعوب ،انتظروا فقط
انقشـــاع هـــذه الغمامة الدولية وســـترون احتفـــاالت ومهرجانـــات وكرنفاالت

تعم الكرة األرضية ،ســـترون تغييرا في السياســـات بين الدول وعالقات بين
األصدقاء واألعداء ،وهذا ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية ،وليس بعي ًدا

أن تكون هذه هي الحرب العالمية الثالثة األخيرة في هذا القرن.

لســـنين ونحـــن نســـطر المقـــاالت والكتب واألشـــعار ،زمن طويل شـــاهدنا فيه

العالم فعال تغير فبين ليلة وضحاها لم يعد الكون هو نفسه قبل كورونا وبعد

المئات من األفالم واســـتمعنا لوابل من األغاني ،تصب في التعبير عن الحياة

ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانية ،روسيا تبعث مساعدات طبية ألوروبا،

دموع الحزن وعبرنا عن مشاعر ،غالبيتها سطحية وخاوية هي نتاج إيقاعات

كورونـــا ،يســـتحق هذا الوقت أن نطلـــق عليه زمن الكورونـــا! العالم يتضامن،

ألول مـــرة تتراجـــع العواطف الســـاخنة وتبرد وتشـــتعل العواطف اإلنســـانية،
ألول مـــرة يصـــاب الفقيـــر والغني بالخوف من مرض واحد ينتشـــر ،ألول مرة

تعلن حالة الطوارئ في جميع الدول ..ألول مرة ..ألول مرة.

أراه ،ليس حجراً أو عزالً ،بل هي الحياة كما يجب أن تكون ،والحمد الله

والحـــب والهجـــر ،رقصنـــا وغنينـــا وضحكنا وبكينا وســـخرنا وتنمرنا وســـكبنا

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

بعيدة عن التأمل ،وألجل الشـــهرة واألضـــواء هدرنا الوقت في خضم صخب

الحياة ،لم نتوقف لحظة لنسأل ...لنفهم ما معنى ما قدمناه حتى اآلن؟.
» »تنويرة :خروجك من السرب ضرورة إذا فقد السرب وجهته.

كورونا فقط
البد أن نكتب عن كورونا ،ألنه ال أحد يقرأ إال عن كورونا ،وال أحد يتحدث إال
عن كورونا ،ذلك الفيروس الذي فرض اإلقامة الجبرية على العالم كله وحول

مطارات العالم إلى السكون التام بعد الحركة والزحام ،هو ذلك الفيروس الذي

يدخل إلى جميع الدول دون تأشيرة أو جواز سفر.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســـون أصاب الشعب البريطاني بالرعب
بعـــد مقولتـــه المتشـــائمة وهو يحذرهـــم من فيـــروس كورونا ،حيـــث قال لهم

د .زهرة حرم

الكورونا ...صدمتنا الجماعية!

لتســـتعدوا لفقدان األحبة ،مقلدا ونســـتون تشرشـــل عندما تولى رئاسة وزراء
بريطانيـــا أثنـــاء الحرب العالمية الثانية ولم يجد مـــا يقوله للبريطانيين حينها

سوى جملة “ليس هناك ما أقدمه للمواطنين سوى العرق والدم والدموع”.

البد أن يتعاون العالم كله في هذه األوقات الحرجة ،فال مجال للصراع اليوم

وال مجال لتصفية الحسابات ،والبد أن يسابق العلماء الزمن إلنتاج عالج لهذا

هـــا هو العالم أجمع يتخبط! يقف مـــرة ،ويتعثر مرات عديدة! والحقيقة التي

وأخلينـــا الصيدليات مما ظنناه أو شـــاع أنه عـــاج أو وقاية! وأقفل الكثيرون

هذه المرحلة (الكورونية) التاريخية! هناك تخبط جماعي على مستوى دولي؛

منـــا أبوابهـــم على أنفســـهم؛ ليتابعوا آخر المســـتجدات ،التي حتـــى اليوم؛ لم
ُتخرجهم من حالة الصدمة.

تمنع الهجرة غير الشرعية لهذا الفيروس إلى بلدانهم المتقدمة.

فرصة القيادة ،والتالعب ،واإللهاء ،واإلغواء ،واإلغراء ،المصدوم مُ ستســـلم،

اإلمكانيـــات الكبيرة في كل شـــيء ،واليوم تغير الحـــال وأصبح الفيروس في

ال مراء فيها ،وال جدل :أن حالة من الفوضى والال نظام بدأت تشـــكل طبيعة
حيـــث الرؤية ضبابية ،والحلول االســـتعراضية – هنا وهناك  -غير نهائية ،وال

حاسمة! والطرف األضعف – كالعادة ،وعبر تاريخ سحيق – هو الشعوب!
ً
ً
طرفا فيهـــا! خبرٌ يُ ـــذاع عن منطقة
بعيدة عنـــا ،وأننا لســـنا
كنـــا جميعً ـــا نظنهـــا
بعيـــدة؛ لكارثـــة بيولوجية ،وتنتهي هنـــاك ،فإذا بنا ُنصدم بهـــا ،تقترب منا؛ بل
ً
تصيـــب أفـــرا ًدا قريبين إلينا ،وهكذا نصبـــح – على حين ُ
طرفا
غرةٍ من أمرنا -
فـــي الكارثة ،غير أننا الطرف المذهول ،المتفاجئ ،والال مســـتوعب ،فالحدث

غير مفهوم ،بالنسبة إلينا ،على الرغم من كثرة التحليالت ،والتأويالت؛ فنحن
والعالم كله ،نعيش مرحلة الصدمة!

َّ
ليستل كثيرا من األرواح ،في أكثر من بقعة
نحن مصدومون! فالموت تفشى
ِّ
يُ
المخوفون – على مستوى القادة لبلدان عظمى – بشروننا
من العالم ،وها هم

بأنـــه قـــادم ،فانتظروه ،وشـــكرا للعولمة؛ والقرية الواحدة ،التـــي علمتنا (اِلحق
فكان أن نســـينا كل شـــيء ،ولحقنا مشـــارب ومـــآكل (بطوننا)،
علـــى روحـــك)؛
َ

مصدومـــون ،والمصـــدوم ال يفكـــر ،بل يتـــرك لآلخرين – وهللا أعلـــم مَ ْن هم– ،

مُ نقاد ،سهل التحريك ،غير أنه يستوعب شي ًئا واح ًدا فقط ،هو أن يكون أو ال

يكـــون ،وأن بقـــاءه على المحك! فأينما أدَرْ ته – ال يهم – أدِ ُ
ره واحفظ وجوده،
المصدوم مســـلوب الحرية ،وهويته الوحيدة هي نبض قلبه ،وحركة تنفســـه،
وبصورة مختصرة :استمرار بقائه اآلدمي ،كيف ،ومتى ،وأين!؟ هذه متروكة
لـ (اآلخرين)!
» »ليست هناك إجابة شافية ،أو توضيح لماهية ما يحصل حولنا؛ فأقطاب العالم
المتحضرة ،ال تقول شيئا أكثر من :الزم مكانك! وهذه فرضيات الموضوع:

تتصارع ،وتتضارب ،وال تكاد تلتقي ،فكيف نخرج من حالة الصدمة ،ونتجاوزها،

إلى الوعي بها ،ومن ثم؛ التحكم الحقيقي في حيثياتها ،الواقع أن هذه (الكورونا)

تحمل أكثر من عالمة تعجب.

الفيروس اللعين ،والبد أن يقدم هذا العالج للفقراء قبل األغنياء ،فال فرق هنا

بين شـــمال وجنوب ألن أهل الشمال ليس بمقدورهم أن يقيموا حواجز عالية
باألمـــس كان الفيـــروس فـــي الصيـــن يهز كيـــان هـــذا التنين الرهيـــب صاحب

أوروبا وأميركا يضرب بكل قوة.

» »الحكومات العربية تنفذ خططا ممتازة لمحاصرة هذا الفيروس ،خصوصا
في دول الخليج العربي ،ويبقى أن تكون الجماهير على مستوى هذه
اللحظة الخطيرة ،فالبد من الخوف على النفس وعلى الغير والبد من
االلتزام بدقة ببرامج الحماية الشخصية واالبتعاد عن الزحام ،خصوصا
أن فتاوى كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أعفت الجميع من
الصالة في المساجد وألغت الجمعة والجماعة .وبجانب هذا البد لنا كشعوب
إسالمية أن نستحضر مخزوننا الروحي واإليماني دون تواكل أو استهتار
لنتخلص من الهلع الذي يسيطر على الكثيرين ،فالله خير حافظا وهو أرحم
الراحمين.

ناصر بن حمد يوجه االتحاد الملكي لتوزيع جوائز سباق القدرة

بتوجيهــات مــن ســموه تقديــرا واعتــزازا لدور اإلســطبالت

وجــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب مستشــار

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري
لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد
آل خليفــة ،االتحــاد الملكــي بتوزيــع جوائــز ســباق ســموه للقــدرة ،والذي

كان مــن المقــرر إقامته الجمعة  27مارس الجاري على اإلســطبالت التي
شاركت في سباقات هذا الموسم.
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وكان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد
آل خليفة قد وجـــه االتحاد الملكي
للفروســـية وســـباقات القدرة بإلغاء
ســـباق ســـموه للقدرة لهذا الموســـم
وبذلـــك أنهـــى االتحـــاد الملكـــي

للفروسية وسباقات القدرة موسمه

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

الرياضي .2019/2020

وتأتي توجيهات سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفـــة بتوزيع الجوائز
على اإلســـطبالت تقديـــرا واعتزازا

من سموه بالدور الكبير الذي قامت
بـــه االســـطبالت فـــي إثراء مســـيرة

ربما “األرباح” شغلتهم عن “األرواح”!
كــم كان يحتــاج مــن الوقــت رئيس اللجنــة األولمبية الدولية الســيد توماس
بــاخ ليحــدد مصيــر دورة األلعــاب األولمبية المقرر إقامتها فــي اليابان خالل
يوليو المقبل وسط تفشي فيروس كورونا في العالم؟
ومــاذا كان ينتظــر رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم “فيفا” الســيد جياني
إنفانتينــو ،قبــل أن يعلــن عن حملــة جمع التبرعات لمســاعدة منظمة الصحة
العالمية في مكافحة مكافحة كورونا بمساعدة عدد من الالعبين واألندية؟
ماذا يعني غياب أبرز المسؤولين الرياضيين في العالم ،عن الدور الضروري
الــذي كان يتوجــب أن يقومــوا بــه؛ للمســاهمة فــي مكافحــة تفشــي الوبــاء،
بــدل انتظــار أن تكــون كرة القدم ســببا في كارثة إيطاليا وإنجلترا وإســبانيا
وانتقال العدوى بين الالعبين والجماهير!
ويبــدو أن العديــد من المســؤولين الرياضيين تعاملوا مــع الموضوع بطريقة
تجاريــة بحتــة ،وكان همهــم األول واألخيــر حفــظ الخســائر الماديــة التــي
يترتب عليها تعطيل المنافســات الرياضية ،ولم يستشــعروا أن أزمة كورونا
أكبر من أن يتم التحايل عليها بهذا الشكل الساذج!
كندا أول من رفضت المشاركة في اولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها
وتبعتهــا دول أخــرى ،وهنا بدأ يتشــكل الضغط على األولمبيــة الدولية ،فيما
دفع االتحاد اآلســيوي نظيره الفيفا دفعا التخاذ قرار تأجيل تصفيات كأس
العالم في قارة آسيا حتى إشعار آخر.
ولــو غابــت هــذه التحــركات لما ولــد قرار من الفيفــا أو من اللجنــة األولمبية،
ذلــك أن المســؤولين فــي هاتيــن المنظمتيــن الرياضيتيــن المرموقتيــن ،ربما
يفكران بعقلية رجل األعمال المنشغل بأرقام األرباح ،وليس األرواح!

