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العاهـل: حريصـون علـى عـودة أبنائنـا مـن الخـارج بأسـرع وقـت

جاللة الملك يستعرض مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب األوضاع الصحية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة أن الوضـــع الصحي بحمد هللا مطمئن، وأن 
مملكة البحرين ستواصل تعزيز التدابير واإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة والمبـــادرات االســـتباقية التي 
تضمن سالمة المواطنين والمقيمين.وكان جاللته قد 
استقبل، بقصر الصافرية أمس، رئيس مجلس النواب 

فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
الراهنـــة  الصحيـــة  األوضـــاع  جاللتـــه  واســـتعرض   
ومتطلبـــات المرحلـــة المقبلة، وأهميـــة تعزيز وتضافر 

الوطـــن  صالـــح  فيـــه  مـــا  لـــكل  النبيلـــة  الجهـــود  كل 
والمواطنيـــن. وقال جاللتـــه إننا حريصون على عودة 
أبنائنـــا جميعـــا من الخارج بأســـرع ما يمكـــن، ولن نألو 

)٠٢(جهدا في ذلك.

المنامة - بنا

المعلومـــات  هيئـــة  دشـــنت 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
وبالتعـــاون مع الفريـــق الوطني 
CO� )للتصدي لفيروس كورونا 

ا أمـــس تطبيـــق  VID�19( رســـميًّ
“مجتمـــع واعي” الهـــادف لتعزيز 

متابعة حـــاالت الحجـــر المنزلي 
وإمكان رصد الحاالت المخالطة 
المواطنيـــن  وحمايـــة  وتنبيـــه 
والمقيمين في حال اقترابهم أو 
مخالطتهـــم للحـــاالت القائمة أو 

المشتبه بإصابتها.

تدشين تطبيق “مجتمع واعي”

)04(

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية  «
األولى النظر بقضية غسيل 

أموال بلغت أكثر من 450 ألف 
دينار، تضم رجل أعمال - منتج 

تلفزيوني - وصاحب لشركة 
العالقات العامة - المتهمة 

الثانية - والمدان في 2017.

أطفأ بنك األسرة والمملوك من  «
جانب الحكومة وعدد من البنوك 
الحكومية خسائر متراكمة  تقدر 

بنحو 2.84 مليون دينار وذلك بعد 
أن خفض رأس ماله بمقدار 3 ماليين 

دينار، وذلك من 5 ماليين دينار 
لتصبح مليوني دينار.

اتهم 100 ناشط سياسي  «
ومدني إيراني في رسالة 

مفتوحة، المرشد علي خامنئي، 
بالتسبب في انتشار كورونا عبر 

التكتم واإلنكار لحوالي شهر، 
ما أدى لتحولها إلى كارثة في 

جميع أنحاء البالد.

بعد قرار إغالق المحالت التجارية،  «
اتجه العديد من الشباب إلى الحالقة 

المنزلية، باستخدام آالت الحالقة 
وبمساعدة األخوان أو الزوجات في 

بعض األحيان. وشهدت مبيعات آالت 
الحالقة البسيطة إقباال كبيرا من 

طرف المواطنين.

أعلنت اللجنة األولمبية الدولية  «
واللجنة المنظمة لدورة األلعاب 
األولمبية )طوكيو 2020(، أمس، 

عن الموعد الجديد للدورة. وسيكون 
الموعد الجديد إلقامة دورة األلعاب 

األولمبية المؤجلة من هذا العام، في الفترة 23 يوليو وحتى 8 
أغسطس من العام المقبل )2021(.

1011162218

تحديد الموعد الجديد ألولمبياد “طوكيو 2020”“كورونا” يحول الحالقة إلى البيترسالة غضب لخامنئي“األسرة” يطفئ خسائر بـ 2.8 مليونمحاكمة منتج تلفزيوني

مجلس الوزراء: يوم الضمير مبادرة كريمة من سمو رئيس الوزراء

صحة المواطنين بالداخل أو الخارج أولوية

المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أمـــس الجلســـة 
لمجلـــس  األســـبوعية  االعتياديـــة 
الـــوزراء التي تعقد ألول مرة عن بعد، 
حيـــث أشـــاد مجلـــس الـــوزراء باألمر 
الملكي الســـامي لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة بمســـاعدة األسر المتضررة من 
تداعيـــات فيـــروس كورونا لمـــا تمثله 
مـــن لفتـــة إنســـانية نبيلـــة ورعاية من 
جاللتـــه للتخفيف من األعبـــاء المالية 
التـــي تواجههـــا هـــذه األســـر فـــي هذا 

