حريصون على العمل مع البحرين لمكافحة الوباء

سميرة مدن :مركز “إيفا”
الطبي يحقق النجاح
باالعتماد على الكفاءات
المتميزة

إقرأ في

المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة برقية شكر من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي
جينيينغ ،وذلك ر ًدا على برقية سموه التي عبر فيها عن تضامن
مملكة الـبـحــريــن مــع ج ـهــود الـصـيــن فــي مـكــافـحــة وب ــاء كــورونــا

المستجد ،حيث عبر فخامة الرئيس الصيني عن خالص الشكر
ً
وشعبا على مواقفها إلى جانب
لسموه ولمملكة البحرين حكومة
الصين ،مؤك ًدا حرص بــاده على العمل مع البحرين وغيرها من

الدول في المجتمع الدولي بهدف تعزيز التعاون في مكافحة هذا

سمو رئيس الوزراء

شي جينيينغ

الوباء وتقديم المساهمة المطلوبة لقضية الصحة العامة العالمية.

الرئيس
الصيني
يشكر
تضامن
سمو رئيس
الوزراء

مشكلة “الجيوب” مستمرة..
لماذا ال ينفع العالج؟
رابحة سلمان :إرشادات
إكلينيكية من قبل
عدة منظمات أثناء
فترة الوباء
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فاعلية منع التجمع تفوق أي إجراء وقائي

سمو ولي العهد :الحس الوطني المسؤول دعم جهود مواجهة “كورونا”

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهد نــائــب القائد األعــلــى النائب

فالتصدي آلثــاره وانعكاساته يأتي بتكاتف

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن

خالل االلتزام بقرار منع التجمعات الذي هو

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو

الجميع ،فالكل عليه القيام بدوره وواجبه من

مــواطــن ومــقــيــم هــو مــشــارك بــوعــي في
كــل
ٍ

كورونا.

الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا(  )�CO

ونـــــوه س ــم ــوه ب ــأن ــه عــنــدمــا يــلــتــزم الــجــمــيــع

 ،)VID-19وأن المهم فــي هــذه المرحلة هو

بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد

االلتزام بالتعليمات والــقــرارات الصادرة من

االجتماعي ،فإنه يساهم في تعزيز االحتواء

وزارة الــداخــلــيــة ووزارة الصحة والجهات

والــحــفــاظ عــلــى حــريــة الــتــجــول لــلــضــرورات

ذات العالقة؛ حفاظا على سالمتهم وسالمة

المعيشية ،ويحقق هدف احتواء ومنع انتشار

سمو ولي العهد

الوطن ،معربًا سموه عن شكره وتقديره لكل

والذي يدل على حسهم المسؤول تجاه الوطن

محرر الشؤون المحلية

أعلنت وزارة الصحة عن وصول

من إيران فور وصولهم للفحوصات

من المواطنين القادمين من إيران

وبــــنــــاء عــلــى
ً
ط ــب ــي مــتــخــصــص،

الطائرة التي تقل الدفعة الثانية
ضــمــن خــطــة اإلجـ ــاء بــعــد تفعيل

إجراءات احترازية محكمة.

و تم إخضاع المواطنين القادمين

المختبرية تــحــت إشـ ــراف طاقم

نتائجها سيتم نقلهم إلحدى مراكز
الــحــجــر الــصــحــي االحــــتــــرازي أو

مراكز العزل والعالج.

الحل األنسب الحتواء ومنع انتشار فيروس

إنجاح ما يتم اتخاذه من إجراءات وتدابير؛

المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات

وصول طائرة االجالء من ايران

فيروس كورونا في الوقت نفسه ،مؤكدا أن

وأبنائه وبأنهم شركاء واعون في دعم الجهود

الوطنية وإنجاح خطط مواجهة الفيروس،

أرباحا بـ  45.7مليون دينار
“بتلكو” توزع
ً

فاعلية منع التجمع تفوق نتائج أي إجــراء
آخر وقائي.
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“عمومية الخليجي التجاري” تقر

ً
صكوكا بـ  200مليون دوالر
ووافقت الجمعية العامة غير
التجاري على توصية مجلس

لـ “بتلكو” على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية عن العام

بقيمة  45.7مليون دينار  ،بقيمة  27.5فلس للسهم الواحد.

()09

المحرق  -طيران الخليج

ن ــوه ــت طـ ــيـ ــران ال ــخ ــل ــي ــج ،أمـ ــس،

عــبــر الــبــحــريــن  -عــلــى الــمــواطــنــيــن

القادمين إلى مطار البحرين الدولي

والحاملين لــرســالــة اإلذن المسبق

بأنه تــم اقتصار جميع المسافرين
 -بــمــن فــيــهــم مــســافــرو الــتــرانــزيــت

للدخول.

عاما
بحريني بعمر 78
ً
أعلنت وزارة الصحة امــس عــن حالة

ً
معربة
إشــراف طاقم طبي متخصص،

 78عـ ــامً ـ ــا ،ل ــدي ــه أم ـ ـ ــراض وظ ـ ــروف

وع ـمــوم أهـلــه وأقــاربــه لـهــذا المصاب.

صحية كــامـنــة ،وك ــان إح ــدى الـحــاالت

اإلدارة بإصدار صكوك كرأس

القائمة المخالطة لحالة قائمة أخــرى

األولى الداعمة لقاعدة رأس

كــان يخضع للعالج والرعاية في أحد

مال إضافي ضمن الشريحة

لفيروس كورونا ( ،)COVID-19حيث

الـ ــمـ ــال ت ــص ــل قــيــمــتــهــا إل ــى

المراكز الخاصة بالعزل والعالج تحت

 200.000.000دوالر.

البحرينيين ،والمقيمين في المملكة،

الضحية الرابعة لـ “كورونا”

وفــاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر

العادية للمصرف الخليجي

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية األربعين

على المواطنين والمقيمين

المنامة  -بنا

المنامة  -الخليجي التجاري

الهملة  -بتلكو

اقتصار القادمين لمطار البحرين
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الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد
وأوضــح ــت ال ـ ــوزارة أن الـمـتــوفــى قد
حصل على الـعــاج والــرعــايــة الــازمــة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة م ــن ق ـبــل الـفــريــق

الطبي المختص هــو وجميع الحاالت

القائمة في مراكز العزل والعالج.

اجتماع “عمومية الخليجي التجاري” أمس

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.
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎزل.
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ أو اﻟﺠﻠﻮس أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎزل وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﺷﺨﺎص.
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎت واﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ

واﻋ����ﻲ
�ﻣﻌﺎ� �ﺿﺪ�اﻟ�ﻮروﻧﺎ
)(COVID-19

ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮارات

البحرين تهنئ بنجالدش
بذكرى االستقالل

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزي ًدا من التهاني من كبار المسؤولين والمواطنين

المنامة  -بنا

بــعــث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس الــوزراء

بمناســـبة عـــودة ســـموه الميمونـــة إلـــى أرض الوطـــن

صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر خليفة بن

سلمان آل خليفة ،وولــي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

المنامة  -بنا

آل خليفة ،برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،مزي ً
دا

بــنــجــادش الــشــعــبــيــة مــحــمــد عــبــدالــحــمــيــد،

من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين

بمناسبة الذكرى السنوية الستقالل بالده.

وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

بمناسبة عودة سموه الميمونة الى ارض الوطن بسالمة هللا وحفظه ،رفعوا فيها إلى

مــمــاثــلــتــيــن إلـ ــى رئــيــســة وزراء جــمــهــوريــة

هللا العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويسدد خطاه

وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيتين

مقام ســموه الكريم اســمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناســبة الطيبة ،سائلين

بنجالدش الشعبية الشيخة حسينة واجد.

لما فيه الخير والنماء للبالد ،وأن يسبغ على سموه بموفور الصحة والعافية وطول

الخميس  26مارس  2 - 2020شعبان  - 1441العدد 4181

العمر لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.
فقد تلقى سمو رئيس الـــوزراء برقيات

وعلي بن الشيخ عبدالحسين العصفور

بن محمد آل خليفة المدير العام لمجلس

فيصل بن يعقوب الحمر ،والسفير احمد

التهاني من كل من :الشيخ سلمان بن خالد
العائلة المالكة ،والشيخ فواز بن محمد بن
خليفة ال خليفة سفير مملكة البحرين

لــدى المملكة المتحدة ،والشيخ سلمان

“العدل” تدشن خدمة استالم

بــن علي بــن محمد ال خليفة ،والشيخ

خليفة بـن عيسى بن خليفة بن سلمان
ال خليفة ،والــشــيــخ علي بــن محمد بن

إلكترونيا
األحكام القضائية
ً

راشد ال خليفة رئيس االتحاد البحريني

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

احمد بن محمد آل خليفة المفتش العام

أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف عــن

لكرة الطائرة ،واللواء الشيخ خليفة بن
 وزارة الــداخــلــيــة ،والشيخ عــبــدهللا بنخليفة بــن محمد بــن عيسى آل خليفة،

تدشــين خدمــة تقديــم طلبــات اســتالم األحــكام القضائيــة

والــشــيــخ رشــيــد بــن عــيــســى بــن عبدهللا

ً
بدءا من اليوم الخميس.

بن خالد آل خليفة مساعد المدير العام

والصيغــة التنفيذيــة عبــر موقع الحكومــة اإللكترونية ،وذلك
ولـــــفـــــت وكـــــيـــــل الــــعــــدل

والصيغ التنفيذية.

والـــــــشـــــــؤون اإلســــامــــيــــة

وذكر أن هذه الخطوة تأتي

الــمــســتــشــار وائــــــل رشــيــد

فـــي إطـــــار إســتــراتــيــجــيــة

بــــوعــــاي إلـــــى إن إدارة

الــــتــــحــــول اإللــــكــــتــــرونــــي

المحاكم ستقوم عبر هذه

الــمــتــواصــل الــــذي يشهده

بــن حمد بــن عيسى آل خليفة ،وخليفة

لشئون اإلسكان واألمالك  -مجلس العائلة

المالكة ،والشيخ خالد بن محمد آل خليفة
مساعد المدير العام للشئون التعليمية
والصحية مجلس العائلة المالكة.

محافظ المحافظة الشمالية ،والدكتور
عــبــدالــرحــمــن الــســاعــاتــي ســفــيــر مملكة

الــحــريــن لــدى روســيــا االتــحــاديــة ،وخالد

محمد كانو رئيس مجلس ادارة شركة
يوسف احمد كــانــو ،والشيخة هند بنت

سلمان آل خليفة رئيسة وأعضاء جمعية
رعاية الطفل واالمومة ،والشيخة لمياء
بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيسة

جمعية النور للبر ،والشيخة لولوة بنت
خليفة بــن علي آل خليفة نائبة رئيسة
جمعية الــنــور للبر ،والــدكــتــورة الشيخة

مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس
األمــنــاء وأعــضــاء مجلس أمــنــاء مدرسة

بيان البحرين ،واللواء عبدالرحمن صالح

سلطان سنان الدوسري الوكيل المساعد
لــلــمــنــافــذ وال ــب ــح ــث والــمــتــابــعــة بــشــئــون

الجنسية والجوازات واإلقامة ،والدكتور
وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة،
والدكتور ابراهيم محمد جناحي الرئيس

كــمــا تــلــقــى ســمــوه الــتــهــانــي م ــن الــشــيــخ

التنفيذي لصندوق العمل “تمكين “.

ال ــخ ــدم ــة بــتــســلــيــم جميع

الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــدلـــــي مــع

أحــكــام الــمــحــاكــم المدنية

االستغناء التدريجي عن

رئــيــس مجلس اإلدارة  -ن ــادي النجمة،

والشرعية بجميع أنواعها

التعامل الورقي.

والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب

الــــوزراء التهاني ايــضــا مــن صــبــاح سالم

ودرجاتها عن طريق البريد

وأشـــــــار إلـــــى أن تــوقــيــت

الــعــام ،والنائب عبدالنبي سلمان النائب

اإللكتروني الخاص بمقدم

تدشين هذه الخدمة تزامن

االول لرئيس مجلس النواب ،وعلي أحمد

الطلب ،وذلك دون الحاجة

مع اإلجــراءات االحترازية

وجمال محمد فخرو النائب األول لرئيس

إلى الحضور الشخصي.

والـــــتـــــدابـــــيـــــر الـ ــوقـ ــائـ ــيـ ــة

وقـــال الــمــســتــشــار بــوعــاي

الــمــتــخــذة؛ الحــتــواء ومنع

إن إرسال األحكام المدنية

انــتــشــار ف ــي ــروس كــورونــا

والـــشـــرعـــيـــة إل ــك ــت ــرون ـ ًـي ــا

(كوفيد  ،)19مما سيسهم

ســــيــــســــهــــم فـــــــي تـــوفـــيـــر

في تقليل عدد المراجعين

الوقت والجهد للمحامين

لــلــمــرافــق الــعــدلــيــة ودعـــم

وال ــم ــت ــق ــاض ــي ــن ،وس ــرع ــة

اإلجــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة

اســــتــــام صـــــور األحـ ــكـ ــام

الصادرة في هذا الشأن.

عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة

زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب،
مجلس الــشــورى ،وجميلة علي سلمان
النائب الثاني لرئيس مجلس الــشــورى،

وعبدالرحمن محمد سيف جمشير عضو
مجلس الشورى ،وخميس حمد الرميحي
عضو مجلس الــشــورى ،وجـــواد عبدهللا

بوحسين عضو مجلس الشورى ،ومساعد

وزير الخارجية عبدهللا الدوسري والشيخ
عبدالحسين بــن الشيخ خلف العصفور
نائب رئيس المجلس اإلسالمي األعلى،

وتــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس

الــدوســري وكيل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية،ومحمد علي القائد الرئيس

التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة
االلــكــتــرونــيــة ،والــدكــتــور ريـــاض يوسف

حــمــزة رئــيــس جامعة البحرين ،وإيــمــان
مصطفى الــمــربــاطــي الــرئــيــس التنفيذي

لــلــهــيــئــة ال ــع ــام ــة لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي،

ورنــا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي

لــلــجــهــاز ال ــوط ــن ــي لــــإيــــرادات  -وزارة

المالية واالقتصاد الوطنين والدكتورة
غــــادة مــحــمــد الــقــاســم رئــيــس واعــضــاء

جــمــعــيــة االط ــب ــاء الــبــحــريــنــيــة ،والــشــيــخ

الدكتور محمد طاهر بن الشيخ سليمان
المدني قاضي محكمة االستئناف العليا

سمو رئيس الوزراء

الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة ،وص ــال ــح عــبــدهللا

كــامــل رئــيــس مجلس اإلدارة مجموعة

البركة المصرفية ،وعدنان احمد يوسف
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
مــجــمــوعــة الــبــركــة الــمــصــرفــيــة ،ومــحــي

الدين صالح كامل عضو مجلس اإلدارة
مجموعة البركة المصرفية ،والمستشار
محمد الجاسم مستشار تجارب وحقوق

المرضى  -وزارة الصحة ،وعلي  ،خالد
 ،محمد و عــادل أبــنــاء المرحوم يوسف
عــبــدالــرحــمــن انــجــنــيــر ،وأب ــن ــاء الــمــرحــوم

عبدالجبار الكوهجي ،والدكتور عبدهللا

الــحــواج وعائلته ،والشيخ منصور علي

حــمــادة عضو المجلس األعــلــى للشؤون

اإلسالمية ،وجهاد عبدلله الزين وعائلته،
وفــاطــمــة جــبــر الــمــســلــم ،والــســيــد حسين

السيد كاظم العلوي وعموم عائلة السيد
كــاظــم الــعــلــوي ،ورســـول عــبــدهللا الــحــداد

وأوالده ،والمهندس إبراهيم خليل المؤيد،
وحامد خليل المؤيد ،ونواف حامد خليل
المؤيد ،وعبدهللا ملك وعائلته،وفيصل

وفوزان أبناء عبداللطيف سليمان الناصر،
ومحمد عبدهللا عيسى المناعي وأوالده
طالل وفــواز ،وعبدالرحمن محمد راشد
الــمــاجــد وعــمــوم عــائــلــة الــمــاجــد ،وف ــوزي

شهاب الشهابي وعائلته ،ويوسف احمد

يوسف الــوردي وأوالده ،والدكتور خليل
العريض وعائلته المحترمين ،والدكتور
عبدهللا يوسف المطوع.

سمو ولي العهد :منع التجمع يحقق الهدف باحتواء “كوفيد ”19

صــــحــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن أولـــــــويـــــــة قـــــصـــــوى ال مـــــســـــاومـــــة عــلــيــهــا

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو
مواطن ومقيم اليوم هو مشــارك بوعي في
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة أن كل
ٍ

إنجـ�اح مـ�ا يتم اتخـ�اذه من إجراءات وتدابير؛ الحتواء ومنع انتشـ�ار فيـ�روس كورونا( )�CO

 ،)VID-19وأن المهم في هذه المرحلة هو االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة
الداخليــة ووزارة الصحــة والجهــات ذات العالقــة؛ حفاظــا على ســامتهم وســامة الوطن،

معربــا ســموه عن شــكره وتقديره لكافة المواطنيــن والمقيمين الملتزميــن بالتعليمات والذي
ٌ
شــركاء واعــون في دعــم الجهود
يــدل علــى حســهم المســؤول تجــاه الوطــن وأبنائه وبأنهم
الوطنيــة وإنجــاح خطــط مواجهــة الفيــروس ،فالتصــدي آلثــاره وانعكاســاته يأتــي بتكاتف

الجميــع ،فالــكل عليــه القيــام بدوره وواجبه من خالل االلتزام بقــرار منع التجمعات الذي هو
الحل األنسب الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.
ون ـ ــوه س ــم ــوه ب ــأن ــه عــنــدمــا يــلــتــزم الــجــمــيــع

بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد

االجتماعي ،فإنه يساهم في تعزيز االحتواء
و الــحــفــاظ على حــريــة الــتــجــول لــلــضــرورات

المعيشية ،ويحقق هدف احتواء ومنع انتشار

فيروس كورونا في الوقت نفسه ،مؤكدا أن
فاعلية منع التجمع تفوق نتائج أي إجــراء

آخر وقائيا وصحيا.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقوة دفاع
البحرين على إسهامها فــي إنــجــاح الجهود

الوطنية لمكافحة فيروس كــورونــا ،ووزارة
الداخلية على ما تقوم به من جهود مقدرة

نشكر المواطنين
والمقيمين الملتزمين
بقرار منع التجمعات
جهود مقدرة ومشكورة
لقوة الدفاع و“الداخلية”
والكوادر الطبية

ومشكورة؛ من أجل تنفيذ قرار منع التجمع
ألكثر من  5أشخاص ،والتي سيكون لها نتائج

جاهزية للتعامل مع
المستجدات الطارئة
لحماية الوطن والمواطن

وأشـــــار ســمــوه إلـــى أن الــمــمــلــكــة ســتــواصــل

وأن الــهــدف األســمــى ال ــذي نسعى لتحقيقه

 ،)VID-19فسالمة وصحة المواطنين وأفراد

وتضرع سموه للمولى العلي القدير بأن يحفظ

وسيتم تسخير كــافــة اإلمــكــانــات؛ مــن أجل

وأن يمن على كافة الحاالت القائمة بالشفاء

إيجابية في احــتــواء ومنع انتشار فيروس

كورونا ،كما شكر سموه الكوادر الطبية على
مــا يقومون بــه مــن جهود وطنية ،مــن أجل
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وس ــام ــة الــمــواطــنــيــن

والمقيمين.

جـهــ�ودهـ�ا لـمــ�واجـهــ�ة فـيــ�روس كـ�ورونـ�ا(  (�CO

المجتمع هي أولوية قصوى ال مساومة عليها،
تخطي هذه المرحلة بنجاح ،مضيفا سموه أن

المملكة جاهزة للتعامل مع كافة المستجدات،

اليوم هو حماية مصلحة الوطن والمواطن.

البحرين وكافة أبنائها من كل شر ومكروه،

العاجل ،وأن نتجاوز هذه المرحلة والجميع
بخير وعافية.
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وزير الداخلية“ :بحريننا” تك ّرس لفكر قائد أرسى قواعد الدولة المدنية الحديثة

تــجــلَّــت بــالــتــدفــق الــمــجــتــمــعــي الــعــظــيــم عــلــى مــنــصــة الـــتـــطـــوع الــوطــنــي

المنامة  -وزارة الداخلية

تفعيل  82مبادرة
بالخطة الوطنية
منذ إقرارها من
أصل  105مبادرات

وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس لجنة متابعة تنفيذ
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة ،كلمة بمناسبة

مرور عام على تدشين الخطة ،جاء فيها“ :يصادف اليوم مرور عام على إطالق
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا”،

والتــي تــم تدشــينها في  26مــارس 2019م برعاية وتوجيه عاهــل البالد صاحب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،حيــث ُتعبــر تلــك الخطــة فــي قيمهــا

الشيخ ناصر بن
حمد نموذج
للعزيمة واإلصرار
وقدوة للشباب

ترجمة حب الوطن
بهذه الظروف
لسلوك مسؤول
ووعي مجتمعي

وأهدافها ومبادراتها عن فكر قائد أرسى قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة
علــى مبدأ العدالة والمســاواة ،ويســتند فــي جوهره إلى تعزيز الــوالء واالنتماء
الوطني ،وتقوية أركانه ليظل حائط الحماية األول للمجتمع.
وألن الخطـــط والمبـــادرات ،تقـــاس

إن التدفـــق المجتمعـــي ،والـــذي زاد

وليس بمـــا تتضمنه من مبـــادئ نظرية،

الوطني ،أمـــر يبعث على الفخر ،ويؤكد

بنتائجهـــا الميدانية علـــى أرض الواقع،
فإننـــي وبهـــذه المناســـبة ،أعـــرب عـــن

اعتـــزازي وتقديـــري البالـــغ للوقفـــة

الوطنية لكافة أبناء مجتمعنا البحريني
مـــن خالل اإلقبال الكثيف على التطوع
فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة لمواجهـــة

انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،منـــذ أن

أطلقهـــا الفريـــق الوطني ،والـــذي يعمل

بتوجيهات ومتابعة على مدار الســـاعة،
مـــن قبل ولي العهـــد نائب القائد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمـــد آل خليفة ،والذي يشـــرف بنفســـه

على هـــذه الجهـــود ،ويتابع مـــن خاللها

كافة التطورات ،حتى تأتي اإلجراءات
والتدابيـــر االحترازية المتخـــذة ،فاعلة
ومواكبـــة لظـــروف الموقـــف وتداعيات

األزمة.

عن الثالثيـــن ألفا ،علـــى منصة التطوع

الشيخ راشد بن عبدالله

حقيقة واحدة وهـــي أن ثقافة االنتماء

ودوره المشرف في مجال تعزيز الوعي

والتالحم الوطني والتعايش اإلنساني،
وهـــي إحدى ركائز “بحريننا” تعمل على

إعداد جيل يؤمن بقيم العمل التطوعي
وأهميتـــه وتعزيـــز الثقـــة بالشـــراكة
المجتمعيـــة ،وتشـــكل محـــاور رئيســـة
فـــي مكونـــات الشـــخصية البحرينيـــة،

والتي تتجلـــى بطبيعتها فـــي التواصل

والشراكة القائمة على االحترام والثقة.
وأود فـــي هـــذا اإلطـــار أن أعـــرب عـــن
خالـــص الفخـــر واالعتـــزاز بما يقـــوم به

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية

وشـــؤون الشـــباب ،مستشـــار األمـــن
الوطنـــي ،رئيـــس المجلـــس األعلـــى

للشـــباب والرياضـــة؛ باعتبـــاره نموذجـــا
للعزيمـــة واإلصـــرار ،وقـــدوة للشـــباب

نقدر جهود الجميع بتفعيل
مبادرات الخطة الوطنية وما
أبدوه من تعاون

ترسيخ قيم المواطنة ليس
مفاهيم وجدانية بل الضمانة
لتحقيق االستقرار

بمفهوم الرياضة للجميع ،والتي تشـــكل

فحســـب ،بل تاريخ المواطـــن وجذوره

بخطـــوات واثقة إلى األمام ،من مرحلة

كافة اإلجـــراءات االحترازيـــة المعمول

بأصالـــة وأهميـــة برامـــج تعزيـــز الهوية

وإن تعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ

والمســـارات المحـــددة منـــذ مراحلهـــا

جهـــود الجميـــع ودعمهـــم وتفاعلهـــم

وانطالقـــا مـــن تعزيـــز الحـــس الوطني

الشعور والمعنى ،بل الضمانة األساسية

أحد مداخـــل العمل الوطني والتمســـك
الوطنية.

ومخزونـــه الثقافـــي وهويـــة وجـــوده،

قيم المواطنة ليســـت مفاهيم وجدانية

الفكـــرة إلى التنفيـــذ ،ملتزمة باألهداف

األولى.

بهـــا للوصـــول إلـــى بـــر األمـــان ،مقدرين

ممـــا كان لـــه األثر اإليجابي فـــي تفعيل

وبهذه المناســـبة ،أتقدم بجزيل الشـــكر

مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة ،وكذلـــك

الحـــب والـــوالء لقيـــادة جاللـــة الملـــك،

إن تعزيـــز االنتمـــاء وقيـــم المواطنـــة،

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

يبدونـــه من تعاون وحـــس وطني رفيع

خصوصـــا في هـــذه الظـــروف بمواصلة

المجتمـــع ،تفـــرض علينـــا فعاليـــة فـــي

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

ســـلوك مســـؤول ووعـــي مجتمعـــي،

الوطـــن وحفظ أمنه وســـامته ،وهو ما

واإلســـامي ومبـــادئ ديننـــا الحنيـــف

مبادراتهـــا الــــ  105تم التعامـــل بالتنفيذ

المواطنة اإليجابية ،فكرا وتطبيقا.

الوزراء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذها،

وترســـيخ الوحـــدة الوطنيـــة وتأكيـــد

لتحقيق االستقرار الوطني.

فإننا جميعـــا “نحن وأجيالنـــا” مطالبون

وأمانـــة المســـؤولية األمنيـــة نحـــو

العمـــل علـــى ترجمـــة حـــب الوطـــن إلى

تطبيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة؛ من أجل

مرتبـــط بموروثنـــا ومحيطنـــا العربـــي

تؤكده الخطة الوطنية ،والتي تجاوزت

الداعية للتســـامح واالعتدال ،وتأصيل

مـــع  82منهـــا منـــذ إقرارها مـــن مجلس

فالوطن ليس حيزا جغرافيا نعيش فيه

حيـــث مضت الخطة خـــال تلك الفترة

وعظيـــم االحتـــرام إلـــى عاهـــل البـــاد

آل خليفـــة ،ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب
آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،وكل أبناء

الشـــعب البحريني الذين يعملون بروح
وطنيـــة فـــي هـــذه الظـــروف ،التـــي نمر

بهـــا وتســـتدعي تكاتفنـــا وتجاوبنـــا مع

الجهـــات الرســـمية واألهليـــة علـــى مـــا

للمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية
وتحقيـــق أهدافهـــا المرجـــوة ،كمـــا أن

الشـــكر موصول لكل من يســـعى ويبادر
مـــن مؤسســـات وأفـــراد للمشـــاركة في
هـــذا العمـــل الوطنـــي المتميـــز ،متمنيـــا

للجميـــع التوفيـــق والســـداد فـــي العمل

على تحقيق األهداف المرجوة ،بما فيه

خدمة للوطن .والســـام عليكم ورحمة
هللا وبركاته”.

“بحريننا” تمضي بخطوات ثابتة لتنفيذ أكثر من  100مبادرة
بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور عـــــــام عــــلــــى تــدشــيــنــهــا

المنامة  -وزارة الداخلية

منـــذ أن كانـــت فكـــرة ،ثـــم مبـــادرة

وخطة...و”بحريننـــا “ تحمـــل فـــي طياتها،

فكرا ملكيا مســـتنيرا ،حـــرص عاهل البالد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

آل خليفـــة ،أن يكـــون أســـاس المشـــروع
اإلصالحـــي الشـــامل ..فكـــر يســـتند فـــي
جوهـــره إلـــى تعزيـــز الـــوالء واالنتمـــاء

الوطني .ومن هذا المنطلق ،جاءت الخطة

الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتكريس
قيم المواطنة “بحريننا” ومضت بخطوات

ثابتة ،واستطاعت وضع اإلطار التنظيمي
مـــن أجـــل بنـــاء وطني شـــامخ .وهـــا نحن

نحتفل اليوم ،بانقضاء العام األول للخطة

الوطنية ،حيث قام وزير الداخليةالشـــيخ
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة بتدشينها في
 26مارس  2019بحضور عدد من الوزراء

وكبار المسئولين ونخبة من أبناء الوطن.

وفـــي ذلـــك اليـــوم ،جـــاءت كلمـــات وزيـــر

الداخليـــة ،معبـــرة ومجســـدة للمعانـــي

الســـامية واألهـــداف الوطنيـــة النبيلـــة
التـــي تعمل الخطـــة على إنجازهـــا ،وحدد
وزيـــر الداخليـــة ،وباعتبـــاره رئيـــس لجنة
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز

االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة،
األســـباب الموجبـــة إلعـــداد هـــذه الخطـــة

الوطنيـــة ،وفـــي مقدمتهـــا توجيهـــات
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفدى،

مـــن خالل الخطابات الســـامية في العديد

من المناســـبات الوطنية ،والتي نستخلص
منهـــا ،الحكمة والرؤى فـــي تعزيز االنتماء
وقيـــم المواطنـــة ،واألمـــر اآلخر هـــو أمانة

المسؤولية األمنية نحو المجتمع.

وقـــد مـــرت الخطـــة الوطنيـــة ،بخطـــوات

لجنـــة اإلعـــداد ،العديـــد مـــن االجتماعـــات

التنفيذ ،وبمبادراتها التي تجاوزت المائة،

حضور أغلبها ،موجهـــا ومحاورا في كافة

مـــن خاللهـــا ،والتي ٌحـــددت فـــي مراحلها

للمبـــادرة كخطـــة وطنية شـــاملة ،تتضمن

الداخليـــة في ينايـــر  2018وحتى إقرارها

الوطنيـــة ،اآلليـــات التـــي تضمـــن تنفيذها

لمتابعة تنفيذها .مـــرت “بحريننا” بمراحل

وتتلخـــص أهداف الخطـــة والتي حظيت

المتابعـــة ،المعنية بوضع المبادرات موضع

بدأت بمبادرة وزير الداخلية في  21يناير

ســـواء للمنطلقـــات أو األهـــداف وكذلـــك

والفعاليـــات المجتمعيـــة ،خاصـــة وأنـــه

والخبـــراء إلعـــداد وثيقـــة استرشـــادية،
ً
ً
عاما لعمـــل كافة الجهات في
إطارا
تكـــون

القيـــم والعـــادات والتقاليـــد األصيلة ألهل
البحريـــن والتـــي تجســـد روح األخـــوة

المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من أجل

الوطـــن الواحـــد ،والعمـــل بـــروح وطنيـــة

واثقـــة إلى األمـــام من مرحلـــة الفكرة إلى

المكثفة وكان وزير الداخلية حريصا على

ملتزمة باألهداف والمســـارات التي تعمل

التفاصيـــل ،حتـــى إقـــرار مجلس الـــوزراء

األولـــى ،منـــذ كانـــت مبـــادرة مـــن وزيـــر

بجانـــب منطلقاتهـــا وثوابتهـــا وقيمهـــا

مـــن مجلـــس الـــوزراء وتشـــكيل لجنـــة

وتحقيق أهدافها المطلوبة.

متعـــددة في فتـــرة زمنية قصيـــرة ،حيث

بالتفاعـــل اإليجابي والتقديـــر المجتمعي،

 2018أعقبها تشكيل لجنة من المختصين

المبـــادرات التفصيليـــة ،الحفـــاظ علـــى

القطاعيـــن العـــام والخـــاص ومؤسســـات

تعزيز االنتمـــاء وقيـــم المواطنة .وعقدت

وتعكـــس أروع صـــور التكاتـــف بيـــن أبناء
مـــن أجل تنمية الجهود فـــي الحفاظ على

أمن الوطن واســـتقراره ،مـــن خالل تعزيز

“بحريننا”.