القـــدرة البحرينيـــة عبـــر مشـــاركتها

الفاعلـــة في ســـباقات هذا الموســـم

وحرصهـــا الموصول علـــى التنافس
الحقيقـــي علـــى البطـــوالت والعمل
علـــى تطويـــر منظومتهـــا اإلداريـــة
والفنيـــة؛ األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي

اإلسطبالت والفرسان
يشيدون ويعبرون عن
شكرهم وتقديرهم
لمبادرة سموه
الطريـــق أمـــام اإلســـطبالت لبنـــاء

خططهـــا وإســـتراتيجيتها للموســـم
الرياضـــي بصـــورة أفضـــل وتلبيـــة

احتياجاتها المختلفة.

ومـــن جانبهـــا ،أعربـــت اإلســـطبالت

عن شـــكرها وتقديرها لسمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى

مبادراتـــه المتميـــزة تجـــاه رياضـــة

القـــدرة وتوجيهـــات ســـموه بتوزيع

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الجوائـــز علـــى اإلســـطبالت؛ األمـــر

فـــي مجـــاالت تطويـــر الجوانـــب

الـــذي يؤكـــد حـــرص ســـموه علـــى

اإلدارية والفنية لإلسطبالت.

الوقـــوف إلـــى جانـــب اإلســـطبالت

وبين المالك أن مبادرة سمو الشيخ

المحليـــة فـــي مســـيرتها نحـــو

ناصر بن حمد آل خليفة ســـيعملون

المشـــاركة فـــي االرتقـــاء برياضـــة

علـــى تســـخيرها؛ مـــن أجـــل تطوير

القـــدرة البحرينيـــة ،مشـــيرين إلـــى

الجوانـــب الفنيـــة فـــي اإلســـطبالت

أن هـــذه المبـــادرة ليســـت غريبـــة

وتلبيـــة

والعمـــل

علـــى ســـموه الـــذي دائمـــا مـــا عـــود

علـــى تجهيـــز احتياجاتها للموســـم

اإلســـطبالت على مبادراتـــه الرائدة

الرياضي المقبل كافة.

إخراج موســـم القدرة بحلة متميزة
ســـاهم فـــي تأكيـــد التطـــور الكبيـــر

الذي باتت تعيشه القدرة البحرينية
وتحقيقها إنجازات كبيرة.

ومن المؤكد أن مبادرة سمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بتوزيع
جوائـــز ســـباق ســـموه للقـــدرة على

اإلسطبالت ســـتكون لها انعكاسات

إيجابية على اإلسطبالت من خالل
عملهـــا الفنـــي للتحضيـــر للموســـم

الرياضـــي المقبـــل والعمـــل علـــى

تطويـــر كوادرهـــا اإلداريـــة والفنية

والفرســـان؛ من أجل المســـاهمة في
تطويـــر رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة
وتحقيقهـــا للمزيـــد مـــن النجاحـــات

علـــى المســـتوى الفنـــي واالرتقـــاء

باللعبة ،كما أن هذه المبادرة ستمهد

من سباقات القدرة

الرياضة لم ُتهزم أمام فيروس “كورونا”

تدريـــب دولـــي يقـــوده الســـاوي ميثـــم جميـــل بصحبـــة أبنـــاء الشـــيخ

انطالق دورة المستوى الثاني للمدربين
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

بدأت األكاديميـــة األولمبية التابعة
للجنـــة األولمبية تطبيق اســـتخدام
نظـــام التعلـــم اإللكترونـــي عن بعد،

علي مجيد

فـــي إطار حرصهـــا لمواصلة تقديم

علــى رغــم تعليــق األنشــطة الرياضيــة فــي مملكــة البحريــن واإلجــراءات االحترازيــة

الخدمـــات التعليميـــة للدارســـين،

يرفعــوا الرايــة البيضــاء لهذا األمر ،بــل اجتمعوا وواصلوا العطــاء البدني بالتدريبات

وورش العمل والندوات التي تعنى

باألمـــس اســـتعرضنا جهود نجـــم منتخبنا

وأضـــاف جميل أن التدريبـــات التي يقوم

تنفيذا للخطة الســـنوية لألكاديمية

صفوف القادسية السعودي ،واليوم نسلط

تحفاظ على اللياقة والمرونة لكافة أنحاء

للحفاظ على سالمة الجميع بسبب فيروس كورونا ،إال أن الرياضيين لم ينهزموا ولم

التـــي تتضمـــن حزمة مـــن الدورات

المنزلية وفق القوانين المتاحة لتأدية ذلك.

بتطويـــر الكـــوادر الفنيـــة واإلدارية

لكرة القدم مهـــدي حميدان المحترف في

لكرتي السلة بالنادي
الضوء على الدوليين
ّ

األهلي ميثم جميل والقدم جاســـم الشيخ
وأخيـــه األكبـــر حســـن ،حيـــث قـــال ميثـــم

جميـــل في تصريح لـ “البالد ســـبورت” إنه

بـــدأ التدريبات المنزلية فـــرادا منذ إيقاف
األنشـــطة بناديـــه ،ثـــم انخـــرط معـــه أبناء

خالـــه ليلتحق بهم حســـن الشـــيخ بشـــكل

تدريجـــي إلى أن اكتمـــل عددهم القانوني

“الخماسي” بانضمام جاسم الشيخ.

األولمبية.

بهـــا هي “ ،”meta fit -meta powerوالتي

ومع انطالق دورة المستوى الثاني
ضمـــن البرنامج الوطنـــي للمدربين

الجســـم ،وتمرينـــات خفيفـــة وبســـيطة ال

والتـــي انطلقت يوم األحد الماضي

تحتاج األوزان الثقيلة ،مبينا أن الحصص
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التدريبيـــة تشـــمل أيضـــا اللعـــب بالكـــرة

ســـواء كانت الســـلة أو القـــدم وذلك كنوع

ميثم جميل

جاسم الشيخ

يبقي نفســـه قريبا من
مهمـــة لالعـــب؛ لكي
ّ

الرياضـــي عموما داخل البحرين وخارجها
أصبـــح مجمـــ ًدا ،وصـــار الوقـــت بالنســـبة

مزاولـــة التدريبـــات المنزليـــة بمختلـــف
أشـــكالها وأنواعهـــا؛ لكـــي يحافظـــوا علـــى

وأشـــار ميثـــم جميـــل إلـــى أن الوضـــع

البد من اســـتغالله بالشـــكل اإليجابي عبر

ممارسته في النادي.

مـــن التغييـــر وخصوصـــا أن هـــذه النقطـــة

معشوقته وال يفقد حساسيتها مهما كانت
الظروف.

لهـــم كرياضييـــن كبيـــرا وطويـــا ،وعليـــه

الجانب البدني واللياقي كما اعتادوا على

يفعل نظام العمل عن بعد
“اتحاد الكرة”
ّ

عــلــي بـــن خــلــيــفــة :تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات الــلــجــنــة التنسيقية

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

ً
تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول
ً
وتماشــيا مع اإلجــراءات االحترازيــة لفيروس
لرئيــس مجلــس الــوزراء،

“كورونــا” الصــادرة مــن الجهــات المختصــة ،وجــه رئيــس مجلــس إدارة

إلــى تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد فــي العمــل اإلداري باالتحــاد؛ حرصــا

الشيخ علي بن خليفة

وفي هذا اإلطار ،أكد رئيس مجلس

تفشـــي فيـــروس “كورونـــا” ،مشـــيرا

الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمد

الموظفيـــن والمراجعيـــن .وقـــال إن

توجيـــه األمانـــة العامـــة باالتحـــاد

الصـــادرة بخصـــوص الوقايـــة مـــن

إلـــى حـــرص االتحـــاد علـــى ســـامة

االحترازيـــة مـــن الفيـــروس ،إذ تـــم

مجلـــس إدارة االتحـــاد أقـــر تطبيق

إلعداد القوائم المناســـبة للعمل في
ً
وفقا لما
االتحـــاد أو العمـــل المنزلي،

العمـــل عـــن بعـــد وبمـــا يضمن ســـير

العمليـــة اإلداريـــة بالشـــكل التـــام،

متكامـــل (التصويـــر المرئـــي) عـــن

طريق ( )on lineســـواء باســـتخدام

أجهزة الحاســـوب أو الهاتف الذكي
أو اآليبـــاد أو أي جهـــاز لوحـــي آخر

للدارســـين .وأكد رئيس األكاديمية
األولمبية نبيـــل طه ،نجاح التجربة
التـــي جـــاء تطبيقهـــا بنـــاء علـــى

توجيهـــات األميـــن العـــام للجنـــة

األولمبيـــة محمد النصف الســـتمرار
برامـــج األكاديميـــة األولمبيـــة بعـــد
التوقـــف التـــي طالهـــا فـــي الفتـــرة

الماضية ،كإجراء احترازي بســـبب

وأشـــاد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن

يقـــوم بـــه فريـــق البحرين مـــن عمل

الثانـــي ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي

مشـــيرا إلى أن الجميع مسؤول في

اليـــوم ،األولى منذ الســـاعة  9لغاية

أحمـــد آل خليفة بالدور الكبير الذي

وذكـــر طـــه أن دورة المســـتوى

مســـتمر لمحاربة فيروس “كورونا”،

للمدربيـــن تقـــام علـــى فترتيـــن في

 11صباحـــا والثانيـــة منـــذ  8حتـــى
 10مســـاء ،ويشـــارك فـــي الـــدورة
 28دارســـا مـــن بينهـــم عـــدد مـــن

المشاركين كمستمعين من المملكة
العربية الســـعودية ودولـــة الكويت
الشـــقيقة ،فيما تم توزيع كراســـات
المنهـــج الدراســـي علـــى الدارســـين

لتتـــم متابعـــة العمـــل مـــن قبلهـــم

بصورة أفضل.

وتتضمـــن محـــاور دورة المســـتوى

الثانـــي للمدربيـــن كال من :موضوع

رياضة خالية من النزاعات (أ .عادل
العصفور) ،إعداد البرنامج الرياضي

األساسي (أ .محسن الغانم) ،رياضة
خاليـــة مـــن المنشـــطات (أ .عبدهللا
الدخيـــل) والمهـــارات الذهنيـــة

األساسية (د .نبيل طه).

وقـــال إن مجلـــس إدارة االتحـــاد

إضافـــة إلـــى تطبيـــق التعليمـــات

آل خليفـــة ،أن قـــرار العمـــل عـــن
ً
توافقـــا مـــع التوجيهات
بعـــد يأتـــي

)soft teams؛ لخلـــق صف دراســـي

اللجنة األولمبية
طبقت تجربة
التعلم اإللكتروني
المرئي بنجاح

لتجاوز آثار الفيروس.

التواصل عن بعد في كافة مراسالته مع األندية األعضاء والجهات ذات
تقليص فترات تواجد الموظفين باالتحاد بما يحد من التجمعات.

األولمبية اســ�تخدام نظام( )�Micro

نبيل طه

علـــى أهميـــة الوعـــي المجتمعـــي

على ســامة الموظفين والعاملين والمراجعين ،إذ دشــن االتحاد تطبيق

العالقة ،باالعتماد على البريد اإللكتروني أو االتصاالت الهاتفية ،كما تم

مـــارس الجـــاري ،بـــدأت األكاديمية

فايروس كورونا (كوفيد .)-19

جزءا من الحـــل للقضاء على
ً
كونـــه
تفشـــي هذا الوباء العالمي ،مشـــدداَ

االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة،

إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم

االحتياجـــات،

تقتضيه المصلحة العامة.