الوضع االستثنائي.
وبمناســـبة اليوم الدولي للضمير الذي 
اعتمدتـــه األمـــم المتحـــدة اســـتجابة 
لمبـــادرة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة والذي يصادف 

الخامـــس من أبريل مـــن كل عام، فقد 
أشـــاد مجلس الـــوزراء بهـــذه المبادرة 

الكريمة من سموه.
أن  علـــى  الـــوزراء  المجلـــس   وشـــدد 
صحة وســـالمة كل المواطنين ســـواء 
بالداخـــل أو الخـــارج أولويـــة قصـــوى 
ستســـخر الحكومـــة مـــن أجلهـــا كافـــة 

علـــى  الحـــرص  مؤكـــدًا  اإلمكانـــات، 
عـــودة كل المواطنيـــن بالخـــارج إلـــى 
أرض الوطـــن وإلـــى أهاليهم وهم في 
صحة وعافية في أســـرع وقت ممكن 
وفـــق خطط إجـــالء موضوعة بادرت 
الحكومـــة فـــي تنفيذهـــا منـــذ األيـــام 

األولى النتشار الفيروس.

سمو ولي العهد مترئسا الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء

الصين تشيد بجهود البحرين في التصدي لـ “كورونا”
سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس الدولة

المنامة - بنا

تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية شـــكر جوابية من 
رئيـــس مجلـــس الدولـــة بجمهوريـــة الصين الشـــعبية 
الصديقـــة  لـــي كـــه تشـــيانغ، ردًا علـــى برقيـــة ســـموه 
المعزيـــة، والداعمـــة للجهـــود الصينيـــة فـــي مكافحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأعرب رئيس مجلس الدولة في برقيته، عن خالص 
شـــكره وامتنانـــه إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء، وما أبداه سموه من مشاعر نبيلة طيبة تجاه 
شـــعب الصين فـــي مواجهـــة محنة فيـــروس كورونا، 
منوهًا بموقف المملكة الداعم والمؤيد لبالده في كل 

اإلجراءات التي اتخذتها في األزمة الراهنة. 
وأشـــاد رئيس مجلـــس الدولة الصيني، بقـــوة ومتانة 
البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية والســـعي نحـــو تعزيزها 
فـــي مختلـــف المجاالت، الفتـــًا إلى أن بـــالده حكومة 
وشـــعبًا تخوض معركة موحدة ضد الجائحة، محققًة 
في هذه الصدد نتائج إيجابية سوف تسهم في دعم 

الجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.
وأشـــاد بالجهـــود الطيبـــة التـــي تبذلهـــا البحريـــن في 
التصـــدي لجائحة فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
والتنســـيق  للتعـــاون  بـــالده  اســـتعداد  ومبدًيـــا   ،)19
مـــع المملكـــة من أجـــل حماية األمن الصحـــي العالمي 

واإلقليمي.
)٠٣(

سمو رئيس الوزراء

توافق نيابي بشأن أحقية موظفي “الخاص” برواتب 3 أشهر

أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
أن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  النـــواب 
االجتماع الذي عقد ظهر أمس عن بعد، 
جـــرى فيه توافـــق بين أعضـــاء اللجنة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 

الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزير العمـــل والتأمينـــات االجتماعية 
جميـــل حميـــدان والرئيـــس التنفيـــذي 
للتأمينات االجتماعية إيمان المرباطي، 
بشـــأن مرئيات مشروع بقانون بإضافة 
بنـــد رقم جديد رقـــم )3( من الفقرة )ج( 
مـــن المـــادة ثمانية من مرســـوم بقانون 

)78( لســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد 
التعطل، واآللية التي ســـيتم تنفيذ في 

صرف الرواتب بالقطاع الخاص.
وأوضـــح الصالح بتصريحه لــــ “البالد”: 
“أكدنـــا من خالل التواصل مع الجمهور 
البحرينـــي فـــي القطـــاع الخـــاص ومـــع 
“كرورنـــا”  فيـــروس  بأزمـــة  المتأثريـــن 

تحديـــدًا، حـــول أحقية صـــرف رواتب 
الثالثـــة شـــهور )4،5،6(، وفق مادة )46( 
من قانون العمل، والتي نصت على أنه 
ال تبـــرأ ذمـــة صاحب العمل مـــن األجر، 
إال اذا قام بســـداده للعامل، وفقًا لآللية 
التي يصـــدر بتحديدها قرار من الوزير 

المختص”.