شـــعور المواطن باالنتماء وجعله ســـلوكه
ً
إيجابيـــا ومســـؤوالً يســـاعد على تماســـك

كل منهـــا أهدافـــا محـــددة ،تحـــت خمســـة

إضافة إلى ترســـيخ قيـــم الوالء واالنتماء

المواطنيـــن ،وهي برامج االنتماء ،حمالت

الجبهـــة الداخليـــة بيـــن أطيـــاف المجتمع،

والتســـامح واالعتدال وااللتـــزام بالوحدة
الوطنية.

وتنـــدرج هـــذه المبـــادرات والتـــي تحقـــق

مسارات أساسية ،تستهدف مختلف فئات
العالقـــات العامـــة واإلعـــام ،المناهـــج

والمقـــررات ،والتشـــريعات واألنظمـــة.

وقـــد تـــم تعييـــن مكتـــب تنفيـــذي للجنـــة

إضافة إلى مؤشـــرات األداء الوطني التي

التنفيـــذ بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة

المواطنين تجـــاه االنتمـــاء الوطني وقيم

كانـــت هناك مبـــادرات معمـــول بها وأخرى
جـــاءت بهـــا الخطـــة وثالثـــة تولـــدت مـــن

خالل االجتماعات التنسيقية التي عقدها
المكتـــب التنفيـــذي والـــذي مـــارس مهامه
ســـريعا وعقـــد اجتماعـــات مـــع مختلـــف

الجهـــات ذات الصلـــة بتنفيـــذ مبـــادرات

تهدف إلى قياس التحوالت في اتجاهات

المواطنـــة ،وقيـــاس فاعليـــة تنفيـــذ هـــذه
ً
مجتمعيا.
المبادرات وتأثيرها
ويبقـــى الســـؤال...ماذا بعـــد انقضـــاء عام
علـــى تدشـــين الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز

االنتماء الوطني ،وترسيخ قيم المواطنة؟
وبكلمـــات محددة فإن األمر يتعلق بعملية
مســـتمرة ،أبعادهـــا متعـــددة ،فتعزيـــز

االنتمـــاء ال يتحقق بين عشـــية وضحاها،

الوطنـــي هو الطريق للحفاظ على الوحدة

الممارســـات واألفعـــال علـــى أرض الواقـــع

حضاريـــا يعتز بوجـــوده بيـــن دول العالم.

وإنما هي جهود مستمرة ،تجسد نتيجتها
وتبـــدو مالمحها عبر العديـــد من المواقف
الوطنيـــة والمجتمعيـــة التـــي تؤكـــد ان

المجتمع البحريني متماسك بطبعه ،يتسم

بالتعايش والمحبة والتســـامح ،يؤمن بأن
الـــوالء لجاللـــة الملـــك المفـــدى والتمســـك
بالقيـــم الوطنيـــة ومقتضيـــات االنتمـــاء

الوطنيـــة وبقـــاء مملكة البحريـــن نموذجا
وللتعـــرف علـــى التفاصيـــل وآخـــر أخبـــار
الخطـــة الوطنيـــة ،الرجـــاء زيـــارة الموقـــع

 www.bahrainouna.comأو متابعـــة
قنـــوات التواصل االجتماعي (انســـتجرام،

فيــ�س بوك ،اليوتيــ�وب ،والتويتر)@ @�bah
.rainouna
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اســــتــــهــــداف الــــطــــاب ذوي االحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة
من خاللها التواصل مـــع المعلمين عبر

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

عقد اجتماعات افتراضية؛ لمناقشتهم

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

في إعداد وتحضير دروسهم الرقمية،

النعيمي أن الوزارة نجحت في ضمان

أدائهم فـــي تفعيل التطبيقـــات الذكية

من تعليق الدراســـة ،من خالل التركيز
ّ
التعلـــم اإللكتروني ،الذي يســـتند
على
مشـــروع جاللـــة الملك حمـــد لمدارس
األساسية بجميع المدارس الحكومية،
أتاحهـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل التربوي
وأولياء أمورهم.

وأضـــاف الوزيـــر خالل جولـــة ميدانية

قـــام بهـــا أمـــس؛ لالطـــاع علـــى جهود
ّ
التعلم اإللكتروني،
المدارس في تفعيل
أن الـــوزارة قد تمكنت من التغلب على

الظروف االستثنائية الراهنة من خالل

توفير ثالث وسائل رئيسة للتعليم عن
بُعد ،وهي المحتـــوى التعليمي الرقمي

 31ألف نشـــاط وإثراء حتى اآلن ،هذا
إلى جانـــب إطالق الحصص التعليمية

التدريبيـــة المنفـــذة مـــن خـــال هـــذه

والنجاح ،وترك بصمة األمل والتغيير في اآلخرين.

وأثنـــى الوزيـــر علـــى جهـــود جميـــع

المواطنيــن ومنتســبي مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص ،ووســائل

Û Ûولقــد اهتمــت الداخليــة فــي أن ترســم الخطــة دورا استرشــاديا لكافــة

المســـاهمين فـــي توفيـــر الخدمـــة

والتعليمـــي بيـــن المعلميـــن والطلبـــة

إلـــى المعلميـــن الذين أنتجـــوا أكثر من

الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة؛ لتعزيز الشــراكة

األكاديمية.

وأســـهم باإلمكانـــات الرقميـــة التـــي

الرقمية التي اشـــترك فـــي تنفيذها 45
ً
ً
إضافة
فريقـــا من المختصين بالوزارة،

باســـتخدام وإنتاج المحتـــوى الرقمي،

الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــاد المفدى ،وبمبادرة من وزير

(بحريننا) ،والتي أعدت من منطلق الفكر السامي لحضرة صاحب الجاللة

حيـــث حضـــر الوزيـــر إحدى الـــدورات

المســـتقبل ،والـــذي وضـــع الركائـــز

من الـــدروس واألنشـــطة واإلثـــراءات

المعـــززة لعملهـــم خـــال هـــذه الفتـــرة،

Û Ûعام (مضيء) انقضى من عمر الخطة الوطنية لتعزيز الوالء وقيم المواطنة

وتدريبهـــم علـــى البرامـــج المتصلـــة

إلـــى قاعـــدة صلبـــة تـــم إرســـاؤها عبر

والـــذي تـــم تعزيـــزه مؤخـــرًا بالمزيـــد

“بحريننا”  ...عام مضيء من النجاح

وإتاحـــة التدريب النوعي لهم ،لتطوير

اســـتمرار خدماتهـــا التعليميـــة ،بالرغم

الموجـــود علـــى البوابـــة التعليميـــة،

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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قناة يوتيوب تعليمية لجميع الصفوف
الدراســـية والتعليـــم الفنـــي والمهنـــي

والتربية الخاصة.
وقـــد ّ
اطلـــع الوزيـــر خـــال الجولـــة
علـــى العديد مـــن التجارب المدرســـية

المتميـــزة ،ومنهـــا تجربـــة إنشـــاء

اســـتيديو مدرســـي يراعـــي معاييـــر

إنتـــاج المحتوي الرقمـــي ،ويتم خالله

إنتـــاج العديد من الدروس واإلثراءات
المتصلـــة بمـــواد التعليـــم الفنـــي

والمهني ،بالتنســـيق مع قطاع المناهج
ً
إضافة
واإلشـــراف التربـــوي بالـــوزارة،
إلـــى أكاديميـــة للتدريب عـــن بُعد ،يتم

اإلعالم؛ من أجل تعزيز مفاهيم االنتماء وقيم المواطنة ،واعتبارها جزءا

التعليميـــة لألبناء الطلبة ،في ظل هذه

طبيعيا من يوميات الناس ،وعالقاتهم االجتماعية فيما بينهم.

أو مـــن المـــدارس ،ممـــن يمتـــد عملهـــم

والعطاء ،والشــراكة ،انطلقت “بحريننا” بـ ( )105طموحة ،وبرؤية واضحة

ســـواء من قطاعـــات الوزارة
ً
الظروف،

Û Ûومــا بيــن منظومة القيــم التي ترتكز عليهــا الخطة ،وهي الفخــر ،والعدل،

لساعات طويلة تتجاوز أوقات الدوام
الرســـمي ،مؤكـــ ًدا أن الوزارة مســـتمرة

هدفهــا الحفــاظ علــى القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة ،والعمــل بروح
الفريــق الواحــد؛ لحفــظ أمــن الوطــن واســتقراره ،وتعزيز ســلوك المواطن

فـــي تقديم كل ما من شـــأنه اســـتدامة

إيجابا ،والوحدة الوطنية نفسها.

الدراســـية ،وأن مـــا وفرته من خيارات

التــي تعدهــا اللجنة المنظمة لـــ (بحريننا) بين الفينــة واألخرى لإلعالميين

العمليـــة التعليميـــة بجميـــع مراحلهـــا

Û Ûهذه المفاهيم أنا رأيتها وتابعتها عن كثب ،عبر حضوري اللقاءات الدورية

تعليمية متنوعة ،جاء بهدف الوصول

ولكتــاب مقــاالت الــرأي ،والتــي كانت تقف علــى أهم الشــراكات الوطنية،

إلى أكبر شـــريحة من الطلبة ،مبينًا أن

وقصص النجاح القائمة ،والمسئوليات الوطنية ،وما هو مطلوب منا نحن

الجهـــود فـــي هـــذا المجال قد شـــملت

في سياق كل ذلك.

اضطـــراب التوحد ،واإلعاقـــة الذهنية

الجبهــة الداخليــة من محــاوالت التغلغل الماكرة والخبيثــة ،كما أنها تمثل

طلبة التربيـــة الخاصة ،بمن فيهم ذوو

(Û Ûبحريننــا) تمثــل خالصة مســاعي أبناء الوطن المخلصيــن في تعزيز قوة

البســـيطة ومتالزمـــة داون ،واإلعاقـــة

تصويــب مســار لمن يخــرج عن اإلطار الوطني الجامــع ،وتعزيز مفاهيمك

ُ
والصـــم ،في إطـــار االهتمام
البصريـــة،

االنتماء واللحمة ،كمنهاج حياه ،وكشراكة وطنية واجبة من قبل الجميع؛

بتوفير التعليم للجميع.

لرفعة البحرين ولرفعة شأن مواطنيها.

“المنامة لحقوق اإلنسان” :خرق العزلة يقوِّض الجهود الوطنية

الـــــــمـــــــرافـــــــق الــــــعــــــامــــــة والــــــمــــــتــــــنــــــزهــــــات مــــكــــتــــظــــة بــــالــــنــــاس

المنامة  -مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أشـــاد مركـــز المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان

بقرارات اللجنة التنســـيقية برئاسة ولي

العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
والتـــي تدعـــم اإلجـــراءات االحترازيـــة

وذكـــرت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقوق

يُ فرض القانون بشـــدة على كل من يؤثر
ً
ســـلبا على الجهـــود االحترازية للتصدي

يشـــاهد المرافـــق العامـــة والحدائـــق

من أفـــراد المجتمـــع يتواجدون بشـــكل

الحتواء فيـــروس كورونـــا (كوفيد)-19

بضـــرورة االلتـــزام بالتوجيهـــات التـــي

المعيشية.

المســـتوى ال بد مـــن أن يقابلهـــا تجاوب

منـــع التجمـــع ألكثـــر مـــن  5أشـــخاص

اإلنســـان المحاميـــة دينـــا اللظـــي أن من

ومنع انتشاره ضمن جهود وطنية عالية

تصدر من وزارة الداخلية والتي تتضمن

المجتمـــع معهـــا وااللتـــزام بهـــا تفعيـــاً

فـــي األماكـــن العامـــة لحمايـــة المجتمع

على الوطن والمواطن والمقيم.

كالذهـــاب إلـــى العمـــل والمستشـــفيات

للشـــراكة الحقيقية التي تعـــود منفعتها
وطالـــب المركـــز المواطنيـــن والمقيمين

وعـــدم الخروج من المنـــزل اال للضرورة

وشـــراء

األدويـــة

واالحتياجـــات

والمتنزهـــات واكتظاظهـــا بالمواطنيـــن

والمقيميـــن يـــدرك بأن هناك شـــريحة ال

المنامة  -وزارة اإلسكان

أعلنت وزارة اإلســـكان أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيتم

وبينـــت الوزارة أن المواطن اآلن بـــات بمقدوره تقديم طلب
ّ
إسكاني جديد لخدمات الوحدة السكنية أو شقة التمليك أو

الحاجـــة إلـــى الحضـــور إلى مركـــز خدمـــة العمالء بالـــوزارة،

ـ ترميـــم» ،إضافـــة إلـــى طلبات برنامـــج «مزايـــا» إلكترونيا من

تلقـــي جميع طلبـــات الخدمات اإلســـكانية الجديدة بمختلف

أنواعهـــا مـــن خـــال الموقـــع االلكترونـــي للوزارة فقـــط ،دون
وذلك في إطار السياسة التطويرية للوزارة بتوفير خدماتها
إلكترونيـــا أمـــام المواطنيـــن؛ لتوفيـــر الوقـــت والجهـــد فـــي

مراجعـــة الـــوزارة ،وتماشـــيا مـــع الحملـــة الوطنيـــة؛ للحد من

انتشار فيروس كورونا .Covid 19

القسيمة السكانية أو التمويالت بأنواعها الثالث «شراء ـ بناء
خالل ملء بياناته الشـــخصية ،وارفاق المستندات المطلوبة

عن طريق المســـح الضوئي ،على أن تشـــعره الوزارة باستالم
وقبول الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق وأن أعلنت مطلع الشهر الجاري

وأوضحـــت الـــوزارة أنها حرصت خالل الفتـــرة الماضية على

عـــن إطـــاق المرحلـــة األولى مـــن خطـــة تطويـــر اإللكتروني

الخدمات اإلســـكانية التي كانت تستلزم مراجعة المواطنين

اإللكترونـــي عن طريـــق الموقع دون الحاجـــة لمراجعة مركز
خدمة العمالء ،وهي الخطوة التي القت نجاحا كبيرا وإقباالً

تأســـيس منصـــة إلكترونيـــة متكاملـــة ،تحتـــوي علـــى جميـــع

لمركـــز خدمة العمالء في الســـابق ،مشـــيرة إلـــى أن المواطن

بـــات بإمكانه تقديم جميع معامالته مـــن خالل زيارة الموقع
االلكتروني للوزارة.

للخدمات اإلسكانية ،والمتمثلة في إطالق خدمات التحديث

مـــن جانـــب المواطنين ،مما ســـهل اإلجراء علـــى المواطنين،

وأسهم في تطوير أداء الوزارة في العامل مع تلك الخدمات.

دينا اللظي

مســـتمر فـــي المنـــزل عـــدا فـــي حـــاالت

اختـــراق القانـــون وعدم اتخـــاذ التدابير

انتشـــار الفيـــروس ،ولكـــن مع اســـتمرار

الجهود الوطنية.

الضـــرورة القصـــوى وهدفهـــم هـــو منـــع

تلتـــزم بالتعليمـــات ،مردفـــة ،يجـــب أن

االقتصار على تقديم الطلبات اإلسكانية إلكترونيًا

اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــارا مــــــــــــن الــــــــيــــــــوم
ً

ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،فكثير

الوقائية فســـوف يتســـبب فـــي تقويض

*
البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١9
قأيمة المركز المالي

قأيمة التدفقــات النقدية

كما في  31ديسمبر 2019

للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019

201٨
٢٠١٩
دينار بحريني دينار بحريني
الموجودات

201٨
٢٠١٩
دينار بحريني دينار بحريني
االنشطة التشغيلية

النقد وما في حكمه

٢٣5,59٠

ودائع لدى بنك

544,678

قروض وسلف العمالء

٢,44٣,7٢9

موجودات اخرى

١٢8,١١٠

معدات

١4٠,١65

مجموع الموجودات

٣,49٢,٢7٢

64٨,463
9٨,354
2,0٨٨,350
99,571
119,995
3,054,733

صافي الربح للسنة

306,٨٨6

٢47,697

تعديالت للبنود غير النقدية
االستهالك على المعدات

٣١,79٠

3٨,006

اإلستهالك على الحق في استخدام الموجودات

١9,9١٠

-

مخصص )استرداد مخصص( الخسائر االئتمانية المتوقعة ٣١,٣٣٢
7,4١5

٨,451

المطلوبات وحقوق الملكية

مكسب من بيع مركبات

)(855

)(749

المطلوبات

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية

٣٣7,٢89

2٨٨,645

وديعة لدى بنك

)(446,٣٢4

401,646

قروض وسلف العمالء

)(٣86,7١١

)(424,337

اقتراضات

١,١٢٠,٠٠٠

دخل مؤجل

٣٣٣,466

1,120,000
210,375

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢4,854

19,٨1٨

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)(63,949

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مطلوبات اخرى

٢4٠,786

179,071

موجودات أخرى

)(48,449

)(2,350

مجموع المطلوبات

١,7١9,١٠6

1,529,264

دخل مؤجل

١٢٣,٠9١

79,946

مطلوبات أخرى

77,7٢٣

91,64٨

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

)(٢,٣79

-

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من
األنشطة التشغيلية

)(٣45,76٠

435,19٨

)(57,١٠5

)(٨9,٨51

متحصالت من بيع مركبات

6,٠٠٠

931

صافي التدفقات النقدية المستخدمة
في األنشطة االستثمارية

)(5١,١٠5

حقوق الملكية
راس المال

٢,٢٠9,7٢٠

احتياطي عام

55,٢٢٠

خسائر متراكمة

)(49١,774

مجموع حقوق الملكية

١,77٣,١66

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٣,49٢,٢7٢

2,209,720
30,450
)(714,701
1,525,469
3,054,733

قأيمة األرباح أو الخسأير
للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019

201٨
٢٠١٩
دينار بحريني دينار بحريني

االنشطة االستثمارية
شراء معدات

)(٨٨,920

االنشطة التمويلية
اقتراضات

-

120,000

دخل الفوائد

5٢8,٠٠7

334,719

دفع الجزء الرئيسي اللتزامات عقد اإليجار

)(١6,٠٠8

-

مصروفات الفوائد

)(7,4٣5

)(5,000

صافي دخل الفوائد

5٢٠,57٢

329,719

صافي التدفقات النقدية )المستخدم في(
من األنشطة التمويلية

)(١6,٠٠8

120,000

دخل الرسوم

6١7,٠55

550,972

(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه خالل
السنة

)(4١٢,87٣

466,27٨

دخل آخر

١٠7,6٢٣

113,464

النقد ومافي حكمه في  1يناير

648,46٣

1٨٨,347

مجموع الدخل

١,٢45,٢5٠

994,155

تكاليف الموظفين

6٠7,٣9١

524,22٨

تعديالت االنتقال بعد تطبيق المعيار الدولي العداد
التقارير المالية رقم 9

-

)(6,162

االستهالك على المعدات

٣١,79٠

3٨,006

النقد ومافي حكمه في  31ديسمبر

٢٣5,59٠

64٨,463

االستهالك على الحق في استخدام الموجودات

١9,9١٠

مخصص )استرداد مخصص( الخسائر االئتمانية المتوقعة ٣١,٣٣٢

)(63,949

مصروفات أخرى

٣٠7,١٣٠

1٨٨,9٨4

مجموع المصروفات

997,55٣

6٨7,269

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

٢47,697

306,٨٨6

تم استخراج هذه القوائم من البيانات المالية المدققة والذي ابدى السادة ارنست آند
يونغ رأي غير متحفظ عليها بتاريخ  25مارس . 2019
تم اعتماد البيانات المالية وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  25مارس .2020

بيان التغيرات في حقوق المالك
للســنة المنتهيــة بتاريخ  31ديســمبر 2019

رأس
المال
دينار بحريني

احتياطي
عام
دينار بحريني

خسائر
متركمة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

الرصيد في  ١يناير ٢٠١٨

2,209,720

-

)(9٨4,975

1,224,745

تعديالت التحويل نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

-

-

)(6,162

)(6,162

الرصيد المعاد عرضه في  1يناير 201٨

2,209,720

-

)(991,137

1,21٨,5٨3

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

306,٨٨6

306,٨٨6

محول إلى االحتياطي العام

-

30,450

)(30,450

-

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

2,209,720

30,450

)(714,701

1,525,469

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

247,697

247,697

محول إلى االحتياطي العام

-

24,770

)(24,770

-

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٢,٢٠9,7٢٠

55,٢٢٠

)(49١,774

١,77٣,١66

خالد وليد الغزاوي

منى يوسف خليل المؤيد

الرئيس التنفيذي

رئيسة مجلس اإلدارة

مـــرخص مـــن قـبـــل مصـرف البحـريــن المـركــزي كــمـؤسســة تـمـويــــل مـتـنــاهـي الصـغــر تـقلـيـديـة
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“األعلى للصحة” :طاقة االستيعاب لمراكز الفحص والحجر والعزل والعالج تفوق اإلشغال
المنامة  -بنا

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان

فقط ،وتبلغ الطاقة االســـتيعابية لمراكز

رئيس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي

بن حمد آل خليفـــة ،،حيث كانت نتائج

الحجر الصحي االحترازي  2504أســـرّ ة

لفيـــروس كورونا ( ) COVID-19الفريق

هـــذه الجهـــود المبذولـــة بـــروح الفريـــق

بلـــغ اإلشـــغال منهـــا  172ســـريرًا لحـــد

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل

الواحد دافعً ا مســـتمرًا للعمل المتواصل

خليفة أن مملكة البحرين تولي اهتمامً ا

بمـــا يحفـــظ صحة وســـامة المواطنين

االحتـــرازي تمتلـــك القابليـــة الكاملـــة

خاصـــا بتوفيـــر اإلمكانـــات والمقومات
ً

والمقيمين في مملكة البحرين.

لتحويلهـــا لمراكز عـــزل وعالج في حال

للتصـــدي لفيروس كورونا (COVID-19

وأوضـــح رئيـــس المجلـــس األعلـــى

استدعى ذلك.

) مما أســـهم في توفير طاقة استيعابية

للصحـــة أن مراكـــز الفحـــص والحجـــر

وأضـــاف بأنـــه تـــم إجـــراء أكثـــر مـــن

لمراكز الفحص والحجر والعزل والعالج

والعـــزل والعـــاج يشـــرف عليهـــا كادر

 28,000فحـــص للفيـــروس والعمـــل

تفـــوق بمراحل طاقة اإلشـــغال الحالية،
منو ًها بالجهود الوطنية المتكاملة التي

طبـــي متخصـــص علـــى مـــدار الســـاعة،

مســـتمر من خالل آليـــة معرفة تفاصيل

إذ تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية الحاليـــة

أثـــر المخالطيـــن وأماكـــن تواجدهـــم

يقودهـــا ولي العهد نائـــب القائد األعلى

لمراكـــز العـــزل والعـــاج  1667ســـريرًا

لحصـــر المخالطيـــن وفحصهـــم والتأكد

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء

في حين بلغ اإلشـــغال منها  225سريرًا

إجراء أكثر من  28ألف
فحص وآلية معرفة
تفاصيل أثر المخالطين

اآلن ،مؤكـــ ًدا أن مراكـــز الحجر الصحي

مـــن ســـامتهم ،منو ًهـــا بـــأن الجهـــود

ســـتتواصل بمـــا يعكـــس قـــدرة مملكـــة

متكاملـــة تضع نصب عينها فـــي المقام

البحرين علـــى التعامل بمهنية مع كافة

األول حفظ صحة وســـامة المواطنين

التطورات والمستجدات وفق منهجية

والمقيمين في مملكة البحرين.

سريرا
إشغال 225
ً
من أصل 1667
بمراكز العالج و172
بالحجر من إجمالي
2504

رصد  18مليون دينار لتطوير شبكة الطرق الرئيسية

خــــلــــف :تــنــفــيــذ  8مـــشـــاريـــع تـــطـــويـــريـــة لـــلـــحـــد مــــن االخــــتــــنــــاقــــات الـــمـــروريـــة
مروة خميس

إعادة إنشاء وصيانة
الطرق الداخلية
وإعادة تأهيل
المتضررة منها

أشار وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى
أنــه تنفيــذا لتوجيهــات ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،
فقــد تم إعداد برنامجين بهــدف التخفيف من االزدحامات المرورية وتطوير
مســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،ويشــمل وضع حلول عاجلة لتخفيف

تركيب  8لوحات
إلكترونية وتوسعة
جسر سترة إلى 4
مسارات

االزدحامات وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة.
وأعـــدت الـــوزارة مقترحـــا يضـــم

الحزمة التحســـينية األولى ،وتبلغ

العاجلة قصيرة المدى للتعامل مع

ســـبعة ماليين ومائتـــي ألف دينار،

عـــدة حـــزم مـــن مشـــاريع الطـــرق

االختناقات المرورية والتي تشمل
إجراء تعديالت بســـيطة وسريعة
ومنخفضـــة التكلفـــة موزعـــة فـــي
مختلـــف أرجـــاء المملكـــة حيـــث

تستغرق المشـــاريع االستراتيجية
الكبـــرى وقتا زمنية طويال للتنفيذ
الحزمـــة

وشـــملت

التحســـينية

األولـــى مـــن هـــذه المشـــاريع 11
ً
موقعـــا بكلفـــة بلغت ســـتة ماليين

وأربعمائة وأربعين ألف دينار.
الحزمـــة

وشـــملت

القيمـــة التقديريـــة لهذه المشـــاريع
ويجـــري حاليـــا العمـــل علـــى إنهاء

إعـــداد

التصاميـــم

التفصيليـــة

والتنســـيق مـــع الجهـــات الخدمية

علـــى الحزمـــة التحســـينية الثالثة
والتي تشـــمل  10مشـــاريع بتكلفة

تقديريـــة تبلـــغ أربعـــة مالييـــن

وتسعمائة ألف دينار.

وأضـــاف الوزيـــر فـــي إجابتـــه
علـــى ســـؤال قدمه عضـــو مجلس

الشـــورى رضا منفـــردي بخصوص

التحســـينية

االزدحامـــات المرورية ،بـــأن هناك
ً
أيضـــا المشـــاريع التطويريـــة ذات

للنجـــاح الملحـــوظ المتحقـــق مـــن

الثانـــي لمـــد روابـــط التعـــاون

الثانيـــة لتخفيـــف االزدحامـــات
ً
مشـــروعا عاجال نظرا
المرورية 16

الطابع الخدمـــي ويهدف البرنامج

والتنســـيق مـــع مجلـــس النـــواب

وتعـــاون دائـــم مـــع اإلدارى العامة

لتنفيـــذ حزمـــة مـــن المشـــاريع

للمـــرور إليجـــاد الحلـــول الفوريـــة

التطويريـــة ذات الطابـــع الخدمـــي

الممكنـــة لتخفيـــف األختناقـــات

مـــن أجـــل تحســـين الخدمـــات

المرورية المتعلقة بتنظيم الحركة

المقدمـــة للمواطنيـــن فـــي إطـــار

المروريـــة بالمناطـــق الســـكنية،

المشـــاريع

البلديـــة

المشـــتركة

بمختلـــف محافظـــات المملكـــة،
وتشـــمل تطوير وتوسعة الشوارع
الرئيســـية المؤديـــة إلـــى المناطـــق

وحول المدارس.

وسائل ذكية
وقـــال“ :تمـــت المناقشـــات مـــع

عصام خلف

رضا منفردي

نســـبة الحـــوادث وزيـــادة نســـب

من المشـــاريع التطويرية لتحسين

األمان المروري لمرتادي الطريق.

وأضـــاف :تم تركيـــب أربع لوحات
إلكترونيـــة خـــال العـــام ۲۰۱۹

وتوجـــد خطة موضوعـــة لتركيب

الداخليـــة بهـــدف زيـــادة الطاقـــة

المجلـــس األعلـــى للمـــرور حـــول

االســـتيعابية للحركـــة المروريـــة،

تطبيـــق اســـتخدام وســـائل النقـــل

ثمـــان لوحـــات أخـــرى فـــي الربـــع

وإعـــادة إنشـــاء وصيانـــة الطـــرق

الذكية من خالل لوحات الرســـائل

الثانـــي مـــن العـــام  ،۲۰۲۰كمـــا تـــم

الداخلية وإعادة تأهيل المتضررة

المتغيـــرة يتم من خاللهـــا التحكم

أيضا العمل بالتنسيق مع المجلس

منهـــا بهدف المحافظـــة عليها قبل

بصـــورة حيـــة ومباشـــرة لحركـــة

األعلـــى للمـــرور علـــى تطبيـــق

أن يتدنى مستوى األداء اإلنشائي

السير على الطريق مما يساعد في

الحلول الذكية المقترحة لتخفيف

واألداء الوظيفي للطريق.

تقليل االزدحام المروري وســـهولة

اإلزدحامـــات المروريـــة مـــن خالل

ولفـــت إلى أن الوزارة في تنســـيق

حركـــة المركبـــات ومـــن ثـــم تقليل

وأردف بـــأن الـــوزارة لديهـــا حزمة

أنظمة النقل الذكية “سكوت”.

شـــبكة منافـــذ المناطـــق الســـكنية

الحاليـــة والمشـــاريع اإلســـكانية

المســـتقبلية

وتشـــمل

القائمـــة

مشـــروع تطويـــر ســـار وتقاطـــع
شـــارع  ،35والـــذي يهـــدف إلـــى

تحسين منافذ قرية سار وتسهيل
عملية وصـــول القاطنين لمنازلهم،
إلـــى جانـــب إنشـــاء  4شـــوارع
خدمـــة وســـبع محطـــات نقـــل عام
واســـتحداث  5إشـــارات ضوئيـــة،

وتوفيـــر  240موقفـــا جديـــدا
للسيارات.

إلزام مقاول بدفع  11ألف دينار لشركة تنظيفات

امــــــتــــــنــــــع عـــــــــن ســـــــــــــــداد  5فـــــــواتـــــــيـــــــر مــــــنــــــذ 2015
عباس إبراهيم

ذكر المحامي الدكتور محمد الكوهجي أن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة أمرت بإلزام إحدى شــركات المقاوالت أن تدفع لموكلته
المتخصصة بأعمال التنظيفات ،مبلغ يصل لقرابة  11ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع  % 2من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام
السداد؛ نظرا المتناعها عن سداد  5فواتير تنظيف عدد من المباني لصالحها منذ العام .2015

إنها استمعت لشـــاهد المدعية ،والذي

بســـداده ،مما يشير إلى انشغال ذمتها

القديميـــن للمدعيـــة ،وقـــد تـــم عمـــل

فلهـــذه األســـباب حكمـــت المحكمـــة

قـــرر أن المدعـــى عليهـــا أحـــد العمالء

التنظيـــف الخارجي لعـــدد من المباني

وأفـــاد أن تفاصيـــل القضيـــة تتحصل

وخالفـــه ،حيـــث اتفقـــت مـــع المدعى

هذه المطالبة ،إذ امتنعت عن ســـداده

فـــي أن شـــركة المقـــاوالت المدعيـــة

عليهـــا بشـــأن التنظيـــف الخارجـــي

رغـــم مطالبتها بذلـــك ،األمر الذي حدا

-موكلته -ونتيجـــة لتعامالت تجارية

والحوائـــط لعـــدد  5مباني فـــي الفترة

بموكلتـــه رفـــع الدعـــوى بغيـــة صـــدور

بينهـــا والمدعى عليها كون أن موكلته

مـــن العـــام  2015وحتـــى  ،2018على

حكـــم بإلـــزام المدعـــى عليهـــا بســـداد

متخصصـــة فـــي العنايـــة بالمبانـــي

ثمـــن متفق عليـــه بلـــغ  10919دينارا،

المبلغ.