البحرينـــي لكـــرة القدم يدعـــم كافة
ً
انطالقا من مبادئ
الجهود الوطنية؛
الشـــراكة المجتمعيـــة ،الحتـــواء
ومنـــع انتشـــار الفيـــروس ،وضمـــان

سالمة الجميع في مملكة البحرين.
ويمكن لجميـــع الجهات التي ترغب

في مراســـلة االتحـــاد التواصل عبر

البريد اإللكتروني (.)info@bfa.bh

جانب من الدروس عن بعد

تــأجيـــــل أولمبيـــــاد طــــوكــيــــــو 2020
الحديثة الذي يمتد عبر  124عاما التي

كووورة

أعلنـــت اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة
واللجنـــة المنظمـــة لـــدورة األلعـــاب

األولمبية (طوكيو  )2020أمس الثالثاء
تأجيـــل فعاليات هذه النســـخة رســـميا
لمـــدة عـــام ،لتقـــام فـــي  2021بســـبب

تفشـــي فيروس “كورونا” المستجد في
أماكن عدة بالعالم.

وهذه هي المرة األولى منذ  1944التي

يتـــم فيها دورة أولمبيـــة ،كما أنها المرة
األولـــى في تاريـــخ الـــدورات األولمبية

ترحيلها إلى

يتم فيها تأجيل دورة مقررة بالفعل.

آبي ،قبل قليل ،إن األلماني توماس باخ

رئيس اللجنة األولمبية الدولية “وافق”

وشـــهد تاريخ األولمبياد مـــن قبل عدم

العام المقبل

علـــى تأجيـــل أولمبيـــاد طوكيـــو 2020

الحربين العالميـــة األولى والثانية على

ضمانا لسالمة
ً

تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

إقامـــة نســـختي  1916و 1940بســـبب

الترتيب.

المشاركين

وأوضـــح بيان اللجنة األولمبية الدولية
أن األولمبياد ســـيقام بعد انتهاء ،2020

لمدة عـــام واحد؛ بســـبب المخاوف من

وأوضح آبي للصحفيين أمس الثالثاء
أنـــه طلب خالل مباحثاتـــه الهاتفية مع

بـــاخ ،أمس ،تأجيل األولمبياد لمدة عام

ولكن لن يتجاوز صيف .2021

وأضـــاف أن الهـــدف مـــن التأجيـــل هـــو

وجميـــع المشـــاركين فـــي األلعـــاب

واحد ،فقط إذا قررت اللجنة األولمبية

وقـــال رئيس الـــوزراء الياباني شـــينزو

فيروس كورونا الوبائي.

األولمبية والمجتمع الدولي.

حمايـــة صحـــة وســـامة الرياضييـــن

الدوليـــة تأجيـــل هذه النســـخة بســـبب
شينزو آبي
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أستاذ التربية الرياضية علي صليبيخ في ذمة اهلل

بــــــرع بـــتـــخـــصـــص عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــريــــاضــــي بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن
حسن علي

فقدت األسرة الرياضية وكلية التربية
الرياضيـــة والعـــاج الطبيعي بجامعة
البحرين األستاذ المساعد بعلم النفس
الرياضي بقسم التربية الرياضية علي
يوســـف صليبيخ ،الذي وافتـــه المنية
الثالثاء بعد صراع مع المرض.
وعانـــي صليبيـــخ مـــن ورم ســـرطاني
اكتشـــفه األطبـــاء فـــي جـــدار البطـــن،
ثم خضع لعملية جراحية الســـتئصال
الـــورم فـــي ألمانيـــا بشـــهر نوفمبـــر
الماضـــي ،وتعـــرض صليبيـــخ إلـــى
مضاعفات صحية في الفترة األخيرة
ليفارق الحياة إلى مثواه األخير.
ويعتبـــر علـــي صليبيـــخ مـــن أبـــرز

علي صليبيخ

صليبيخ متسلما جائزة ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي

األكاديمييـــن والباحثيـــن فـــي كليـــة

الرياضـــي ،وقـــد حصـــل صليبيخ على

وله العديد من المشاركات التلفزيونية

والراحـــل حاصـــل علـــى دكتـــوراه

جمعيـــة أميـــركا الشـــمالية لعلـــم نفس

مبنـــى نتنـــاول فيـــه أطـــراف العلـــم،

بجامعـــة البحريـــن ،ولـــه عـــدة أبحاث

فـــي المجـــال الرياضي بفئـــة البحوث

برنامج الملعب الذي يعرض على قناة

مـــن جامعة االســـكندرية بمصـــر العام

الراحـــل في إحـــدى تغريداتـــه تعبيرا

والطمـــوح بالحب ..أن تكون فردا من

تخصصـــه وتحديـــدا علـــم النفـــس

األولمبية البحرينيـــة في مايو ،2018

التربيـــة الرياضيـــة والعـــاج الطبيعي

جائزة ناصـــر بن حمد للبحـــث العلمي

ودراســـات وأطروحـــات فـــي مجـــال

المتميـــزة التي تشـــرف عليهـــا اللجنة

في عدد من البرامج المحلية من بينها
البحريـــن الرياضيـــة وكتابـــة األعمدة

في عدد من الصحف المحلية.

الفلســـفة فـــي علـــم نفـــس الرياضـــة

 ،2011وهـــو عضو اتحـــاد علم النفس
الرياضـــي التطبيقـــي ( )AASPوعضو

الرياضـــة واألنشـــطة البدنيـــة .ويقول
عـــن حبـــه لمهنتـــه وهـــو يضـــع صورة
لمبنـــى الكلية “هذا المكان ليس مجرد

أدركت أنني في مكان مليء بالشغف
أفـــراد أســـرة التربيـــة الرياضيـــة هـــذا

بحد ذاته شيء عظيم”.

مــوســـم استثنـــائـــي للمحـــرق بقيـــادة بـاكيتــا
هـــــل تـــتـــكـــلـــل الــــجــــهــــود بـــالـــتـــتـــويـــج بـــــاأللـــــقـــــاب الــــكــــرويــــة؟
أحمد مهدي

يقـــدم الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بنادي

اســـتثنائيا فـــي الموســـم
المحـــرق أداءً
ً

الرياضـــي الجـــاري ،2020 - 2019

خصوصا مـــع وصول الفريـــق إلى نهائي

كأس جاللة الملك الذي سيجمعه بالحد،
ونهائـــي كأس االتحـــاد الـــذي ســـيجمعه
ً
وصيفـــا
بالبســـيتين ،عـــاوة علـــى كونـــه

في ترتيـــب دوري ناصر بن حمد الممتاز
خلف الحد المتصدر برصيد نقطتين.
ولعلـــه مـــن النـــادر جـــ ًدا (علـــى األقل في
الســـنوات األخيـــرة) ،مشـــاهدة المحـــرق
فـــي أكثـــر مـــن نهائـــي ،ومنافـــس علـــى

كافـــة البطوالت المحليـــة ،بما فيها كأس
االتحـــاد ،التـــي لـــم تكـــن فـــي حســـابات

واهتمامـــات النـــادي العريـــق ،خصوصـــا

علـــى مســـتوى المواســـم الماضيـــة ،التي

كان يـــودع فيهـــا المنافســـات مبكرا دون

أن يتواجـــد فـــي األدوار النهائية ،إ ذ
تعتبـــر

البطولـــة

“تنشـــيطية”؛ كونهـــا
تلعـــب فـــي أيـــام

“الفيفـــا” ،وتشـــهد

مشاركة الالعبين
الشباب بكثرة.

والمحرق الذي

فرحة محرقاوية مع جماهير النادي بعد إحدى المباريات

فريق المحرق

من مباريات المحرق في دوري ناصر بن حمد الممتاز

غاب في الموسم الماضي 2019 - 2018

إضافـــة إلـــى الوصول إلـــى النهائي كأس

ويبـــرز فـــي صفـــوف المحـــرق العبيـــن

الشباب في فترة االنتقاالت الشتوية.

خصوصـــا فـــي المباريـــات التـــي أقيمـــت

عـــن نهائـــي كأس الملـــك ،إضافـــة إلـــى

االتحاد ،عالوة علـــى كون الفريق يحتل

محلييـــن أمثـــال قائـــد الفريـــق وحامـــي

لغـــة األرقـــام تقـــول إن المحرق خســـر 7

علـــى اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد آل

احتاللـــه المركز الثالث في ســـلم ترتيب

المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري.

العريـــن الحـــارس ســـيد محمـــد جعفـــر،

نقـــاط جراء خســـارة مـــن المتصدر الحد

دوري ناصـــر بن حمد الممتـــاز ،عاد بقوة

والتعاقدات المميزة التي قامت بها إدارة

وليـــد الحيـــام ،محمـــد البنـــاء ،محمـــد

( ،)4-1وتعادل ســـلبي مع الرفاع الشرقي

خليفة ،إذ سجلت الجماهير المحرقاوية
حضورًا ممي ًزا ،بينت فيه وقفتها الدائمة

هذا الموســـم ،خصوصا بعـــد التعاقد مع

نادي المحرق ساهمت في تعزيز صفوف

الحردان ،إســـماعيل عبداللطيف وجمال

وإيجابـــي مع الرفاع ،فيما عدا ذلك ،فإن

مع “الذيب” .وال شـــك أن استمرار األداء

المـــدرب البرازيلـــي الشـــهير ماركـــوس

الفريـــق األحمـــر ،الـــذي يمتلـــك صفيـــن

راشـــد ،إضافة إلى التألـــق الكبير لنجمي

طريـــق المحـــرق فـــي الـــدوري كان فـــي

التصاعـــدي للمحـــرق ســـاهم فـــي كونـــه

باكيتـــا ،الـــذي أحـــدث نقلـــة نوعيـــة على

مـــن الالعبيـــن ســـواء داخل المســـتطيل

خـــط المقدمة تياغـــو وإيفرتـــون اللذين

مســـار االنتصارات ،عالوة على المشـــوار

مســـتوى الشـــكل الفنـــي للفريـــق ،وهو

األخضـــر أو على المدرجـــات ،إضافة إلى

شـــكال عالمة بارزة فـــي الهجوم بقوتهما

الناجـــح فـــي مســـابقة كأس الملك (أغلى

منافســـا علـــى األلقـــاب المحليـــة الثالثة
ً

مـــا ظهـــر تدريجيا علـــى أداء المحرق

تجديـــد الثقة بالعناصر البـــارزة ،جميعها

التهديفيـــة والمهاريـــة ،عـــاوة علـــى

الكـــؤوس) ،وكأس االتحـــاد اللتيـــن بلـــغ

حاليا؛ بسبب
للموسم الذي طاله اإليقاف
ً

فيروس “كورونا” ،لكنه بالتأكيد سيكون

الذي وصل باستحقاق كبير إلى نهائي

أمـــور أدت لظهـــور المحرق بشـــكل قوي

الالعبيـــن المحترفيـــن كالعـــب الوســـط

فيهما المباراة النهائية.

عالمـــة قوية بعـــد االســـتئناف ،وحاصال

كأس الملـــك بتخطيـــه المنامـــة فـــي

في الموســـم الحالي بعد مرور  11جولة

تياغو ريال أحـــد أفضل المحترفين هذا

وكعادتـــه ،فـــإن المحرق حظـــي بمؤازرة

لفرصـــة التتويج بـ  3ألقـــاب لن تكون إذا

على دوري ناصر بن حمد الممتاز.

الموسم ،وبرنس القادم من صفوف نادي

جماهيريـــة واســـعة فـــي هـــذا الموســـم،

حصلت محل صدفة.