“النيابة”: الحبس 5 سنوات وغرامات للتجار المحتكرين
المنامة - النيابة العامة

صـــرح النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن 
بأنـــه بأن النيابـــة العامة تلقت بالغًا من 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
تضمـــن رصد مســـؤولي إدارة التفتيش 
في الوزارة ارتفاع أسعار بعض أصناف 
غيـــر  بصـــورة  والفواكـــه  الخضـــراوات 
مبررة، حيث أسفرت عمليات التفتيش 

علـــى المخازن والمســـتودعات ضبط 3 
مســـتودعات وبداخلهـــا كميـــات كبيره 
مـــن الخضـــروات والفواكـــه، والتـــي تم 
تخزينهـــا منـــذ فبرايـــر دون مقتضـــى، 
بهـــدف الحـــد من تدفـــق المنتجات إلى 
ارتفـــاع  إلـــى  الســـوق علـــى نحـــو أدى 
أســـعارها. وباشـــرت النيابة تحقيقاتها، 
كمـــا تـــم التحفـــظ علـــى كل ســـجالت 
مخازن األغدية، لفحصها لبيان كميات 

والفواكـــه  الخضـــراوات  مـــن  األغديـــة 
التـــي تـــم تخزينهـــا والحد مـــن تدفقها 
فـــي األســـواق دون وجـــه حـــق بغرض 

التالعب في أسعارها.
وأكـــد النائـــب العام عـــزم النيابة العامة 
التصـــدي الفـــوري والحاســـم لـــكل مـــن 
يجـــرؤ علـــى المســـاس باألمـــن الغذائي 
للبـــالد، أو يحـــد مـــن تدفـــق المنتجات 
الغذائيـــة، أو غيرها مـــن المنتجات إلى 

األسواق استغالال للظروف االستثنائية 
الراهنـــة، أو يســـعى أو يحـــاول التأثيـــر 
طريـــق  بـــأي  المنتجـــات  أســـعار  علـــى 
كان، وأنهـــا ســـتتخذ إجـــراءات إحالـــة 
المحاكمـــة  إلـــى  الجرائـــم  مرتكبـــي 
الجنائيـــة لمعاقبتهم بالعقوبـــة المقررة 
عـــن الجريمة والتي تصـــل إلى الحبس 
5 ســـنوات والغرامة التـــي ال تقل عن 5 

آالف دينار والمصادرة.

إبراهيم النهام

)07(

)06(

الوضع الصحي مطمئن 
وتعزيز اإلجراءات 
االحترازية مستمر
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جاللة الملك يستعرض مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب األوضاع الصحية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بقصـــر الصافرية أمس، رئيس مجلس 
النـــواب فوزية زينـــل ورئيس مجلس 

الشورى علي بن صالح الصالح.
 وفـــي اللقـــاء اســـتعرض جاللتـــه مـــع 
رئيســـي مجلســـي الشـــورى والنـــواب 
األوضـــاع الصحية الراهنة ومتطلبات 
تعزيـــز  وأهميـــة  المقبلـــة،  المرحلـــة 
وتضافـــر كافة الجهـــود النبيلة لكل ما 
فيه صالح الوطن والمواطنين، إضافة 
الوطنيـــة  الصحيـــة  اإلنجـــازات  إلـــى 
المثمـــرة للتصـــدي لمكافحـــة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
شـــكره  عـــن  الملـــك  وأعـــرب جاللـــة   
وتقديره لرئيســـي وأعضاء مجلســـي 
مواقفهمـــا  علـــى  والنـــواب  الشـــورى 
الوطنية وجهودهما المخلصة، وأشاد 
جاللته بدعمهم التام لخطة الحكومة 
إلجـــالء المواطنين من الخـــارج وفق 
اإلجراءات االحترازية الالزمة لحفظ 
وســـالمة الجميـــع، وقـــال جاللتـــه إننا 
حريصـــون على عـــودة أبنائنـــا جميعًا 
مـــن الخـــارج بأســـرع مـــا يمكـــن، ولـــن 
نألـــو جهدًا فـــي ذلك، مقدرًا لمجلســـي 
الشورى والنواب ما يبدونه من تعاون 
بنـــاء مـــع الســـلطة التنفيذيـــة ضمـــن 
للفريـــق  المميـــزة  المخلصـــة  الجهـــود 
الوطنـــي لمكافحة هذا الفيروس الذي 