المطالبـــة ،وهـــو مـــا لم تنفيـــه المدعى

ســـواء من تنظيف وتشييد أو صيانة

وهو المبلغ المترصد في ذمتها بشـــأن

وفـــي أســـباب الحكم قالـــت المحكمة

يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالبة

بينهـــا فنـــدق بناء على طلـــب المدعي

عليهـــا ،وقـــد تم توفيـــر رافعـــات بهذا

الخصوص ،وأن ذمتها مشـــغولة بمبلغ
عليها بأية شـــهود ،كما أنهـــا لم تقم ما

بمبلغ  10919دينارا.

بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية
مبلـــغ وقـــدره  10919دينـــارا والفائدة

لقانونيـــة بواقـــع  % 2مـــن تاريخ رفع
الدعـــوى فـــي  9ينايـــر  2019وحتـــى

تمـــام الســـداد وألزمتهـــا بمصروفـــات

الدعوى ومبلغ  10دنانير مقابل أتعاب

المحاماة.

محمد الكوهجي

إرباك تقني يعوق مشاركة شوريتين باجتماع “الشعبة” عن ُبعد
محرر الشؤون المحلية

عقــدت اللجنة التنفيذية للشــعبة البرلمانية ،صباح أمس ،اجتماعها الثاني
باستخدام نظام االجتماع عن بعد.
ورأس االجتمـــاع رئيســـة مجلـــس

ســـبيكة الفضالـــة لــــ “البـــاد” إنهـــا

النواب فوزية بنت عبدهللا زينل.

وزميلتهـــا دالل الزايد لـــم تتمكنا من

وأكـــد االجتمـــاع مواصلـــة تنفيـــذ

االنضمـــام الجتمـــاع اللجنة ،بســـبب

قـــرار وقـــف المشـــاركات البرلمانيـــة

وجود إرباك تقني حال دون ربطهما

الخارجية نظرا للظروف الراهنة.
وبحـــث

االجتمـــاع

عـــددا

باالجتماع عن بعد.

الفضالة لـ “البالد”:
القسم المعني
بـ “النواب” لم
يربطني باالجتماع
ألكثـــر من مرة ويتضمـــن بنودا هامة

مـــن

وذكـــرت أن القســـم المعنـــي بمجلس

الموضوعـــات المدرجـــة بجـــدول

النـــواب لـــم يتمكـــن مـــن ربطهـــا

األعمـــال والخطابـــات الـــواردة مـــن

لالنضمام لحضور االجتماع.

االتحـــادات العربيـــة واالســـامية

وبينت أنها كانت حريصة للمشـــاركة

ضمـــان التمثيـــل المتـــوازن ألعضـــاء

والدولية .من جهتها ،قالت الشورية

باالجتمـــاع ألنـــه عقـــد بعـــد تأجيـــل

اللجنـــة

تستدعي النقاش.
وأكـــدت ضـــرورة تالفـــي أي إربـــاك
تقنـــي باالجتماعات المقبلة من أجل
المجلســـين

باجتماعـــات

سبيكة الفضالة

التنفيذيـــة للشـــعبة البرلمانيـــة التـــي
تضم أعضاء من المجلسين.

اجتماع “الشعبة” عن بُعد

 % 18من المشاريع المحلية في البحرين لنساء

أسهم الشرق األوسط
تصعد بفعل تحفيز أميركي
دبي  -رويترز

“جمعية أوال” تحتفي باليوبيل الذهبي عبر ملتقى افتراضي

أغــلــقــت أسـ ـ ــواق األس ــه ــم ف ــي الــشــرق

األوســط على ارتفاع أمس ،إذ ارتفعت

معنويات المستثمرين في أنحاء العالم
بفعل تحفيز ضخم بالواليات المتحدة؛

أمل الحامد

لتخفيف الضرر االقتصادي الناجم عن
جائحة فيروس كورونا.

أكدت رئيس وح ــدة التكنولوجيا المالية

وق ــال مــفــاوضــون “إن أعــضــاء مجلس

واالبت ــكار بمص ــرف البحري ــن المرك ــزي

الشيوخ ومسؤولين من إدارة الرئيس

ياس ــمين آل ش ــرف ،أن البحرين س ــباقة

دونالد ترامب توصلوا إلــى اتفاق على

في مج ــال التكنولوجي ــا المالية وتتزايد

حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة لتخفيف

الف ــرص للم ــرأة البحريني ــة بالتحدي ــد،

أثر تفشي الفيروس”.
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خصوص ــا أن المملك ــة تتص ــدر جمي ــع
ً
دول المنطق ــة م ــن حي ــث المس ــاواة بين
الرجل والمرأةفي ش ــتى المجاالتوفي

مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية
تحدي ًدا.

واحتفل ــت الجمعي ــة أثن ــاء الملتق ــى

االفتراض ــي ،بم ــرور  50عامً ــا عل ــى

 % 97نسبة البحرنة بـ ”دلمون للدواجن”
المنامة  -دلمون للدواجن

تأسيسها ،بمشاركة نخبة من الشخصيات
عل ــى مس ــتوى البحرين ومنطقة الش ــرق

األوسط.

وأعرب ــت رئيس ــة جمعية أوال النس ــائية
نص ــرة النج ــار ع ــن فخره ــا أن تك ــون

صـــرح رئيـــس مجلس إدارة شـــركة

م ــن أوائ ــل المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة

جمشـــير ،علـــى هامـــش اجتمـــاع

تتبن ــى أح ــدث التقني ــات في أنش ــطتها،

االثنيـــن  23مـــارس 2020م ،حـــول

فيروس كورونا.

دلمـــون للدواجـــن ،عبـــد الرحمـــن

والجمعي ــات النس ــائية األهلي ــة ،الت ــي

الجمعية العامة العادية المنعقد يوم

تماش ـ ًـيا م ــع م ــا نواجه ــه اليوم م ــن أزمة

نتائج الشركة للســـنة المالية ،2019
أن الشـــركة تعتـــز بكونهـــا إحـــدى

الشـــركات الرائـــدة فـــي توفير األمن
الغذائـــي علـــى مـــدى عقـــود وبأيدي

وطنيـــة ،حيـــث حققت نســـبة عالية

من العمالة الوطنية وبنسبة تتجاوز

عبدالرحمن جمشير

ذلـــك مع البـــدء بإجـــراءات مناقصة

 % 97من العاملين.
ً
عددا
وبـــدأت الشـــركة خـــال 2019

وتطويـــر الطاقة الكهربائية لمســـلخ

مشـــروع المرحلة الثانيـــة من إعادة

وتبلـــغ كلفـــة مشـــروع المخـــازن

من “تمكين” حيث تمكنت من انتاج

للمســـلخ التقديريـــة  600ألف دينار.

والـــذي فتح أســـواق جديـــدة داخل

البنود الـــواردة في جـــدول األعمال

بنـــاء مخـــازن للدجـــاج المجمـــد

من مشـــاريع التطويـــر حيث أكملت

الدجاج الســـتيعاب الزيادة باإلنتاج

تأهيل مصنع العلف بالتعاون ودعم

المجمدة وزيـــادة الطاقة الكهربائية

أنـــواع جديـــدة مـــن أعـــاف الطيور

وقـــد وافـــق االجتمـــاع علـــى جميـــع

المملكـــة ،و تمـــت توســـعة مخـــازن

والمتضمنـــة عدم توزيـــع أرباح على

الدجـــاج الطـــازج لتبلـــغ مســـاحة

التخزيـــن الحاليـــة حوالـــي  80طنًّـــا
مـــن المنتجـــات الطازجـــة .يتزامـــن

المســـاهمين نظـــرا لدخول الشـــركة

بمشـــاريع رأســـمالية تتطلب سيولة
عالية لتنفيذها.

تمكين المرأة تكنولوجيا

وب ــدوره ،ق ــال المدير التنفي ــذي لبرنامج

وذك ــرت أن ش ــعار الملتق ــى يترك ــز
عل ــى أهمي ــة تمكي ــن الم ــرأة ف ــي مج ــال
التكنولوجي ــا ،ال ــذي أصب ــح مفتاح نجاح
أي مجتم ــع وام ــرأة ف ــي عال ــم الي ــوم ،إذ
س ــعت الجمعية منذ سنوات طويلة على
تدريب النساء على استخدام تكنولوجيا
المعلوم ــات ف ــي أعماله ــن وإكس ــابهن
المه ــارات التكنولوجية األساس ــية؛ نظرًا
إلدراك الجمعية المبكر لألهمية المتزايدة
ل ــدور تقنية المعلومات ف ــي دعم حقوق
النس ــاء ورف ــع درج ــة وعيه ــن به ــذه
الحق ــوق ،مش ــيرة إل ــى تدري ــب أكثر من
 600س ــيدة م ــن ش ــرائح المجتم ــع كافة،
على استخدام التكنولوجيا.

الخلي ــج العرب ــي للتنمي ــة “أجفن ــد”
ناص ــر القحطان ــي :إن ه ــذه االحتفالي ــة
االفتراضي ــة تأت ــي إبرا ًزا لل ــدور التنموي

الت ــي تق ــوم ب ــه الجمعي ــة في مس ــيرتها
الممت ــدة ،واهتمامه ــا بقضاي ــا بن ــاء

الش ــراكات التنموية الفاعلة مع الش ــركاء
من مختلف القطاعات.

وأوض ــح أن “أجفن ــد” م ــن المنظم ــات
التنموي ــة المانح ــة الت ــي اعترف ــت بدور
الجمعي ــات األهلية كش ــريك أس ــاس في
عملي ــة التنمي ــة ،عب ــر جه ــوده لتنمي ــة

قدرات الم ــرأة والمجتمع المدني وتعزيز

دوره في خدمة المجتمع.

وبدأت الش ــراكة بين “أجفن ــد” والجمعية

بمش ــروع تطوي ــر حرف ــة النق ــدة ف ــي
البحري ــن ،ومش ــروع اس ــتخدام تقني ــة
المعلوم ــات لتمكي ــن الم ــرأة اقتصاد ًي ــا،
إضاف ــة إلى مش ــروع لإلق ــراض متناهي
الصغر.
وأكدت مدير مركز دعم المرأة بالمجلس
األعل ــى للم ــرأة عبي ــر ده ــام ،عل ــى الدور
الب ــارز والفع ــال للجمعي ــة منذ تأسس ــيها
في تنمي ــة وتطوير قدرات الم ــرأة؛ نظرًا
إليمانه ــا أن النهض ــة المجتمعي ــة للم ــرأة
والرج ــل على حد س ــواء ،وحرصت على
مواكب ــة جميع المتغيرات والمس ــتجدات
المتعلقة بالمرأة ،وسعت إلنشاء مشاريع
تنموية مبتك ــرة تحقق احتياجات المرأة
وتدعمها.
وبدوره ــا ،قال ــت ممث ــل منظم ــة الصحة
العالمي ــة بالس ــودان نعيم ــة القصي ــر :إن
الجمعي ــة دائمً ا تط ــرح مبادرات نس ــائية
مبتكرة لتمكين النس ــاء ،وكانت الجمعية
س ــباقة ف ــي مج ــال التكنولوجي ــا ،إذ
درب ــت لس ــنوات طويل ــة النس ــاء عل ــى
نظ ــم المعلوم ــات وكيفي ــة اس ــتخدام
التكنولوجي ــا وصق ــل مهاراته ــن العملية
والمنزلية.

“مجموعة لولو” :وصول شحنة غذاء ج ًوا للبحرين
في إطار الجهود الوطنية المبذولة من
أجـــل تعزيز توافـــر المخـــزون الغذائي
ً
وتماشيا مع هدف
في مملكة البحرين
تأميـــن الغـــذاء فـــي ظـــل اإلجـــراءات

االحترازيـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد)-19؛ قامت
مجموعـــة لولـــو هايبرماركـــت بشـــحن

دفعـــة مـــن المنتوجـــات الغذائيـــة على
متـــن طائـــرة بوينـــغ  9-787دريمالينر

التابعـــة لطيران الخليـــج لضمان تلبية
متطلبـــات الســـوق في المملكة بشـــكل
مســـتمر ،وذلـــك فـــي رحلـــة خاصة تم

تشـــغيلها مـــن الهنـــد إلـــى البحرين هذا
الصبـــاح فـــي مبـــادرة لإلســـهام فـــي

الجهـــود الوطنية التي يقـــوم بها كافة
أعضاء فريق البحرين.

وكانـــت مجموعـــة لولو هايبـــر ماركت،
أكبـــر مـــورد للتجزئـــة فـــي المملكـــة،
قـــد تلقـــت أمـــس شـــحنة خاصـــة مـــن

المنتوجـــات الغذائيـــة مـــن الهنـــد وقد

اختـــارت المجموعـــة طيـــران الخليج،
الناقلـــة الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن،
لتحقيـــق هـــدف مشـــترك لخدمـــة

المواطنيـــن

والمقيميـــن

بمملكـــة

البحرين .كما أشادت إدارة لولو هايبر

لتوفير األمن الغذائي الوطني ،وأكدت

ماركـــت باحترافيـــة وتعـــاون الناقلـــة

للعمالء أن مثل هذا التعاون سيســـتمر

الوطنية في تنفيذ هذا التعاون الجوي

طالما كان الوضع يتطلب ذلك.

نبيل كانو :نعتز بجهود سمو ولي العهد لحماية االقتصاد

“بـــــــــاس” تــــوظــــف مـــــا يـــــقـــــارب  3000مــــوظــــف وعـــــامـــــل بـــالـــمـــطـــار

المحرق  -شركة خدمات المطار

أعــرب عضــو مجلــس إدارة خدمــات مطــار البحريــن “بــاس” ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة نبيــل كانــو ،عن اعتــزاز “باس”

ماليـــة كافيـــة ســـتخفف مـــن األعبـــاء

بتعامـــل المملكة مـــع الفيروس بتنفيذ

العمل.

ومنع انتشار الفيروس.

وااللتزامـــات التـــي يتحملهـــا صاحب

وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،لتوحيد الجهود
الوطنية لمواجهة انعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كورونا ( )COVID-19على المستوى المحلي بما يحافظ على

اســـتراتيجية وطنية شـــاملة الحتواء

كما أنها ستســـاعد في توفير الظروف

وأشـــاد بتوجيهات ممثل جاللة الملك

وثمـــن كانو قرارات الحكومة برئاســـة

الشـــركات الوطنيـــة ،توظف ما يقارب

العمـــل بشـــكل طبيعـــي إلـــى جانـــب

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

 3000موظـــف وعامـــل فـــي مطـــار

توفير الظروف المالئمة ،التي تســـمح

ومؤسســـاته وشـــركاته في اســـتعادة

األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة،

البحريـــن الدولـــي ،الـــذي يعتبـــر بوابة

للمؤسســـات والشـــركات البحرينيـــة

نشـــاطها بشـــكل تنافســـي والنهـــوض

مستشار األمن الوطني رئيس مجلس

وأوامـــر ولي العهد نائب القائد األعلى

البحرين األولى للعالم ،وضعت خططا

المتعاقـــدة مع “بـــاس” بمواصلة العمل

بمســـؤولياتها وأدوارهـــا الرياديـــة

النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء

احترازيـــة لعمليـــة تشـــغيل المطـــار

بدون آثار جانبية كبيرة.

والتنافســـية للمســـاهمة فـــي تحريـــك

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

فـــي ظل ركـــود حركة الطيـــران خالل

وأضـــاف أن هـــذه الحزمـــة الماليـــة

نبيل كانو

عجلة االقتصاد الوطني.

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بإطـــاق حزمة

الفترة المقبلة ،مؤكدا أن خطة إنعاش

واالقتصاديـــة البالغـــة  4.3مليـــارات

ماليـــة واقتصاديـــة لتوفيـــر الســـيولة

الوضـــع االقتصادي فـــي البحرين في

دينـــار إلـــى جانـــب قـــرارات اللجنـــة

تســـببت بحالة من الركود االقتصادي

لشـــرق المتوســـط لمنظمـــة الصحـــة

الالزمة للقطاع الخاص.

ظـــل الظروف الحالية قـــد جاءت في

التنســـيقية األخيـــرة ســـيكون لها دور

وبين كانو أن “باس” كونها واحدة من
ّ

وقـــت مناســـب لضمـــان اســـتمرارية

إيجابي لتخفيف اآلثار الســـلبية التي

خصوصـــا قطـــاع الطيران فـــي مملكة

البحريـــن لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

المالئمة التي تســـمح للقطاع الخاص

ورحـــب كانو بتقرير المكتب اإلقليمي

للعديد من مؤسسات القطاع الخاص،

العالميـــة حـــول إجـــراءات مملكـــة

البحريـــن ،وأنهـــا ســـتوفر ســـيولة

(كوفيـــد  ،)19الـــذي أشـــاد مـــن خاللـــه

لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب

أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال

اإلنســـانية ،سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفـــة ،التخـــاذ خطـــوات لتخطي
المرحلـــة االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا

المملكة حاليا بسبب فيروس كورونا،
ومـــن بين تلـــك الخطـــوات توجيهات
مصـــرف البحريـــن المركـــزي للبنـــوك

والمؤسسات المصرفية بتأجيل سداد
القروض للمواطنين لمدة  6أشهر.

“مواقف السيارات” :توزيع أرباح نقدية بقيمة  546.5ألف دينار
المنامة  -البحرين لمواقف السيارات

للشـــركة طـــارق الجـــودر “يســـعدنا أن

عقدت الجمعية العامة لشــركة البحرين لمواقف الســيارات اجتماعها الســنوي العام؛ لعرض نتائجها المالية للســنة

نشـــارك المســـاهمين هـــذه النتائـــج التي

المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وذلــك يــوم أمــس األربعــاء  25مــارس  ،2020حيث وافق

تعد األفضـــل في تاريخ الشـــركة ،والتي

المساهمون على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019كما تم إقرار توصية

تتماشـــى مـــع إســـتراتيجيتنا المعنيـــة

مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  ،% 5أي ما يعادل  546,513دينار بقيمة  5فلوس للسهم الواحد.
فقد ارتفع صافـــي األرباح إلى 888,035

دينار ،وهو المعدل األفضل للشركة على
اإلطـــاق ،وذلك بزيـــادة نســـبتها ،% 23
مقارنـــة بــــ  722,034دينار للعـــام ،2018

كمـــا ارتفعـــت اإليـــرادات اإلجماليـــة إلى
 2,048,069دينـــار ،مقارنة بـ 1,573,438
دينـــار للعـــام  ،2018حيـــث بلغـــت نســـبة

صافـــي األرباح لإليـــرادات اإلجمالية 43
.%

يذكـــر أنـــه بتاريـــخ  20يونيـــو ،2019

أصدرت الشـــركة  40مليون ســـهم عادي
بقيمـــة  150فلســـا للســـهم لصالح شـــركة

البحريـــن لالســـتثمار العقـــاري “إدامـــة”،

وذلك مقابـــل حصول الشـــركة على حق
االنتفـــاع فـــي مبنـــى الترمينـــال الكائـــن

بمنطقـــة العدليـــة لمـــدة  99عامـــا ،يُ جدد
تلقائيـــا لـــذات الفتـــرة .وعليـــه تغيـــرت

حصص المســـاهمين لتحل شـــركة إدامة
أوالً بنسبة  ،% 36,26تليها الهيئة العامة

للتأمين االجتماعي بنسبة  ،% 33,57ثم

شـــركة المركز العقاري التجاري الكويتي
بنســـبة  ،% 13,60وأخـــرى عامة بنســـبة

 .% 16,57ســـاهمت هـــذه المعاملـــة في

تحقيـــق الشـــركة لنتائـــج تشـــغيلية غير

بزيادة نمو األصول وعوائد المساهمين.

مســـبوقة ،حيـــث ارتفعـــت اإليـــرادات

حقـــق الفريـــق زيـــادة فـــي صافـــي الربح

بــــ  1,220,166دينار للعـــام  ،2018وذلك

الماضي ،ونحن نســـعى جادين في إدارة

التشغيلية إلى  1,662,612دينار ،مقارنة

بنســـبة قدرهـــا  % 23خـــال العـــام

بزيـــادة نســـبتها  ،% 36وهـــي النســـبة

الشـــركة للحفاظ على هـــذا النمط ،حيث

األعلـــى في تاريخ الشـــركة ،ويعزى ذلك

بشكل رئيس إليرادات اإليجار اإلضافية
من مبنى الترمينال ،والذي ســـاهم أيضا

في نمو دخل مواقف السيارات.

وقال رئيس مجلس إدارة للشـــركة أمين

العريض “هذه النتائج المميزة هي بداية
الطريق لتحقيق األهداف اإلستراتيجية
التـــي نطمـــح لهـــا جميعـــا فـــي شـــركة

اجتماع “عمومية مواقف السيارات”

إن الخطـــة اإلســـتراتيجية التـــي نعمـــل
علـــى تصميمهـــا لمـــدة  5أعـــوام تهـــدف؛

البحريـــن لمواقـــف الســـيارات ،والتـــي

مشاريع مستدامة مع مؤسسات القطاع

تصب فـــي تطويـــر الخدمـــات والمرافق

العـــام والتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص

لتحقيق نقلة نوعية في خدمات الشركة

الحيوية المتاحة للعامة ،باإلضافة لذلك،

أيضـــا في كل ما من شـــأنه الرقي بالبنية

من خالل إعادة إســـتغالل أصولها ،التي

فالخطة اإلســـتراتيجية التي يتم رسمها

التحتيـــة وتطوير خدمـــة العامة وتنمية

لن تعود مجرد مباني لمواقف السيارات

اآلن تهـــدف لتوســـيع محفظـــة األعمـــال

االقتصاد الوطني”.

بل ســـتصبح مراكز تنقل متطورة بفضل

االســـتثمارية للشـــركة لتشـــمل إنشـــاء

ومـــن جانبـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

التكنولوجيـــا المتقدمـــة التـــي نطمـــح

لتبنيها”.

تنفيذيا لـ “البحرينية الكويتية للتأمين”
رئيسا
عبداهلل سلطان
ً
ً
المنامة  -البحرينية الكويتية للتأمين

قــرر مجلــس إدارة الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن (جــي أي جــي البحريــن)

رئيســا تنفيذيًا للشــركة اعتبارًا من أول أبريل ،2020
تعيين عبدهللا صالح ســلطان
ً
ً
خلفا إلبراهيم الريس الذي سيتقاعد عن العمل اعتبارًا من نفس التاريخ.
وقبل انضمامه للشـــركة ،شـــغل ســـلطان

عملـــه مـــع المجموعـــة العربيـــة للتأميـــن

شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات

تمثيل شـــركته الســـابقة فـــي العديد من

العديد مـــن المناصب اإلداريـــة العليا ،إذ
فـــي مجموعـــة الدوحة للتأميـــن ،كما أن
لديـــه خبـــرة مهنيـــة واســـعة فـــي مجال

إعادة التأمين التي اكتســـبها أثناء فترة

(أريـــج) ،مكنتـــه كفاءاتـــه اإلداريـــة مـــن

مجالس إدارات الشركات التابعة.

ويســـاهم حاليا بخبرته المهنية الواسعة
للنهـــوض بقطـــاع التأميـــن فـــي البحرين

عبر عضويتـــه في مجالس إدارة جمعية
التأميـــن البحرينيـــة ،وعيـــن أخيـــرًا فـــي

عضوية مجلس إدارة الشـــركة المتحدة
للتأمين.
َ
يذكر أن ســـلطان مُ ؤمن قانوني وحاصل

علـــى ترخيص الزمالة “إف.ســـي.أي.أي”
مـــن معهـــد التأميـــن القانونـــي بالمملكـــة
المتحـــدة ،إضافـــة إلـــى حصولـــه علـــى

مؤهـــات مهنيـــة معتمـــدة مثـــل ال”أي.

آر.إم” وال”سي.سي.إم” بأميركا.

وحـــاز أخيرًا علـــى درجة الدكتـــوراه من

كليـــة إدارة األعمـــال السويســـرية بعـــد
فتـــرة وجيـــزة مـــن حصوله علـــى درجة

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة
ستراثكاليد في غالسكو.

بعبـــدهللا ســـلطان لشـــغل هـــذا المنصب،

متمنيا له ولبقية طاقم اإلدارة التنفيذية
كل نجاح وتوفيق”.

وأضاف أن عبدهللا يعتبر أحد الكفاءات

اإلدارية البحرينية الشابة والطموحة ،إذ

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة

يتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالنجاحات،

جي البحرين) مراد علي مراد “يســـعدني

بنجـــاح مســـتقبال والمســـاهمة بقدراتـــه

البحرينيـــة الكويتيـــة للتأميـــن (جـــي أي

بالنيابة عن جميـــع أعضاء مجلس إدارة
البحرينيـــة الكويتيـــة للتاميـــن الترحيب

مـــا تجعله قادرًا على إدارة دفة الشـــركة
القياديـــة علـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن

اإلنجازات في المرحلة المقبلة”.

عبدالله صالح سلطان
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“عمومية الخليجي التجاري” تقر صكوكا كرأس مال إضافي بـ  200مليون دوالر
تــعــيــيــن صـــانـــع لــلــســوق لــلــبــدء بــمــرحــلــة جـــديـــدة نــحــو تــطــويــر الــعــمــل
الموافقة على
إطفاء الخسائر
استعدادا
المتراكمة
ً
لمرحلة جديدة

اجتماع “عمومية الخليجي التجاري” أمس
المنامة  -المصرف الخليجي التجاري

إجمالـــي أســـهم المصـــرف الصـــادرة

إلـــى  200.000.000دوالر ،وتخويـــل

مجلـــس اإلدارة أو مـــن يفوضهـــم

بشـــأن تحديد الربـــح ومبالغ اإلصدار

عقــد المصــرف الخليجــي التجــاري اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغير

مـــن أجل صناعـــة الســـوق ،وتفويض

االتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ .% 77.23

المجلـــس بتعييـــن صانـــع الســـوق

العاديــة الســنوي أمــس ،األربعــاء الموافــق  25مــارس  ،2020عبــر وســائط

وتـــرأس االجتمـــاع ،عضـــو مجلـــس

المصـــرف بالمتطلبـــات الصـــادرة عن

هشـــام الريـــس ،بحضـــور الرئيـــس

إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة ممثـــل المجلس في االجتماع
التنفيـــذي ســـطام القصيبـــي ،وعـــدد

مـــن أعضاء فريـــق اإلدارة التنفيذية،

وبمشـــاركة المســـاهمين وممثلـــي
هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية ومدققـــي

الحســـابات والجهـــات الرقابيـــة عبـــر

نظام التواصل المرئي .وأشار الريس
إلـــى أنه نظرا لتعـــذر تطبيق االقتراع
إلكترونيا ،فقد تـــم الحصول
الســـري
ً
علـــى موافقـــة مصـــرف البحريـــن

المركـــزي لتمديد فترة أعمال مجلس
اإلدارة الحالـــي لمدة  6أشـــهر ،وعليه
تـــم حـــذف البنـــد المتعلق بترشـــيح/

تعييـــن  10أعضـــاء لمجلـــس اإلدارة

مصـــرف البحريـــن المركـــزي ،إضافـــة

مـــن أيـــة مســـؤولية عـــن تصرفاتهـــم

خالل الســـنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2019

وشهد االجتماع إعادة تعيين مدققي
الحســـابات لســـنة  2020وتخويـــل

مجلـــس اإلدارة بتحديـــد أتعابهـــم
وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة

مصرف البحرين المركزي.

البيانـــات المالية للســـنة المنتهية في

 31ديسمبر  2019والمصادقة عليها.

واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة العادية
تقريـــر الحوكمـــة بشـــأن مـــدى التزام

الحصـــول علـــى موافقـــة مصـــرف
البحرين المركزي.

تخفيض رأس المال الصادر
والمدفوع
ووافقت الجمعية العامة غير العادية
على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض

مصرف البحرين المركزي.

وقـــال الريـــس “نجـــح المصـــرف فـــي

العـــام  2019بتســـجيل نتائـــج ماليـــة

وتشـــغيلية مســـتقرة ،بفضـــل تبنيـــه
خطـــط عمـــل مدروســـة تعتمـــد على

توفيـــر الحلـــول الماليـــة المبتكـــرة،

وتواكب المتغيرات المتســـارعة التي
يشـــهدها الســـوق ،وتلبـــي متطلبـــات

العمالء بقطاعي األفراد والشـــركات،
وتمكـــن المصـــرف مـــن االســـتثمار
بنجـــاح في الصكوك ودعم األنشـــطة

وأضـــاف “ندخل العـــام الحالي 2020

سهم ،إلى  89.211.948دينار ،موزع

بإضافـــة رأســـمال ضمـــن الشـــريحة

اســـمية وقدرها  100فلس لكل سهم،

بمبلـــغ يصل إلـــى  200مليـــون دوالر،

بقيمـــة  15.788.052دينـــار بعـــد أخذ

إيجابيا على عمليات المصرف وأدائنا

الشـــأن وذلـــك بعـــد أخـــذ الموافقـــات

ووافقـــت الجمعيـــة العامـــة غيـــر

األنشـــطة التجارية بصـــورة أكبر ،إلى

ووافقـــت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة

بإصدار صكـــوك كرأس مـــال إضافي

األصول غير المدرة للدخل والدخول

لقاعـــدة رأس المـــال تصـــل قيمتهـــا

التمويل وتقوية كفاية رأس المال”.

للمصـــرف علـــى العمليـــات التي تمت

خالل الســـنة المالية المنتهية في 31
ديســـمبر  2019مـــع أي أطـــراف ذات

عالقة أو مع مساهمين رئيسيين.

االســـتماع لتقاريـــر مجلـــس اإلدارة

فـــي  31ديســـمبر  ،2019ومناقشـــة

والعقـــود ذات العالقـــة وذلـــك بعـــد

بإصـــدار الصكـــوك ،بعد أخـــذ موافقة

موزعـــة على  1.050.000.000ســـهم

وصادقت الجمعية العمومية العادية

بســـوق دبـــي لـــأوراق الماليـــة،

الحسابات عن السنة المالية المنتهية

والتوقيـــع علـــى جميـــع المســـتندات

وتوقيتها وباقـــي التفاصيل الخاصة

ومـــن جانبـــه ،قـــال ســـطام القصيبي

رأس المـــال الصـــادر والمدفـــوع

لفتـــرة الــــ  3ســـنوات المقبلـــة ،ومـــن

وهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية ومدققـــي

التدابيـــر الالزمـــة لتنفيـــذ مـــا ورد

المجلـــس التخـــاذ كافـــة القـــرارات

والتسهيالت

التجاريـــة الرئيســـة بفضـــل الحفـــاظ

ووافقـــت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة

ثـــم انتقـــل مســـاهمو المصـــرف إلـــى

وتحديـــد أتعابـــه والقيـــام بكافـــة

علـــى إلغـــاء إدراج أســـهم المصـــرف

وتفويـــض مجلـــس اإلدارة التخـــاذ
كافـــة اإلجـــراءات الالزمـــة فـــي هـــذا

المطلوبة من الجهات الرقابية.

علـــى تعييـــن صانع للســـوق للمصرف

واســـتخدام مـــا ال يتعـــدى  % 3مـــن

حزمة من اإلجراءات

للمصـــرف مـــن  105.000.000دينار،

على نسبة سيولة عالية”.

بقيمة اسمية وقدرها  100فلس لكل

باســـتراتيجية جديـــدة مدعومـــة

علـــى  892.119.480ســـهم بقيمـــة

األولـــى الداعمـــة لقاعـــدة رأس المال

من خالل إطفاء الخســـائر المتراكمة

وســـيكون لرفـــع رأس المال انعكاســـا

موافقة مصرف البحرين المركزي.