نصـــف النهائـــي عبر الفوز ذهابًـــا وإيابًا،

تياغو وإيفرتون قوة كبيرة في خط المقدمة للمحرق

محمد الحردان نجم الوسط في المحرق

تياغو ريال أحد أبرز المحترفين هذا الموسم

هذه الصفحة برعاية

“األهلي المتحد” يقدم بطاقة إيداع لعمالئه من الشركات

ال حــد أقصــى للمبالــغ النقديــة عبــر أجهــزة الصــراف

يوفر البنك األهلـــي المتحد بطاقة

اآللـــي المختـــارة من البنـــك األهلي

إيـــداع لعمالئـــه مـــن الشـــركات

المتحد.

مـــع هـــذه البطاقـــة ،التـــي ســـتتيح

وليتمكن العميـــل من إيداع المبالغ

لموظفي الشركات القيام بعمليات

النقديـــة التي تصل إلى  120ورقة

اإليـــداع دون الحاجة لزيارة فروع

نقديـــة فـــي العملية الواحـــدة ،قام

البنـــك ،وذلـــك من منطلق تســـهيل

البنـــك بوضـــع أجهزة خاصـــة تقبل

العمليات المصرفية.

الرئيســـي في السيف .ال يوجد حد
أقصـــى للمبالـــغ النقديـــة المودعـــة
وكإجـــراء أمنـــي احتـــرازي ،فـــإن

النقـــدي وهكـــذا ســـيكون علـــى

ويحتاج الموظـــف فقط إلى زيارة

المتحد هي مخصصة فقط إليداع

هكذا ستتمكن الشركات من إيداع

قِ َبل البنك األهلـــي المتحد وإيداع

يســـتطيع االطالع على الرصيد أو

أموالهـــم مباشـــرة فـــي حســـاب

الشركة.

أجهزة الصراف اآللي المختارة من

األموال بشـــكل فوري في حســـاب
الشـــركة ،فـــا حاجة لالنتظـــار في
الطابـــور أو التقيـــد بأوقـــات العمل

الرسمي.

بطاقـــة اإليـــداع من البنـــك األهلي

األمـــوال ،إذ إن حامـــل البطاقـــة ال

السحب.

وإن صاحـــب الحســـاب المشـــت ِرك
القصيـــرة

بتنبيهـــات الرســـائل
ً
تنبيهـــا بشـــأن اإليـــداع
ســـيتلقى

اإليداع الكبيرة.
الصراف اآللـــي المخصصة ،يُ رجى

ســـاعات الـــدوام الرســـمي ،إذ إن

زيـــارة “موقعنـــا اإللكترونـــي أو

حامـــل البطاقة ليس عليه االنتظار

االتصال على الرقم)17221999( :

إلى اليوم التالي إليداع األموال أو

أو التواصـــل مـــع مديـــر العالقـــات

الحضور شـــخصيا في الفروع ،إنما
عليه فقـــط زيارة أجهـــزة الصراف

المصرفية الخاص بكم”.

“روتاري المنامة” يحتفل باعتماد وتكريم طلبة

عبــر محاضــرة تهــدف لتثقيــف الطــاب والموظفيــن

(كوفيــد ،)-19وشــملت المناقشــات االمتثــال لتوصيــات منظمــة

الصحــة العالميــة ووزارة الصحة البحرينية للســيطرة على انتشــار

الفيروس ،وأصول الفيروس وفروقاته الدقيقة.
وتحدث استشاري األمراض المعدية

ً
مناقشـــا
فـــي الحـــرم الجامعـــي،

ولجنـــة مكافحـــة العـــدوى للخدمات

(كوفيد – )-19متى وكيف سينتهي”.

الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري،

واألســـتاذ االكلينيكي المساعد ورائد
علـــم األحيـــاء الدقيقة فـــي الجامعة
منـــاف القحطانـــي ،إلـــى الحضـــور

وتنـــاول القحطانـــي فـــي خطابـــه

العوامـــل الكامنـــة وراء تهديـــدات

األمـــراض المعدية مثل (كوفيد،)-19
بمـــا في ذلـــك الضغوطات الســـكانية

والعولمـــة

ومعالجـــة

األغذيـــة

وتوزيعهـــا ،وقـــدم خريطـــة عالميـــة

“روتـــاري المنامة” ونـــادي “اإلنتراكت”،

فيروس (كوفيد )-19وعوامل الخطر

إضافـــة إلـــى أوليـــاء أمـــور الطلبـــة،

السريرية والوبائية التي يستخدمها

والهيئتيـــن اإلداريـــة والتدريســـية في

األطباء في تقييم وعالج المرض.

“مدرسة البحرين”.

وتناول جـــزءا كبيرا مـــن المحاضرة

وقامـــت مديـــرة الجيـــل الجديد مروة
رحيمـــي بتنظيـــم وإدارة الحفـــل

المجتمع.

لمعالجة التهديدات الفيروسية ،التي

الهادف إلى تشجيع الشباب ألخذ دور
فاعـــل فـــي المجتمع ،وذلـــك من خالل

والمشـــاريع المجتمعيـــة التي قـــام بها

متعـــددة التخصصـــات ،وخوارزميـــة

والخدمات المجتمعية.

“تتواصل جهودنا لتقديم حلول مبتكرة
تدعـــم التعامـــات المالية بيـــن المتاجر
والمشـــترين بوســـائل دفـــع مصممـــة
لتواكـــب تطلعـــات الجمهـــور .ســـيضمن

ســـباق الدواثلون الخيري ،والمبادرات
المتعلقـــة بمرض الســـكري ،والتبرعات
الخاصـــة بمكافحـــة وتحســـين حيـــاة

على أهميـــة تحضير وتهيئة الشـــباب؛

مرضى الســـكلر ،والعديد من األنشطة

ليكـــون لهـــم دور فاعـــل فـــي المجتمع،

والمبادرات األخرى.

فوزي كانو يتكفل ببناء مسجد وصالة

فـــي “ديـــــار الــمــحــرق” الــواقــعــة شــمــال الــبــحــريــن

وصالـــة متعـــددة األغـــراض فـــي “ديـــار
المحـــرق” الواقعـــة فـــي شـــمال البحرين،
فـــي إطـــار حرصـــه علـــى تبني المشـــاريع

حاليا.
تحتضن أكثر من  150متجرًا
ً

في شركة “بنفت” عبدالواحد الجناحي

النـــادي مؤخـــرًا التـــي تشـــتمل علـــى

فوزي أحمد كانو ،عن تكفله ببناء مسجد

وســـائل الدفع المتوافـــرة بالمنصة التي

وبهذه المناسبة ،قال الرئيس التنفيذي

وذكـــرت رحيمـــي أبـــرز اإلنجـــازات

إدارة جمعيـــة البحريـــن الخيرية ،الوجيه

البحرين “”BenefitPay؛ إلدراجها ضمن

المتوافرة بمنصة “هوميز”.

االجتماعيـــة بيـــن مختلـــف شـــرائح

يوســـف بـــن احمـــد كانو ورئيـــس مجلس

اإللكترونيـــة للهواتـــف الذكيـــة فـــي

قيمـــة على الخصائـــص الرائعة األخرى
ّ

إضافة إلى أهميتها في تعزيز الروابط

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة

مســـاعيها لتوفير تجربة تســـوق رقمي
متكاملة ،تعاو ًنا مـــع المحفظة الوطنية

األفـــراد والمتاجـــر ،مـــا يجعلهـــا إضافة

علـــى صحتهـــم ونشـــاطهم البدنـــي،

وألقت رحيمي كلمة سلطت بها الضوء

الصحي.

عقـــدت “هوميـــز” ،منصـــة التجـــارة
ً
انطالقـــا مـــن
اإللكترونيـــة البحرينيـــة،

من شـــأنها أن تســـاعدهم فـــي الحفاظ

المشـــاركة فـــي األعمـــال التطوعيـــة

العـــاج ومرافـــق الفحـــص والحجـــر

تمتاز التقنية الشهيرة بالسهولة واألمان في المعامالت

واألمـــان فـــي المعامـــات لـــدى كل من

تلـــك الفعاليات والنشـــاطات المختلفة

وتلك التي تعاود الظهور.
ً
كمـــا قـــدم تحليـــاً تفصيليـــا عـــن

“هوميز” و“بنفت بي” توفران وسيلة دفع ألكثر من  150متجرا

وتمتاز وسيلة الدفع الشهيرة بالسهولة

كمـــا وأشـــارت إلـــى أن المشـــاركة فـــي

النادي خالد مختار ،وأعضاء من نادي

تشـــمل موارد مهمة مثـــل فرقة عمل

مناف القحطاني

وتكريـــم عـــدد مـــن طلبـــة “مدرســـة

بالمسؤولية واالنتماء للمجتمع.

تعزيـــز الثقـــة فـــي النفـــس والشـــعور

البحريـــن” ،وذلـــك بحضـــور رئيـــس

الخطـــة التـــي تعتمدهـــا المملكـــة

موضوع “فيروس كورونا المســـتجد

أقام نادي “روتاري المنامة” مؤخرًا في

مؤكـــدة أن تلك األنشـــطة تســـاهم في

بادرة وفـــاء وتقدير؛ احتفـــاال العتماد

توضـــح أصـــول األمـــراض المعديـــة

والموظفيــن والخريجيــن حــول التدابيــر الوقائيــة مــن فيــروس

multaqa@albiladpress.com

للحصـــول علـــى قائمـــة أجهـــزة

األمـــوال  24/7حتـــى بعـــد انتهـــاء

الطبية ،في شــهر فبراير ،محاضرة عامة تهدف إلى تثقيف الطالب
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العاديـــة أو المخصصـــة لعمليـــات

اطـــاع دائـــم بعمليـــات االيـــداع.

اســتضافت الكلية الملكية للجراحيــن في ايرلندا – جامعة البحرين

األربعاء  25مارس  - 2020غرة شعبان  - 1441العدد 4180

ســـواء
ً
من خـــال أجهزة الصراف،

“البحرين الطبية” تناقش “كورونا” وطرق الوقاية

ورئيـــس مختبـــر األحيـــاء الدقيقـــة

للتواصل17111509 :

عمليات اإليداع الكبيرة في مكتبه

ويمكـــن للشـــركات منـــح موظفيها

بطاقـــة اإليـــداع من البنـــك األهلي
المتحـــد ُ
لتســـهل عليهـــم إيـــداع

إعداد :هبة محسن

الخيريـــة التي تخـــدم المجتمعات وتعود
بالنفع عليها.

صادق عبدالرسول

عبد الواحد جناحي

إدراج خيـــار الدفـــع باســـتخدام “بنفـــت

ومن جانبه ،قال الرئيس الرقمي لمنصة

بـــي” فـــي منصـــة “هوميـــز” ،اســـتفادة

“هوميـــز” صـــادق عبدالرســـول “إنه لمن

العمالء من سهولة وسرعة وأمان معزز

دواعي سرورنا أن نعزز منصة “هوميز”

عند إجراء معامالتهم المالية”.

بحل الدفـــع “بنفت بي”؛ لنمنـــح الزبائن

في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية.

وأضـــاف “ومـــن هـــذا المنطلـــق ،نتطلـــع

تشـــكيلة أوسع من خيارات الدفع ،وقد

عبـــر هـــذا التعـــاون لدعـــم المتاجـــر

بادرنـــا بإعـــام المتاجـــر والزبائن حول

وحـــول المشـــروع الخيري الجديـــد ،قال
كانـــو “توارثنا جيالً بعد جيل أهمية تبني

خلـــود محمد عبـــدهللا جمعة ،أمـــا الصالة

والمؤسســـات البحرينيـــة فـــي توســـعة

هـــذه اإلضافـــة المميـــزة ،ونتطلـــع عبـــر

وتشييد المشـــاريع الخيرية في البحرين

فوزي كانو على مبادرته الكريمة .كما أود
ُ
أن أشيد بإسهامات عائلة كانو الخيرية –

نطاق أعمالها باســـتقطاب شريحة أكبر

هـــذا التعاون لتحقيق نتائج مثمرة في

والخليـــج وقد كان األجداد وكذلك الوالد
ً
جميعا ،ســـباقين
أحمد كانو( ،رحمهم هللا)

والتي المســـت احتياجات الناس .ويأتي

المتبـــرع نفســـه ،فـــوزي أحمد علـــي كانو.