يعاني منه العالم أجمع.
 وأشـــاد بكل التقدير بجهود الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة، كمـــا أثنى جاللتـــه على العمل 
التـــي  المخلصـــة  والجهـــود  الـــدؤوب 
يوالـــي بذلها فريـــق البحرين من كافة 
وكوادرهـــا  والمؤسســـات  القطاعـــات 
المخلصـــة، بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
تحقـــق نجاحـــات متواصلة بفضل من 
هللا وبتكاتـــف جهـــود الجميـــع، مقدرًا 
جاللتـــه المســـاعي اإلنســـانية النبيلـــة 
للطواقـــم الطبيـــة والكـــوادر الصحيـــة 
والتمريضية البحرينية وكافة الجهات 
المعنيـــة والتي تؤدي مهامهـــا بكفاءة 
عالية ومهنية وشـــجاعة مميزه خالل 
شـــاكرًا  االســـتثنائية،  الظـــروف  هـــذه 
المواطنين المقيمين على استجابتهم 
الصحيـــة  االحترازيـــة  لإلرشـــادات 
ممـــا يـــدل علـــى وعيهـــم وتحضرهـــم 
وتكاتفهـــم جميعًا لتجاوز هذه األزمة، 
منوهـــًا بـــأن تاريخنـــا الوطنـــي ســـجل 
ألهل البحرين مواقف عظيمة وأمثلة 
في التكاتف والتعاضد مكنت البحرين 

من تخطي العديد من التحديات.
 وأشار جاللته إلى أن الوضع الصحي 
مملكـــة  وأن  مطمئـــن،  هللا  بحمـــد 

البحريـــن ســـتواصل تعزيـــز التدابيـــر 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  واإلجـــراءات 
والمبـــادرات االســـتباقية التـــي تضمن 

والمقيميـــن،  المواطنيـــن  ســـالمة 
وأضـــاف أننـــا نتابـــع عن كثـــب ونقدر 
ونعتز بالجهـــود الوطنية الحثيثة من 

الجميع وســـنواصل معًا عملنا الوطني 
المشـــترك آملين أن يزول انتشـــار هذا 
الوبـــاء العالمي في وقت قريب بعون 

هللا، متمنين للجميع استمرار التوفيق 
ولوطننا العزيز دوام الرقي واالزدهار.

رئيســـا مجلـــس  أكـــد  مـــن جانبهمـــا،   
الشـــورى والنـــواب، أن جاللـــة العاهل 
هـــو الداعـــم األول للمواطـــن في هذه 
بينـــت  االســـتثنائية، حيـــث  المرحلـــة 
توجيهات جاللته الحرص على رعاية 
شؤون المواطنين، وتوفير كافة سبل 
الدعـــم لتجنيبهـــم أيـــة تأثيـــرات على 
مســـتواهم المعيشـــي في هذه الفترة، 
إلـــى جانب اتخاذ جملة مـــن القرارات 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  حصنـــت  التـــي 
ودعـــم  الخـــاص  القطـــاع  وســـاندت 
أجـــور العاملين فيه عبر إطالق حزمة 
ماليـــة وتنموية تهدف الســـتدامة نمو 
هـــذا القطـــاع المهـــم والحيـــوي، وهي 
الخطوات التي حازت إشادة واسعة.

 ولفتـــا إلـــى أن اللقـــاء بجاللـــة العاهـــل، حمـــل 
الكثيـــر مـــن التطمينـــات علـــى قـــدرة المملكـــة 
علـــى تجـــاوز مختلـــف التحديـــات والظروف، 
ومـــن بينهـــا األوضـــاع الراهنـــة التـــي تواجهها 
دول العالـــم أجمـــع فـــي ظـــل تفشـــي فيروس 
كورونـــا وانتشـــاره فـــي العديـــد مـــن الـــدول، 
لجاللتـــه  اإلنســـانية  بالتوجيهـــات  منوهيـــن 
جـــراء  المتضـــررة  لألســـر  الكريمـــة  ولفتتـــه 
علـــى  كورونـــا  لفيـــروس  الســـلبية  التأثيـــرات 
الوضـــع االقتصادي، إذ إن المواطن دائما وأبدا 
لـــه األولويـــة في فكـــر القيـــادة الحكيمة، وفي 
كل خطـــة أو قـــرار يتـــم اتخـــاذه. وفيما أكد 
رئيسا المجلســـين مساندة المجلسين 
لكل اإلجـــراءات والقـــرارات المتخذة 
لمواجهـــة التحديـــات على المســـتوى 
الصحـــي بالدرجة األولـــى، إلى جانب 
مـــا يتعلـــق باالقتصـــاد الوطنـــي، فقد 
أشـــادا بالجهـــود الخيـــرة التـــي تقـــوم 
بها الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، لتســـهيل عودة 
المواطنيـــن العالقين فـــي الخارج عبر 
اإلجـــراءات  وفـــق  إلجالئهـــم  خطـــة 
تضمـــن  التـــي  الالزمـــة  االحترازيـــة 
ســـالمة الجميع، ومـــا يضطلع بها ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، في قيادة اللجنة الوطنية 
لمكافحة فيـــروس كورونا، ومواجهة 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مختلـــف 
قطاعـــات متعـــددة جـــراء الفيـــروس، 
الـــذي  اإليجابـــي  بالـــدور  منوهيـــن 
يقـــوم بـــه المواطنـــون عبـــر التزامهم 
بالتوجيهات والقرارات الرسمية، وهو 
ما يعكس مستوى الوعي االجتماعي 
الذي يتمتع به شعب مملكة البحرين.