التشـــغيلي ،مـــع قدرتنـــا علـــى دعـــم

العادية على توصيـــة مجلس اإلدارة

جانـــب تعزيز النمـــو عبر التخلص من

ضمـــن الشـــريحة األولـــى الداعمـــة

فـــي مشـــاريع أكبـــر وتخفيـــض كلفـــة

“ أنتهـــز هـــذه الفرصـــة للتأكيـــد علـــى

التزامنـــا بالوقـــوف بجانـــب عمالئنـــا

الكرام في ظل األوضاع الراهنة التي
تمر بهـــا بالدنـــا والعالم أجمـــع ،وذلك
إليماننـــا بأنهـــم شـــركاؤنا الرئيســـيين

تمديد فترة
أعمال مجلس
اإلدارة الحالي
لمدة  6أشهر
الريس:
استراتيجية عمل
جديدة لدعم
األنشطة التجارية

فـــي النجـــاح ،وســـنكون دائمً ـــا أول

الداعميـــن لهـــم لمواجهـــة هـــذه

األزمـــة العابـــرة بـــإذن هللا ،وفـــي هذا
ً
وعمـــا بتوجيهـــات مصرف
الصـــدد،

البحريـــن المركـــزي ،أطلقنا حزمة من

اإلجـــراءات والتســـهيالت لعمالئنـــا

لضمان عدم تضررهم من هذه األزمة

ومن بينها تأجيل أقســـاط التمويالت

القصيبي :أهمية
الوقوف مع
عمالئنا في ظل
الظروف الراهنة

لجميـــع المواطنين لمدة ســـتة أشـــهر

دون رســـوم أو أربـــاح وكذلـــك رفـــع
ً
فضل عن
سقف البطاقات االئتمانية،

دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة
والمتوســـطة مـــن خـــال تقديـــم

تسهيالت خاصة لهم”.

وأضـــاف القصيبـــي “تتمحـــور أبـــرز

مرتكـــزات اســـتراتيجيتنا الجديـــدة
حـــول بنـــاء المزيـــد مـــن العالقـــات

االستراتيجية مع شركائنا في قطاع

األعمال للدخول في مشاريع مشتركة
تعـــزز محفظته التمويليـــة ،كما نعمل
على تدشـــين مجموعة من الخدمات

والمنتجـــات الخاصة باألفـــراد والتي

ســـنحرص علـــى أن تكـــون بمســـتوى
يلبـــي تطلعات عمالئنا الكرام ،إضافة
إلى افتتاح فروع جديدة ،وذلك بعد
إعادة تقييم شـــبكة فروعنـــا الحالية
وقنوات التوزيع اإللكترونية”.
وأضـــاف

القصيبـــي

“ســـيواصل

المصرف االستثمار في تطوير أنظمة
الخدمـــات المصرفيـــة اإللكترونيـــة
وجـــودة الخدمات المقدمـــة للعمالء،
ما ســـيعود بالنفع على تعزيـــز المركز
المالي للمصرف”.

مخاوف من شح بـ “الخضراوات” إلعالن بلدان حظر التجوال
علي الفردان

قــال تجــار مــواد غذائيــة وخضراوات وفواكــه إن هناك حالة من اإلرباك شــهدتها
ســوق الخضــروات ذات االســتهالك اليومــي في األيام األخيرة؛ بســبب مشــكالت

لوجستية إثر حظر التجوال الذي فرضته عدد من دول المنطقة من بينها األردن،
وأثــر فــي عمليــات الشــحن ،مــا ســاهم بــدوره إلــى ارتفاع فــي أســعار الخضروات
والفواكه بنسب متفاوتة.

األمين:

جهود مشتركة مع

مؤشر أسعار

“التجارة” و”الجمارك”

من الســـوق الســـعودية وهـــي قرابة 15

المستهلك لن

لتأمين احتياجات

بانتظار دورها الجمركي.

يتأثر سلبا

المملكة

وقـــال تاجـــر المـــواد الغذائيـــة ورئيـــس
البحريـــن خالـــد األميـــن “إن تحـــركات

مـــع الجمارك ووزارة التجارة والصناعة

وأضـــاف أن أســـعار الســـلع الغذائيـــة

وأكـــد األميـــن أن هنـــاك جهـــودا بيـــن

في أسواق البحرين حتى أمس ،مؤكدا

الجمـــارك و”التجـــارة”؛ لبحـــث مختلـــف

متوفرة في أســـواق البحريـــن بكميات

من الخضراوات والفواكـــه والمنتجات

مؤشر أسعار المستهلك لن يتأثر سلبا.

الشـــاحنات في النقل إلى خيار البواخر

فـــي الفتـــرة المقبلـــة ،رأى األميـــن أن

جرت فـــي الســـاعات الماضية الحتواء
مشـــكلة تكدس الشـــاحنات ،التي أثرت

علـــى المعروض من ســـوق الخضروات

والفواكه في السوق المحلية”.

وأبلغ األمين “البالد” أن ارتفاع األسعار
األخير والوضع في الســـوق كان بسبب
ً
مؤكدا أن التعطيل
تكدس الشـــاحنات،
لم يكـــن من الجانـــب البحرينـــي ،ولكن

شـــاحنة ،التي تقـــف في مينـــاء خليفة

وتسبب تأخر الشاحنات ليومين تقريبا
فـــي مضاعفـــة الشـــح فـــي الســـوق ،إذ

ناشـــد بعض التجار الجهـــات الجمركية

حصـــل بعـــض التعطـــل فـــي الجانـــب

لجنة األغذية في غرفة تجارة وصناعة

علـــى الشـــاحنات التي تجلـــب الخضار

السعودي واإلماراتي ،وأنه تم التواصل

وغيرها من اإلجراءات الممكنة.

والسياحة الحتواء هذه المشكلة.

األساسية لم تشـــهد أي ارتفاعات تذكر

خالد األمين

“الغرفـــة” وعـــدد مـــن الجهـــات مثـــل

أن الســـلع الغذائية األساســـية ســـتكون

المشـــكالت الطارئـــة واردة الحـــدوث،

الحكومة.

الخيـــارات لتأمين احتياجـــات المملكة

كافية لسد احتياجات المستهلكين،وأن

على هذه العقبات بالتكاتف بين التجار

التجـــوال فـــي األردن ،إذ كانـــت آخـــر

الغذائيـــة ،مـــن بينها التحـــول من خيار

وفيمـــا يخص الوضع بالســـوق المحلية

وأكـــد رئيس لجنة األغذيـــة في الغرفة
ً
خيـــرا فـــي الفتـــرة
أن التجـــار يأملـــون

لتصـــل إلـــى البحريـــن من يـــوم الجمعة

المقبلـــة ،إذ إن شـــح المعـــروض لم يكن
ً
متوقعـــا مـــع حالـــة اإلرباك في الســـوق،

مســـتدركا أن جميـــع المشـــاكل واردة
ونحـــاول التغلـــب عليهـــا بمســـاعدة

ولكـــن الجميـــع يعمـــل يـــدا بيـــد للتغلب

وجـــاءت زيـــادة األســـعار بعـــد حظـــر

والموردين والحكومة.

الشـــاحنات التـــي جـــرت مـــن هنـــاك

الماضـــي ،ليتـــم االعتمـــاد بشـــكل كبيـــر

والمسؤولين في جسر الملك فهد بمنح
مزيد مـــن التســـهيالت بغرض تســـهيل

خروج الشـــاحنات الفارغة ،التي تجلب

البضائع لالســـتهالك اليومي من السوق
السعودية.

وتتزايـــد المخـــاوف بعـــد أن أعلنـــت
باكســـتان عـــن حظـــر تجـــوال لنحو 14
يومـــا ،كمـــا أعلنـــت الهنـــد عـــن خطـــوة

مشـــابهة لنحـــو  21يومـــا إلـــى جانـــب

الوضع في لبنان.

“بيتك” يؤجل أقساط المواطنين والمقيمين  6أشهر
المنامة  -بيتك البحرين

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن ،عــن تأجيــل أقســاط التمويالت
لجميع العمالء المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من األفراد والشركات
لمدة  6أشهر ،ابتداء من شهر مارس الجاري من دون أية رسوم أو أرباح
إضافية.
ً
تماشـــيا مـــع
ويأتـــي هـــذا القـــرار

الخيـــاط “أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي

وأضـــاف الخيـــاط “اننا نحـــث جميع

االتصـــال علـــى أتـــم االســـتعداد

بمســـؤوليتنا المجتمعيـــة مـــن أجـــل

القنـــوات الرقمية عبـــر تطبيق بيتك

ويتمنـــى بيـــت التمويـــل الكويتـــي –

مـــن منطلـــق حرصنـــا علـــى القيـــام

مســـانده كافـــة العمـــاء فـــي مثـــل

هـــذا الظـــرف االســـتثنائي .كمـــا

فـــي البحريـــن إلـــى تأجيـــل تحصيل

توجيهـــات

القيـــادة

الرشـــيدة

أقساط التمويالت لجميع العمالء.

تأتـــي ضمـــن الجهـــود التـــي تقودها

وتعليمـــات

مصـــرف

البحريـــن

وبهذه المناسبة ،أكد العضو المنتدب

المركـــزي ،التـــي تدعـــو البنـــوك

والرئيـــس التنفيـــذي لبيـــت التمويل

البحرين المركـــزي في ظل الظروف

ومؤسسات التمويل متناهية الصغر

الكويتـــي – البحريـــن عبدالحكيـــم

حكومة البحريـــن من خالل مصرف
االســـتثنائية التي تشـــهدها البحرين
َ
حاليا”.

عمالئنـــا الكـــرام علـــى اســـتخدام

جزيـــل إلنجـــاز كافـــة العامـــات

المصرفيـــة دون الحاجـــة إلـــى زيارة

الفروع ،تماشياا مع الحملة الوطنية
لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد .)19وفـــي حالـــة وجـــود أي
عوائـــق تواجـــه عمالئنا الكـــرام ،نود

التنويـــه علـــى ان موظفـــي مركـــز

للمساعدة”.

البحريـــن ،دوام الصحـــة والعافيـــة

لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي
مملكـــة البحريـــن ،داعيـــن المولـــى
عـــز وجـــل أن تتجـــاوز المملكـــة هذا

التحـــدي بأســـرع وقـــت فـــي ظـــل

الجهـــود

الحكوميـــة

الحثيثة لمنع انتشاره.

والوطنيـــة
عبدالحكيم الخياط
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“عمومية بتلكو” تقر توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ  45.7مليون دينار
عــن العــام  ..2019تعيــيــن وانـتخــاب أعضــاء مـجـلـــس اإلدارة للـــدورة 2023 - 2020
التمويـــل والضرائب واالســـتهالك واالســـتقطاعات

الهملة  -بتلكو

( )EBITDAبنســـبة  % 1مقارنـــة مـــع العـــام 2018؛

عقدت شركة بتلكو ،االجتماع السنوي لجمعيتها العامة العادية للعام  ” 2019بمقرها في الهملة ،أمس،

بسبب تكاليف برنامج تقاعد الموظفين االختياري

بحضور رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وعدد من المساهمين.

الـــذي بلـــغ قـــدره  11.1مليـــون دينـــار ( 29.4مليون

وعُ قد االجتماع بالمبنى الرئيس للشركة في الهملة

وتـــمّ تعييـــن  4أعضـــاء كممثلـــي لشـــركة ممتلكات

افتراضيا
في قاعتين منفصلتين تمامً ا وتم ربطهم
ً

القابضـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة،

والضرائب واالستهالك واالستقطاعات ()EBITDA

وفاطمة غازي العريض.

ارتفعت بنســـبة  % 7على أســـاس ســـنوي؛ بســـبب

دوالر ) .أما بالنســـبة لألرباح قبـــل تكاليف التمويل

رائـــد عبدهللا فخري ،عبـــدهللا عبدالحميد الحمادي

المعدلة بـــدون تكاليف برنامـــج التقاعد االختياري

قوانين البحرين.

وعينـــت شـــركة آمبر القابضـــة عضوييـــن لتمثيلها،

وتم أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة ،وســـيتم اإلعالن

انخفاض تكاليف المصروفات التشـــغيلية بنسبة 5

األربعيـــن ،الحصول على موافقة المســـاهمين على

عـــن العضـــو اآلخـــر في وقـــت الحـــق .أما بالنســـبة

توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع أربـــاح نقدية عن

لممثلـــي الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي ،فقد

ومـــن جانبه ،قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة بتلكو،

فلســـا
العـــام بقيمـــة  45.7مليون دينار بقيمة ً 27.5
ً
مســـبقا
للســـهم الواحد ،إذ تـــم دفع  10فلوس منها

تـــمّ تعيين خالد حســـين تقي وعبـــدهللا عبدالرزاق
بوخـــوهً .
أيضا ،تمّ انتخاب جان كريســـتوف دوران

فلســـا
فـــي الربـــع الثالث من العـــام  ،2019والـ ً 17.5

وأحمد عبدالواحد عبدالرحمن من قبل المساهمين

بدوره ســـاهم فـــي منح المســـاهمين أرباح مجزية،

في الجمعية العامة.

وذلك ضمن جهودها لرفع نسب الحصص الموزعة

وشـــهد االجتماع تعيين وانتخـــاب أعضاء مجلس

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة بتلكو الشـــيخ عبدهللا

مـــن األربـــاح .إن تحقيـــق أفضـــل النتائـــج الماليـــة

اإلدارة لـــدورة الثـــاث ســـنوات المقبلـــة - 2020

بـــن خليفـــة آل خليفة “إننـــا ســـعيدين باإلعالن عن

للمســـاهمين علـــى رأس أولويـــات مجلـــس إدارة

.2023

تحقيق أداء قوي لشـــركة بتلكو خالل العام ،والذي

وأضاف الشـــيخ عبدهللا بن خليفة “شهدت الشركة

عبـــر القنـــوات اإللكترونيـــة ،مـــع مراعـــاة االلتـــزام

بلوائـــح عقـــد اجتماعـــات الجمعيـــة العامة حســـب

المتبقي عن كل سهم خالل األسابيع المقبلة.

.”%

ميكيل فينتر “شـــهدنا في العام  2019تحقيق عدد

االجتماع السنوي لـ”عمومية بتلكو”

شركة بتلكو”.

في العام  2019إيرادات بقيمة  401.5مليون دينار

مـــن اإلنجـــازات التي تتماشـــى مـــع توجه الشـــركة
نحـــو التحـــول الرقمـــي مثـــل إطالق شـــبكة الجيل

( 1,065.00مليـــون دوالر) وزيـــادة فـــي إيـــرادات

الخامـــس  5Gألول مرة فـــي البحرين ،إذ كان لهذه

أســـاس ســـنوي ،بفضل إيرادات خدمات البرودباند

فـــي مملكة البحرين .وخالل هـــذا العام ،نتطلع إلى

وشـــهد العام  ،2019انخفـــاض األرباح قبل تكاليف

التغطية حول مملكة البحرين”.

الســـوق المحليـــة فـــي البحريـــن بنســـبة  % 5علـــى

الخطوة دور فعال في تعزيز نمو االقتصاد الرقمي

الثابـــت واتصـــاالت البيانـــات والهاتـــف المحمـــول.

االســـتمرار في تطوير هذه الشـــبكة وزيادة مناطق

ً
خلفا له
“ ”BBKيودع رياض ساتر ويعين عبدالرحمن سيف

بـــــعـــــد أكــــــثــــــر مـــــــن  4عــــــقــــــود لــــلــــعــــمــــل الـــــمـــــصـــــرفـــــي مـــــــع الـــبـــنـــك

المنامة  -بنك البحرين والكويت

ودع بنك البحرين والكويت ،رئيسه التنفيذي رياض ساتر ،بعد  42عامً ا من الخدمة.
وأعلن البنك عن تعيين عبدالرحمن سيف
رئيســـا تنفيذيًا جديـــ ًدا للمجموعة اعتبارًا
ً

من تاريخ  1أبريل .2020

للمجموعـــة إلـــى الجهـــاز اإلداري ببنـــك

والرقمنة .ونفخر أن يكون ســـاتر الرئيس

البحرين والكويـــت في العام  ،2008عمل

التنفيـــذي البحريني الرابع الذي يعتبر من

خاللهـــا كمســـاعد للمديـــر العـــام للخزينـــة

الكفاءات القيادية رفيعة المســـتوى التي

وجـــاء اإلعـــان فـــي ختـــام الجمعيـــة

أثرت مســـيرة البنك  ،كما يسرني أن أعلن

العموميـــة للبنك المنعقـــدة في  24مارس

عـــن تعييـــن عبدالرحمـــن ســـيف ،ليكـــون

 .2020وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة

الرئيـــس التنفيـــذي البحرينـــي الخامـــس
ً
خلفا له” .وقضى ساتر  42عامً ا من العمل

مـــراد عن شـــكره وتقديره لســـاتر ،وأشـــاد

المصرفـــي فـــي بنـــك البحريـــن والكويت،
تولى خاللها مسؤوليات عديدة ومناصب

بنـــك البحريـــن والكويـــت ،مـــراد علـــي

وانضـــم ســـيف ،نائـــب الرئيـــس التنفيذي

واالســـتثمار ،ومن ثم مدير عـــام الخزينة

واالستثمار والخدمات المصرفية الدولية،
وأخيرًا نائ ًبا للرئيـــس التنفيذي لمجموعة
الخدمـــات المصرفيـــة لقطـــاع الجملـــة.

عبدالرحمن سيف

مراد علي مراد

التنفيـــذي لمجموعـــة األعمـــال ،وشـــغل

وأعرب ســـاتر عن تقديـــره وامتنانه لمراد

دعمهم له طوال مسيرته.

بالشـــكر إلـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة

بجهـــوده وإســـهاماته المتميـــزة طـــوال
ً
قائـــا “خـــال
فتـــرة مســـيرته مـــع البنـــك،

قياديـــة مختلفة منذ انضمامـــه إلى البنك

فتـــرة عمله كرئيـــس تنفيـــذي للمجموعة،

في العام  ،1978كان منها وخالل العقدين

عـــزز رياض ســـاتر موقـــف بنـــك البحرين

الماضيين بمنصب المدير العام لمجموعة

ســـاتر منصب رئيس مجلس إدارة شركة
“كريدي مكس” ( )CrediMaxوم ّثل البنك

والكويت االســـتراتيجي وساهم في دعم

الخدمـــات المســـاندة لبنـــك البحريـــن

فـــي العديـــد مـــن مجالـــس اإلدارات مثل:

توجيهاتهـــم الســـديدة وتعاونهـــم المثمـــر

اســـتراتيجياته الدولية للتوســـع والتنوع

والكويـــت ،ومنصـــب نائـــب الرئيـــس

شركة “بنفت ،نسيج ،وشركة التسهيالت،
وبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية”.

البنـــك ومصرف البحرين المركزي وجميع

علـــي مراد وألعضـــاء مجلس اإلدارة على
طـــوال فتـــرة عملـــه ،كما شـــكر مســـاهمي

العاملين في بنك البحرين والكويت على

رياض ساتر

ومـــن جانبـــه ،توجـــه عبدالرحمـــن ســـيف

ومصـــرف البحريـــن المركـــزي ،علـــى

رئيســـا تنفيذيًـــا
ثقتهـــم الغاليـــة بتعيينـــه
ً

للمجموعة”.

وشـــغل العديد من المناصب اإلدارية قبل
انضمامـــه إلى البنك ،منهـــا منصب المدير

التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف
البحريـــن المركزي.وعبدالرحمـــن ســـيف

حاصل على الدكتـــوراه في االقتصاد من
جامعـــة ليســـتر في المملكـــة المتحدة في
العام  ،1992وله خبرة واسعة في المجال

المصرفي امتدت إلى  37عامً ا.

أرباحا نقدية للمساهمين
“عقارات السيف” توزع  6.9مليون دينار
ً

المنامة  -عقارات السيف

عقــدت شــركة عقــارات الســيف ،اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوي ،فــي
الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري ،في مقر بورصة البحرين بمرفأ البحرين
المالي عبر وسائط االتصال اإللكترونية.
وتـــرأس االجتمـــاع نائب رئيـــس مجلس

االحتياطـــي القانونـــي ،وتخصيص مبلغ

اإلدارة مصطفـــى الســـيد ،بحضـــور عـــدد

 0.17مليـــون دينـــار لبرامـــج ومبـــادرات

مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والرئيـــس

المســـؤولية االجتماعية للشركة ،وتدوير

التنفيذي للشركة أحمد يوسف.

مبلـــغ  2.5مليـــون دينار كأرباح مســـتبقاة

وصادقت الجمعية العامة الســـنوية على

للعام المقبل.

نتائـــج الســـنة الماليـــة المنتهيـــة بتاريـــخ

ً
أرباحـــا صافية لحاملي
وحققت الشـــركة

 31ديســـمبر  2019وتوصيـــات مجلـــس

أســـهم الشـــركة وقدرهـــا  10.93مليـــون

اإلدارة ،التي تضمنت توزيع أرباح نقدية

دينـــار للســـنة المنتهيـــة فـــي  31ديســـمبر
ً
مقارنـــة مـــع  10.91مليـــون دينـــار
،2019

مجموعهـــا  6.9مليـــون دينـــار ،بواقـــع 15
ً
فلسا بحرينيا للسهم الواحد.

لنفس الفترة من العـــام الماضي ،بارتفاع
نســـبته  .% 0.11وارتفـــع إجمالي الدخل

ووافقـــت الجمعيـــة العامـــة العادية على

الشامل بنسبة  % 0.67ليصل إلى 11.19

ترحيـــل مبلـــغ  1.1مليـــون دينـــار إلـــى

مليـــون دينار للعـــام  ،2019مقابل 11.12

للمســـاهمين بنســـبة  ،% 15أي مـــا يُ عادل

ترحيل مبلغ 1.1
مليون دينار إلى
االحتياطي القانوني
مليـــون دينـــار للعـــام  .2018وارتفعـــت

اجتماع عمومية “عقارات السيف”

األربـــاح التشـــغيلية للعـــام  2019بنســـبة
 %1.86لتصل إلـــى  15.13مليون دينار،

التطويـــر العقـــاري والتجزئـــة والضيافـــة

مقارنـــة مـــع مبلـــغ  14.85مليـــون دينـــار،

والترفيه ،والتزامنا بتبني استراتيجيات

ً
فضل عن
مصـــادر دخل وعوائـــد جديدة،
ُ
تقويـــة أطر العمـــل وحوكمة الشـــركات”.

الخدمـــات الترفيهية بالبحرين من خالل

الذي ســـجلته الشـــركة لنفـــس الفترة من

مرنـــة قائمـــة علـــى تنويع مصـــادر الدخل

وبدوره ،قال الرئيس التنفيذي للشـــركة،

تطويـــر وتقديـــم تجـــارب فريـــدة تلبـــي

العام الماضي .وقال مصطفى السيد “لقد

واتباع إســـتراتيجية فعالة إلدارة أصول

أحمد يوســـف “يُ شكل العام  2020مرحلة

طمـــوح وتطلعات عمالئنا ألســـلوب حياة

ســـجل العام  2019نتائـــج مالية إيجابية

الشـــركة .ويعـــود الفضـــل كذلـــك فـــي
تسجيل هذه النتائج اإليجابية الى َت ُ
مكن

مهمـــة فـــي تاريـــخ الشـــركة ،إذ سيشـــهد

عصـــري ،فنحـــن اآلن بصدد إطـــاق أكبر

افتتاح مشـــروع الليوان في الربع األخير

مركـــز ترفيهي عائلي في مملكة البحرين

عقـــارات الســـيف ،وتعكس هـــذه النتائج

الشركة بنجاح من إدارة وضبط النفقات،
مـــع تطبيـــق ُخطـــط تهـــدف إلـــى تنميـــة

مـــن هـــذه الســـنة ،الـــذي يُ شـــكل إضافـــة

ضمـــن مشـــروع الليـــوان ،إضافة لتوســـع

نوعيـــة لوجهـــات التســـوق والترفيـــه

مركـــز “جامبوليـــن” فـــي مختلـــف مناطق

آفاق أرحـــب لتعزيز ريادتنا في قطاعات

أنشـــطة األعمـــال الحاليـــة ،واســـتحداث

فـــي المملكـــة ،وتتمحـــور رؤيتنـــا طويلة

المملكة”.

تضـــاف إلـــى رصيـــد إنجـــازات شـــركة
حرصنـــا علـــى مواصلـــة مســـاعينا نحـــو

المدى حول أن نكـــون في ريادة مقدمي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

سجل تجاري رقم 87241

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة فوود اند اويل فويل ذ.م.م
المســجلة بموجب القيد رقم  87241بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين السادة
مكتب  /مور ستيفينز  -تضامن مهنية متخصصة مصفيا للشركة
مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
مور ستيفينز  -تضامن مهنية متخصصة
عنوان المصفي:
رقم الموبايل17200144 :
NEWCO@MSBAHRAIN.CO

اعالن رقم ( )CR2020 - 25120لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها
السيد  /احمد عبد العزيز احمد بوحاجيه باعتباره المصفي القانوني شركة تو
سيز ادفايسوري ش.ش.و لمالكها احمد عبد العزيز بوحاجيه المسجلة كشركة
الشخص الواحد والمسجلة بموجب القيد 101388
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها
مــن الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

إعالن رقم ()CR2020-49950

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

رقم القيد

1 - 102424

أبراج اليورو للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

إعالن رقم CR 2020-45931
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :شاهد شاهين مشتاق أحمد
االسم التجاري الحالي :خدمات نوشين للسيارات
االســـــم التجـــاري الجديد :كراج نبيل

قيد رقم49816-1 :

القيد 120430 :

سجل تجاري رقم 120394

بناء على قرار الشــركاء في شــركة اجيال الخليج للتســويق ذ.م.م المســجلة
بموجب القيد رقم  120394بتصفية الشركة اختياريا وتعيين كال من السادة
 /محمــد فهيــم فاروقــي  .مديحة فهيــم فاروقي  ,وميان محمــد فهيم فاروقي
كمصفين للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة بالمســتندات الالزمــة ،خالل 15
يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
محمــد فهيــم فاروقــي  .مديحــة فهيــم فاروقــي  ,وميــان
عنــوان المصفــي:
محمد فهيم فاروقي
رقم الموبايل35565354 :

القيد51254:
التاريخ 18/03/2020:

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى فرع في شركة
ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها
الســيد خليل ابراهيم عيســى المطرالمالك ل أســواق صحراء الحجاز (مؤسسة
فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقم  51254طالبــا تحويل الفرع للمؤسســة
الفرديــة إلــى فرع في شــركة نيتهي للمخازن ذ.م.م تحــت القيد رقم ،123128
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 .1عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند
MUHAMMED SOUFEEQ KAPPURATH .2
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

اعالن رقم  0000لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

التاريخ 22/3/2020:

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ايتس فيلمي ش.ش.و لمالكها شيراز دينيار ميهتا

شركة ثنك فود ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها
الســيد  HASHIM PUTHAN PURAYIL /باعتبــاره المصفــي القانونــي شــركة
شركة ثنك فود ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها
الســيد  /شــيراز دينيار ميهتا باعتباره المصفي القانوني شــركة ايتس فيلمي
ش.ش.و لمالكها شيراز دينيار ميهتا
لمالكهــا احمــد عبــد العزيــز بوحاجيــه المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد
والمسجلة بموجب القيد 120430
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها
مــن الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة والمسجلة بموجب القيد 79372 - 1
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها
مــن الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد 11912 1-

اعالن رقم  30667لسنة 2020

التاريخ 23/3/2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة نسيج اند فرجر انس ورلد ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم ( ) ----لسنة 2020

بشان تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية
محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانــه قد تقدم اليها
الســيد امير عبد هللا عبد الحســين يوســف المالك ل صياغه الحياة ( مؤسســة
فرديــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم  11912 - 1طالبــا تحويــل المؤسســة
الفرديــة المملوكــة لــه الى شــركة ذات مســؤولية محــدودة براســمال 20000
دينار لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
امير عبد هللا عبد الحسين يوسف
HARSH SATISH KONDHIA
KONDHIA SATISH VASANTLAL
VASANTLAL SATISH KONDHIA

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها
الســيدة  /فاطمــة ســيف الديــن فخــر الديــن جيفاجــي ســلطان جــي باعتباره
المصفي القانوني شركة نسيج اند فرجر انس ورلد ذ.م.م
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة والمسجلة بموجب القيد 122862
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من
الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد1-109847:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )CR2020-41358لسنة 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم لسنة 2020

شركة اجيال الخليج للتسويق ذ.م.م

تنازل  -عن المحل التجاري

بطلب تحويل
تقدم إلينا السيد  /اسيا عبد هللا حسن عبد هللا احمد
المحل التجاري التالي :إلى السيد موسى السيد علي سعيد علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

شركة تو سيز ادفايسوري ش.ش.و لمالكها احمد عبد العزيز بوحاجيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 24/03/2020

+973

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

شركة فوود اند اويل فويل ذ.م.م

38344464

التاريخ 24/03/2020:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )49364لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت
إليهــا الســيدة نيلــه فائق ابراهيــم الزياني المالك ل ذي ناجيرال كيتشــن للتموين
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  1-109847طالبــا تحويــل
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  500دينار
بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 .1نيله فائق ابراهيم الزياني
 .2شركة ان اف الزياني القابضة ش.ش.و لمالكها نيله فائق الزياني
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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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
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“كورونا” يهدد اإلنسانية والوفيات  19ألفا

السودان يفرج عن

آالف السجناء

الخرطوم ـ سونا

األمــم المتحــدة تطلــق خطــة للتصــدي لـــ “كوفيــد ”19

ق ـ ــررت الــســلــطــات ال ــس ــودان ــي ــة ،أمــس

األربعاء ،اإلفراج عن أكثر من أربعة آالف
سجين في إطار جهودها للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد .وذكرت وكالة

عواصم ـ وكاالت

األنباء السدانية “سونا” ،أن عضو مجلس

أودى فــيــروس كــورونــا المستجد
بــحــيــاة مـــا ال ي ــق ـ ّ
ـل عـــن 19246

السيادة ،عائشة موسى ،شهدت إطالق
ســراح الدفعة األولــى من  4217سجينا

شــخــصــا ف ــي الــعــالــم مــنــذ ظــهــوره

م ــن ســجــن ال ــه ــدى بـ ــأم درم ـ ـ ــان” .وك ــان

مجلس األم ــن وال ــدف ــاع فــي ال ــس ــودان،

للمرة األولى في ديسمبر ،بحسب
حصيلة أع ّدتها وكالة فرانس برس

قد فــرض في  16مــارس حالة الطوارئ
الصحية؛ لمواجهة فيروس كورونا.

استنا ًدا إلى مصادر رسمية أمس
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األربعاء.

وأكد األمين العام لالمم المتحدة
انــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن وبـــاء

كـ ــوفـ ــيـ ــد“ -19يـ ــهـ ــدد االنــســانــيــة
ب ــرم ــت ــه ــا” ،وذلـــــك خــــال اطــاقــه

“خطة رد انساني عالمي” تستمر
حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقي

مساعدات بقيمة ملياري دوالر.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر

الفيديو إن هــذه الخطة “تهدف
الى السماح لنا بمكافحة الفيروس
في الــدول االشــد فقرا في العالم

وتلبية حاجات االشخاص االكثر
ضعفا وخصوصا النساء واألطفال

والمسنين والمعوقين ومن يعانون

العاهل السعودي يقر إجراءات جديدة لمكافحة “كورونا”
الرياض ـ وكاالت

امراضا مزمنة”.

وأوضح أن الخطة “تتضمن أيضا
تدابير إضافية لدعم المجتمعات

المضيفة التي تواصل فتح بيوتها

أقــر العاهل الــســعــودي الملك سلمان بــن عبدالعزيز ،أمــس األربــعــاء ،حزمة

وبلداتها بكل سخاء أمام الالجئين

السعودية “واس” إن الملك سلمان أقر جملة من اإلجــراءات االحترازية في

كــمــا أض ـ ــاف “يــشــكــل دعـ ــم خطة

إقرار اإلجراءات اآلتية :أوال :يمنع على سكان مناطق المملكة الثالث عشرة

لألمن الصحي العالمي .كما أنها

المدن التالية (الرياض ،ومكة المكرمة ،والمدينة المنورة) وفق الحدود التي

مــصــلــحــة الــجــمــيــع .وهــــي شــرط

اليوم الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة باألمر الملكي.

وإنني أناشد الحكومات أن تقدم

إجـ ــراءات جــديــدة للحد مــن تفشي وب ــاء “ك ــورون ــا” .وقــالــت وكــالــة األنــبــاء

والمشردين”.