من الزبائن”.

المستقبل القريب”.

فـــي عمل الخير ،ونحن نســـير اليوم على

ُليعزز من رؤيتنا الرامية لخلق مجتمعات

ووقع اتفاقية تشـــيد المشـــروع الخيري،
الوجيـــه فـــوزي كانـــو نفســـه والرئيـــس
التنفيذي لـ “ديار المحرق” أحمد العمادي،

مترابطـــة ،كمـــا مـــن شـــأنهما أن يُ شـــكالن

نهجهـــم ،راجيـــن من المولى عـــز وجل أن

إضافـــة قيمـــة لمشـــروع “ديـــار المحـــرق”

يوفقنـــا في خدمة أهلنـــا ومجتمعاتنا في

الـــذي يعتبـــر من أحـــدث وأكبر المشـــاريع

البحرين والخليج”.

العمرانية في المملكة”.

مـــن جانبـــه ،قـــال العمـــادي “يســـعدني أن

وســـيحمل المســـجد الـــذي تكفـــل ببنائـــه

أتقـــدم بجزيل الشـــكر والعرفـــان للوجيه

الوجيـــه فوزي كانو اســـم حرمه ،الســـيدة
متعـــددة األغـــراض فســـتحمل اســـم

سواء في البحرين أو في دول الخليج –

ومـــن المؤمل البدء في تشـــييد المســـجد

بنـــاء مســـجد وصالـــة متعـــددة األغراض

والصالة خالل الشهرين المقبلين.

“التطبيقية” تلتقي 185موظفا أكاديميا وإداريا
عقــدت جامعــة العلــوم التطبيقيــة اجتماعــا “عــن بعــد” برئاســة رئيــس
الجامعة غسان عواد ،ضم كافة موظفي الجامعة من الهيئتين األكاديمية
واإلدارية ،حضره  185موظفا أكاديميا وإداريا من موظفي الجامعة.
وعقـــدت الجامعـــة في وقت ســـابق
ً
اجتماعـــا “عـــن بعد” ألعضـــاء اإلدارة

واستمراريتها.

العليـــا بالجامعـــة تنـــاول جملـــة مـــن

ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع ضمـــن

المواضيـــع المهمة المتعلقـــة بالعمل،

اإلجراءات االحترازية التي تتخذها

ضمـــن إجراءاتهـــا للتعامـــل مـــع

الجامعـــة للحفـــاظ علـــى ســـامة

المســـتجدات المتعلقـــة بفيـــروس

منتســـبيها ،إذ تنـــاول مجموعـــة مـــن

كورونـــا المســـتجد ،وبنـــاء علـــى

المواضيع المتعلقة بالعمل واستمرار

توجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائد

العمليـــة التعليمية ،في ظل الظروف

األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس

التـــي تمـــر بهـــا البحريـــن والعالـــم،

الـــوزراء ،صاحـــب الســـمو الملكـــي

وحرصـــت الجامعـــة منـــذ إعـــان

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،

اإلجـــراءات االحترازية في المملكة،

بتسهيل إجراءات العملية التعليمية

الملكي ولي العهـــد ،الذي يتعامل مع

عبر اجتماع
للموظفين “عن بعد”

هذه الظروف بأعلى درجات الحكمة
وحرصـــه علـــى ســـامة المواطنيـــن

والمقيميـــن ،وأثنـــى علـــى الجهـــود
التـــي يقـــوم بهـــا مجلـــس التعليـــم

علـــى تقليـــل التواصـــل المباشـــر بين
ً
حفاظـــا علـــى ســـامتهم
الموظفيـــن

العالـــي من خالل التواصل المســـتمر
مـــع الجامعـــات ومؤسســـات التعليم

عبـــر إقامـــة اجتماعاتهـــا وأنشـــطتها

العالـــي ،وحرصهـــم علـــى اســـتمرار

المتعلقة بالعمل كافة “عن بعد” وعبر

العمليـــة التعليمية وضمـــان حصول

اإلنترنت.
ونوه رئيس الجامعة أنه مع استمرار
الظـــروف االســـتثنائية ،حرصـــت

الطلبة على أفضل الخدمات.

رئيس الجامعة يتابع مجريات االجتماع

وأشـــاد بالعمـــل الجبـــار الـــذي تقـــوم
بـــه الطواقـــم الطبيـــة والمؤسســـات

الجامعـــة علـــى ابتـــكار كل مـــا هـــو

الخدمات الرقمية واإللكترونية التي

استمرار العمل لتقديم الدعم للطلبة.

علـــى طلبتها مـــن خالل سلســـلة من

تســـاعدهم على استكمال تحصيلهم
ً
مؤكدا حرص الجامعة على
العلمـــي،

وختـــم رئيـــس الجامعـــة حديثـــه

المعنيـــة للحد من انتشـــار الفيروس،

باإلشـــادة بتوجيهات صاحب السمو

وفق أعلى المعايير االحترافية.

جديـــد لتســـهيل العمليـــة التعليميـــة
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والتعامـــل معه بمـــا تقتضيه الحاجة

“أوال” يطلق حملة “علشان البحرين خلك في البيت”

عبـــر فيديـــو توعـــوي شـــارك بـــه عـــدد مـــن الفنانيـــن
محرر مسافات

عادت الفنانة المصرية

تماشـــيا

شاهيناز منذ فترة للفن،

وكانت تعمل على ألبومها

األوضـــاع

مـــع

الراهنـــة ،ومـــا يمـــر بـــه

الجديد ،الذي اختارت

المجتمـــع البحرينـــي مـــن

له اسم “حياتي أحلى”

واتفقت مع شركة اإلنتاج

على تأجيل طرحه ،بعد أن

الشـــراكة

المجتمعيـــة،

وواجـــب إتبـــاع اإلجراءات

وجدتا أن الظروف الحالية

االحترازيـــة

ستؤثر على المبيعات
الخاصة به.
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عبدالله ملك

أحمد عيسى

والتدابيـــر

شعار “علشان البحرين اقعد

انتشـــار فيـــروس كورونـــا

المشاركة في الفيديو :أنور

الفريق الواحد في مواجهة

الغيـــان ،خليفـــة العريفـــي،

ساهم مسرح أوال بـ “فيديو

شـــفيقة يوســـف ،حســـن

مجموعـــة مـــن الفنانين في

اإلنتـــاج أحمـــد العكبـــري،

البقـــاء فـــي المنـــزل تحـــت

حســـين العصفـــور ،حســـن

الوقائيـــة الحتـــواء ومنـــع

في البيـــت” .ومن األســـماء

والتصـــدي له ،والعمل بروح

أحمد ،أحمد عيســـى ،جمال

هذا التحدي والتغلب عليه،

عادل شـــمس ،عبدهللا ملك،

فيـــه

الواوي ،محمود المال ،مدير

ثـــوان معدودة على ضرورة

حمد عتيق ،خليل المطوع،

تحـــدث

توعـــوي”،

شفيقة يوسف

خليفة العريفي

العصفـــور ،محمـــود العلوي،
محمود إســـماعيل وياسين
قازاني.
وأرســـلت

مســـرح

إدارة

أوال إلـــى األعضـــاء كافـــة،
رســـالة نصيـــة تقـــول “فـــي

جمال الغيالن

ظـــل الظروف التـــي تمر بها
مملكتنا الحبيبة ،ومن خالل

حكومتنا وقيادتنا للحد من

وســـامتنا ،وتعاونـــا منا مع

مقر مســـرح أوال من األحد

مســـؤوليتنا تجاه سالمتكم

انتشار الوباء ،سيتم إغالق

حمد عتيق
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آخـــر ،مع تمنياتنا بالســـامة
للجميع”.

المقلة :واجهنا صعوبات في تصوير “كسرة ظهر”
عمومــا
اختــاف اللهجــات ميــزة العمــل
ً

حرصـــت الفنانـــة عبيـــر صبـــري على

فيروس كورونا ،وقدمت لهم نصائح

عيـــرة” ،المقـــرر عرضـــه فـــي رمضان

توعيـــة جمهورهـــا مـــن مخاطـــر

للوقايـــة من المرض ،ونشـــرت أخيرًا
صـــورة لهـــا علـــى “انســـتغرام” وهـــي
تشـــرب عصيـــر البرتقـــال ،وعلقـــت

قائلـــة :دا وقـــت فيتاميـــن “ســـي”
برتقـــال ،ليمـــون ،بروكلـــي ،كيـــوي،

الجوافة ،فلفل أصفر ،وفيتامين دي
والتعرض للشـــمس ،مهـــم لمناعتكم،
ربنـــا يحفظنا كلنـــا .ولكنهـــا فوجئت

بأحد متابعيها يهاجمها ،ولكنها ردت

أحـــداث

مسلســـل

ظهـــر” ،المتوقـــع عرضـــه فـــي

شـــهر رمضان المقبـــل ،وهو من

تأليـــف عبدهللا الســـعد ،وإنتاج

يســـرا فـــي بطولـــة مسلســـل “دهـــب

محمـــد المعوشـــرجي ،وبطولة

الســـعودي عبـــدهللا الســـدحان

المقبـــل ،ويشـــاركهما فـــي البطولـــة:

ونخبـــة مـــن نجـــوم الدرامـــا،

جومانـــة مـــراد ،حال شـــيحة ،هنادي

منهم :هنـــادي الكندري ومحمد

مهنـــى ،وهـــو العمـــل الـــذي تعـــود به

العجيمي وأحمد العونان.

يسرا وصبري إلى الدراما الرمضانية

وقـــال

بعـــد فتـــرة غيـــاب ،إذ كان آخر عمل

المقلـــة،

لصحيفـــة

“الجريـــدة” الكويتيـــة إن أغلب

ليســـرا في رمضـــان  2017مسلســـل

الشـــخصيات الرئيســـة فـــي

“الحســـاب يجمـــع” ،فـــي حين عرض

العمل تتعرض لنكبة أو خذالن

لها خارج السباق الرمضاني مسلسل

وكســـرة ظهـــر ،الســـيما عندمـــا

“لدينا أقوال أخرى”.

ممنوع من السفر

“كســـرة

“ونتابـــع علـــى مـــدار الحلقـــات

أحمـــد المقلـــة مـــن تصويـــر

صبري تنصح للوقاية من “كورونا”
عليـــه بعنف .يذكر أن صبري تشـــارك

انتهـــى المخـــرج البحرينـــي

تواجـــه قـــرارا مصيريـــا يجـــب

أن تتخـــذه عبر أحـــداث العمل،
كيـــف تواجـــه كل شـــخصية

مصيرها الجديد”.

وحـــول مشـــاركة فنانيـــن مـــن

جنســـيات مختلفة ،ذكر المقلة

أن “العمـــل كويتـــي والكاتـــب
كويتـــي والمنتـــج مـــن الكويت
والمشـــاركة الفنيـــة خليجيـــة،

ولعل ما يميـــز اإلنتاج الدرامي
الخليجـــي

فـــي

الســـنوات

األخيـــرة ،أنهـــا تعتمـــد علـــى

التكامـــل بين جميـــع عناصرها،
وأن الدرامـــا تعكـــس واقعنـــا،

ونحن في الخليج واقعنا واحد

تقريبـــا وقضايانـــا متشـــابكة

وأكـــد أن اختـــاف اللهجـــات

علـــى ســـبيل المثـــال الفنـــان

ومجتمعاتنـــا مترابطـــة ،وال

تـــم توظيفـــه ضمـــن الســـياق

عبـــدهللا الســـدحان فـــي العمل

ننســـى أننا فـــي منطقة الخليج

الدرامـــي لألحـــداث ،موضحـــا

تالحـــظ لهجتـــه الســـعودية،

لدينـــا عالقـــات أســـرية وصلـــة

انه رغم أن اللهجات المتقاربة

لذلـــك ضمـــن أحـــداث العمـــل

نســـب تجمعنـــا وذلـــك أيضـــا

إال أننـــا في العمل حرصنا على

ســـيظهر بشـــخصية ســـعودي

ينعكس على الدراما”.