الــخــارج ــن  م المواطنين  ــاء  إجـ لخطة  ــام  ــت ال النيابي  ــم  ــدع ال نــقــدر  الــمــلــك:  جــالــة 

الوضع الصحي مطمئن وتعزيز اإلجراءات االحترازية مستمر

ننوه بالمساعي 
اإلنسانية النبيلة 
للطواقم الطبية 

والتمريضية 
وشجاعتهم 

بهذه الظروف 

رئيسا الشورى 
والنواب: جاللة 

الملك الداعم 
األول للمواطن 

بالمرحلة 
االستثنائية 

تقدير لتوجيهات 
جاللته لتجنيب 
المواطنين أية 

تأثيرات على 
مستواهم 
المعيشي

تاريخنا الوطني 
ل ألهل  سجَّ

البحرين مواقف 
عظيمة وأمثلة 

في التكاتف 
والتعاضد 

لقاء جاللته 
حمل الكثير من 

التطمينات بشأن 
قدرة المملكة 

على تجاوز 
التحديات 

إشادة بالدور 
اإليجابي 

للمواطنين 
عبر التزامهم 

بالتوجيهات 
والقرارات الرسمية

حريصون على عودة 
أبنائنا جميًعا من الخارج 

بأسرع ما يمكن ولن نألو 
جهًدا في ذلك.

 جاللته استعرض مع 
رئيسي الشورى والنواب 
األوضاع الصحية الراهنة 

ومتطلبات المرحلة 

نشكر جهود الحكومة 
برئاسة سمو رئيس 

الوزراء وفريق البحرين 
بقيادة سمو ولي العهد



ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة أمس الجلســة 
االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء التــي تعقــد ألول مــرة عــن بعد، 
حيــث أشــاد مجلس الــوزراء باألمر الملكي الســامي لعاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة بمســاعدة األســر المتضررة من 
تداعيــات فيــروس كورونــا لمــا تمثلــه من لفتة إنســانية نبيلــة ورعاية من 
جاللتــه للتخفيــف مــن األعبــاء الماليــة التــي تواجهها هذه األســر في هذا 

الوضع االستثنائي.

 وبمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي 
اعتمدتـــه األمـــم المتحـــدة اســـتجابة 
لمبـــادرة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة والذي يصادف 
الخامـــس من أبريل مـــن كل عام، فقد 
أشـــاد مجلس الـــوزراء بهـــذه المبادرة 
الكريمـــة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء مؤكدًا المجلس حرص 

ثقافـــة  بنـــاء  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الســـام بمحبـــة وضميـــر عبـــر إتاحـــة 
التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية 

العامة بما يعزز التنمية المستدامة.
 بعدهـــا شـــدد مجلـــس الـــوزراء علـــى 
أن صحـــة وســـامة كافـــة المواطنين 
أولويـــة  الخـــارج  أو  بالداخـــل  ســـواء 
قصوى ستســـخر الحكومـــة من أجلها 
كافة اإلمكانيات، مؤكدًا الحرص على 

عـــودة كافـــة المواطنيـــن المتواجدين 
وإلـــى  الوطـــن  أرض  إلـــى  بالخـــارج 
أهاليهم وهم في صحة وعافية وذلك 
فـــي أســـرع وقـــت ممكن وفـــق خطط 
إجاء موضوعة بادرت الحكومة في 
تنفيذهـــا منـــذ األيـــام األولى النتشـــار 
الفيـــروس والتـــي أبـــدى المواطنـــون 
فيهـــا رغبتهـــم بالعـــودة إلـــى الوطـــن، 
لتصبـــح البحريـــن مـــن أوائـــل الـــدول 