إطــار حــرص المملكة على صحة وســامــة المواطنين والمقيمين ،وقــد تم

االستجابة اإلنسانية هذه ضرورة

الخروج منها أو االنتقال لمنطقة أخــرى .ثانيا :يمنع الدخول والخروج من

ـب فــي
ضــــــــرورة أخـــاقـــيـــة تـ ــصـ ـ ّ

تضعها الجهة المعنية .ثالثا :يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من

حــاســم لــلــفــوز فــي ه ــذه المعركة.

رابعا :ال يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول ،مع

دعمها الكامل لهذه الخطة”.

تضعها الجهة المعنية .خامسا :يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة

أمــس ،أن على العالم االستعداد

وللجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول،

مضيفة “هــذا هــو وقــت التضامن

والمناطق ،ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من اليوم الخميس.

وطــالــب الــمــديــر الــعــام للمنظمة،

إسبانيا تتجاوز الصين في عدد الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد (أ ف ب)

ت ــي ــدروس ادانـــــوم غــيــبــريــســوس،

في مؤتمر صحفي بالتشديد على

اإلجـ ــراءات االحــتــرازيــة مثل منع

التجمعات والسفر وأهمية غسل

اليدين وتتبع الحاالت المخالطة

للحاالت المصابة ورصدها.

كما طالب بأهمية حماية من يعمل
في الخط األول في المستشفيات

من كوادر طبية وصحية.

وتــم تشخيص أكثر من 427940
ً
بلدا ومنطقة منذ
إصابة في 181

بدء تفشي الوباء .وعدد اإلصابات
ّ
المشخصة ال يعكس ســوى جزء
بسيط من الحاالت الحقيقية بعد

مراعاة أن يكون االستثناء في أضيق نطاق ووفق اإلجراءات والضوابط التي

وأكــدت منظمة الصحة العالمية،

أن أصبح العديد من الدول يكتفي

الثالثة عصرا في المدن التالية( :الرياض ،ومكة المكرمة ،والمدينة المنورة)،

إلجــراءات أشد لمواجهة كوورنا،

إدخالهم إلى المستشفيات.

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات

العالمي لمواجهة تهديد كورونا”.

القوات الفرنسية تغادر األراضي العراقية

قيادة القوات المسلحة تعلن إخالء التحالف الدولي لقاعدة جوية

بفحص األشــخــاص الــذيــن يجب

قــال الناطق باسم القائد الــعــام للقوات

إن “الــقــوات الفرنسية غــادرت األراضــي

اإلي ــران ــي ق ــام بــطــرد فــريــق طــبــي تــابــع

المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف

وفــاة) والــواليــات المتحدة وكندا
 51304إصابة ( 624وفاة) والشرق
األوســــط  32118إصــابــة (2119
وفاة) وأميركا الالتينية والكاريبي
 7337إصابة ( 118وفاة) وأوقيانيا

بتسجيلها  1100وف ــاة مــن أصل

 2656إصابة ( 9وفيات) وإفريقيا

مــع  600وف ــاة مــن أص ــل 55225

 2382إصابة ( 64وفاة).
ُ
أعدت الحصيلة بناء على البيانات

 22302إصابة والواليات المتحدة

إصابة.

وأع ــل ــن ــت ال ــك ــام ــي ــرون والــنــيــجــر

الفيروس على أراضيها.

التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس
ب ـ ــرس مـ ــن ال ــس ــل ــط ــات الــوطــنــيــة
المختصة وم ــن منظمة الصحة
العالمية.

مستشفى مــيــدانــي؛ لــمــســاعــدة مرضى

العراقية “واع”.

دولــيــة ،ضد االنتهاكات األميركية التي

وآســـيـــا  99805إصـــابـــة (3593

لمنظمة أطباء بال حــدود كان يعمل في

ق ــاع ــدة ج ــوي ــة” ،حــســب وك ــال ــة األنــبــاء

أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى

وفـــاة مــن أص ــل  27017وفرنسا

 226340إصــابــة ( 12719وف ــاة)

نشرها عبر حسابه في تويتر ،إن النظام

الــعــراقــيــة ،وإن التحالف الــدولــي أخلى

قاعدة عسكرية لها ،للجيش العراقي ،بعد

وإي ـ ــران الــتــي أعــلــنــت عــن 2077

وأحــصــت أوروبــــا أم ــس األربــعــاء

بومبيو ،أمــس األربــعــاء ،إي ــران لطردها
وق ــال الــوزيــر األمــيــركــي فــي تغريدة له

تقليص قواعدها في العراق ،بتسليم أول

وفــــاة م ــن أصـ ــل  81218إصــابــة

إصابات على أراضيها.

 2077متوفى بكورونا في إيران ..و ”تدابير صعبة” مرتقبة

العراقية.

تترأسه الــواليــات المتحدة األميركية،

وإســبــانــيــا هــي الــصــيــن مــع 3281

وجزيرة دومينيكا تشخيص أول

بومبيو :معاناة اإليرانيين طالت بسبب النظام

فريقا من منظمة أطباء بال حدود.

التي جرت مع الحكومة العراقية”.

ً
تضررا بعد إيطاليا
والــدول األكثر

ف ــب ــراي ــر 6820 ،وف ـ ــاة م ــن أصــل

أعلنت الحكومة العراقية ،أمس األبعاء،

وبـ ــدأت قـ ــوات الــتــحــالــف ال ــدول ــي الــذي

 3434وف ـ ــاة م ــن أصـ ــل 47610
ً
شخصا.
إصابة وقد تعافى 5367

وأعلنت من جهتها ليبيا والوس

وفــاة جــراء الفيروس فــي أواخــر

انتقد وزيــر الخارجية األميركي مايك

القوات الفرنسية تأتي حسب االتفاقات

ً
حاليا ثاني دولة أكثر
باتت إسبانيا
تــضـ ً
ـررا ج ــراء الــمــرض بتسجيلها

ّ
سجلت أول
وأحصت إيطاليا التي

بغداد ـ واع

وأكد اللواء عبد الكريم خلف أن “مغادرة

وتــعــتــبــر الــســلــطــات اإليــطــالــيــة أن
ً
شخصا تعافوا من المرض.
8326

ت ــس ــج ــي ــل أول وف ـ ــي ـ ــات ج ـ ــراء

عواصم ـ وكاالت

م ــغ ــادرة ال ــق ــوات الــفــرنــســيــة األراض ـ ــي

 69176إصابة.

وبيليز وجــزيــرة غــريــنــادا ومــالــي

عنصر من القوات الفرنسية قرب القائم

ض ــع ــف ــاء مــصــابــيــن ب ــف ــي ــروس ك ــورون ــا

المستجد.

تسببت بمقتل  6وإصــابــة  12من أفــراد

العسكرية كافة”.

وأعلنت خلية اإلعــام األمني العراقي،

للعمليات المشتركة الــعــراقــيــة ،الــلــواء

وأعلنت وزارة الصحة اإليرانية أمس،

“الـ ــقـ ــوات األمــنــيــة ال ــع ــراق ــي ــة ،تسلمت

األميركية من قاعدة القائم التي تضم

إلى  2077بعد تسجيل  143حالة وفاة

والفنيين ،تم ضمن جدول زمني لغرض

وق ــال الــمــســؤول فــي الـ ــوزارة علي رضا

األمن ،األسبوع الماضي.

فــي بــيــان ،ي ــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي ،أن
قــاعــدة الــقــائــم العسكرية فــي محافظة

األنبار ،غربي البالد ،بعد انسحاب قوات
الــتــحــالــف ال ــدول ــي منها مــع تجهيزاتها

وأضاف أن الشعب اإليراني هو الضحية

م ــن جــانــبــه ،ص ــرح الــمــتــحــدث الــرســمــي

التي طالت معاناتها من هذا النظام.

تحسين الخفاجي بأن “انسحاب القوات

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا”

فــريــقــا م ــن االس ــت ــش ــاري ــي ــن وال ــخ ــب ــراء

جديدة خالل الـ  24ساعة األخيرة.

االنسحاب الدائم”.

وهــاب زادة إن عدد الوفيات في البالد

عدد وفيات كورونا في إيران ارتفع إلى 2077

ارتفع إلــى  ،2077في حين بلغ إجمالي

عدد المصابين  27017مصابا.

وأعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني
فضلي أنه سيتم اعتبارا من الغد أو بعد
غد إغــاق المتنزهات والمتاجر الكبرى

غير المتعلقة بالمواد الغذائية ،والحاجات
الــضــروريــة للحياة اليومية .كما سيتم

فرض المزيد من السيطرة والقيود على
مداخل ومخارج المدن.

وكــان الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
ألمح فــي وقــت سابق أمــس إلــى إمكان

تشديد تعامل طهران مع تفشي كوفيد
 ،19معلنا عــن ف ــرض “تــدابــيــر جــديــدة

وصعبة” على السكان في األيام المقبلة.

بوتين :المنزل أنجح طريقة لصد الوباء

إصابة األمير تشارلز بـ “كورونا”

استقالة رئيس البرلمان اإلسرائيلي إدلشتاين

موسكو ـ وكاالت

لندن ـ رويترز

القدس المحتلة ـ أ ف ب

حث الرئيس الروسي فالديمير بوتين،

أمــر بــإجــراء اخــتــبــار بغية الــتــأكــد من

أعلن مكتب األمير تشارلز أمس

للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس

أع ــل ــن رئ ــي ــس الــبــرلــمــان اإلســرائــيــلــي

ً
معتبرا تدخلها في شؤون
اإلمــاءات،

فــي الــمــنــزل؛ مــن أجــل المساعدة في

لمواجهة تفشي “كوفيد.”-19

الــبــريــطــانــي ب ــف ــي ــروس ك ــورون ــا،

الصحة العالمية سابقا بالوباء،

األربــعــاء ،استقالته من منصبه تجنبا

ومتعجرفا”.

أمس األربعاء ،المواطنين على البقاء

كبح جماح فيروس كورونا.

وقــال فــي خطاب وجهه إلــى الشعب

الــروســي“ :سيتم منح عطلة طويلة
للمؤسسات لمحاولة وقف انتشار
الفيروس المستجد”.

اســتــعــداد الــقــوات المسلحة الروسية
وأك ـ ــدت الـ ـ ــوزارة أن االخــتــبــار ال ــذي

مشيرا إلى أنه خضع لالختبار وقد

ال ـ ــج ـ ــاري فـ ــي مـــؤســـســـات ال ــق ــي ــادة

كما أوض ــح متحدث بــاســم قصر

انــطــلــق ســيــســتــمــر حــتــى  28م ــارس
وال ـ ــوح ـ ــدات الــتــابــعــة للمنطقتين
العسكريتين الغربية والمركزية،

كما أكــد أنــه يجب حماية

فـ ــي ســـــاح الـــجـــو والـ ــقـ ــوات

ال ـ ــب ـ ــاد م ـ ــن اإلفـ ـ ـ ــاس،

وقوات الوقاية اإلشعاعية

الــشــركــات الــمــتــعــثــرة في

واقترح إعفاء المواطنين

ع ــن واج ـ ــب س ـ ــداد ال ــدي ــون
مؤقتا.

األرب ــع ــاء إص ــاب ــة وريـ ــث الــعــرش

الصاروخية

اإلستراتيجية

والكيميائية والبيولوجية

وقوات الهندسة العسكرية وبعض

الهيئات المختصة باإلمدادات الطبية.

جاءت النتيجة إيجابية.

“كـــــارنـــــس هـــــــــاوس” (ال ــم ــق ــر

الرسمي إلقامة تشارلز) أن
األمــيــر يعاني أعــراضــا

خفيفة ،لكنه بخالف

المستجد ،الــذي وصفته منظمة
وبـ ــأسـ ــوأ أزمـ ـ ــة صــحــيــة ت ــواج ــه

العالم ،وقد جاءت النتائج سلبية.
كــمــا أوضـــح بــيــان دارة كــارنــس
هـ ــاوس أن ــه “م ــن غــيــر الممكن
الـــتـــأكـــد مـ ــن ال ــج ــه ــة الــتــي
نقلت العدوى إلى األمير؛
نظرا إلــى الــعــدد الكبير

ذلك ال يزال في صحة

جيدة ،وكــان يعمل من

المنزل طوال األيام القليلة

الماضية كالمعتاد.

مـ ــن األحـــــــــداث الــتــي

شـــارك فيها فــي إطــار

مهماته العامة خالل األسابيع

األخيرة”.

(الــكــنــيــســت) يــولــي إدلــشــتــايــن أمــس
لــلــخــضــوع ألم ــر قــضــائــي يــجــبــره على

انــتــخــاب خلف لــه ،وستمهد استقالة

حليف رئيس الوزراء السابق بنيامين
ن ــت ــن ــي ــاه ــو ،ال ــط ــري ــق لــلــمــعــارضــة

لالستحواذ على المنصب.

وقـ ـ ـ ـ ــال حـ ــلـ ــيـ ــف رئ ــي ــس

ال ــوزراء المنتهية واليته
إدلـ ــشـ ــتـ ــايـ ــن ،فــــي بــيــان

صحافي “أعــلــن استقالتي

من منصب رئيس الكنيست”.

ورفـ ــض رئــيــس الــبــرلــمــان وعــضــو

الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــمــنــتــخــبــة “فــظــا

وستمهد استقالة إدلشتاين الطريق
للمعارضة للسيطرة على عملية تنظيم
جـــدول أعــمــال الــبــرلــمــان اإلســرائــيــلــي
في الوقت الــذي تكافح فيه الدولة
لــلــقــضــاء عــلــى تــفــشــي فــيــروس
كورونا المستجد.

وســجــلــت إس ــرائ ــي ــل 2030
إص ــاب ــة بــالــفــيــروس ال ــذي

أودى بــحــيــاة  5أشــخــاص،

وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وقــــال رئــيــس الــكــنــيــســت “لـ ــن أســمــح

إلـ ــى ذل ـ ــك ،أرج ـ ــأ ال ــرئ ــي ــس ال ــروس ــي

كــمــا أشــــارت إل ــى أن االخــتــبــار يأتي

وأض ــاف أن األمــيــر وزوجــتــه في

يــشــار إل ــى أن الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث

حــزب الليكود اليميني ،أمــر المحكمة

إلسرائيل أن تنجر نحو الفوضى ،لن

أجل غير مسمى.

الوحدات لتحقيق األهــداف المتعلقة

اسكتلندا.

زوجــهــا األمــيــر فيليب ( 98عاما)

واعــتــبــر إدلــشــتــايــن أن لــيــس مــن حق

ويــأتــي ه ــذا الــخــاف بــعــد أن أجــرت

األربـ ــعـ ــاء الخ ــت ــي ــار خــلــيــفــتــه ،فــرض

عام ،لم تثمر عن نتيجة حاسمة.

التصويت على التعديل الدستوري إلى
وف ــي وق ــت ســابــق األربـــعـــاء ،أعلنت

وزارة ال ــدف ــاع الــروســيــة أن بوتين

بــغــرض رف ــع مــســتــوى اســتــعــداد هــذه

بمكافحة الفيروس إذا اقتضى األمر
ذلك.

الحجر الــذاتــي فــي منزلهما في
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أش ـ ــار إلـ ــى أن دوق ــة

كورنوال خضعت لالختبار أيضا؛

الــثــانــيــة ( 93ع ــام ــا) انــتــقــلــت مع
إلــى قصر ويندسور خــارج لندن

في التاسع عشر من مارس.

العليا تحديد موعد الختيار خلف له.

الــمــحــكــمــة الــتــي أعــطــتــه مــهــلــة حتى

أمد يد المساعدة لحرب أهلية”.

إســرائــيــل  3انتخابات خــال أقــل من

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الخطة الوطنية “بحريننا” عام كامل من اإلنجازات
إن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة ،تنطلق

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

وهي مســـألة كبرى تخدم مســـيرتنا الوطنية بقيادة سيدي جاللة الملك حمد

للتواصل17111483 :

يصـــادف اليـــوم الخميـــس  26مـــارس مرور عـــام كامل على تدشـــين الخطة

العالقات العامة ،واإلعالم ،والمناهج والمقررات ،والتشريعات واألنظمة.

وزارة الداخليـــة ،وكانـــت بحـــق خطـــة وطنيـــة كبـــرى وســـباقة بنظرياتهـــا

من قيمة أساســـية في مســـألة إعـــداد الجيل وبناء المجتمـــع ،واعتبار الوالء

الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة التـــي أطلقتها
العمليـــة والتطبيقية من أجل وحـــدة المجتمع وترابط أبنائه وتحمل الجميع
مســـؤولياتهم وارتباطهم بأرض البحرين العزيزة ،وعلى مدى العام شـــاهدنا
خطـــوات كبيـــرة وإنجـــازات ضخمـــة تحققت فـــي الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز

االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة ،منهـــا ما خرج إلى حيـــز التنفيذ

للوطن والقيادة قيمة عليا ،ومن أسمى األهداف ،ألن المفتاح المركزي لتقدم
أي بلـــد هو الوالء والشـــعور بالمســـؤولية تجاهه ،وليس “االنتماء الشـــكلي”،
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

ومنهـــا مـــا هو قـــادم ،وتتلخص أهداف هـــذه الخطة كما نعـــرف في “الحفاظ

» »وألن الشباب زهور المستقبل وعماده ،فينبغي تهيئة األجواء الصحيحة

وتعكـــس أروع صور التكاتف بين أبناء الوطن الواحد ،والعمل بروح وطنية

والمبادرات التي تستهدف الشباب وتم تنفيذها وتطبيقها ،وعلي سبيل

علـــى القيـــم والعادات والتقاليد األصيلة ألبناء البحرين التي تجســـد األخوة

مـــن أجـــل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن الوطن واســـتقراره ،وذلك من

خالل تعزيز شعور المواطن باالنتماء وجعله سلوكا إيجابيا ومسؤوال يساعد
على تماسك الجبهة الداخلية بين جميع أطياف المجتمع” ،إلى جانب تقديم
 105مبادرات مختلفة تندرج تحت  5محاور وهي برامج االنتماء ،وحمالت

إلطالق قدراته اإلبداعية ،وحسب الخطة الوطنية هناك العديد من البرامج

المثال ال الحصر “مبادرة معا” “الخطاب السياسي” “الحملة اإلعالمية
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“رسالة المتفوقين” “صنع في البحرين” “جوائز ريادة األعمال” “مهرجانات
البحرين” “أمناكم الله” وغيرها .الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني

وترسيخ قيم المواطنة ،قوة فاعلة مؤثرة في المجتمع والوطن.

رجاء مرهون

Raja.marhoon@gmail.com

عودة سمو األمير ...التباشير والدالالت
جاءت العودة الميمونة لصاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر ألرض الوطن بعد أن أفـــاء هللا عليه

بتمـــام الصحـــة والعافية كأول تباشـــير الفرح في هذه الســـنة التي تبدو

صعبة جدا حتى اآلن.

مـــاذا تعنـــي عـــودة صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة لعموم شـــعب

البحريـــن؟ ولماذا ابتهج هذا الشـــعب الكريم األصيل بعودته وغرد فرحا
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي رغم أننـــا في أزمة صحيـــة عالمية؟

إن مشـــاعر الفـــرح والســـرور ابتهاجا بعودة ســـمو رئيس الـــوزراء كبيرة،

فلـــم تغط عليهـــا أية أزمة مهمـــا تضخمت ،ولوال اإلجـــراءات االحترازية

المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا وأبرزها عدم التجمع ،لوجدنا مواكب
المحبين ومظاهر الفرح في استقبال سموه قرب مطار البحرين الدولي.

إن عودة سمو األمير خليفة بن سلمان إلى أرض مملكتنا الحبيبة ليست
حدثـــا عارضا ،فســـموه باني النهضـــة الحديثة ومهندس برامـــج التنمية،
بـــل إن محبة شـــعب البحرين لســـموه منهـــج للقيادة يســـتحق أن يدرس

فـــي الجامعـــات كواحد من أبرز نماذج القيادة بما يميز ســـموه من حكمة
أخرجـــت محبوبتنـــا البحريـــن مـــن دوامة أزمـــات عديدة ،ورؤية ســـموه

أسست لنهضة تنموية أشاد بها العالم أجمع.

إن محبة شـــعبنا األصيل لســـموه ليســـت وليـــدة األمس واليـــوم ،بل هي

نتـــاج حتمـــي الهتمام ســـموه الدائم بكل مناطق البحرين وتأكيد ســـموه
الدائم أن تحصل جميع مدن البحرين وقراها على نصيبها من الخدمات

والمشاريع .إن المحبة بين سموه والشعب جاءت لمعرفة أبناء البحرين
بمدى اهتمام ســـموه بتفاصيل احتياجاتهم وشـــكواهم ،فهو المتابع لكل
مـــا يطرحونـــه من مطالب وإشـــكاليات عبـــر الصحافة المحلية ،وســـموه

الذي يؤكد على مسؤولي الحكومة بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح

عبدعلي الغسرة

الحكومـــة المُ وقرة لوضع مجموعـــة من القرارات واإلجـــراءات المالية واالقتصادية

لمعالجـــة تداعيـــات وباء الكورونا في البحرين بقيمة ( )4.3مليارات دينار ،منها (دفع
الحكومـــة رواتـــب المواطنين بالقطاع الخاص ألشـــهر أبريل ومايـــو ويونيو 2020م
بقيمة إجمالية  215مليون دينار ،التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من

األفراد والشـــركات للشـــهور الثالثة المقبلة بقيمة  25مليون دينار ،إعفاء المؤسسات
التجاريـــة من الرســـوم البلدية بمبلغ  25مليون دينار للشـــهور الثالثـــة المقبلة ،إعفاء

المؤسســـات الصناعية والتجارية من رسوم استئجار األراضي الصناعية الحكومية
للثالثة األشهر ذاتها) ،وغيرها من القرارات.

وتأتـــي هذه المبادرة الملكية الكريمة لتمكين البحرين من تجاوز كل آثار هذا الوباء
لدعم المواطنين والشـــركات والمؤسسات التجارية ،وبما يُ حقق السالمة للمواطنين

السوداء ،سنشهد الوفود الشعبية تتسابق لنيل شرف لقاء سموه وتهنئته

المباشرة بدوام نعمة الصحة والعافية.

المـــدروس للحفـــاظ على اســـتدامة النمو االقتصادي وتحقيق االســـتقرار المعيشـــي
ُ
لألســـر البحرينيـــة ،كما أنها تعكس االســـتراتيجية الشـــاملة والمتكاملـــة التي تتبعها
مملكـــة الحكومـــة والنابعة من االهتمـــام الكبير للقيادة السياســـية بمواجهة آثار هذا
وحرصـــا منها علـــى الحفاظ على صحة وســـامة المواطنين وعلى اســـتمرار
ً
الوبـــاء

ياسمين خلف

برامج الدولة ومســـيرة التنمية الوطنية المستدامة ،وتحقيق االطمئنان واالستقرار
االجتماعي واالقتصادي أفرا ًدا ومؤسسات.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

» »إن تكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لثالثة
أشهر قادمة سيضمن استقرار واستدامة الوظائف وعدم المساس بمستوى

معيشة المواطنين ،وسيعزز من قدرة أصحاب العمل في حال تعرضهم ألية
آثار سلبية جراء تأثر أعمالهم ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف

خلك في البيت

استثنائية .وستنعكس فوائد هذا القرار على العمال والموظفين وأصحاب

والمقيميـــن ،ويضمـــن مواصلـــة النمو المســـتدام لمختلف القطاعـــات ،وألجل توحيد

العمل والمجتمع عمومً ا ،ما سيُحافظ على المكتسبات االقتصادية للبحرين،

كل اإلمكانيات والجهود في تحقيق هذه األهداف في هذه الظروف االستثنائية.
ُ
وتمثـــل هـــذه المبـــادرة رؤية ملـــك البحرين الوطنيـــة الدقيقة مقرونـــة بالعمل الجاد

ودعم القطاع الخاص الستعادة نشاطه والنهوض بمسؤولياته والتي تأتي

الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء .القيادة السياسية والحكومة الرشيدة ستسخر

» »الوطن اليوم  -بوجود سموه بيننا  -أكثر عافية وصالبة في مواجهة

الطارئ الصحي الذي يجتاح العالم ،وبمجرد أن تنقشع هذه السحابة

قرارات اقتصادية لمواجهة الكورونا
تفضـــل عاهـــل البـــاد جاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة “حفظـــه هللا” بتوجيه

مع جميع المواطنين والمراجعين.

وهي إجراءات تؤكد دور الدولة في حماية االقتصاد الوطني في مختلف الظروف

ضمن أهداف رؤية البحرين االقتصادية .2030

كثيـــرون هم من يشـــكون الوضع بتذمـــر ،فلم يعتادوا على البقـــاء في المنزل،
فوجـــدوا أن الدعـــوات االحترازية للوقاية من اإلصابـــة بمرض كورونا (كوفيد
 )19فـــي الحـــرص علـــى عـــدم الخروج مـــن المنـــزل إال للضـــرورة تخنقهم ،ولو
ً
يوما؟
عرفوا السبب من هذه الدعوة لبقوا في منازلهم ،فلماذا نعزل أنفسنا 14
النـــاس مـــن حولنا ينقســـمون ألربـــع مجموعـــات ( ،)A, B, C, Dفئـــة  Aأول من
حملـــوا العـــدوى مـــن المـــرض ،وكان من الســـهل اكتشـــافهم لوجـــود األعراض
وأغلبهـــم تماثلـــوا أو يتماثلون للشـــفاء ،يخرج  Aويقابـــل  ،Cويمر في طريقه،
فـــي األماكـــن العامـــة علـــى شـــخص غريـــب هـــو  .Bوكل مـــن  Aو  Bال يعرفان
ً
غالبا من
بعضهمـــا ،وألن  Aيتعامـــل مـــع  Cفمن الســـهل الوصول إليهم ،إذ هـــم

د .ندى أحمد الحساوي

رسالة الكورونا اإلنسانية ()2
وإذا نظرنـــا إلـــى مـــا وصلت إليه البشـــرية اليوم مـــن إعمار وعلـــم وتكنولوجيا ،نجد أنه

ألحداث وأشخاص مثيرة لالنفعاالت ،يجعلهم ال ينفكون عن العيش في الماضي ،فكأن

التطور واإلبداع اإلنســـاني ،وقد كانت هناك بداية لكل مجال منذ خلق البشـــرية ،فلوال

يكمن الخطر الحقيقي الذي ال يدركون عنه سبيال ،ذلك ألنهم يعيشون في سجن العقل

لـــوال انطـــاق قائـــدي القيم العليا بمـــا يملكون مـــن رؤى حقيقية لذواتهم ،لمـــا كان ذلك

وجـــود قيمـــة العلم منذ العصر الحجري لما وجدت النار ،ولـــوال وجود قيمة الطهي منذ

ذلك العصر لما شـــويت لحوم الحيوانات ،كل تلك القيم كانت بصورة بدائية وتطورت
بشـــكل مبهر إلى ما وصلت عليه اآلن من إبداع ال متناهي ،حيث إنها بدأت من منطلق
بقاء الجســـد إلى ما نحن عليه اآلن من إبداع وتألق ،ومع مســـتجدات الحياة المعاصرة
وما آل إليه أغلب البشـــر من ســـعي وراء الكســـب والظهور ،ومـــن مفاهيم مغلوطة عن

النجاح والثروة والعالقات والســـعادة ،أصبحوا يعيشـــون في أوهام بعيدة عن الحقيقة

المعنية بخلقهم ،لماذا هي أوهام؟ ألن ما يعيشونه هو مجرد فقاعة الغاية منها تعويض
مـــا يعانونـــه من نقص ذاتي ،يدفعهم إلـــى تقليد المبدعين القلة من قائـــدي القيم العليا
الحقيقيين.

الزمن متوقف عند ذلك المخزون وعداد أعمارهم الزمنية مستمر بالعد التصاعدي! هنا

الذي يعيق انطالقتهم اإلنسانية نحو المستقبل ،يعيشون تحت وطأة هرمونات التوتر
كالنورإبينفريـــن ،حيـــث تجـــد هـــؤالء مشـــتتين يعانون من نـــزول المناعـــة وعلى األقل

مرض جســـدي أو نفســـي ،هؤالء يعيشـــون في إدمـــان يجعلهم في حالـــة متعة مؤقتة،

ناهيك عن المشاعر المتطرفة الناتجة عن الخوف والغضب والحسرة والشعور بالذنب

وعيش دور الضحية ،وما إلى ذلك من مشاعر مؤلمة ،كيف يعادل جسد هؤالء فيروس
الكورونا المؤثر سلبا على توازن الجسد بإيجابية المناعة المتدنية؟.

من هنا يمكن أن نفهم رســـالة الكورونا ،التي هي رســـالة لإلنسانية ،ألن رسالة اإلنسانية

هي رســـالة الحب الواعي الذي ال يتفعل إال بإدراك رســـائلنا الذاتية أوال ،أي قيمنا العليا
الذاتية في أي مجال كان ،ألن اإلنســـانية تحتاج إلى العطاء واإلبداع في كل مجاالت

هؤالء يعيشـــون يوميا في برمجة العقل الالواعي الذي نشـــأ من تخزين أفكار يؤمنون

الحيـــاة ،مـــن فن وأدب وموســـيقى وعلـــم وتكنولوجيا وعلـــوم إنســـانية وأزياء وطهي

المجتمع ،هذا باإلضافة إلى إسقاطات وأحكام من تجاربهم وخبراتهم الشخصية ،تلك

مبني على شـــعور متوازن حقيقي معني بخلق اإلنسان ،ألن فيه استمتاع في مصاعب

بهـــا وكأنهـــا معتقـــد ال ينفكون عنه ،تلك األفـــكار اختزنت من التنشـــئة والتعليم وثقافة

األفـــكار المختزنة تحمل في العقل وكأنها برنامج يعاد تشـــغيله على شـــكل ســـلوكيات
وعـــادات يوميـــة ،واألخطر من ذلك يشـــغل ذلـــك البرنامج كـــرد فعل انعكاســـي تلقائي

وزراعـــة وهندســـة وغيرهـــا ،فالحـــب الواعي ينشـــأ فقط من تفعيـــل القيمـــة العليا ألنه
وتحديـــات القيمـــة وامتـــاء وســـعادة فـــي اإلنجـــاز ،والحـــب الواعـــي يحقق التســـامح

والسالم الذي يتحدث عنه العالم.

أفراد العائلة واألصدقاء ،والجيران ،والباعة وغيرهم ،وبذلك فمن السهل عزل
 Cووضعـــه تحت المالحظة الطبية ،والفئة األخيرة وهي  Dتمكث في المنزل
وال تخرج منه.
المشـــكلة أننا ال نســـتطيع أن نجد  !Bفال أحد يعلم من هو  ،Bحتى  Bال يعرف
وال يعلـــم أنـــه  !Bوهنـــا تكمـــن الخطورة علـــى  Dالـــذي يخرج مـــن منزله ،وقد
يتعامـــل أو يمـــر بالقـــرب من  !Bوعندها يتحول  Dالســـليم إلـــى  Bجديد دون
أن يعلم.
فعندما تدعو السلطات في الدول إلى العزل المنزلي ،فهي تسعى إلى اكتساب
الوقـــت الكافي للعثور على مجموعة  Bالمنتشـــرة فـــي المجتمع ،وهي ال تعلم
ً
يوما ،وهي
أصـــاً أنهـــا مصابة بالمرض ،كون احتضان الفايروس يســـتمر لـ 14
المـــدة التـــي مـــن خاللهـــا ســـتظهر األعـــراض المرضيـــة علـــى فئـــة  Bالملتقطة
للفايـــروس دون علمهـــا ،وبهـــذه الطريقة فقـــط يمكن الوصول إلـــى  Bوعزلهم
ورعايتهـــم والحـــد مـــن وجـــود  Bجدد ،إلـــى أن تتم الســـيطرة والقضـــاء على
انتشار الفايروس.