أن نوظـــف كل لهجـــة دراميـــا،

يعيش في الكويت.

سليم مكتئبة

شهرة ليلى

علق طاقم عمل مسلســل “عــروس بيروت” فــي جزئه الثاني

تحدثت الفنانة ليلى علوي عن الرجل في حياتها ،وأكدت

تعيش الفنانة مي ســليم حالة من االكتئاب؛ بسبب توقف

المتوقــع أن يعودوا إلى بيروت في  30من الشــهر الجاري ،أي

ما تأخذ بقدر ما تعطي ،مشيرة إلى أن أغلب أصدقائها

العروض الفنية األخــرى .وكان من المفترض أن تخوض

بتركيــا ،بعدما توجهوا إليها من أجل تصوير المسلســل .ومن

أن عالقتها بالرجال سوية وفيها عدالة ،بمعنى أنه بقدر

بعد انتهاء مدة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة؛ بسبب

مسلســل “اختراق  ،”2الذي اعتذرت من أجله عن عدد من

من الرجال ،إذ تعتز بهم ،وربما تصل العالقة بينهم إلى

انتشــار فيروس كورونا .ومن بين الممثليــن :رفيق علي أحمد،

ســليم عبر هــذا المسلســل ســباق الدرامــا الرمضاني

األخوة ،لكــن الصداقة والزواج لها شــروط من الصعب

وكارال بطرس وغيرهم ،وعدد من الفنيين والتقنيين العاملين في

المقبل بمشاركة الممثل أحمد عيد ،ولكن تفشي فيروس

أن تجدها في شــريك حياتها .وتطرقــت ليلى ،في لقاء مع

برنامج “ضيفي” عبر شــبكة قنوات “روتانا” ،إلى كيفية تحقيق الشهرة ،إذ كان

اإلنتــاج وتنفيذ العمل .ويتخوف هؤالء الممثلون من أن تمتد حال الطوارئ أليام أخرى

لها رأي خاص في أن تحقيق الشهرة اآلن سهل جدا.

في لبنان ،ويقفل مطار اسطنبول أمام حركة المالحة كإجراءات في مواجهة الفيروس.

أشياء إيجابية جلبها الفيروس
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نـــدرك تمامـــا أن هـــذه األوقـــات

صعبـــة علـــى النـــاس فـــي جميـــع

1865

أنحاء العالم ،حيث يستمر انتشار
فيـــروس كورونـــا ،وتتزايـــد أعداد

كورونا المســتجد أدى لتوقف التصوير ،خصوصا أن تصويره

كان من المفترض أن يتم بين مصر والسعودية ،ولكن تعليق الطيران والتحذير
من انتشار كورونا جعل المسلسل يواجه مصيرا مجهوال.

1918
تأسيس الجمهورية البيالروسية التي ُعرفت فيما بعد بـ “بيالروسيا”.

1924
إسكندر ببانستاسيو يعلن قيام الجمهورية اليونانية الثانية.

نشـــوب الحرب األهليـــة األميركية

اإلصابات والوفيات ،وتغلق المدن

في والية فرجينيا ،إذ قامت قوات

وحتـــى الـــدول بأكملهـــا ،ويضطـــر

الواليـــات الكونفدراليـــة األميركية

العديد من األشـــخاص إلـــى العزلة

1969
المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على االستقالة.

بالســـيطرة مؤقتـــا علـــى حصـــن

الذاتيـــة .لكـــن وســـط كل هـــذه

1972

ستيدمان من االتحاد.

األخبار المقلقة ،هناك أيضا أشـــياء

منتخب الكويت يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم الثانية بالسعودية.

تبعث على األمل.

انخفاض كبير للتلوث عالميا ،فمع

1974

دخول دول كثيرة في حالة إغالق

تسجيل براءة االختراع البطاقة الذكية بواسطة روالند مورينو.

بســـبب الفيـــروس ،حـــدث تراجـــع

كبير في مستويات التلوث.

وســـجلت كل مـــن الصين وشـــمال
إيطاليـــا انخفاضـــا كبيـــرا ،في غاز

ثانـــي أكســـيد النيتروجيـــن ،وهـــو
ملـــوث هـــواء خطيـــر وعنصـــر

كيميائـــي مســـبب الرتفـــاع درجـــة

الحرارة ،وذلك فـــي ظل انخفاض
النشـــاط

الصناعـــي

ورحـــات

الســـيارات .وقـــال باحثـــون فـــي

نيويورك ،لبي بي ســـي ،إن النتائج

األوليـــة أظهـــرت أن أول أكســـيد
الكربـــون ،الـــذي ينبعـــث بشـــكل

رئيس من الســـيارات ،قد انخفض
بنســـبة  50في المئة تقريبا مقارنة

بالعام الماضي .ومع إلغاء شركات
الطيران الرحالت بشـــكل جماعي،

وتحـــول مالييـــن العامليـــن إلـــى

العمـــل من المنازل ،من المتوقع أن

يواصل مستوى التلوث انخفاضه
في دول أخرى حول العالم.

مـــن ناحيـــة أخـــرى ،الحظ ســـكان
مدينـــة البندقية اإليطالية تحســـنا

كبيـــرا فـــي جـــودة ميـــاه القنـــوات
الشهيرة التي تمر عبر المدينة.
وأصبحـــت الميـــاه ،التـــي عـــادة ما
تكون عكـــرة ،واضحـــة لدرجة أنه
يمكن رؤية األسماك فيها.
أفعـــال طيبـــة هنـــاك الكثيـــر مـــن
القصـــص عن شـــراء الســـلع بدافع
الذعـــر ،والمشـــاجرات حـــول ورق
التواليـــت واألطعمـــة المعلبة ،لكن
الفيـــروس حفز أيضـــا أناس حول
العالم لتقديم لفتات طيبة.
وقـــام اثنـــان مـــن ســـكان نيويورك
بتجميـــع  1300متطـــوع ،خـــال
 72ســـاعة ،لتقديـــم مـــواد البقالـــة
واألدوية للمســـنين والضعفاء في
المدينـــة .وقال فيســـبوك إن مئات
اآلالف من األشخاص ،في المملكة
المتحدة ،انضمـــوا إلى مجموعات
الدعـــم المحلية ،التي تم إنشـــاؤها

لمكافحـــة الفيروس ،فـــي حين تم
تشـــكيل مجموعـــات مماثلـــة فـــي

الحمل

.ing

“ســـاعة للمســـنين” خاصة ،لذا فإن

بسالم.
وشـــاركوا

األفـــكار

بالوصفـــات والتماريـــن الرياضية،

وحول البعض مقار شـــركاتهم إلى
مراكـــز توزيع لألغذية بحســـب بي
بي سي.

القوس

الجوزاء

تستدرك بعض األخطاء وتستغل طاقتك

تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي.

السرطان

اإلبداعية.

الجدي
تقتنع أخيرً ا أن للرياضة تأثيرً ا كبيرً ا في الوضع

عرضا مغريً ا قد يوصلك إلى تحقيق
ً
تتلقى

الصحي.

النجاح.

األسد

الدلو
تتلقى خبرً ا مهمً ا يتعلق بالشأن المالي والديون.

ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في األفق.

وأرســـلوا رســـائل مشـــجعة إلـــى
كبار الســـن الذين يعزلون أنفسهم،

ال تتوقف فجأة عن ممارسة المشي يوميً ا.

نوعا ما بينك وبين المدير.
ً
تسوء العالقة

وقـــد تبـــرع النـــاس أيضـــا بالمـــال،
المتعلقـــة

العقرب

الثور

المتســـوقين من كبار الســـن وذوي
اإلعاقـــة لديهـــم فرصـــة للتســـوق

النجاح.

العمل.

متاجـــر البقالـــة فـــي أســـتراليا
مـــن بيـــن أولئـــك الذيـــن ابتكـــروا

وصول إلى
ً
نجاحات مهنية ودقة في التنفيذ

قد يسبّب لك أحد الزمالء اليوم مشكلة في

كنـــدا ،ما أثار اتجاها يعرف باســـم
نشر المســ�اعدة أ و �caremonger

الميزان

الحوت

العذراء
قد تكون متضايقً ا بعض الشيء من التعليمات
الغذائية.

ال تدع سيف اإلرهاق موجهً ا على صحتك ،مارس
المشي يوميً ا.

tariq_albahhar
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هند البحرينية إلى الحجر المنزلي
أعلنـــت الفنانـــة هنـــد البحرينيـــة شـــفاءها

وحديثـــا اســـتضافت الفنانـــة اللبنانية مايا

عبـــر حســـابها الشـــخصي بموقـــع التواصل

ببث مباشـــر عبر حســـابها على “انستغرام”

مـــن فيـــروس كورونا ،عبـــر فيديو نشـــرته

دياب ،في برنامجها الفنانة هند البحرينية

االجتماعـــي “انســـتغرام” ،بعـــد مـــرور أيـــام

ضمـــن برنامـــج “”Side Talks with Maya

عدة على إعالن إصابتها.

للحديـــث عـــن كل مـــا يتعلـــق بإصابتهـــا

إن النتائج جاءت ســـلبية ،وإن
وقالت هند َّ

بفيروس “كورونا”.

المنـــزل مع التـــزام قواعد الحجـــر المنزلي،

الصحي ونسبة الشـــفاء بحالتي أسرع من

عليهـــا مغـــادرة المستشـــفى والعـــودة إلـــى

وقالـــت هند “مجبـــورة أن أبقى في الحجر

أن النتيجة الســـلبية قد تكون
الفتـــة إلـــى َّ

غيرهـــا ،كونـــه ال أعـــراض والمفـــروض بعد

ليـــوم واحـــد فقـــط ،ومـــن الممكـــن تحـــول

مضـــي  5أيـــام أن أخضـــع لفحـــص جديـــد،

النتيجـــة من ســـلبية إلـــى إيجابيـــة في أي

وفـــي حال كانـــت النتيجة ســـلبية يمكنني

وقـــت ،وكتبـــت “نتيجتـــي تبـــع عينة أمس

العودة إلى المنزل وأحجر نفســـي  14يوما

ســـلبية الحمـــد للـــه إن شـــاء لله هـــذي بعد

تطلع ســـلبيه للتأكيد وخلـــص نروح البيت
نواصـــل حجـــر بالبيـــت ،هذي فيديـــو يبين

طريقة أخذ العينة للي سألوني”.
» »طلبت المغنية الكولومبية شاكيرا من الزعماء السياسيين تطبيق
“تباعد اجتماعي مشدد” لمدة  15يوما في بلدانهم؛ لمنع انتشار
فيروس كورونا المستجد في المناطق التي ال تزال فيها حاالت قليلة،
على عكس ما حدث في أوروبا.

وهنأ العديد مـــن النجوم الفنانة البحرينية

على شـــفائها واقتـــراب عودتها إلى منزلها،
إذ علقـــت بعـــض النجمـــات علـــى الفيديـــو

الذي نشـــرته هند فكتبت الفنانة السعودية
داليـــا مبـــارك “إن شـــاء هللا مـــا عليـــك شـــر

فـــي المنـــزل ،أما في حـــال كانـــت إيجابية

وبترجعيـــن البيـــت ومـــا فيـــك إال العافيـــه

ســـالمة فديتـــج” ،كمـــا حرص علـــى تهنئتها

حبيبتي” ،وعلقت أيضـــا الفنانة البحرينية

أيضـــا كل من الفنانة وفـــاء مكي ،وفاطمة

أبـــرار ســـبت “هللا يـــردج بيتـــج بصحتـــج

عبدالرحيم.