التـــي عملت على وضـــع وتنفيذ خطة 
إجـــراءات  وفـــق  مواطنيهـــا  إلجـــاء 
طبيـــة محكمة هدفها صحة وســـامة 
المواطنيـــن بالخـــارج وكذلك عوائلهم 
المتواجدين  والمقيميـــن  والمواطنين 
نـــوه مجلـــس  فيمـــا  المملكـــة،  داخـــل 
الوزراء بالجهـــود الوطنية التي تقوم 
بها الكوادر الطبية على مدار الســـاعة 
من أجل الحفاظ على صحة وســـامة 

هـــي  والتـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
محـــل تقديـــر واعتـــزاز لـــدى الجميـــع، 
مشيدًا المجلس بالنتائج التي تحققها 
المملكة مـــن خال كواردهـــا الوطنية 
عبر بحثهم المســـتمر عن البروتوكول 
العاجـــي المناســـب لعـــاج الحـــاالت 
القائمة لفيـــروس كورونا والذي حقق 

نسب تعافي كبيرة ولله الحمد.
 كمـــا اســـتعرض مجلس الـــوزراء ما 

تـــم بخصوص إطالة عمـــر المخازين 
والـــدواء،  لألغذيـــة  االســـتراتيجية 
الصناعـــة  وزيـــر  عـــرض  حيـــث 
والتجارة والســـياحة وسعادة وزيرة 
الصحـــة الجهـــود المبذولـــة فـــي هذا 

الخصوص.
عـــن  الـــوزراء  مجلـــس  أعـــرب  ثـــم   
إدانتـــه الشـــديدة لاعتـــداء اإلرهابي 
الـــذي قامت بـــه المليشـــيات الحوثية 
واستهدف المدنيين واألحياء المدنية 
الريـــاض  علـــى  باليســـتية  بصواريـــخ 
وجـــازان بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة لما يمثله مـــن انتهاك صارخ 
للقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة، مؤكدًا 
البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  المجلـــس 
إلى جانب شـــقيقتها المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي كل مـــا تتخـــذه مـــن 

إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

سمو ولي العهد يترأس الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء

المنامة - بنا
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وقـــد أدلـــى األميـــن العـــام لمجلـــس 
الـــوزراء ياســـر الناصر عقب جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء التـــي عقدت ألول 
مرة عن بعد بتقنية االتصال المرئي 

بالتصريح التالي:
 نظـــر مجلس الوزراء في المذكرات 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي:
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  أوالً: 
مذكـــرة مرفوعـــة مـــن وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي بشـــأن التقرير 
االقتصـــادي لمملكـــة البحريـــن لعـــام 
2019 والـــذي أظهر نمـــوًا في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي باألســـعار الثابتة 
بنســـبة 1.8 % حيث ســـجل القطاع 
النفطي نموًا بنســـبة 2.2 % وبنسبة 
1.7 % للقطـــاع غيـــر النفطـــي، فـــي 
حين سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
نموًا بنسبة 2.4 % باألسعار الجارية 
النفطـــي  القطـــاع  انخفـــض  حيـــث 
بنســـبة 3.9 % بينمـــا حقـــق القطاع 
غيـــر النفطـــي نمـــوًا بنســـبة 3.6 % 
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، فيما أظهر 
التقرير كذلك أن أكثر القطاعات غير 
النفطية نموًا مقارنة بالعام الماضي 
كان قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 
نمو بلغ 6.8 %، يليه قطاع الخدمات 
بنســـبة  والشـــخصية  االجتماعيـــة 
البنـــاء والتشـــييد  2.9 %، فقطـــاع 

بنســـبة 2.6 %، كمـــا أوضـــح التقرير 
اســـتمرار نمو أعـــداد الموظفين في 
عددهـــم  ليصـــل  الخـــاص  القطـــاع 
إلـــى 96,333 موظفا بزيادة بنســـبة 
2.8 %، وارتفـــع متوســـط الرواتـــب 
الشـــهرية في القطاع الخاص بنسبة 
2.4 % ليصـــل إلى 740 دينارا، ومن 
المتوقع زيادة التوظيف في القطاع 

الخاص.
التقريـــر  أظهـــر  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
 2019 لعـــام  للمملكـــة  االقتصـــادي 
تخطـــي البحرين المعـــدل اإلقليمي 
مؤشـــر  نتائـــج  حســـب  والدولـــي 
الحريـــة االقتصاديـــة 2020 لتصبح 
فـــي المرتبة 63 كأكثـــر االقتصادات 
حرية في العالم من أصل 180 دولة، 
فيما تبوأت مملكة البحرين المرتبة 
41 عالميـــا من أصـــل 132 دولة في 
مؤشـــر تنافســـية المواهـــب العالمي 
2020، لكونها األفضل أداًء في دول 
المنطقـــة ضمن 5 محاور من أصل 6 
محـــاور، فـــي حيـــن بيـــن التقرير أن 
المملكة حلت في المرتبة 38 عالمًيا 
مـــن أصـــل 137 دولة بمؤشـــر ريادة 