ً
سجنا كي ال يكون كذلك ،برمج نفسك ونفسيتك
ال تجعل من البقاء في المنزل
علـــى أنهـــا فتـــرة زمنيـــة وســـتنتهي ،اســـتثمرها في نفســـك ،وعائلتـــك ،مارس

الرياضة ،اقرأ ،شاهد األفالم ،شارك من تحب اللعب أو تبادل األحاديث ،اركن
للراحة واالستجمام والهدوء النفسي ،وال تجعل من األمر عذابا وجحيما.
» »ياسمينة :فلنتعاون ونمكث في منازلنا قدر المستطاع.

نادي مدينة عيسى يدفع رواتب مارس كاملة لالعبيه

فــي مبــادرة منه رغــم توقــف األنشــطة الرياضيــة المحلية
تتهـــي بانتهـــاء آخـــر مبـــاراة

حسن علي

يخوضهـــا الفريق بحســـب المادة

فــي مبــادرة متميزة من نادي مدينة عيســى تجــاه العبيه ،وانطالقا

التـــي تنص على ذلك فـــي العقد،

من حرص النادي على الوقوف مع أبنائه الالعبين في ظل الظروف

نافيا أن تكون العقود ممتدة إلى

الراهنــة ،قــرر مجلــس اإلدارة برئاســة جاســم العكبــري علــى دفــع

شهر مايو أو يونيو.

رواتب العبي ومدربي وإداريي كرة القدم وكرة السلة لشهر مارس

وأضـــاف رئيـــس النـــادي “في كل

كاملة رغم توقف النشــاط في الشــهر الجاري (مارس )2020؛ بسبب
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تفشي فايروس كورونا (كوفيد .)-19
وقـــال رئيـــس النـــادي لــــ “البـــاد
ســـبورت” إن تلك المبـــادرة تأتي
تقديـــرا لمجهـــودات الالعبيـــن
واألطقـــم الفنية واإلدارية ودعما
مـــن النـــادي لهـــم ،مؤكـــدا معاملة

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

كورونا ..هذا الوقت سيمضي!
يحكــى أن ملــك مــن ملــوك الهنــد طلــب مــن أحــد الحكمــاء عبــارة بليغة ينقشــها على
خاتمــه ،فــإن كان ســعيدا تحزنــه ،وإن كان حزينــا تســعده ،فكانــت هذه العبــارة“ :هذا
الوقت سيمضي”!
هكــذا هــي الحيــاة بالفعــل ،الوقت ســيمضي ســواء كنــت ســعيدا أو حزينــا ،عليك أن
تصبــر وقــت المحــن وتشــكر وقت الرخــاء ،وال أظن أن أحــدا منا يجهــل الوضع الذي
نعيشه مع تفشي فايروس كورونا.
وكغيــري مــن عامــة النــاس أستشــعر مــدى تأثيــرات الوبــاء الرهيبــة وخطورتــه علــى
حياتنا ،وأقدر كثيرا المخاوف التي تحيق بهذا العالم بســبب الفايروس ،لكنني أدرك
أيضــا ،أن اإلنســان اســتطاع البقــاء علــى قيــد الحيــاة؛ ألنه تأقلــم مع الحيــاة واحترم
قوانينها.
فحتــى اليــوم ونحــن فــي ذروة التقــدم والعلــم نســتطيع فقــط استشــعار الكــوارث
الطبيعيــة علــى هــذا الكوكــب من فيضانــات وزالزل وغيرها ،ولغايــة اآلن نختبئ في
منازلنا عندما تهب العاصفة دون أن نحاول العبث في الخارج!
هــذا الســلوك البشــري االعتيــادي فــي الكوارث ،يشــبه جائحــة كورونا للعالــم ،وفرص
النجــاة مــن الوبــاء تعتمــد علــى قــدرة النــاس فــي حمايــة أنفســهم والمحيطيــن بهــم
لتخفيف األضرار المتوقعة في األرواح.
العنتريــات ال تنفــع مــع الكــوارث الطبيعيــة وال االســتهانة ،وأزمــة مثل كورونا الشــك
وأنها كبيرة بقدر جعل زعماء وملوك العالم يتحدثون إلى شعوبهم عنها بكل صراحة،
محذرين من المرحلة المقبلة التي ربما تكون أكثر صعوبة.
لذلــك علينــا أن ننقــش مقولــة الحكيــم في عقولنــا ونتذكرها بشــكل مســتمر ،فالفترة
الحاليــة تجبرنــا علــى الحــذر ،واالطــاع على اإلرشــادات الصحيــة الرســمية وانتظار
مضي الوقت الذي سيختفي فيه هذا الوباء ..وحفظ هللا الجميع.

موسم نحرص على إجراء بعض

منتســـبي كرة الســـلة وكرة القدم
سواسية.
وذكـــر العكبـــري أن ميزانيـــة

التعديـــات علـــى عقـــود العبينـــا

الرواتـــب

واألجـــور

لنحفـــظ حقـــوق الطرفين ،وهناك

الشـــهرية

مـــادة تنـــص علـــى أنـــه فـــي حال

تتـــراوح مـــا بين  18إلـــى  20ألف
دينـــار ،وهـــو المبلغ المقـــدر دفعه

وجـــود ظـــروف قاهـــرة مـــن حق

جاسم العكبري

لشـــهر مارس ،مشيرا إلى أن عدم

النـــادي أن يفســـخ العقـــد ،ولنـــا

ثبـــات الرواتـــب عنـــد رقـــم معين

واإلنصـــراف وســـاعات التدريـــب

واالســـتقطاعات التـــي يجريهـــا

وذكر العكبري أن العقود المبرمة

يعـــود إلـــى تطبيق نظـــام البصمة
النـــادي بحســـب نظـــام الحضـــور

والعمل ...إلخ.

مع الالعبين هي عقود موســـمية

تجارب عديـــدة في هذا الجانب،
ومـــرت بنـــا ظـــروف تعلمنـــا منها،
وعقودنـــا الحالية تتضمـــن نهاية
العقد مع آخر مباراة .”..

تسمية إحدى المنشآت الرياضية باسم عيسى بن راشد

اقتراح نيابي تخلي ًدا لذكراه العطرة وما قدمه للرياضة البحرينية

اللجنة اإلعالمية

تقــدم النائــب عبــدهللا الدوســري عضو مجلس النــواب رئيس لجنة الشــباب والرياضة ،والنواب علي إســحاقي
ويوســف الذوادي وعلي النعيمي ومحمود البحراني باقتراح نيابي يهدف إلى إطالق اســم المغفور له الشــيخ
عيسى بن راشد آل خليفة على إحدى المنشآت الرياضية في مملكة البحرين تخليدا لذكراه العطرة وما قدمه
للرياضة البحرينية طوال فترات حياته ،وكانت له العديد من البصمات الواضحة التي أثرت الرياضة.

وأشار أحد أبرز مقدمي المقترح
النائـــب عبـــدهللا الدوســـري أن

للشـــيخ عيسى بن راشد العديد
مـــن اإلنجـــازات التـــي نفخر بها

كبحرينيين وإطالق اسمه على
إحـــدى المنشـــآت الرياضيـــة ما
هو إال القليـــل الذي نقدمه لهذه

القامة الرياضية ،مشيرا إلى أن
المذكـــرة اإليضاحيـــة بينـــت أن
عيســـى بـــن راشـــد كان نموذجا

لإلنســـان المحب لوطنه ،وعمل

طول حياته على ترســـيح مبدأ

المواطنة في قلب كل بحريني
وكانت لـــه العديد من البصمات

الواضحـــة والمؤثـــرة خصوصـــا
في الجانب الرياضي ،وشهدت
لـــه دورات كأس الخليـــج التـــي

كان أحـــد مؤسســـيها ،إضافـــة
إلى رئاســـته لالتحاد البحريني

لكرة القـــدم واللجنـــة األولمبية

البحرينية لسنوات عديدة.

مؤكـــدا أن البحريـــن دائمـــا مـــا

تســـتذكر أبناءها الذيـــن قدموا
خدمـــات جليلـــة لهـــا وتخلـــد

اســـمهم فـــي ذاكـــرة التاريـــخ
وقدمـــت العديـــد مـــن النمـــاذج

النائب عبدالله الدوسري

اســـم المغفور له الشيخ عيسى

الشـــخصية التي قدمـــت الكثير

التـــي يحتـــذى بها ،ومـــا إطالق

بن راشـــد على إحدى المنشـــآت

الرياضيـــة إال تكريمـــا لهـــذه

للرياضـــة البحرينيـــة عمومـــا،
وكرة القدم خصوصا.

األهلي ..سقوط مفاجئ والقادم أصعب

“الــــبــــاد ســــبــــورت” يــســتــعــرض الـــجـــولـــة األولــــــى لـــســـداســـي الـــيـــد ()1-6
علي مجيد

توقفت األنشـــطة الرياضية المحلية؛ بســـبب اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا ،يتيح لـ “البالد ســـبورت” تســـليط الضوء على مســـتويات ونتائج
الجولة األولى من سداسي دوري الدرجة األولى لكرة اليد .الحديث سيكون مفتوحا على مصراعيه للفرق الفائزة ،والتي تكبدت الخسارة ،كل على حدة،

ودون شك ستكون االفتتاحية مع فريق األهلي الذي خسر أمام الشباب بنتيجة (.)27/25

سقوط مفاجئ
بـــكل تأكيـــد وال يختلـــف اثنـــان على

أن الســـقوط الذي تلقـــاه األهلي أمام

الشباب يعتبر مفاجئا ومدويا للغاية،
وذلـــك ليـــس اســـتنقاصا ممـــا قدمـــه

الشـــباب؛ كوننا سنتحدث عنه الحقا،

بـــل ألن هذه الخســـارة حدثت لفريق
مكتمـــل الصفوف ومدجـــج بالنجوم

داخـــل الملعب وفي دكـــة االحتياط،
صبت الترشيحات في صالحه بشكل

كبير وأكبر من المواسم الماضية؛ ألن
يضـــرب خصومـــه الواحد تلـــو اآلخر

ويحصـــد األلقاب بأريحيـــة تامة في

ظل المتغيرات المؤثرة الحاصلة في
منافسيه المباشرين النجمة وباربار.

ماذا حدث؟
كتيبـــة األهلـــي ظهـــرت بصـــورة

متواضعة للغاية على مدار  60دقيقة
كاملـــة وخصوصـــا الشـــوط الثانـــي

الذي انهار فيه تمامً ا .ففي الحراســـة
نســـتطيع الذكر أن صالح عبدالجليل
كان ملفتـــا للنظر بتصدياتـــه الكثيرة
فـــي الشـــوط األول وبعدهـــا ال يُ ذكـــر

شيء في هذا الجانب.

وفـــي الجانب الدفاعي ،ورغم وجود

مجموعـــة قوية وذوي خبـــرة فائقة،
إال أنها لـــم تظهر بالفعاليـــة المنتظرة
حينما اقتحمـــت خطوطه عبر العب

الدائرة الذي اســـتطاع التسجيل من
جهـــة أو الحصول على رميات جزاء

من جهـــة أخرى .كمـــا أن الفريق بات
عاجـــ ًزا تمامً ـــا عـــن إيجـــاد الحلـــول
الكفيلـــة إليقـــاف مصـــدر خطـــورة

الشباب “الفاست” ،والتي كانت سب ًبا

رئيسا في خسارته!

وفـــي الجانـــب الهجومـــي ،افتقـــد

الفريـــق لقوتـــه وهيبتـــه ونجوميتـــه

المعتـــادة ،لعـــدم وجـــود التركيـــز
والجديـــة في تأديـــة واجبه ،ولنقص

الحلـــول داخـــل الملعب مـــن عناصره

ومـــن خارج الملعب في جهازه الفني

المتمثـــل في إبراهيم عبـــاس وأمين

القـــاف اللذين لم يســـتطيعا ترتيب
أوراقهمـــا فـــي مثـــل هـــذه التقلبـــات

الواردة حدوثها في أية مباراة.

مركـــز الجنـــاح لـــم يُ فعـــل بالشـــكل
المطلـــوب رغـــم قدرتـــه علـــى صنـــع

الفـــارق ،وكذلـــك العـــب الدائـــرة لـــم

يُ ســـتفاد منـــه رغـــم انتـــداب جعفـــر
عبـــاس لبنيتـــه الجســـمانية وتعملقه

الفني ،وهناك عالمة اســـتفهام كبيرة
تحـــوم حول بقاء محمـــد ميرزا الذي
تـــم التعاقـــد معـــه علـــى دكـــة البدالء

وعدم إتاحة الفرصة إلبراز قدراته!

غيـــاب جهـــود غالبيـــة أفـــراد الفريق

رغـــم تواجدهم بأرضيـــة الميدان مع

جلوس حســـن مدن على دكة البدالء
لعـــدم جاهزيتـــه البدنيـــة لإلصابـــة،
أبقـــت النجـــم صـــادق علـــي وحيـــ ًدا

بتألقـــه وتســـجيله أعلـــى معـــدالت

األهـــداف “كالعـــادة” ،ولكـــن ذلـــك لم

كافيـــا لتحقيـــق نتيجـــة الفـــوز
يكـــن
ً

متتالييـــن ،ولكـــن زادت وضعيتـــه

على الصعيد الجماعي

صعوبـــة كبيرة؛ كونه مطالبا بتحقيق

والفردي للفريق وأيضا

خالصة الحديث

االنتصـــارات فـــي كافـــة المباريـــات

بالقـــراءة

الصحيحـــة

أن اســـتنفت وذلـــك أمـــام (النجمـــة،

من قِ بـــل الجهـــاز الفني،

الخسارة لم ُتنهِ آمال القميص األصفر

باربـــار ،االتحـــاد ،االتفـــاق) ،وهـــذا لن

وإال

يتحقـــق إال بضبـــط األمـــور داخـــل

هـــي نفســـها كمـــا كانت في

الفريـــق وتصحيـــح المســـتوى الفني

السابق!

التـــي كانت منتظرة ومؤكدة قبل أن
تنطلق المباراة!

فـــي تحقيق مراده بالعـــودة لمنصات
التتويـــج بعـــد صيـــام لموســـمين

ســـتكون

النهايـــة

لقطة لمدرب األهلي

اتحاد الطائرة يرحِّ ل ما تبقى من كأس ولي العهد إلى أغسطس
حسن علي

أصدر االتحاد البحريني للكرة الطائرة

بـــه العالم مـــن ظروف بشـــأن مكافحة

ممارســـة جميـــع األلعـــاب الرياضيـــة

لموســـم  ٢٠٢٠/٢٠١٩حتى آخر مباراة

النهائي لكأس ســـمو ولـــي العهد للكرة

تبذلهـــا حكومتنـــا الرشـــيدة وتنفيـــذا

آخر ،قرر االتحـــاد ترحيل ما تبقى من

الالعـــب األجنبي ،حيث يمكـــن إبقاؤه

قـــرارا بتأجيـــل مباريات الـــدور نصف
الطائـــرة إلـــى شـــهر أغســـطس وذلـــك

فـــي ظل توقف النشـــاط الرياضي في

المملكة بسبب تفشي فايروس كورونا
( كوفيد .)١٩ -

وذكـــر االتحـــاد فـــي التعميم الرســـمي
الذي أرســـله إلى األندية “نظرا لما يمر

فايـــروس كورونـــا ،والمســـاعي التـــي

للتوجيهـــات الســـامية الصـــادرة عـــن
حضرة صاحـــب الجاللة الملك المفدى

بالقيـــام بـــكل التدابيـــر واإلجـــراءات

االحترازية لمواجهة انتشار الفايروس
وتنفيـــذا للقرارات الصادرة عن الفريق
الوطنـــي بمنـــع التجمعـــات ،ووقـــف

بداخـــل الصاالت المغلقة حتى إشـــعار

مباريات كأس سمو ولي العهد.”..

من مسابقة كأس ولي العهد ،باستثناء
أو استبداله وفق النظام المتبع.

وذكـــر االتحـــاد بأنـــه ســـيقوم بإشـــعار

وكان مـــن المقـــرر أن يلتقـــي المحـــرق

بشـــهر يوليو مـــن أجل اتاحـــة الفرصة

والنجمة  ٢٥من الشهر ذاته.

األندية بشـــأن موعد إقامـــة المباريات
أمـــام الفرق لإلعداد والتحضير الجيد،
فيمـــا سيســـتمر تســـجيل الالعبيـــن

إلغاء مسابقات
الفئات العمرية

وداركليب  ٢٤مارس الجاري واألهلي

بيـــن التضامـــن والبســـيتين إلى شـــهر

كمـــا قـــرر االتحـــاد ترحيـــل المبـــاراة

وفيمـــا يتعلـــق بمســـابقات الفئـــات

النهائيـــة الثانية لدوري الدرجة الثانية

أغسطس.

العمرية ،فقد قرر االتحاد إلغاءها كليا.

تعميم

اتحاد الكرة الطائرة
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هل حقا ..رحل الرجل المحبوب!

عيسى بن راشد مع سمو الشيخ ناصر بن حمد

» »رحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

عندمـــا انتهيـــت مـــن إعـــداد كتـــاب..

طيب السمعة والمحبوب من قبل

خواطـــر وذكريـــات عـــن دورات كأس

جميع أبناء البحرين؛ لمواقفه النبيلة

الخليـــج العربي لكـــرة القـــدم للمغفور

تجاههم على مر سنوات طويلة من

له بإذن هللا الشـــيخ عيســـى بن راشد

البذل والعطاء.

آل خليفـــة طيب هللا ثراه ،والذي جاء

» » كان يمتلك كاريزما مغايرة جدا؛ األمر

بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد

الذي جعله يتصدر المشهد البحريني

الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار

من المحافل التي شارك فيها.

آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال

والخليجي والعربي والقاري في العديد

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى

» » من يعرف الشيخ عيسى بن راشد آل

التدشـــين علـــى ســـموه لنيـــل الرعاية

قدمه لمملكة البحرين على مر سنوات

للشـــباب والرياضـــة ،طرحت موضوع

خليفة يدرك حجم العطاء الكبير الذي

حياته التي كانت مليئة بالعطاء تجاه

فـــي إقامـــة الحفـــل ،فاجأنـــي بالـــرد

الوطن وشعبه.

سموه بأن التدشين سيكون برعايتي

» » عرف عنه الشيخ القاضي والعسكري

وبحضـــوري؛ نظرا لمكانة هـــذا الرجل

والفنان الذي ارتقى بالحركة الفنية

في تاريخنا الرياضي ..وعطائه.

توفيق الصالحي مع الفقيد عيسى بن راشد

وفعـــا حددنـــا التوقيـــت والموقـــع
بحضـــور ســـموه الـــذي اســـتمع إلـــى

ذكريـــات الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد
آل خليفـــة عـــن دورات الخليـــج وعن
عطائـــه فـــي تاريخـــه الحافـــل فـــي

المجـــاالت المختلفـــة ،وحـــب النـــاس

لشـــخصية الشـــيخ عيســـى بن راشـــد،
فقـــد كانـــت الليلة تاريخيـــة ،حيث لم

أجـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

خليفة ســـعيدا وضاحكا كما شـــاهدته
فـــي تلـــك الليلة؛ نظـــرا لســـرد المغفور

لـــه المواقـــف التاريخيـــة الكبيرة التي

عاشـــها الشـــيخ عيســـى .هذا الموقف

البحرينية واألغنية بصورة عامة من

خالل قصائده المتميزة التي تنم عن

العمق والقافية الرائعة.

في الحقيقة شدني إلى معرفة معدن

نســـخة مـــن الكتـــاب ،كمـــا كان الفقيد

راحـــة إجباريـــة للعقـــل واالحســـاس،

هذا الرجل وتقديره لدى سمو الشيخ

يطلب العديد من النســـخ لإلهداء إلى

حيث إن الخواطر كانت بلســـم الروح

ناصـــر بن حمد آل خليفة ولدى الكثير

زمالئه ومحبيه.

واإلحساس في عالم الراحة النفسية.

من الناس .هذا الموقف لم يكن غريبا

والكتاب الذي تم إعداده تحدث فيه

وفـــي هـــذا االطـــار ،ال أحبذ تكـــرار ما

في حـــق هـــذا الرجل الـــذي كان بحق

الراحـــل عـــن ذكرياتـــه وخواطـــره في

ســـرده اآلخرون ،في الفقيد الذي كان

يتجه نحوها وقد تقلد المناصب

متواجـــدا فـــي معظـــم المواقع ســـواء

دورات الخليج من الدورة األولى إلى

الرياضية منها أو الثقافية وحتى في

النسخة  22في مواقف طريفة ال تعد

لي جلســـات عديدة معـــه في مختلف

خالل المؤسسة العامة للشباب

المواقع وزيارات الوفود والمناســـبات

مجال األغنية.

وال تحصى .وكنت أكرر لكل فرد طلب

وللحقيقة بعد تدشـــين الكتاب تلقيت

النسخة أو اإلهداء بأنه من الضروري

الخارجية.

طلبات عديدة من عدة أطراف داخل

قـــراءة عدد من صفحـــات الكتاب بعد

وهنا البد من القول في طيب

وخـــارج البحريـــن للحصـــول علـــى

العـــودة مـــن العمـــل مـــن أجـــل إعطاء

الذكر والمعشر في حياته التالي:

» » العشق الكبير الذي كان يكنه

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

للحركة الشبابية والرياضية جعله
الرفيعة في مسيرته الرياضية من

ومن بين الذين ساهموا في تطويرها
بصورة سريعة.

» » كان يحمل تاريخ الحركة الرياضية

البحرينية والخليجية ،وكانت وسائل

اإلعالم تتهافت نحوه إلجراء لقاءات

صحفية وتلفزيونية.

» » رحل الشيخ اإلنسان الذي عاش

ببساطة وتوفي في هدوء ووسط

هذه الظروف وحرصت على زيارته في
المستشفى العسكري قبل وفاته
وتحدثت معه وطلبت له الصحة

والعافية ،ولكنه رحل إلى جوار ربه.
» » وأخيرا ..أتمنى أال يذهب توجيه

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

خالل االجتماع األخير للمجلس األعلى

للشباب والرياضة أدراج الرياح حول

ضرورة دراسة آلية تكريم هذا الرجل
الذي ترك فينا أثرا كبيرا.

رحـــم هللا الفقيـــد الشـــيخ عيســـى بن

راشد آل خليفة رحمة واسعة وأسكنه

فسيح جناته وإلى جنة الخلد..

وأعذرنا بوعبدهللا ..بعد أن مررنا في

مواقـــف عديدة منها الحلـــوة والمرة..

رحمك هللا.

والرياضة واللجنة األولمبية البحرينية

والمجلس األعلى للشباب والرياضة
باإلضافة إلى االتحاد البحريني لكرة

القدم.

» » كان عيسى بن راشد أيقونة كأس

الخليج العربي فقد كان من رموزها

توفيق الصالحي
مدير المكتب اإلعالمي
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ومركز المعلومات

ردود إيجابية لقرار اتحاد الكرة
أحمد مهدي

أشــادت أنديــة أعضاء في االتحــاد البحريني لكرة القدم بقرار االتحاد في

استئناف مسابقات الموسم الرياضي الحالي  ،2019-2020وذلك في حال

استقرار الوضع الصحي وتحسنه لألفضل.
وكان مجلـــس إدارة االتحـــاد
البحرينـــي لكـــرة القـــدم أصـــدر بيا ًنا

متمثلـــة فـــي اســـتكمال مشـــواره

الستئناف
مسابقات الموسم
2020 - 2019
في يوليو

أن تستأنف المسابقات في األسبوع

رئيس نادي الرفاع الشـــرقي الشـــيخ

بـــدوره ،أكـــد رئيـــس نـــادي النجمـــة

االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم،

خليفـــة الحنكة في القرار باســـتمرار

( ،)2020على أن تكون نهاية الموسم
فـــي األســـبوع الثالـــث مـــن شـــهر

أغسطس”.

.2023

عبـــدهللا بـــن خليفـــة أشـــاد بقـــرار

مشـــيرا إلى أنه تماشيا مع توصيات
اللجنة التنفيذية برئاســـة ولي العهد

وأيد كثيرون قرار االتحاد البحريني

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لروزنامـــة المنتخـــب الوطني األول،

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

لكـــرة القـــدم جـــاء كونـــه مناســـ ًبا

والـــذي تنتظـــره اســـتحقاقات مهمة

لقرارات االتحاد بما يخدم المصلحة
الوطنية.
وأشـــاد رئيـــس وأعضـــاء نـــادي

بالتصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة إلى

جـــاء فيـــه “اســـتمرار تعليق أنشـــطة

الثاني من شـــهر يوليـــو للعام الجاري

ومنتســـبي االتحـــاد ،معربا عن دعمه

التضامن بقرارات االتحاد البحريني

كأس العالـــم  2022وكأس آســـيا

المســـابقات حتى شـــهر يوليـــو ،على

وكافـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

آل خليفـــة ،مؤكـــدا أن النـــادي يضـــع

لكرة القدم.

سالمة الجميع كأولوية له.

وقـــال المديـــر اإلداري لنـــادي ســـترة
علـــي العالي إنه يدعم القرارات التي

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل

تصـــدر من االتحـــاد البحرينـــي لكرة
القدم ،والـــذي يضع مصلحة مملكتنا

تعليـــق المســـابقات لمـــا تقتضيـــه
المصلحـــة العامـــة؛ لضمان الســـامة

للوطن والمواطن.

الغاليـــة فوق كل اعتبار ،مشـــيرا إلى
لجميع العامليـــن في مجال التصدي

واإلجـــراءات التـــي نفذهـــا االتحـــاد

وثمـــن رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي

مجلـــس إدارة االتحـــاد الشـــيخ علي

رئيس نـــادي الحالة هشـــام العوضي

لفيروس كورونا.

اإلدارة ،مقدمـــا شـــكره وتقديـــره

المالكية جاســـم عبدالعال الخطوات

أشـــاد هـــو اآلخـــر بقـــرار مجلـــس

البحريني لكرة القدم برئاســـة رئيس
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة،

أن االتحـــاد يضـــع اللعبـــة في مســـار
تطويـــر كرة القـــدم البحرينية ،مثنيا
علـــى تعامـــل االتحـــاد فـــي الفتـــرة
الماضية.
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مشكلة “الجيوب األنفية” مستمرة ..لماذا ال ينفع العالج؟
ورد هذا السؤال من القارىء “أيمن.ع” وهو اآلتي ”:أتعالج منذ سنين من مشكلة الجيوب األنفية وهي

مستمرة ..لماذا ال ينفع العالج؟”

إشراف :دليلة أرناؤط

هالة رضي

إعداد :سعيد محمد

وجهت التحية واإلجالل للكوادر الطبية والمتطوعين في مواجهة “كورونا”
س ــميرة م ــدن :مرك ــز “إيف ــا” الطب ــي يحق ــق النج ــاح باالعتم ــاد عل ــى الكف ــاءات المتمي ــزة
تعبر المدير الطبي لمركز “إيفا” استشــارية أمراض نســاء ووالدة وعقم وأطفال أنابيب
الدكتــورة ســميرة مــدن عن االعتزاز الكبيــر بالكوادر العاملة في الحقــل الطبي بمختلف
تخصصاتها ،فالعمل الذي تقوم به الكوادر في إطار #فريق_البحرين تســتحق اإلشــادة

وبالتالــي ،فهــو جهــد لــه دالالت كبيــرة تجلى مــن خالل المواقــف الطيبة والمقــدرة لهذه

وتجيب الدكتورة ســميرة مدن باإلشــارة إلى
ً
مستقبل لجني ثمار
أن كل جهد مخلص يمهد

 ،والــذي وضــع مــن بيــن األولويــات أنــه لــم
يعــد هنــاك جراحــون وأطبــاء مســالك بولية

النجاح ،ولهذا فإن المركز يدرك أهمية توفير

وجراحــة العظام ،نحن فقــط أطباء أصبحنا

لمرضى السكري مع حماية الموارد الالزمة.

المرضــى المحتاجيــن لإلدخــال اإللزامــي

دعــم رعاية المرضــى الداخليين المصابين

الرعايــة الطبية للمــرأة في مختلــف المراحل

جــزءا مــن فريــق واحــد لمواجهــة هــذا
ً

فــي المستشــفى ،وجيب تعيين استشــاري

بالســكري والفيــروس التاجــي ،ودعــم

العمريــة ،بمــا فــي ذلــك الفحوصــات الدورية،

التســونامي الــذي طغى علينــا” ،وهي مقولة

اإلدخال اإللزامي للمستشفى

رئيــس قــد تكــون مهمتــه ليــوم واحــد أو

المرضــى الداخلييــن اآلخريــن المصابيــن

بضعــة أيــام أو حتــى خمســة أيــام فــي

بمــرض الســكري لتســهيل التفريــغ المبكــر،

ومــن بيــن األولويــات تحديــد فئــات

وحدات صغيرة ،وهذا المستشار يكون له

وزيــادة الســعة االســتيعابيه للمرضــى

دور أساسي أثناء إدارة األزمات ،وال يمكن

الداخلييــن ،باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم

أن يقــوم بــه االستشــاري “المنــاوب” ،هــذا

عــن بُعد إذا لزم األمــر لمن خرجوا إلى منع

المستشــار ال يجــب أن تكــون لــه واجبــات

إعادة اإلدخال.

ســريرية فــي هــذه الفتــرة ودوره يجب أن

أما خدمــات الرعاية الثانوية ،فهي تحتاج

ينطــوي علــى تنســيق الخدمــة بأكملهــا بما

إلــى خدمــات القــدم الســكرية ،خدمــات

فيهــا االتصال مع التخصصــات والمديرين

الحمل والســكري ،وســيكون من الضروري

اآلخرين.

إجــراء الفــرز المســبق لقوائــم العيــادات

التخصصــي بالريــاض ،وأكملــت مشــوارها
العلمــي فــي مدينــة أوهايــو إيفــا كلينيــك،
ولهــا خبرة ثالثة عقــود من الزمن في مجال
عــاج العقــم وأطفــال األنابيــب واإلجهــاض
المتكــرر وعالج تكيــس المبايض واضطراب
الهرمونــات ،ومــن هــذا المنطلــق ،تؤكــد
الدكتــورة مــدن علــى أن النجــاح الذي حققه
المركــز يعــود بحمــد هللا إلــى الــدور الكبيــر
الــذي تلعبه الكفــاءات المتواجــدة ولعل من
األهمية بمكان تعريف القاريء الكريم بمركز
“إيفا” الذي يشــتمل على خمســة تخصصات
بمــا فيهــا عيــادة أمــراض النســاء ومتابعــة
الحوامــل والعيــادة الثانية هي عيــادة العقم
وأطفال األنابيب ،باإلضافة إلى عيادة الطب
العام وطب األســنان ،وهناك تخصص عيادة

أكيــاس وأورام المبايض  -جراحات األورام
الليفيــة – اســتئصال الرحــم –جراحــات
مناظيــر العقــم – التدخــات الجراحيــة
الخ  ) ...وكل ما يخص عالجات الرحم فقط

تقديــم برامج رائدة لمتابعــة الحمل والوالدة

العام الجراحي .