وعافيتج ،ويطمنج ويطمنا يارب” ،وقالت

وكانـــت هند قـــد أعلنت إصابتهـــا بفيروس

الفنانـــة ابتســـام عبـــدهللا “مـــا عليـــج شـــر

كورونـــا بعـــد عودتها مـــن مدينة برشـــلونة

حبيبـــة قلبي وإن شـــاء هللا ترجعين بيتك

اإلسبانية منذ أيام.

فيقومـــون بأخـــذ عينـــة أخـــرى بعـــد 48

ســـاعة لتنتهـــي حالتـــي وتعود إلـــى حالتها

الطبيعية”.
ور ًدا علـــى ســـؤال مـــن مايـــا لهنـــد عـــن
كيفيـــة قضائها وقتها فـــي الحجر الصحي

ضحكت هند وقالت “أتناول الطعام والبزر
واســـتخدم الهاتـــف طبعً ا ،وقـــررت أن أبدأ

غدا ممارسة الرياضة في الغرفة”.

إقبال كبير على ألعاب “باليستيشن” ...واألسعار بدأت تتغير
أشهر االختيارات “ ”Marvel Spider Manو “ ”FIFA 20و “”Call of Duty
طارق البحار

وســـط المطالبات الرســـمية والطبية بالجلوس في البيت

محالت بيع األســـطوانات أن هناك توجها لرفع أســـعارها؛

في حال عدم توافر لعبة معينة .وقال ل “البالد” إن أكثر

األلعـــاب ،ونوه أيضا أن هناك طلبات كثيرة على ملحقات

المـــاذ األول للكثيـــر مـــن الشـــباب والكبـــار أيضـــا ،كمـــا

وأن معظـــم هـــذه األلعاب تأتـــي عن طريق دبـــي .ونصح

التـــي كانت تباع بـ  16دينارا ،واليوم أصبح ســـعرها نحو

المراهقين.

واالنعـــزال ،أصبحـــت ألعـــاب الكمبيوتر و”الباليستيشـــن”
هـــو الحـــال فـــي العديد مـــن دول العالم ســـواء من خالل

األســـطوانات األصلية أو (األوناليـــن) .وأكد صاحب أحد

بســـبب ظـــروف الطيـــران فـــي المقـــام األول ،خصوصـــا

صاحـــب المحل في جدعلي ،الذي طلب عدم ذكر اســـمه،

أن األفضـــل هو اللعب (أوناليـــن) أو التنزيل من اإلنترنت

األلعـــاب طلبا في محله هـــي لعبة كرة القدم (فيفا )2020

طلبا أيضا لعبة Call
 20دينـــارا وأكثر .ومن أهم األلعـــاب
ً
 ،of Dutyولعبـــة  ،Controlو God of Warوغيرهـــا مـــن

Call of Duty

» » تقــدم سلســلة مــن
المغامــرات الكالســيكية
والجديــدة ،فهــي تقــدم
األكشــن والقتال الشــرس
مــع األعــداء التــى تحــاول
سرقة الكنوز والوصول إليها
قبلك أنــت ،ويجــب عليك
استخدام األســلحة النارية
المتعددة ،كما وســتحصل
علــى المزيد من األســلحة
أيضا ،ويمكن استخدام القنابل اليدوية لقذف وقتال األعداء
والزخيرة بعد قتال األعداء ً
والتصويب على البراميل المتفجرة لقتال األعداء ،والقناصة والثقيلة؛ لمواجهة األعداء.

Bloodborne
» » تــدور قصــة هــذه اللعبــة فــي
مدينــة المدمرة والتي يقال عنها
بأنهــا مدينــة تشــفي المرضــى.
بالتالــي ،يتوجــه إليهــا العديــد
مــن المســافرين مــن أجــل
العــاج ،وفــي هــذه األثنــاء يأتي
دور الالعــب الذي يأخــذ دور أحد
المســافرين للتوجــه إلــى هــذه
المدينــة؛ من أجل تلقــى العالج،
وبعــد وصول هــذا الالعــب للمدينة يكتشــف أن المدينة قــد أصيبت بمــرض غريب أدى
إلى تشــويه بعــض المقيمين فيهــا وتحــول البعض لمصاصــى دماء ،وفي هــذه األثناء
يجــب على الالعب أو البطل هذا التغلب على الســكان ومصاصي الدمــاء؛ لكى يبقى حياً!

وبمناســـبة الحديـــث عن ذلـــك ،هذه جولـــة ألفضل ألعاب

بالي ستيشن للعام  2020الجديدة في البحرين والعالم:

Marvel Spider Man

» »غنية عن التعريف ،وكانت في العام الماضي من أكثر األلعاب
تحميال سواء في الباليستيشن أو جوجل بالي لألندرويد ،تدور
فكرة هذه اللعبة حول أنك ستقوم بإنشاء شخصية تحمل
اسمك لتخوض الحرب مع فريق مكون من ثالثة أصدقاء أو أن
الكمبيوتر يقوم باختيار ثالث شخصيات أخريات بشكل عشوائي،
حدد مكان النزول فى الخريطة وانطلق أنت واألصدقاء في
تجميع معدات الحرب والقتال والزخيرة وابدأ في قتال اإلعداء
حتى تصل للنهاية ،ويتوجب عليك دائما التركيز على المهام
اليومية والمهام األسبوعية ،وتقوم بالعمل عليها لرفع RP
والتقدم في المستوى ،ستحصل على الكثير من الصناديق التي
تضم مالبس جديدة ويصبح بإمكانك تلوين األسلحة ،وكلما ارتفع  RPأصبح بإمكانك القيام بالكثير من األمور األخرى.

Uncharted 4 A Thief’s End

منصـــات األلعـــاب وأجهـــزة التحكم وان أغلـــب زبائنه من

» » مقتبســة عــن شــخصية البطــل
الخــارق ســبايدرمان مــن قصــص
مارفــل ،وهــي تدور حول شــحصية
“بيتــر باركــر” الرجــل العنكبــوت
هــو اســم لكتابي قصــص مصورة،
واللعبــة موجــه فــي المقــام األول
لمحبى شــخصية له ،أثناء ممارسة
اللعبــة ســتعلب بشــخصيات
مختلفــة تمامــا بعيــدا عــن بيتــر
باركــر ،وهذا الشــيء يجعــل اللعبة
دراميــة ومميــزة بشــكل أفضــل.

Shadow Of The Colossus
» » فيهــا يتوجــب عليــك التحكــم فــي
شــخصية الفــارس الشــاب الــذي
يعرف باســم  ،Wanderوهذا الشــاب
الفارس يحاول اســتعادة بنت Mono
وحمايتهــا مــن المــوت بمســاعدة
حصانــه المخلص لــه .يتطلب منك
القيــام ببعــض المطالــب والتــي
مــن أبرزهــا قتــال  16شــخصا مــن
األعــداء؛ حتــى تتمكــن مــن الوصول
إلــى هــذه الفتــاة وإنقاذهــا مــن
المــوت! اللعبة تدعم اللغــة العربية.

God of War
» » لعبــة خياليــة مــن تقديم
ســوني ،وفيهــا يرغــب
كراتوس البطل من االنتقام
من آيرز؛ ألنه يرى أنه السبب
فــي قتــل زوجتــه وابنتــه.
يتوجــب عليــك اللعــب
بشــكل مســتمر لتحقيــق
التقــدم بشــكل ســريع
وســلس ،كما ويجب عليك
عــدم تجاهــل المهــام الجانبيــة مــن أجــل الحصــول علــى المزيــد مــن األحــداث
أول ،كمــا أن هــذا ســيزودك بعــدد كبيــر مــن الترقيــات التــي قــد ال
الممتعــة ً
تحصــل عليهــا خالل األحــداث الرئيســة ،كمــا أن االهتمــام بالمهــام الجانبية يزود
نقــاط الخبــرة بشــكل أســرع ويرفــع اإلمكانــات والقــدرات لديــك بشــكل أســرع.

Assassin’s Creed Odyssey
» » من أشهر األلعاب الخيالية
المتوافرة اليوم وتدور حول الحرب
“البيلوبونيسية” بين طرفين ،وهما
“إسبرطة وأثينا” ،وهنا يتوجب عليك
أنت شخصيا أثناء ممارسة اللعبة أن
تقوم بدور أحد المتحدرين وتحمل
شخصية “إرثه ورمحه” ،وتعتمد
قصة اللعبة في األساس على
اختباراتك ،حيث إنها ستكون مؤثرة
للغاية في قصة اللعبة بحسب
اخياراتك.

FIFA 20
» » مــن آهــم ألعاب الباليستيشــن
وشــخصيا أقضي ســاعات كثيرة
في اللعب واالستمتاع ،خصوصا
إذا كنــت من عشــاق كــرة القدم
وتعتمد علــى المهــارات الفردية
لتجــاوز الالعبيــن أو لتســجيل
األهــداف أثنــاء ممارســة اللعبة
علــى شاشــة جهــازك بواقعيــة
خياليــة وكأنــك فــي الملعــب
مــع فريقــك ،ســواء باللعــب
معهــم ،وأن تقودهــم كمــدرب!
وهــي غنيــة جــدا عــن التعريف.
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األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

أمير السالطين
الـــــيـــــوم مــــشــــرق دون أدنــــــــى غـــمـــامـــه
مـــتـــفـــائـــلـــيـــنـــه يـــــا أمـــــيـــــر الـــســـاطـــيـــن
ٍ
ســـــاكـــــن فـــــي وئــــامــــه
حـــــي اهلل الــــلــــي
ٍ
نــــــــاس تـــعـــشـــقـــه بـــالـــبـــايـــيـــن
بـــقـــلـــوب
ركـــــــن الـــخـــلـــيـــج بـــحـــنـــكـــتـــه والــــتــــزامــــه
تــــواضــــعــــك مــــا يــــبــــرح الـــقـــلـــب والـــعـــيـــن
يـــــا مـــرحـــبـــا بـــــك يـــــا عـــظـــيـــم الـــفـــهـــامـــه
بـــقـــلـــوب شـــعـــبـــك يـــــا أمــــيــــر الــمــحــبــيــن
يـــــا بـــوعـــلـــي فـــــي رجـــعـــتـــك بـــالـــســـامـــه
أمــــطــــر ســـحـــابـــك وارتـــــــــوت بــــه بــســاتــيــن
يـــــــاهلل عــــســــانــــي فـــــــــدوة االبـــتـــســـامـــة
ســــيــــدي تــزيــن
ويـــــــاهلل عـــســـا األيــــــــام يــــا
ّ

العريس الفلسطيني محمد أبو دقة وعروسه
يرتديان أقنعة واقية من وباء كورونا ،لدى
وصولهما إلى استوديو تصوير قبل حفل زفافهما،
في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)

رجل يلقي  100ألف

يورو من شرفة منزله

كيف “يهرب” أثرياء العالم من “كورونا”؟

فــوجــئــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة

يحاول الجميع تنفيذ تعليمات منظمة

يتساقط عليها من شرفة مبنى

بــفــيــروس كــورونــا المستجد ،وبينما

بعدد كبير من األوراق النقدية

الــصــحــة الــعــالــمــيــة؛ لــتــفــادي اإلصــابــة

شــب فــيــه حــريــق بــمــديــنــة ديــن

يلتزم المواطنون العاديون بتعليمات

وذكــــــرت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة

أثرياء العالم النجاة من المرض على

تــطــايــرت ف ــي الـ ــهـ ــواء ،بــعــدمــا

وأشار تقرير نشرته صحيفة “تلغراف”

ش ــرف ــة الــمــبــنــى .وتـ ــم اعــتــقــال

إجراءات إغالق الحدود التي طبقتها

حسب الشرطة ،حيث أصيبت

عــدد مــن الــمــلــيــارديــرات بــرحــات إلى

شــرفــة الــطــابــق الــثــانــي للهروب

خاصة ويخوت فارهة.