األعمال العالمي.
ثانيـــًا: وافق مجلس الوزراء وأحال 
إلـــى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع 
قانون يعدل خمســـة قوانين حالية، 
وقانـــون  المحامـــاة،  قانـــون  وهـــي 

الهندســـية،  المهـــن  تنظيـــم مزاولـــة 
والمرســـوم بقانـــون بشـــأن مزاولـــة 
مهنة الطب البشـــري وطب األسنان، 
والمرسوم بقانون بشأن مزاولة غير 
األطبـــاء والصيادلـــة للمهـــن الطبية 
المعاونة، والمرسوم بقانون بتنظيم 
مهنـــة الصيدلة والمراكـــز الصيدلية، 
ويهـــدف التعديـــل إلـــى التـــدرج في 
العقوبـــات الجزائيـــة عنـــد التقصيـــر 
واإلهمـــال فـــي الواجبـــات المهنيـــة 
عـــن  التوقيـــف  قبـــل  والوظيفيـــة 
مزاولة المهنة لمدة محددة ثم إلغاء 
الترخيـــص، وذلك علـــى النحو الذي 
أوصـــت به اللجنة الوزارية للشـــئون 
وعرضهـــا  والتشـــريعية  القانونيـــة 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
ثالثـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  انضمـــام 
اتفاقيـــة التعـــاون الجمركي واتخاذ 
اإلجـــراءات الدســـتورية والقانونية 
الازمـــة لذلـــك، وتهـــدف االتفاقيـــة 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
اإلدارات الجمركية العربية وتفعيل 
التنســـيق في المجاالت االقتصادية 
والتجاريـــة عبـــر تقديـــم المســـاعدة 
اإلدارية وتبـــادل المعلومات لتفادي 
أي جرائـــم ومخالفات للتشـــريعات، 
وذلـــك علـــى النحو الـــذي أوصت به 

اللجنـــة الوزارية للشـــئون القانونية 
والتشـــريعية وعرضهـــا نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
رابعـــًا: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
منـــح الجهات المختصـــة في مملكة 
اســـبانيا حق الواليـــة القانونية على 
بيانات المشـــتركين التابعين لها في 
مراكز الحوســـبة الســـحابية بمملكة 

البحرين.
خامسًا: اســـتعرض مجلس الوزراء 
تقريـــرًا دوريـــًا تضمن خطـــط وزارة 
فـــي  وجهودهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
مجـــال تمهيـــن وتدريـــب التربويين 
التربـــوي  الميـــدان  فـــي  العامليـــن 
برامـــج  لتطويـــر  الـــوزارة  وجهـــود 
تحســـين أداء المـــدارس في مجال 
تطوير آليات العمل وما تم تحقيقه 
المجـــال إلبقـــاء مســـيرة  فـــي هـــذا 

التعليـــم فـــي الجودة التي تنشـــدها 
الحكومة، وذلـــك من خال المذكرة 
التي عرضها وزير التربية والتعليم، 
حيـــث قـــرر المجلـــس إحالتهـــا إلـــى 
الماليـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 

واالقتصادية والتوازن المالي.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على 
العاصمـــة  أمانـــة  عضويـــة  تجديـــد 
في منظمة المـــدن العربية ومنظمة 
فـــي  وذلـــك  اإلســـامية،  العواصـــم 
لهـــذا  المرفوعـــة  المذكـــرة  ضـــوء 
الغـــرض من ســـعادة وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 

العمراني.
ســـابعًا: تابـــع مجلس الوزراء ســـير 
العمـــل فـــي المشـــاريع التـــي تنفذها 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
لتحقيـــق أهـــداف ومحـــاور برامـــج 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  الحكومـــة 
التنفيـــذي  والموقـــف  االجتماعيـــة، 
احتياجـــات  تلبـــي  مشـــاريع  لســـتة 
المجتمـــع فـــي القرى والمـــدن، وهي 
شـــامل  اجتماعـــي  مركـــز  مشـــروع 
نهـــاري  نـــادي  ومشـــروع  بالبديـــع، 
لرعايـــة الوالديـــن فـــي جـــد حفص، 
ومجمـــع اإلعاقة الشـــامل في عالي، 
ومجمع الرعاية االجتماعية بمدينة 
حمد، ومجمع الخدمات االجتماعية 
بنـــاء  ومشـــروع  عيســـى،  بمدينـــة 