بــدءا مــن التشــخيص المبكر للحمــل وقياس
ً
أيضا
هرمون الدم وفحوصات ما قبل الحمل

بالمنظــار الرحمــي – عــاج النزيــف الرحمي
مــن خــال جراحــة المناظيــر دون التدخــل
استشــارية طــب العائلــة الدكتــورة ســبأ آل
عثمــان :وهي تحمل دبلوما ســونار للكشــف
المبكــر عــن التشــوهات الخلقيــة لألجنــة
وأمراض النساء.
ويضــم مركــز “ ايفــا “ إيضا من ضمن فريق
العمل المتميز  :استشــارية المســالك البولية
النســائية الدكتورة نوف بهزاد ،اختصاصية
أمــراض النســاء والــوالدة الدكتــورة فايــزة
الطــواش  ،وطبيبــة جراحــة الفــم واألســنان
الدكتــورة بيــان مــدن  ،فهذه النخبــة تصفها
الدكتــورة ســميرة مــدن بأنها ركيــزة تمحور
عليهــا نجــاح عمــل المركز منذ تأسيســه في
العام .2017

تقديم خدمات عالجية ذات مميزات عالية
تنال رضا العمالء والمرضى كان من بين ما
شــملته خطــة مركز “إيفا” الطبي اســتقطاب
األطبــاء

االستشــاريين

واالختصاصييــن

مــن الخبــرات القــادرة علــى تقديــم خيارات
جوهريــة

علــى

مســتوى

االستشــارة

ج ً
دا لخدمات المركز ،وقد تمكنا بحمد هللا من

لهــا موضعً ــا مــن األهميــة ،أضــف إلــى ذلك ما
نقدمــه للمــرأة أثنــاء الحمل للتأكــد من صحة
األم والجنين على حد سواء ،ويحظى فحص
األجنة بالموجات فوق الصوتية والموجات

خارطة الخدمات الطبية
وممــا يجــدر ذكــره ،أن مركــز “إيفــا” الطبــي،
يقدم خدمات التشــخيص والعالج لألمراض
المزمنــة ،فنظــرً ا النتشــار أمــراض ارتفــاع
ضغــط الــدم والــداء الســكري وارتفــاع

هــذه العبارة إشــارة مهمــة يختصرها بالقول
”:كطبيب ،تقع على عاتقنا جميعً ا مسؤوليات
عامة فيما يتعلق بـ ، CORONAVIRUS-19
ويجــب علينــا البحث عــن إرشــادات وطنية
بناء عليهــا ...لدينا ً
أيضا
ً
ومحليــة والتصرف
مســؤولية محــددة لضمــان اســتمرار رعايــة
مرضى الســكري األساســية مع الحــد األدنى
مــن العــبء علــى النظــام الصحــي ،ويجــب
أن نتعامــل مــع أولئــك الذيــن يخططــون
فــي اللجنــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بمرضــى
الســكري ،وقد نحتاج ً
أيضا إلى العمل خارج
مجــاالت التدريــب والخبرة الخاصــة بنا في
الظروف االســتثنائية التي قد نواجهها ،وقد
ال يبــدو مــرض الســكري فــي الخــط األمامي
مع فيروس كورونا التاجي ،ولكن لدينا دورًا
رئيســيا نلعبــه ويجب التخطيــط لذلك وفق
ً
اســتجابة الضغــوط علــى النظــام الصحــي،

قــد يتــم تقليــص المكون االختيــاري لطبيعة

اإلرشادات اإلكلينيكية ،تصنفهم الدكتورة
رابحــة إلى المرضى المحتاجين لإلدخال
اإللزامــي للمستشــفى ،مــع االســتمرار فــي
قبــول إدخالهــم وتوفيــر الرعايــه الطبيــة
لهــم ،ومنهم على ســبيل المثــال المصابون
بحــاالت األحماض الكيتونية في الســكري
( ،)DKAويجــب علينــا تســريع العــاج لهــم
لتجنــب التأخيــر وتســريع التفريــغ لتقليــل

مســار آخــر تطرحــه الدكتورة ســميرة مدن،

وتجميليــا ،جــاءت عيــادة
عالجيــا
األســنان،
ً
ً

التــي تحتاجهــا النســاء الحوامــل علــى

الخدمات من طب األسنان العام والتجميلي

وهــو المتعلــق بمنظومة الخدمــات الصحية

الثانويــة ،يجــب الحفــاظ علــى حضــور

هنــاك مــا يقــارب  18إلــى  20بالمئــة ،مــن

المرضــى الخارجييــن إلــى الحــد األدنــى

أســرة المستشــفيات يشــغلها مصابــي

المرضــى المتابعيــن فــي عيــادات األمرض

في االســتجابة الوطنيه الشاملة للخدمات

المزمنــة وعيــادات الســكري وتحديــد

الصحيــة لمواجهــة كورونــا ،وال ينبغــي

الحاجــة إلى زيارة المريض لمراكز الرعاية

تأجيــل أو إلغــاء بعــض الخدمــات إذا كان

األوليــة ،إلجــراء فحص الــدم في حال ما

ذلــك ممكنًــا على اإلطالق ،مما قد يتســبب

كانــت النتائــج الســابقة أو الحاليــة تحــت

زيارة مراكز الرعاية للفحص

في آثار حادة محتملة ،على ســبيل المثال

الســيطرة ،كمــا يجــب تجنــب النشــاطات

خطر البتر في سياق مرض القدم السكرية

ً
وجها لوجه واستبدالها
الجماعية التي تتم

وتذهب الدكتورة رابحة سلمان إلى بعض

النشــطة ،ويمكــن إجــراء بعــض االتصاالت

بأنشطة أو االتصال عن بُعد.

اآلمن ،ال بد أن نضع في اعتبارنا استخدام
العيادات االفتراضية وتحديثات الهاتف.

وجــه العمــوم ،فمركــز “إيفــا” يرتكــز علــى
تشــخيص وعالج مشــاكل العقم باستخدام

لمرضــى الســكري ،هنــاك ضــرورة النظــر

تزيد هذه نسبة إشغال أسرة المستشفيات

فــي اســتخدام العيــادات االفتراضيــة

مــن قبــل مرضــى الســكري إلــى أكثــر مــن

وتحديثــات الهاتــف مــع ضمــان توفيــر

 18٪خــال األســابيع أو األشــهر القليلــة

الشــخص المصاب بنقص اللون صعوبة في تمييز اللون ،وقد يتم تصحيحه من قبل
اآلخرين أثناء مناقشــة األلوان ،كما يمكن أن يســاعد اختبار عمى األلوان في تحديد
نوع نقص األلوان لديك.
وعــن مســببات المشــكلة يقول..تســمى المســتقبالت الضوئيــة فــي شــبكية العيــن
بالقضبــان والمخاريــط ،فالقضبــان غيــر قــادرة علــى إدراك اللــون ،لكــن المخاريط في

أســاليب عالجيــة متطــورة منهــا تنشــيط
وتحفيــز المبايــض والتلقيــح االصطناعــي
وتقنيــة أطفــال األنابيــب الحقــن المجهــري،

والوقائيــة كعــاج العصــب بنوعيــة الجزئــي
والكامــل واســتخدام الفلورايــد مــع التلبيس

والتشــخيص والعــاج ،فالمركــز يضم نخبة

عــاوة علــى الكشــف الدقيــق والفحوصــات
المتعلقــة

من األطباء منهم:

وتشــخيص وعالج حــاالت تكيس المبايض

بحــاالت

اإلجهــاض

المتكــرر

وتنظيــم الدورة الشــهرية وعــاج اضطراب
الهرمونات.

والعالجيــة فــي مملكــة البحريــن ومنطقــة
الخليج العربي.

تمكــن باحثــون فــي مجــال األمــراض المعديــة أثنــاء دراســتهم

األميركيــة ،وبالتواصــل مع فريق من العلماء من الواليات المتحدة

بالعــدوى فــي كل حالة والمدة التي يســتغرقها انتشــار العدوى بين

لفيــروس كورونــا التاجــي الجديــد من تحديد مدى ســرعة انتشــار

وفرنســا والصيــن وهونــج كونــج تمكنــوا مــن حســاب مــا يســمى

األشــخاص ،وتســمى الكمية األولى رقم االستنســاخ ،والثانية هي

الفيــروس ،وهــو عامــل قــد يســاعد مســؤولي الصحــة العامــة فــي

بالفاصــل التسلســلي للفيــروس لقياس الفاصل الزمني المتسلســل،

الفاصــل الزمنــي التسلســلي ،وقــال الباحثــون إن الفاصــل الزمنــي

جهودهــم فــي االحتــواء ،ووجــدوا أن الوقــت بيــن الحــاالت فــي

وقاس العلماء الوقت الذي يستغرقه ظهور األعراض لدى شخصين

التسلســلي القصيــر لـــ  COVID-19يعنــي أن الفاشــيات الناشــئة

سلسلة انتقال المرض أقل من أسبوع ،وأن أكثر من  10بالمائة من

مصابيــن بالفيــروس :الشــخص الذي يصاب آخر والشــخص الثاني

ستنمو بسرعة وقد يكون من الصعب إيقافها.

المرضــى أصيبــوا من شــخص مصــاب بالفيروس ولكــن ليس لديه

المصاب ،ووجدوا أن متوسط الفاصل الزمني التسلسلي لفيروس

وتشــير البيانــات إلــى أن فيــروس كورونــا التاجــي قد ينتشــر مثل

أعراض بعد.

تاجي جديد في الصين كان تقري ًبا أربعة أيام.

األنفلونــزا ،وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجة إلى التحرك بســرعة وبقوة

الباحثــون فــي جامعــة تكســاس فــي أوســتن بالواليــات المتحــدة

يحــذرون باحثــون في مركز ماياكلينيك للدراســات من مخاطر

األفــران أو المركبــات أو المولــدات أو المواقــد أو الفوانيــس أو

الكربون والتأكد من ســامة أنظمة التدفئة وســخانات المياه أو

التسمم غير المتعمد وغير المرتبط بالنار والناتج عن تراكز غاز

نطاقات الغاز أو حرق الفحم أو الخشب ،حيث يمكن أن يتراكم

أي أجهزة تعمل بالغاز أو الزيت أو حين اســتخدام وقود الفحم

أول أوكســيد الكربــون فــي المنازل ،والذي يــودي بحياة المئات

جزئيا،
الغــاز مــن هــذه المصــادر في مســاحات مغلقــة أو مغلقــة
ً

ســواء فــي المنــزل أو فــي الحدائــق والمــزارع الخاصــة ،وحيــن

الشــبكية البشــرية مســؤولة عــن رؤيــة األلــوان ،ولكن في الحــاالت الوراثيــة المتعلقة

ويمكن للناس والحيوانات في هذه األماكن التســمم ويمكن أن

المتحدة األميركية وحدها  400شخص نتيجة هذا الغاز.

يموتوا بسبب استنشاق الغاز.

وعثر فريق البحث على أول أكسيد الكربون في أبخرة تنتجها

ويؤكد الفريق على ضرورة اســتخدام كاشــف غاز أول أوكســيد

لكل مرافق المنزل.

تنوعــت الرســائل اإلعالميــة التــي انتشــرت عبر وســائل التواصل االجتماعي ال ســيما على منصة انســتغرام
وتويتــر والفيــس بوك ،وأخرى انتشــرت عبر مجموعات المحادثــة "الواتس أب" ،وعلى الخصوص تلك التي
تتماشــى مع جهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لنشــر الوعي

العصب البصري الوراثي ليبر ( )LHONمتالزمة كالمان ،أو بســبب بعض األدوية مثل

وتحفيز المواطنين والمقيمين على اتباع اإلرشادات التي تسهم في إنجاح جهود الدولة.

األدوية المضادة للنوبات.

المصاب قادر على التكيف
وفيمــا يتعلــق بعــاج الحالــة ،يشــير أن التجــارب علــى القــرود أثبتت إمكانيــة العالج
الجينين ،ولكن في الواقع ال يوجد عالج لعمى األلوان ،فالناس قادرون على التكيف
مــع نقــص رؤيــة األلوان يدون أن يســبب لهم ذلــك الكثير من المتاعــب ،ولكن تتطلب

واحتوى حســاب انســتغرام وزارة الصحــة على الكثير

ومــن ثــم تعقيــم المنــزل بمــا فــي ذلــك طريقــة تعقيــم

مــن المعلومــات واإلرشــادات التــي تصل إلــى الجمهور
ً
أول بــأول ،واختــار ضمــن الحملــة الوطنيــة لمكافحــة

الصالة وأثاثها وأرضيات المنزل ،وكذلك طريقة تعقيم
المطبــخ ودورات الميــاه ،ثم غرف النــوم ومنها أغطية

فيــروس كورونــا تحــت شــعار #":معا_ضد_الكورونــا"

الســرير التــي البــد مــن اســتبدالها باســتمرار والحــرص

و "#تعزيز_الصحة_البحريــن" عبــارة ":عنــد اختيــارك

علــى تعقيــم كل األدوات التــي نســتخدمها فــي حياتنا

لمعقــم اليديــن تأكــد بأن تكون نســبة الكحــول فيه 60

اليومية.

بعض المهن اســتخدامً ا أكثر دقة لأللوان وهنا تكون المشــكلة صعبة كحال الطيارين

بالمئة على األقل".

الكشف المبكر يمكن أن يمنع مشاكل التعلم لدى األطفال وكذلك ضبط الشخص على

وشارك الفنان خليل الرميثي بمقطع فيديو نشره على

الجمهــور فــي مقطــع فيديــو مــن داخــل األســتوديو

حســاب انســتغرامه قــال فيــه ":طالــع من البيــت وياي

بــدأه عمــاد بعبــارة ":األطبــاء والطبيبــات ..الممرضون

السوبرماركت لشغلة ضرورة وأرجع البيت ..خل بينك

والممرضــات ..الســواق ..الصيادلــة ..المنظفــون ..كلهم

وبيــن اآلخرين مســافة متــر ..ال تحرجني وتلصق يمي

لبســوا لباســهم الواقــي منــذ الفجــر وتركــوا عائلتهــم

طبيــب العيــون لتناقــش معــه الحالة ولمعرفــة الخيارات المناســبة لك مــن النظارات،

وال أحرجــك وتلصــق يمي..نجحنا في عدم المصافحة

ليكونــوا في "بطــن الخطر" علشــانك ..يواصلون الليل

والتقبيل وراح ننجح في ترك مسافة متر".

والنهــار ،فعيــب ..عيــب علــي كمواطــن بعــد كل هــذه

ليســتفيد منــه المرضــى الذيــن يعانــون من عمــى األلــوان ويحتاجون لهذه العدســات

أما حســاب "كوفيد  19البحرين" فتناول فيلمً ا قصيرً ا

فــي حيــن أن هناك من يعيش ليواجــه الخطر من أجل

حــول تعقيــم المنزل ،تأكي ً
دا علــى أهمية تعقيم األيدي

حمايتنا".

وخاطــب اإلعالميــان عمــاد عبــدهللا وســيما العريفــي

ً
ً
دقيقا لأللوان.
إدراكا
اختيار مهنة ال تتطلب

ويســتخدم بعــض النــاس عدســات خاصة لتحســين إدراك اللــون ،وهي تعمــل بتقنية
تصفيــة الضــوء لمنــح األشــخاص القــدرة علــى رؤيــة مجموعــة واســعة مــن األلــوان
الزاهيــة ،وإذا كنــت تعانــي من نقص فــي رؤية األلوان ،فمن الضــرورة بمكان أن تزور
وقد أدخل مستشــفى اإلرســالية األميركية هذا النوع من العدســات في فرع المنامة

الجهــود أرســل أحــد أطفالــي إلــى البقالة بكل اســتهتار
-

مانوج فيليب

تكثر حاالت الدوار أو الغثيان عند بعض أفراد األسرة فالبد من
تشــديد الرقابــة لفحص تركز الغــاز ،واالعتنــاء بالتهوية الجيدة

دعـــوات “خليـــك بالبيـــت

أســباب مكتســبة نذكــر منهــا :مــرض باركنســون ( ، .)PDإعتــام عدســة العيــن ،اعتالل

وتعتمــد ســرعة الوبــاء علــى أمريــن :عــدد األشــخاص المصابيــن

راقب تراكم أول أوكسيد الكربون ..حتى ال تصاب بالتسمم

سوشال ميديا “كورونا”..

بنقــص فــي نــوع مــن تلــك المخاريــط أو عــدم وجودها يســبب عمــى األلــوان ،وهناك

لضبط الرؤية.

ً
أيضــا النظر في
الســكري يعنــي أنــه يجــب

باحثون بجامعة تكساس :سلسلة انتقال “كورونا التاجي” سريعة “بال أعراض”

مــن االستشــارات إلــى البرامــج العالجيــة

أو مصممــي الرســوم البيانيــة أو الكهربائييــن وســائقي المحــركات واآلليــات ،لذا ،فإن

وحول تلك األعراض والعالمات يذكر أنه عادة ال توجد أعراض محددة ،ولكن سيجد

األولويات.

ً
أعراضا أكثر شــدة لعدوى
مرضى الســكري

وفيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة األوليــة

بدءا
ً
لطــب األطفال يقــدم خدمــات متكاملة

اللون أو االختالفات في األلوان.

المشكلة في المستقبالت الضوئية

ً
أيضــا أن يعانــي
الســكري ،ومــن المرجــح

الفيــروس التاجــي ،لذلــك مــن المتوقع أن

وزراعــة وتقويم األســنان وقســم متخصص

هــي حالــة يصفهــا لنــا استشــاري العيون وطب عيون األطفال بالمستشــفى األميركي الدكتــور مانوج فيليب بأنه نقص في رؤية األلــوان ،أي قدرة منخفضة على رؤية

على الرجال والنساء على قدم المساواة ،وبالطبع هناك أعراض وعالمات.

إلبــاغ قــرارات العــاج الســريريه لمرضــى

الرعايــة الصحيــة األولية يجــب إعادة فرز

األســنان لتمثــل إضافــة جوهريــة لسلســلة

عادة ما يســتخدم بعض الناس في ممازحة أصدقائهم كلمة “عندك عمى ألوان” في حالة عدم تمييز لون معين أو وصف مجموعة ألوان ،لكن عمى األلوان في الواقع

الشــكل األكثــر شــيوعً ا لعمــى األلوان ،فيما عــادة ما يؤثر نقص اللــون األزرق واألصفر

األفراد وتحســينها على مــدار فترة الوباء،

االعتمــاد علــى المعلومــات البيوكيميائيــة

ويجب أال نقلل من أهمية هذه المساهمات

مــدة اإلقامــة ،وعــن خدمــات الرعايــة

فيتاميــن “د” وعالجــه ،وعلــى صعيــد طــب

نقص رؤية األلوان حالة وراثية تصيب  % 8من الذكور وحوالي  % 1من اإلناث

من الذكور وحوالي  1بالمئة من اإلناث ،لكن نقص رؤية اللونين األحمر واألخضر هو

مرضــى الســكري إلــى الحفاظ علــى صحة

ومكالمــات الفيديــو) ،علــى الرغــم مــن أن

النوع األول الروتينية والنوع الثاني ،وفي

على عالج هشاشة العظام وتشخيص نقص

مانوج فيليب:

ويشــرح لنــا الدكتــور فيليــب أن نقص رؤية األلوان هو حالــة موروثة تصيب  8بالمئة

االتصــال المباشــر مع عيادات الســكري من

العوامــل المهمــة ومنها أن تســعى خدمات

عــن بُعــد (الهاتــف والبريــد اإللكترونــي

زيادة السعة االستيعابية

من الناس سنويًا في مختلف دول العالم ،ويموت في الواليات

الواقع مشكلة يسيرة بشكل عام ،ومعظم المصابين يجدون لديهم قدرة على التكيف.

لتقييــم المرضــى الذين قــد يحتاجون إلى

الدكتورة رابحة سلمان

المرضــى المصابيــن بتلــك األمــراض ،عــاوة

إليهــا اإلدارة هــو جعــل مركــز “إيفــا” الطبــي،
ً
جهــة بــارزة علــى خارطــة الخدمــات الطبيــة

الحاصلــة علــى الزمالــة الفرنســية لجراحــة

برغامــو ،إيطاليــا 9 ،مــارس  ،2020وفــي

مرضــى الســكري ،وحســب متابعتهــا لتلــك

الكوليســترول فــي المجتمع البحريني ،اتجه

المعدنــي ،فالهــدف األول الــذي تســعى

استشــارية أمــراض النســاء والــوالدة

للطبيب اإليطالي دانييل ماكتشــاين ،مدينة

المركــز لتقديــم باقــة مــن الخدمــات لرعايــة

عالج مشاكل العقم

ووفــق رؤيــة الدكتــورة ســميرة مــدن فــي

ســن اليــأس ،فيمــا تمثــل عمليــات المنظــار
الرحمــي دون الحاجة للتخديــر إضافة مهمة

التغذية العالجية الطبية.

استقطاب الكفاءات والخبرات

الخزعــة مــن بطانــة الرحــم وعالج مشــكالت

وفــي حالــة الســائل الكريــم ،ال نعرف الــدواء الذي

لكيفية إدارة رعاية مرضى السكر وتنسيق الخدمات المقدمة لهم من قبل النظام الصحي أثناء فترة الوباء.

الحلــول المحليــة لمواصلــة اإلدارة الســليمة

المناظير و األورام بالمنظار منها ( استئصال

ويوقف استخدامه.

تتناول استشارية طب العائلة وأمراض السكري بمركز “ستانفورد الطبي” الدكتورة رابحة سلمان إلقاء الضوء على اإلرشادات اإلكلينيكية الصادرة من عدة منظمات متخصصة

تقتضيــه الضــرورة المحليــة ،مــع مراعــاة

الرحــم عــن طريــق المســحة الطبية وســحب

أســبوع أو عشــرة أيــام ثــم يقــول “مــا فيــه فايــدة”

الدكتورة رابحة سلمان :إرشادات إكلينيكية من قبل عدة منظمات أثناء فترة الوباء

االســتيعابية للمرضــى الداخليين من أجل

المناظير الدكتورة سيناء المنصوري:

على مدى شهر ،فال يمكن أن يستخدمه على مدى

في ظل جائحة “كورونا” ..ما هي أولويات رعاية مرضى السكري؟

والثنــاء فــي مواجهــة فيــروس “كورونا” ،وهو يعكــس مضامين اإلخــاص والتفاني في

الزمالــة العربية من مستشــفى الملك فيصل

الفاكهــة الناضجــة أو اختيــار المالبــس ورؤية إشــارات المرور أكثــر صعوبة ،لكنها في

فهــذه العوامــل هــي مــن األساســيات التــي تهيــج

األعراض كلها بمجرد التعرض إلى نفس المسببات،

طبيعة العالج لهذه الحالة بعض التشخيص.

العنايــة بصحة المرأة ليحقق هذه الســمعة؟”،

تديــره الدكتــورة مــدن الحاصلــة علــى

األزرق واألصفــر أو األحمــر واألخضــر ،ويمكــن أن تكون المهام البســيطة مثل اختيار

التــي يكثــر فيهــا اســتخدام البخــور والعطــور،

أياما قليلة ج ً
دا وستعود
ً
بالجراحة ألنها ستنفعهم

والفحــص الســريري يمكــن للطيب أن يقــرر ما هي

إصــداره األحــدث بتاريــخ  16مــارس 2020

للقيــام بــدوره الوطنــي فهــذا المركــز الــذي

فيقــول ”:إذا كنــت مصابًا بعمى األلوان ،فســتجد صعوبة في تمييز ألوان معينة ،مثل

أم الشيشــة ،أضــف إلى ذلــك التواجد فــي األماكن

وفــي الغالــب ،ال أنصــح أصحــاب هــذه الحــاالت

اســتخدمه ،ولكــن بالتأكيد ،وحســب منظــار األنف

الكورونــا ،وينبغــي علينــا البحــث عــن أفضل

يواكــب مختلــف التطــورات والمســتجدات

وفــي حوارنــا مــع الدكتور فيليب ســألناه ”:هل يمكن تبســيط تعريف عمــى األلوان؟”،

ونقصــد هنــا التدخين بكل أنواعه ســواء الســجائر

األدوية أقل من  10بالمئة.

عنــد التخطيــط لرعايــة هــذه الفئــات بمــا

كان يحــاول والعمــل فــي مركز “إيفــا” الطبي

فاكهة ناضجة أو مالبس

هذا الســائل مدخنًا فالتدخين هو أساس المشكلة،

إذا كان المســبب قائمً ــا طوال الوقــت ،تكون فائدة

خدمــات مرضــى الســكري وزيــادة الســعة

ً
مثــال بقوله ”:لي صديق
وللتوضيح ،يســوق

ثمار النجاح

الســؤال عــام ،لكــن مــن الممكــن القــول أنــه إذا كان

“إيفــا” فــي تنفيــذ برامــج مميــزة فــي مجــال

ثالثة عقود من الخبرة

ً
مستقبل لجني
كل جهد مخلص يمهد

والحنجــرة الدكتــورة هالــة رضي باإلشــارة إلى أن

وتسبب لها المشاكل ،وحتى مع استخدام األدوية،

وتشــير إلــى نظــام  NHSالبريطانــي فــي

من خاللها يمكننا التوسع في مجال جراحة

دواء ويطلب منه أن يســتخدمه
ً
المريض ويعطيه

واللحميــات والتــي بدورهــا تغلــق تهويــة الجيوب

عملنــا فــي هــذا الوقــت و لمواجهــة جائحــة

وتوضــح أكثــر لتشــير إلــى فحوصــات عنــق

اســتخدام العــاج ،فحيــن يشــخص الطبيــب

وتجيب على هذا السؤال استشارية األنف واألذن

مواعيــد متابعــة علــى مــدى فتــرة طويلة،

الجهود من جانب الجميع.

رؤية سميرة مدن تقديم خدمات عالجية
ذات مميزات عالية تنال رضا العمالء
والمرضى

ً
ســؤال ”:مــا هــي عوامل نجــاح مركز
ونطــرح

باإلضافــة إلــى نقطــة مهمــة وهــي االســتمرار فــي

الطبقات المخاطية وتســبب تضخمً ا في القرنيات

المقبلة ،وبالتالي ،سنحتاج إلى استمرارية

ســبيل هــدف نبيــل وهــو حمايــة الوطــن والحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن والمقيميــن،

الدكتورة سميرة مدن

جني ثمار النجاح
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للحد من التهديد الناشيء.

“..”Black Mirror

وتعرية التكنولوجيا

بسبب انتشار فيروس كورونا

في كل دول العالم ،السيما

في المغرب ،قررت المحكمة

عالمــا أكثــر بســاطة دون أي تعقيــدات
ســيجعلك تفضــل
ً

القضائية في المغرب توقيف

جلسات التحقيقات في قضية

“حمزة مون بيبي” المتورطة

به الفنانة المغربية دنيا بطمة،

طارق البحار

لتكسب األخيرة مزيدا من

يســتعرض مسلســل “ ”Black Mirrorفــي “نتفلكــس” سلســلة مقتطفات من

الوقت في االبتعاد عن القضية.
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من اهم أســـباب نجاح هذا المسلسل

tariq.albahar@albiladpress.com

الخيــال العلمــي وشــكل المســتقبل القريــب فائــق التكنولوجيــا ،إذ تتصــادم

أروع اختراعات البشــرية مع أحلك الغرائز في واحد من أكثر المسلســات
التي لفتت األنظار حول العالم.

والـــذي ننصـــح بمشـــاهدته حـــاال هو

محتوى األفـــكار التي بدأها وطورها

الكاتب “تشارلي بروكر” ،وجعلت من

المسلســـل معجزة حقيقية من حيث

الكتابة في كتابة كل حلقة.

البطل التالية ،في الوقت نفسه.

وفـــي الموســـم الخامـــس ،2019

تبـــدل لعبـــة فيديـــو صداقـــة قديمة،

وتواجـــه شـــركة تواصـــل اجتماعـــي

أزمة رهينة ،وترتبط مراهقة بنسخة
ذكاء اصطناعـــي لنجمة بوب “مايلي

العالـــم

لتحـــل القليل مـــن غموضه ،وبســـببه

وذكرنـــا عبر القناة الرابعة البريطانية

سايرس”محببة لديها.
ّ

عندنـــا تصبـــح التكنولوجيـــا أكثـــر

قاعـــدة جماهيرية كبيـــرة منذ عرض

المسلســـل والمكـــون مـــن  3حلقـــات

المسلســـل ،إذ اســـتطاع أن يحافـــظ

وتـــدور

األحـــداث

فـــي

المســـتقبلي ،لترينـــا لمحـــة مـــن الغد،
هيمنة على حياتنا ،ولكن في األغلب
لن يعجبك هذا التنقل ،إذ ســـترى في
مرآة الغد سوا ًدا يجعلك تفضل عالمً ا

اســـتطاع “ ”Black Mirrorتكويـــن

موســـمه األول نهايـــة  ،2011وكان

الموســـمان األول والثانـــي مـــن إنتاج

“ ”channel 4البريطانية ،قبل أن يتم

فـــي  2011عرض الموســـم األول من

فقـــط ،ليأتـــي الموســـم الثانـــي فـــي
 2013مكـــون ً
أيضا مـــن  3حلقات تم

إتباعهم بحلقه رابعة في ديسمبر من
نفس العام.

أكثـــر بســـاطة دون أي تعقيـــدات أو

شراء السلسلة من قبل “نتفلكس”.

ومسلســـل “ ”Black Mirrorواحـــد

بأشـــواط على األخيـــر ،إال أن البعض

بالســـوداوية الشـــديدة والمريعـــة ،ما

التي يمكن أن تشـــاهدها ،وواحد من

تخريـــب المسلســـل راجيـــن “إعادتـــه

الســـواد وتدخل مساحة نفسية على

تكنولوجيا.

مـــن أعظـــم العـــروض التلفزيونيـــة

أعظم المسلسالت في التاريخ ،التي

ورغـــم تفـــوّ ق الموســـمين الســـابقين

اتجـــه إلـــى لـــوم “نتفلكـــس” علـــى

إلى البريطانيين”.

وميـــزة اإلخـــراج بـــارع جـــدا فـــي
علـــى التخييـــل فـــي ذهـــن المشـــاهد

بتصديقـــه أن هـــذا يحدث فـــي عالم

آخـــر وفي مســـتقبل قريـــب ،لكن في
نفـــس الوقـــت يربطـــه بالكثيـــر مـــن

اتســـم الموســـمان األول والثانـــي

األحـــداث والمواقـــف والواقـــع الـــذي

جعـــل “نتفيلكـــس” تقلـــل مـــن جرعة

أن يعطـــي كل شـــيء حقـــه ،مشـــاهد

الحلقـــات بعـــد انتقـــال العمـــل إليهـــا

نعيـــش فيـــه ،اإلخراج فعال اســـتطاع
األكشن حقها ومشـــاهد الدراما حقها
ومشـــاهد التكنولوجيا حقها ،وكانت
حلقـــة “ ”Nosediveوهـــي الحلقـــة

ويســـتخدم اليـــوم مـــا يزيـــد علـــى

ليخرج الموســـم الثالث شديد التميز

وجـــذب هـــذا المسلســـل البريطانـــي

ويقضـــي غالبيـــة شـــباب هـــذا الجيل

 2016فـــي  6حلقات ،ليأتي الموســـم

الـــدروس عبـــر إلقـــاء الضـــوء علـــى

الصحيــة التــي يمــر بها لبنــان في مواجهــة فيروس كورونــا ،وأعلنوا

فكـــرة التكنولوجيـــا ومـــا يمكـــن أن

مشـــاعرنا

الحلقـــات وربطهـــا ببعضهـــا البعـــض،

في حياتنا الشخصية ،لدرجة تجعلنا

الوقت” ،عبر محطة” أم تي في” تبرعهم بمبالغ مالية لدعم القطاعات
ً
حاليا في مواجهة الفيروس ،الســيما المستشــفيات
الطبيــة العاملــة

لـــو امتلكنـــا مقاليـــد التكنولوجيـــا،

ال يمكن أن تكون خيالية علمية أبدا،

عالمة وهيفاء يتبرعان لمواجهة “كورونا”

بل واقعية جدا بمرارة كبيرة.

تضامــن العديــد مــن نجــوم الســاحة الفنيــة اللبنانيــة مــع األزمــة

االنتبـــاه رغـــم قيامه باألســـاس على

في مداخالت هاتفية مع اإلعالمي مرســيل غانم ،في برنامجه “صار

تفعلـــه فينا وما الـــذي يمكن أن نفعله

الحكومية.

وأطـــل الفنـــان اللبنانـــي راغـــب

ليـــرة ،توزعـــت بيـــن  10مالييـــن

مليـــون ليـــرة؛ لمصلحـــة الجهـــود

و 10مالييـــن للصليـــب األحمـــر

عالمـــة وأعلـــن أنـــه يتبـــرع بــــ 25

الطبيـــة

المبذولـــة

لمكافحـــة

“كورونـــا” 15 ،مليونـــا منهـــا
ســـتخصص لمستشـــفى بيـــروت

الحكومـــي ،و 10ماليين للصليب

األحمر اللبناني.