فيديو للحدث عناصر الشرطة

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــرجــس

بــاســتــيــكــيــة .وذكـــــرت وســائــل

في مناخ جميل ليس مكانا سيئا للعزل

إلى أكثر من  100ألف يورو ما

ووفقا لبيكيت ،فإن االهتمام بالمواقع

وق ــال ــت الــشــرطــة إنــهــا تمكنت

وجزر جنوب المحيط الهادئ ،يتزايد.

حاليا من مصدره ،وما إذا كانت

واحدة استأجرت يختا لتسعة أسابيع،

بوش في جنوب البالد.

أن آالفـــا مــن األوراق النقدية
بـــــدا أن رجـــــا ألـــقـــى ب ــه ــا مــن

الــبــريــطــانــيــة إل ـ ــى أن ـ ــه بــالــنــظــر إل ــى

الــرجــل بشبهة الــحــرق الــعــمــد،

دول عدة لمنع انتشار الفيروس ،قام

مالكة الشقة بعدما قفزت من

م ـ ــاذات آم ــن ــة ،بــاســتــخــدام طــائــرات

مـــن ال ــح ــري ــق .وأظـــهـــر مقطع

ونقلت الصحيفة عن جوناثان بيكيت

يجمعون األمـ ــوال فــي أكياس

لليخوت في بريطانيا قوله إن اليخت

إعالم محلية أن المبلغ قد يصل

الذاتي من فيروس كورونا.

يعادل  107آالف دوالر أميركي.

النائية للرحالت البحرية ،مثل أالسكا

من جمع معظم المبلغ وتتحقق

وعــن مــدة الــحــجــوزات ،قــال إن عائلة

أمــــوال تــم جمعها بــشــكــل غير

وهناك حجوزات أخرى لفترات أطول.

السعودية تقدم أول عمل درامي عن “كورونا”
انــفــردت المملكة العربية السعودية

بمكافحة انتشار فــيــروس “كــورونــا”

إلــى توعية المواطنين مــن خطورة

ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني

بتقديم أول عمل فني درامي يهدف
فيروس “كورونا” المستجد ،المتفشي
في العالم هذه الفترة ،المسبب لمرض

المستجد ،والحد من انتشاره.

وهو برفقة الشمراني والحبيب ،أثناء

قد يدفع مستأجرو اليخوت  100ألف جنيه إسترليني في األسبوع

وأشارت “تلغراف” إلى أنه من المتوقع

الطائرات ،مقارنة بـ  20استفسارا في

جنيه إسترليني في األسبوع ،إضافة

وقـ ــال كــريــســتــوفــر ويــلــيــامــز مــارتــون

أن يدفع مستأجرو اليخوت  100ألف
إلى تكاليف الطاقم ،وقد ترتفع التكلفة
إلى  500ألف جنيه إسترليني لليخوت

الكبيرة التي يمكنها تخزين ما يكفي

من إمدادات لعدة أشهر.

ذع ــر ،الــنــاس خــائــفــون مــن الــفــيــروس

ويقولون لنا أخرجونا بغض النظر عن

التكلفة” .وأضــاف“ :األسبوع الماضي،

يـــــا بــــوعــــلــــي يـــــا مـــــن تـــحـــقـــق مــــرامــــه
ٍ
مـــــجـــــد كـــلـــنـــا بــــــه عـــزيـــزيـــن
ســـــطـــــرت

وك ــان للطائرات الخاصة نصيب من
رح ـ ــات ال ــط ــي ــران وإغـ ـ ــاق الــبــلــدان

نائية في كندا ،وجزر قبالة السواحل
اإلسكندنافية” .وبحسب الصحيفة،

ٍ
نــــــص تـــعـــيـــشـــه لـــجـــل شـــعـــب الـــمـــتـــامـــه
ٍ
ونـــــــص اعـــيـــشـــه اخـــــــدم تـــــــراب بــحــريــن

الرحالت التي انطلقت من أوروبا إلى

ســـــيـــــدي بـــالـــســـامـــه
فـــــي رجـــعـــتـــك يـــــا
ّ
قـــــــرة الــعــيــن
يــــا
الــــنــــاس
عــــيــــون
قـــــــرة
ّ
ّ

هــــذه الـ ــرحـ ــات أيـــضـــا ،فــمــع تــوقــف
لــحــدودهــا شــهــد ه ــذا الــقــطــاع مــؤخــرا

ازدهــارا ،حيث لجأ األثرياء الستئجار
طائرات “هليكوبتر” لنقلهم إلى البلدان

التي ال تزال أجواؤها مفتوحة.

خاصة إلى الشرق األوســط ،ومناطق

فإن بعض العمالء دفعوا ما يصل إلى
 155ألف جنيه إسترليني تكلفة لتك

فشركة إيليت جيتس ،ومقرها لندن،

كــنــدا وأمــيــركــا الجنوبية ،و 200ألف

الماضي 260 ،استفسارا بشأن تأجير

األوسط.

تلقت في النصف األول من األسبوع

القاموس الشعبي

اإلنجليزي يضيف

كلمة جديدة

رغــم انتشار فيروس كورونا في

ويضم العمل فريق مسلسل “مخرج

مــن الــمــنــزل .كــمــل يــوجــهــون نصائح

عــائــلــتــه وراشــــد الــشــمــرانــي وحبيب

ال ــف ــي ــروس ،مــنــهــا عـــدم الــمــصــافــحــة،

مما أدى إلى نقض المعروض منها،

وتــأتــي الــخــطــوة ضــمــن اإلجـــــراءات

وتنفيذ اإلج ــراءات االحترازية التي

جديد دخل القاموس اإلنجليزي.

بها الجهات الصحية في السعودية

الوباء.

تــشــارك اآلالف الكلمة Covidiot

االح ــت ــرازي ــة والــوقــائــيــة الــتــي تقوم

الرئيس التنفيذي للشركة“ :نشهد حالة

حـــكـــامـــنـــا رمـــــــز الــــســــعــــد والــــكــــرامــــه
لـــلـــمـــرجـــلـــه دايــــــــم ســــــــوات الــشــيــاهــيــن

نقلنا أفراد عائالت ملكية في طائرات

السلطات المعنية ،بينما لجأ بعض

الحبيب.

األسبوع العادي.

عـــــم الــــعــــزيــــز الــــلــــي عــــظــــيــــمٍ مـــقـــامـــه
الــــوايــــلــــي تــــــاج الـــفـــخـــر والـــنـــيـــاشـــيـــن

يــــــا ســــيــــف عــــــز الـــــوايـــــلـــــي ونـــظـــامـــه
دعـــــــــواي ربــــــي يـــقـــســـم الـــعـــمـــر نــصــيــن

مــحــاولــتــهــم مــنــع الــفــنــانــتــيــن ريــمــاس

 ،”7وهم الفنان ناصر القصبي برفقة

والــــمــــعــــرفــــه لـــمـــهـــنـــدســـه والــــصــــرامــــه
ومـــــداتـــــك الــــجــــزلــــه لــــعــــون الــمــســاكــيــن

مـــجـــد الــــوطــــن نـــبـــع الـــعـــطـــا والـــشـــهـــامـــه
ٍ
مــــجــــد عـــلـــم رمــــــز الــــــرجــــــال الـــوفـــيـــيـــن

الــعــالــم ،اليـ ــزال الــبــعــض ال يلتزم

(كوفيد.)-19

إي ســســتــهــا مــــا ســـاســـتـــك انـــــت هــامــه
تـــطـــول مــــا تـــنـــطـــال ،تــغــلــب وال تــهــيــن

والـــهـــيـــبـــه الـــســـمـــحـــه ،ولــــبــــس الــفــخــامــه
مــــركــــب وطــــنــــا فـــيـــك يـــــــــزدان لــلــحــيــن

دولــهــم بالبقاء فــي مــنــازلــهــم ،يحاول

طريقتهم الخاصة.

قانوني.

راقــــــــي بـــنـــطـــقـــك ،مـــتـــســـم بـــالـــزعـــامـــة
مـــجـــد الــــوطــــن يــــا شـــوقـــنـــا لــــك مــايــيــن

جنيه إسترليني لرحالت إلــى الشرق

“خلك في البيت” ..حتى برج خليفة يقولها
اكتسى برج خليفة في دبي بعبارات “خلك في البيت” ،في إطــار حث
المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا ووقف انتشاره.

ونشر حساب برج خليفة ،عبر موقع “تويتر” فيديو يظهر من خالله برج

خليفة مدون عليه عبارات“ :خلك في البيت”.”STAY HOME“ ،

وق ــررت وزارة الصحة ووقــايــة المجتمع اإلمــاراتــيــة والهيئة الوطنية

سلطان حسين الغانم

خاف من “كورونا”

فمات بـ “الكلوروكين”
ت ــن ــاول رجـ ــل وزوجـ ــتـ ــه ،م ــن والي ــة

أريــزونــا األمــيــركــيــة ،م ــادة “فوسفات

الكلوروكين” ،معتقدين أنه سيحميهما
من اإلصابة بفيروس كورونا الجديد،

منصور وأســيــل عــمــران مــن الخروج

بالتعليمات الصحية التي تصدرها

بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى

آخر إلى تخزين الكثير من السلع،

والحرص على غسل اليدين باستمرار،

األمر الذي دفع إلى ظهور مصطلح

تتخذها الــجــهــات المعنية لمواجهة

وعلى مواقع التواصل االجتماعي

الزوجة لشبكة “إن بي سي” اإلخبارية

ال ــت ــي نــشــرهــا م ــوق ــع الــقــامــوس

تــحــدث خــالــهــا الــرئــيــس األمــيــركــي

الــشــعــبــي ،بينما طــالــب مــغــردون

ع ــرب بالتفكير فــي كلمة عربية

مرادفة لهذه اإلنجليزية.

وذكــــــر الـ ــقـ ــامـ ــوس ال ــش ــع ــب ــي أن
الــمــصــطــلــح الــجــديــد مــشــتــق من

االس ــم  COVID19ال ــذي أطلقته
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة على

فيروس كورونا.

للطوارئ واألزمـ ــات ،األح ــد ،فــي خطوة احــتــرازيــة جــديــدة ضمن جهود

احتواء تفشي فيروس كــورونــا ،إغــاق كافة المراكز التجارية ومراكز
التسوق واألسواق المفتوحة التي تشمل بيع األسماك والخضار واللحوم،
فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحالت الجوية

لمدة أسبوعين.

فتوفي الرجل ،بينما وضعت الزوجة

تحت العناية المركزة .ولم تكن المادة
الــتــي تــنــاولــهــا ال ــزوج ــان عــلــى شكل

دواء “الكلوروكين” ،المستخدم لعالج
الــمــاريــا عند البشر ،بــل مكونا ساما

مدرجا كعالج طفيلي لألسماك .وقالت
إن ــه ــا شـــاهـــدت ت ــق ــاري ــر تــلــفــزيــونــيــة

دونالد ترامب عن الفوائد المحتملة

لعالج “الكلوروكين” .ويبدو أن اسم
“الــكــلــوروكــيــن” ،ال ــذي ذك ــره تــرامــب،
وجــد صــدى عند زوجــة الــرجــل ،التي

طلبت عدم استخدام اسمها لحماية

خصوصية األس ــرة ،مشيرة إلــى أنها

استخدمته سابقا لعالج األسماك من

بعض األمراض التي كانت تصيبها.