ومـــن جانبهـــا ،تبرعـــت النجمـــة

اللبنانية هيفاء وهبي بـ  20مليون

ويعتبـــر مـــن أكثـــر المسلســـات التي

تحتوي على إشارات خفية لألحداث
واألشـــخاص وتربـــط العمـــل ببعضـــه

4

إنســـان

مليـــارات

اإلنترنـــت،

معظـــم وقته علـــى مواقـــع التواصل
نتشـــارك

االجتماعـــي،

وإنجازاتنـــا الشـــخصية والمهنية من
خالل التطبيقـــات ،ونحتفظ بوثائقنا

مهما بلغـــت درجة أهميتها من خالله
ً
أيضـــا ،هـــذا نوع من اإلدمـــان ال يبدو
أننا قـــادرون على التوقف عنه ،ولعل

ولكـــن أقـــل قتامـــة ،وقـــد عُ ـــرض في

الرابـــع وهو األفضل مـــن حيث تنوع

األولى من الموســـم الثالـــث ،من اهم
تدخل وســـائل التواصـــل االجتماعي

وعُ ـــرض فـــي  2017مـــن  6حلقـــات
ً
أيضـــا ،أخيرًا تم عـــرض حلقة خاصة

تقييمهـــم الذي عادة مـــا تكون ورائه

“ ،”black mirror bandersnatchإذ

الشـــخص كلما انخفض تقييمه وبات

بمثابة فيلم تفاعلي بعنوان

يســـتطيع المتفـــرج اختيـــار خطوات

نحكـــم علـــى اآلخريـــن مـــن خـــال

شخصية مزيفة ،وكلما زادت حقيقة
مطرودا من الحياة االجتماعية.

لمستشـــفى بيـــروت الحكومـــي،
اللبنانـــي ،دعمـــا للجهـــود الجبارة

في إسعاف المصابين بالفيروس.
والمعـــروف أن هيفاء أعلنت قبل
فتـــرة وجيـــزة دخولهـــا كواليـــس

مسلســـل مصري جديـــد ،لكنها لم

تعلـــن عـــن تفاصيله كاملـــة ،وهذا

يرجح توقفه بسبب كورونا.

دانتيل

إال أنا

سكر زيادة

تحــاول الفنانــة ســيرين عبدالنور أن تشــغل وقتهــا بالمنزل،
وتســتغل فتــرة إجازتها التي حصلت عليها هــي وفريق عمل
مسلســلها الرمضانــي الجديد “دانتيل” ،الــذي تقف فيه أمام

الفنان الســوري محمود نصــر للمرة الثانيــة ،إذ قررت الجهة

المنتجة للعمل وقــف التصوير لحين االطمئنان على األوضاع

الصحيــة في شــوارع بيروت .ورغــم أن المنتج يحــرص كثيرا على

سالمة الفريق عبر شركة خاصة للتعقيم داخل كواليس التصوير بالمسلسل ،وحرصا

على اإلجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار كورونا ،قرر توقيف التصوير.

تعيــد المغنيــة اللبنانية نانســي عجــرم تجربة تقديم شــارات
المسلســات التلفزيونية المصرية ،بعــد العديد من التجارب
الســابقة ،وهــذه المــرة تــم التعاقد معهــا على غناء شــارة
مسلسل “سكر زيادة” .والمسلسل من بطولة :نادية الجندي،
نبيلة عبيد ،سميحة أيوب وهالة فاخر ،والشارة من كلمات تامر
حســين ،وألحان وليد سعد ،والتوزيع الموســيقي ألحمد إبراهيم.
ومن المقرر أن تســجل األغنية األسبوع المقبل في أحد استوديوهات
لبنان .وكانت عجرم قد غنت ســابق ًا شارة مسلسل “حكايات بنات” للفنانين صبا مبارك
ودينا الشربيني.

محمد عبدالوهاب..

سيرة ملحن ومطرب وعاشق
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انضمت الفنانة حنان مطاوع لحكاية من حكايات مسلسل
“إال أنــا” ،ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشــاهدها بعد نهاية

رمضان المقبل ،عقب االنتهــاء من اختيار األبطال وكتابة
السيناريو ،خصوصا أن الحكاية مازالت في مرحلة الكتابة.

يذكر أن المسلسل من تأليف يسري الفخراني ،وهو تعاون

إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية وشركة أروما،

وتــدور أحداثه في  60حلقة ،وهو مجموعة من القصص المســتقلة ،وكل قصة
منها  10حلقات ،وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية.

1804
وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا بعد جالء الحملة الفرنسية.

1872
زلزال بقوة  7.8على مقياس ريختر في أوينز فالي في كاليفورنيا.

كاري الم تفـــوز فـــي انتخـــاب

الرئيـــس التنفيـــذي لهونغ كونغ

 ،2017لتصبح أول امرأة تشغل

1945
قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت األلمانية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.

منصب الرئيس التنفيذي لهونغ

كونغ.

1953

ً
مصل ضد شلل األطفال.
العالم األميركي يوناس سولك يكتشف

تعلـــم عبدالوهـــاب العـــزف علـــى العـــود على يد أســـتاذه

1979

مدرســـا لألناشـــيد بمدرســـة
محمـــد القصبجـــي ،وعمـــل
ً

الخازندار.

التوقيع على معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية في واشنطن العاصمة.

وكانـــت بدايته فـــي عالم الغنـــاء والتلحيـــن عندما قابل
ُ
الفنان ســـيد درويش الـــذي أعجب بصوته ،وعرض عليه

العمل ضمن فرقته الغنائية.

وقام عبدالوهاب خالل مســـيرته الفنيـــة بتلحين وغناء

الحمل

العديـــد مـــن األغانـــي العاطفيـــة والوطنية ،فمـــن ألحانه
“ال تكذبـــي” التـــي غنتهـــا نجـــاة ،و”لـــوال المالمـــة” لـــوردة

الجزائريـــة ،و”أهواك ،توبة” وغيرهـــا للفنان عبد الحليم،

وغنى “من غير ليه” ،و”هان الود” التي عبرت عن جرحه
العاطفي مع زوجته نهلة القدسي.

كمـــا مثـــل  7أفالم غنائية من أشـــهرها “الـــوردة البيضاء،

ودموع الحب ،و غزل البنات” بحسب موقع روتانا.

ولـــد الفنـــان محمـــد عبدالوهاب ،يـــوم  13مـــارس ،العام

 ،1910فـــي حـــي باب الشـــعرية ،ألســـرة محافظـــة كانت

تعتبـــر الموســـيقى والغناء من األعمال غيـــر الالئقة ،ألن

والده كان يعمل مؤذن وإمام مسجد سيدي الشعراني.

والتقى عبدالوهاب ألول مرة بأم كلثوم العام  1925في
منزل الملحـــن محمود خيرت ،وهو َجد الموســـيقار عمر
خيـــرت ،وغنيـــا معً ا “على قد الليل ما يطـــول” من ألحان

سيد درويش.

ومنـــذ بدايـــة الثالثينـــات وحتـــى أواخـــر أربعينـــات
القـــرن الماضـــي ،كانـــت الصحـــف المصريـــة تلقـــب ً
كل
مـــن عبدالوهـــاب وأم كلثـــوم باألعـــداء ،علـــى الرغم من

المحاوالت الكثيرة للجمع بينهم في عمل فني واحد.

بقيت المحاوالت مســـتمرة حتى شـــهد شـــهر فبراير من
العـــام  ،1964لقاء طال انتظاره  4عقود ،وســـمي بـ “لقاء

والتجديد في الموســـيقى العربيـــة ،فكان أول من أدخل

بصـــوت محمـــد عبدالوهـــاب الذي قـــرر أن يتنـــازل عنها

أداؤك التنظيمي مميز وتستطيع جدولة كل

العديد من النياشـــين واألوســـمة ،منها الميدالية الذهبية

ومنحـــه الرئيـــس الراحـــل أنـــور الســـادات رتبـــة اللـــواء

الشرفية ،ووسام النيل من الدرجة الخامسة.

القوس

الجوزاء

حاول أن تشغل بالك في أمور أخرى غير

أنت شخصية عملية وفي نفس الوقت مرهف.

السرطان

مشكلتك.

الجدي

الوقت مناسب ،وتستطيع التقدم في أمورك

حماسك مميز هذا الوقت وممتلئ بالحماس.

التجارية.

األسد

الدلو
الوقت مناسب حتى تكون في مركز األضواء

تشعر وتحس بالبشر غير الصادقين والملونين.

من مهرجان موســـكو ،وجائزة الدولـــة التقديرية للفنون

العام  ،1971وتم منحه الدكتوراه الفخرية العام .1975

قد يحدث بعض التأجيالت العملية ،فال تهتم.

شيء.

لسيدة الغناء العربي لتكون بداية تعاونه الفني معها.

وحصـــل موســـيقار األجيـــال محمـــد عبدالوهـــاب علـــى

اآلخرون.

العقرب

الثور

الغيتار الكهربائي ذا الطابع الغربي إلى فرقة أم كلثوم.

ولكـــن ال يعلم كثيـــرون أن هذه األغنية كانت ستســـجل

عليك أن تعكس ثقتك بنفسك حتى يثق فيك

األمان المالي يعني الكثير بالنسبة لك.

الســـحاب” ،فغنـــت أم كلثـــوم “إنـــت عمـــري” التـــي لحنها
عبدالوهـــاب وأبـــرز مـــن خاللهـــا قدراتـــه علـــى التلحيـــن

الميزان

العذراء

اجتماعيً ا.

الحوت
ربما تستطيع التخطيط للمستقبل بكفاءة
أرباحا.
ً
وتجني

كلما مرت األيام تبلورت األمور وشعرت بالنجاح.

tariq_albahhar
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“بنات المالكمة” بموسمه الثاني على “”MBC4
بعـــد أن رســـم الموســـم األول أحـــام 5
شابات َطموحات ،يستكمل الموسم الثاني
مـــن الدرامـــا الســـعودية “بنـــات المالكمـــة”
علـــى “ ”MBC4مرحلـــة تحقيـــق األحـــام
ومواجهة مصاعب الحياة.
والقصـــة مـــن كتابة أفنان القاســـمي ومعها
ورشـــة كتاب مؤلفة من :محمـــود إدريس،
عالء صليـــب ،مي حايك ،وعادل بامطرف
وأشـــرفت علـــى المعالجـــة الدراميـــة لبنى
مشـــلح وتولى القـــراءة الدراميـــة لها ماهر

ً
دوما ،لتكتشـــف أنه على عكس
حلمت بـــه

ً
كليا.
على نفسها

مـــا تخيلتـــه؟ هـــذا بالضبط ما قـــد تواجهه

مـــن جانبها تحارب ليان لتحقيق ما ترغب

واأللـــوان إلـــى النـــص ،كما أضفـــى المخرج
ً
رونقا إلى الصورة”.

الشخصيات األساسية في العمل”.

به فالمدونة ليست كافية لتغيير حياتها.

يذكـــر أن “بنـــات المالكمـــة  ،2يجمـــع كال

وتضيف “هنـــاك تواجد أكبـــر للعائالت ،أما

أمـــا الجوهـــرة فتبحـــث عـــن الســـعادة

مـــن :ميال زهراني ،فاطمة الحوســـني ،عبد

الفتيات فبات لديهن حالة من االستقاللية،

والشـــعور بالكمـــال ،فهل الـــزواج واألمومة

العزيـــز ســـكيرين ،علـــي الشـــريف ،العنـــود

تجعلهـــن يواجهـــن مصاعبهـــن بأنفســـهن”،

هما الطريق األمثل؟
ً
بدر وأروى ســـنراهما يحـــاوالن معا تخطي

ســـعود ،محمد الهاشم ،دانة آل سالم ،عبير

ليـــس فقـــط مـــع ظروفـــه اليوميـــة ،بل مع
ً
أيضا ،فمـــاذا يحدث
مخاوفـــه وهواجســـه

الواقـــع ،لذلـــك هنـــاك تغيـــر فـــي بعضهـــا،

الماضـــي ،ويدركان أن المغفرة والتســـامح
تمثالن ً
معا الخطوة األصعب.

األحـــد إلـــى الخميـــس ،في تمام الســـاعة 9

أهلها.

وعلـــى مســـتوى الشـــكل ،تؤكـــد أفنـــان

مســـاء ،ويعـــرض علـــى “شـــاهد  ”VIPقبـــل

إن حققـــت حلمـــك وبلغـــت المـــكان الـــذي

فيمـــا تـــدرك نجود أنه حان وقـــت االعتماد

القاســـمي “رغبنا بإضفاء المزيد من الحياة

عرضه على الشاشة بـ  48ساعة.

منصـــور .فيمـــا أدار دفـــة اإلخـــراج فـــراس
دهنـــي .وتوضـــح الكاتبة أفنان القاســـمي
أن “الجزء األول كان يتمحور حول أحالم
ً
عارضا حلم كل شـــخصية ،فيما
الشـــابات،
» »في ظل ما يواجهه العالم من أزمة حقيقية نتيجة النتشار فيروس
كورونا ،قرر عدد من نجوم هوليوود التعاون من أجل التصدي ألزمة
كورونا وبلغت التبرعات أرقام قياسية .ومن أكبر أرقام التبرعات
جاء للنجمة ريانا التي قدمت  5مليون؛ من أجل أعمال اإلغاثة
واإلنقاذ لألسر التي تضررت من البقاء في المنزل أثناء فترة الحجر
الصحي.

تســـعين هنا إلى تحقيقهـــا ومواجهة واقع
ً
دوما وردية”.
الحياة التي ال تكون
وتلفت القاســـمي إلى “أننا نتعمق في البعد
النفســـي للشـــخصيات ،ألن صراع اإلنسان

مشـــيرة إلـــى أن “الشـــخصيات قريبـــة مـــن
فشـــمس أصبحـــت مالكمة ومســـؤولة عن

سندر ،نورة عصر ،شجرة الدر وغيرهم.
ويعـــرض المسلســـل علـــى “ ”MBC4مـــن

مبادرة “شك ًرا” تحتفي بأحالم محمد في اليوم العالمي للمسرح

دعــــوة لــعــشــاق الــنــجــمــة والــفــنــانــيــن لــلــمــشــاركــة فـــي “حــســابــات الــمــبــادرة”
إعداد محرر مسافات

تحتفي مبادرة “شكرا” في  27مارس
مـــن كل عـــام ،الـــذي يصـــادف اليـــوم

العالمي للمسرح ،بشخصية مسرحية
بحرينيـــة نظير جهودها المبذولة من

أجل الحركة المسرحية في المملكة.

وفـــي هـــذا العـــام ،تحتفـــي المبـــادرة
بالفنانـــة أحـــام محمـــد ،عبـــر كتابـــة

تغريـــدة شـــكر وتقديـــر فـــي حســـاب

المبـــادرة علـــى برامـــج “السوشـــيال

ميديـــا” ،منهـــا“ :تويتر”“ ،الفيســـبوك”،

“االنســـتغرام”،

“الواتـــس

وجائزة اإلبداع في مهرجان القاهرة

اب”،

الســـادس

و”الســـناب” ،على أن تكـــون متضمنة
لوسم شـــكرا أحالم محمد ،وعلى أن

لإلذاعـــة

والتلفزيـــون

الموافق  27مارس .2020

العـــام  ،2015وعبـــدهللا الســـعداوي

كأحســـن ممثلـــة العـــام  2000عـــن

مـــن توجهت لـــه رســـائل الشـــكر في

ونالـــت شـــهادة تقديـــر مـــن مهرجان

العـــام  ،2017والفنـــان حمـــزة محمد

مسلسل “أزهار مريم”.

يتم نشـــرها صبيحة يوم غد الجمعة

اختيـــار الفنـــان حســـين الرفاعي في

العام  ،2016والفنان ياسر سيف في

الخليـــج الســـابع لإلنتـــاج التلفزيوني

في العـــام  ،2018بينما تـــم االحتفاء

للفنانـــة أحـــام محمـــد ،التـــي تعـــد

الشـــك” العـــام  ،2001وكذلـــك علـــى

العـــام

نشـــاطها البحرين ليمتد إلى الخليج،

أحسن ممثلة عن دور عويشة

وتعبـــر المبـــادرة عـــن مـــدى التقديـــر

واإلذاعـــي عـــن مسلســـل “دروب

أول الوجـــوه النســـائية التـــي تخطى

جائزة اإلبداع بمهرجان القاهرة،

واســـتطاعت أن تكـــون جـــزءا مـــن

مسلسل “عويشـــة” ،وكرمت

الذاكـــرة الفنيـــة عبـــر مـــا قدمته على

عن شـــكرهم للفنانة أحالم محمد ،إذ

والعنـــب” إخـــراج عبـــدهللا يوســـف،

األخير” تأليف فجر الســـعيد ،إخراج

كرائـــدة مـــن رواد المحرق

ومـــن جانـــب آخـــر ،ذكـــرت “مبـــادرة

بــــ “تويتـــر” :حين يذكر اســـمها نتذكر

يوســـف“ ،خـــور المدعـــي” إخـــراج

تأليـــف فجـــر الســـعيد ،إخـــراج عبـــد

الرياضي.

شـــكرنا عبـــر تدوينـــة أو مقـــال حول

ياسمســـم ،وعايشة في االقدار ،دون

رمضـــان علي “وجه واحـــد ال يكفي”

“شـــكرا” انطلقت في

التي تقاطعـــت معها ،أو كتابة قراءة

“بنـــت النوخذة” أمـــام الفنان عبدهللا

فـــي اليـــوم العالمـــي للمســـرح علـــى

وساهم الروائي فريد رمضان بقوله:

“االقـــدار” بطولـــة عبـــد الحســـين

االجتماعـــي ،وباإلمـــكان أن يكـــون

جمـــرة المســـرح الحاضـــرة فـــي قلب

“فايز التوش” جزئين من تأليف حمد

أو كتابـــة رســـائل نصية مباشـــرة لها،

المعـــروف أن الفنانـــة القديرة أحالم

إبراهيـــم الصبـــاغ“ ،بن عقـــل” جزئين

ألي فكـــرة يشـــعر صاحبهـــا عبرها أنه

المســـرحيات ،منها 1“ :يساوي  ”1من

هللا يوســـف“ ،ملـــح وذهـــب” تأليـــف

نطاق المسرح أو التلفزيون.

كتبـــت شـــيماء الوطني في حســـابها

شـــكرا” انـــه مـــن الممكن أن يتشـــكل

على الفـــور المعلمة فاطمة في افتح

تجربة الفنانة أو تجاربنا الشـــخصية

ان ننســـى صرختهـــا فـــي مســـرحية

ســـريعة حـــول مـــا قدمتـــه ونشـــرها

يوسف.

الحســـابات فـــي وســـائل التواصـــل

أحـــام محمد ..الفنانـــة القابضة على

الشـــكر مباشـــرة عبـــر مهاتفـــة الفنانة

الدراما التلفزيونية واإلذاعية.

والمجـــال مفتـــوح علـــى مصراعيـــه

محمـــد شـــاركت فـــي عـــدد كبيـــر من

ســـيقدم ولـــو الشـــيء القليـــل للفنانة

أحـــام محمـــد ،حتى لـــو اقتصر ذلك

على كتابة #شكرا_أحالم_محمد.

وعبـــر عدد مـــن أهـــل الفـــن والثقافة

إخـــراج خليفـــة العريفـــي“ ،الممثلون

يتراشقون بالحجارة” إخراج عبدهللا
يوســـف“ ،أرض ال تنبـــت الزهـــور”
إخـــراج عبـــدهللا يوســـف“ ،الثعلـــب

“بنـــت النوخـــذة” إخـــراج عبـــدهللا

جمعـــان الرويعـــي“ ،الطبـــول” إخراج

عبدالعزيـــز المنصور “دروب الشـــك”،

مـــن قبـــل نـــادي المحرق

العزيز المنصور “ســـهم الغدر” إخراج

يذكـــر

أن

وشـــاركت فـــي العديـــد مـــن األعمال

إخراج رمضان علي.

العـــام

،2014

افتـــح يـــا سمســـم “دور فاطمـــة”،

“سالفة كل يوم” تأليف سعيد الحمد،

وقتهـــا إلى الفنان

عبدالرضا وســـعد الفرج دور عايشـــة

تأليف عيسى الحمر ،إخراج إبراهيم

في حين

خليفة العريفي.

التلفزيونية ،هي:

الرميحـــي وغانـــم الســـليطي إخراج

تأليـــف راشـــد الجـــودر إخـــراج عبـــد

أميـــن صالح إخراج عبد هللا يوســـف

“ليل البنادر” إخراج عبد هللا يوســـف
“عويشـــة” تأليـــف راشـــد الجـــودر
إخـــراج عبـــد هللا يوســـف “القـــرار

ومن أعمالها اإلذاعية:

مبـــادرة

تـــم توجيه الشـــكر

إخراج إبراهيم عيسى“ ،أزهار مريم”

إبراهيم خلفان،

عيســـى“ ،الغالم القتيل” تأليف فريد

تم

رمضان ،إخراج نبيل العلوي“ ،حمامة
وعصفور” تأليف عيسى الحمر.

وحصلت الفنانـــة أحالم محمد في

مشوارها الفني الزاخر على العديد
مـــن الجوائـــز ،منهـــا :أحســـن ممثلة

دور ثاني مســـرحية “وجوه ،”1997
المهرجـــان المســـرحي الخامـــس

لـــدول مجلـــس التعـــاون بالكويت.

إذ

بالفنان جمعان الرويعي
فـــي

الماضي.

abdulnabi.alshoala
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ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

رئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر

الرئيس التنفيذي

@albiladpress

مؤنس المردي

رئيس التحرير

@albiladpress

أيمن همام

@albiladnews

مدير التحرير

الفجر:

04:16

الظهر:

11:44

العصر:

03:12

المغرب:

05:52

العشاء:

07:22

السنة الثانية عشرة  -العدد 4181
الخميس
 26مارس 2020
 2شعبان 1441

albiladpress.com
إدارة التحرير:
قسم اإلعالنات:

17111444

+973

17111501 / 508

local @albiladpress.com 385

17111467

+973

+973

32224492 / 39615645

+973

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

قصيدة مهداة إلى
صاحب السمو الملكي

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

فـرحـة وطــن :
مـــرحـــبـــا واهـــلـــيـــن يــــا شـــمـــس الــوطـــــن

يــــا مـــــاذ الــــنــــاس فــــي وقـــــت الــمــحـــــن

يـــا عــضــيــد الـــعـــاهـــل الــشــهــم الــمــهــيــب

يــــا عـــســـى الـــلـــي جـــابـــك بـــجـــ ّنـــة عـــــدن

مــــن بــعـــــد فـــتـــرة فـــحـــوصـــات وعـــــــاج

ـتــقـــــن
عـــــــــود الــمــجـــــد الـــــرفــيـــــع الـــــمـ ّ
ّ

يــنــشــر األفـــــــــــراح فــــي هـــــــذا الــكــيـــــان

ويــحــتــمــي األفــــــــراد وأصــــحــــاب الــمــهــن

فـــــــي مـــــهــمـــــات وتـــــــدابـــيـــــــر وأمـــــــور

غـــيـــــــرت وجـــــــه الــزمـــــن
يــشــهـــــد اهلل
ّ

صورة عامة تم التقاطها للمسجد النبوي تظهر مدى االلتزام والوعي المجتمعي للتدابير االحترازية التي دأبت الحكومة السعودية على اتخاذها للحفاظ على المواطن
والمقيم للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين.

“أعراض خفية” جديدة

لفيروس “كورونا”

ســــيــــدي رغـــــم الـــظـــروف
فــــي قــــدومــــك
ّ

الحياة البرية تعود إلى المدن نتيجة الحجر الصحي

تبيــن لباحثيــن من جامعــة فليندرز في

اســتغل أســد الجبــال ،الحيــوان المفتــرس ،خــاء شــوارع

المصابيــن بالفيروس التاجــي الذين لم

فيروس كورونا.

يعانــون فقــر الــدم وفقــدان حاســة
الشــم .وذكــر تقريــر ُنشــر فــي صحيفة

االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والبقــاء فــي بيوتهــم لمنــع

انتشار فيروس كورونا.

التاجــي “ ، ”COV-2الــذي يــؤدي إلــى

وحاولــت القبــض عليــه لمــدة  3ســاعات ،وتبيــن أن الحيوان

تــورم الغشــاء المخاطــي بدرجــة أكبــر

وقــال رئيــس أحــد حدائــق الحيوانــات فــي المدينــة“ ،وال

المتخصصــون أن هــذه األعراض يمكن

يحصــل هــو أن الحيوانــات ال ترى الناس وال تســمع الضجيج

الذيــن “يمرضــون مــن دون أعــراض”.

وأضــاف “ال شــيء غريــب في أن هــذه الســيناريوهات تتكرر

يكــون العارض الوحيد الذي يظهر على

وخرجت القردة الجائعة في بعض مناطق تايلند ،للبحث عن

كارنــي ،األســتاذ فــي جامعــة فلنــدرز

الشوارع بسبب الطعام.

الشــم واحــد مــن كل ثالثــة مصابيــن

البريــة ،التــي كانــت تمشــي بحريــة فــي شــوارع المدينــة

جنوب أستراليا أن العديد من المرضى

عاصمــة تشــيلي ،ســانتياغو ،فــرض حظــر التجــول الحتــواء

تظهــر عليهم أعراض المــرض المعتادة،

,تحاول الحياة البرية العودة إلى المدن بعدما اضطر السكان

“ ”MedicalXpressأن فيروس ســارس

ورصــدت الشــرطة فــي تشــيلي أســد الجبــال يــوم الثالثــاء،

مــرض “كوفيــد –  ،”19يتســبب فــي

عمره  4سنوات ووزنه  35كغ تقريبا.

مــن الفيروســات األخــرى .ويعتقــد

نســتطيع أن نقــول إن الحيوانــات تجتــاح المــدن ،لكــن مــا

االســتدالل بهــا للكشــف عــن المصابيــن

اآلن لذا تقرر أن تدرس المنطقة”.

ورصــد الباحثــون أن فقــر الــدم قــد

في العالم ،فأسد الجبال قدم للبحث عن طعام”.

المصابيــن بهذه العدوى .وقال ســيمون

طعــام وكانــت عنيفــة لدرجة أنهــا أحدثت معــاركا مميتة في

األســترالية :يعانــي مــن فقــدان حاســة

أمــا فــي برشــلونة ،فشــاهد الســكان مجموعــة مــن الخنازيــر

بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية.

ســــيــــدي أرض الــخــلـــــود
ســــمــــوك
فــــي
ّ
ّ
اســمــهـــــا بــــ الــخــيـــــر ويـــــّــــاك اقـــــتـــــرن

عائالت يتشاركن لحظات سعيدة من خلف النوافذ

طـــــ ّلــتـــــك يـــــا بــوعــلـــــي ســـــر الــحــيـــــاة

ســــــوت الـــبـــحـــــــريـــن كــــالــــروض األغـــــــن
ّ

أسد الجبال يسيطر على شوارع مدينة خالية

المركزية بعدما الحظت عدم تواجد الناس فيها.
ورصــد ســكان مدينــة مدريــد مشــهدا جميــا لمجموعــة
طواويــس وهــي تتجول في شــوارع العاصمة اإلســبانية في
وضح النهار.

يـــــا خــلــيــفـــــة يـــــا عــظــيـــــم الــتــضــحــيـــــات

أقـــبـــــــل الـــلـــــــي جـــــــاتـــك تــجـــــر الــلــحـــــن

مـــــن تــخـــــوم ألــمــانــيـــــا لــيـــــن الــرفـــــاع
ٍ
حـــــــــروف مــــا لــهـــــا حـــــــد وثــمـــــن
فـــــــي

وهــذه الحيوانــات التــي كانــت تعيــش فــي حديقــة خلــف
األســوار ،قفزت فوقها لتستمتع بحريتها دون تحكم اإلنسان
بها .ولفتت مشاهد قنوات البندقية الخالية من السياح أنظار
السكان بعدما راقبوا دلفينا وهو يسبح بالقرب من الشواطئ.

يـــــا أمــيـــــر قـــــلــوبـــــنــا يـــــا بـــــو عـلـي

ســـيـــــــدي فــرحـــــة وطـــــن
طـــــ ّلــتـــــك يـــــا
ّ

فقد توقفت القوارب والســفن عن العمل في المنطقة؛ بسبب
تفشي فيروس كورونا

مفارقات “كوفيد -

يضطــر العديــد مــن األشــخاص المعرضيــن للخطــر إلــى البقــاء فــي عزلــة بســبب تفشــي

شــاركت كارلي بويد أخبارها الســعيدة مع جدها الموجود في مركز الرعاية الصحية من

نافعــة حتــى علــى الحجــر الصحــي

سحرية وقد بكى كالهما” .وفي أيرلندا اضطر الجد لقاء حفيده الجديد وعمره أقل من

التاجــي ،حيث رُ صدت فوائد مناخية

وحصلــت حادثــة مماثلــة فــي أيرلنــدا أيضــا ،حيث قــام الجد والجــدة بالقــدوم إلى منزل

صفاء.

خلــف النافــذة ،حيــث أرته خاتم خطوبتها .قالت مديرة المركــز :لقد كانت هذه اللحظات

 24ساعة ألول مرة من وراء النافذة اتباعا لإلجراءات االحترازية لمنع انتشار كورونا.

تمثلــت فــي هــواء أنظف وميــاه أكثر

تزلج تتحول إلى

“مشرحة”

قــال مســؤولون محليــون إنــه تــم
تحويــل حلبــة للتزلــج علــى الجليــد
داخــل مركــز تجــاري فــي مدريــد إلى
مشــرحة موقتــة ،للتعامــل مــع ارتفاع

وأكــدت تقاريــر بيئيــة أن عــدة بلــدان
ُفرض فيها حظر صارم لوقف تفشــي

عدد الوفيات في العاصمة اإلســبانية
بسبب فيروس كورونا.

جائحــة “كوفيــد –  ،”19رصــدت بهــا

وصرحــت متحدثــة باســم مجلــس

منافــع غيــر مقصــودة ،إذ أســهمت

مدينــة مدريــد لوكالــة فرانــس بــرس

الظــروف الناجمــة عــن اإلجــراءات

إن حلبــة التزلــج فــي مركــز التســوق

التــي فرضهــا تفشــي المــرض ،فــي

باالســيو دي هييلو (قصــر الثلج) التي

حــدوث انخفــاض ملحوظ في نســب

تتسع لنحو  1800متزلج ،ستستخدم

التلــوث وانبعاثات غــازات االحتباس

“لحفظ الجثث”.

الحراري.
ّ
وعلــق الباحــث كريســتوفر جونــز

وارتفع عدد الوفيات بســبب فيروس
كورونا في إســبانيا ،وهي واحدة من

علــى هذا األمر بالقول“ :إذا اســتطعنا

الــدول األكثــر تضــررا في العالــم ،إلى

التفكيــر فــي كيفيــة االســتعداد لتغير

 2182االثنيــن بعد وفاة  462شــخصا

المنــاخ مثــل اســتعدادنا لمواجهــة

ولم يمنع حظر التجول في نيويورك امرأة من رؤية أمها التي تعيش في دار للتمريض ،حيث
قدمت مع الفتة كتب عليها“ :أمي ،أنا أحبك”.

الوبــاء ،فربمــا تكــون هنــاك نتيجــة

إيجابية لكل ما يحدث”.

الشاعـر خلـف العـنزي

في مدريد ..حلبة

ينطبــق المثــل القائــل رب ضــارة
وشــبه اإلغالق تحوطا مــن الفيروس

ابنهما لرؤية حفيدهما المولود حديثا عبر النافذة.

أشــــرقــــت واســـتـــبـــشـــرت ثـــــــم امـــطـــرت

ســـمـــــــوك انــشـــــدن
والـــبـــــــابـــــــل فـــــــي
ّ

ُ ..”19رب ضارة نافعة!

فيروس كورونا ،لكن هذا ال يمنعهم من مشاركة لحظات سعيدة مع أسرهم وأصدقائهم.

لـــــ الـــطـــيـــوف الـــلـــي عـــلـــى بـــالـــك ســـرن

فتاة عراقية ترتدي قناعً ا مزخرفً ا بالبتالت في مدينة النجف وسط العراق (أ ف ب)

فــي  24ســاعة .وســجلت أكثــر مــن
نصف الوفيات في مدريد.