مركـــز اجتماعـــي شـــامل بمحافظـــة 
تـــم  مشـــروعات  وهـــي  العاصمـــة، 
تلبيـــة  فـــي وقـــت ســـابق  إطاقهـــا 
فـــي  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
مختلـــف المـــدن والقـــرى مـــن أجـــل 
تطويـــر نـــوع ومســـتوى الخدمـــات 
لمختلـــف  الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي 
المواطنيـــن وخاصـــة من فئـــة ذوي 
اإلعاقة والمســـنين فضاً عن توفير 
مختلـــف  مـــن  األســـر  احتياجـــات 
الرعايـــة  وخدمـــات  المســـاعدات 

والتأهيل االجتماعي. 
 ثامنـــًا: وافق مجلس الـــوزراء على 
اقتـــراح برغبـــة مقـــدم مـــن مجلـــس 
المواطنـــة  منهـــج  لتطويـــر  النـــواب 
المقـــررة فـــي مـــدارس المملكـــة في 
ضـــوء طبيعـــة المجتمـــع البحرينـــي 
وتقاليـــده  الدينيـــة  ومعتقداتـــه 
االجتماعية بما يحافظ على الهوية 

الوطنية.
تاســـعًا: وافق مجلـــس الوزراء على 
اقتـــراح برغبـــة مقـــدم مـــن مجلـــس 
النواب إلنشـــاء أماكن لـــدور العبادة 

ضمن مشروع إسكان دمستان.
عاشـــرًا: وافق مجلس الوزراء على 
رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة 
مقـــدم مـــن مجلـــس النواب إلنشـــاء 
مدرســـة ثانويـــة عامـــة للبنـــات فـــي 

دمستان.

قرارات المجلس

الموافقة على 
تطوير منهج 

المواطنة وفق 
طبيعة المجتمع 

البحريني وتقاليده

األمر الملكي 
لفتة إنسانية نبيلة 
ورعاية من جاللته 

للتخفيف من 
األعباء المالية

اليوم الدولي 
للضمير مبادرة 

كريمة من سمو 
رئيس الوزراء 

وتستحق اإلشادة

التدرج في 
العقوبات الجزائية 
عند التقصير في 

مهن المحاماة 
والطب والهندسة

نمو في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

باألسعار الثابتة 
بنسبة 1.8 % خالل 

العام الماضي

إنشاء مدرسة 
ثانوية للبنات في 
دمستان وإقامة 

دور للعبادة 
بإسكان القرية

 االعتداء اإلرهابي 
للحوثيين على 
الرياض وجازان 

انتهاك صارخ 
للقوانين

ياسر الناصر
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أعلن وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف، عن 
بدء أعمال المرحلة األولى من مشـــروع 
تطويـــر شـــارع 47 فـــي عـــراد بمحافظة 
المحرق، ضمن برنامج التنمية الخليجي 

من قبل المملكة العربية السعودية.
وتمت ترسية أعمال المرحلة األولى من 
المشـــروع من قبل مجلـــس المناقصات 
shade cor�  والمزايـــدات علـــى شـــركة

 5,685,000 تبلـــغ  بتكلفـــة   poration
مليـــون دينار. وقـــال خلـــف: إن الوزارة 
تعمـــل علـــى تطويـــر شـــبكة الطـــرق في 
لضمـــان  المملكـــة  محافظـــات  مختلـــف 
انســـيابية الحركـــة المروريـــة، إذ يعتبـــر 
مشروع تطوير شارع 47 احد المشاريع 
التطويرية المهمة، وستنفذ أعماله على 
مرحلتين، وتشتمل المرحلة األولى على 

تطوير شـــارع 47 في الجزء الواقع بين 
شـــارع حاتـــم الطائي في الحد وشـــارع 
توســـعة  المرحلـــة  هـــذه  وتتضمـــن   ،28
الشـــارع إلى 3 مســـارات فـــي كل اتجاه 
علـــى امتـــداد 2 كيلومتر من تقاطعه مع 
شـــارع حاتم الطائي شـــرًقا إلى تقاطعه 
مع شـــارع 28 غرًبا والمؤدي إلى حالتي 

النعيم والسلطة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع 
الجـــزء  ســـتتضمن   47 شـــارع  تطويـــر 
المحصور بين شـــارع 28 وشارع خليفة 
الكبير، إذ ستشـــمل إنشـــاء جسر بحري 
يربط بين شارع 28 بالقرب من الحاالت 
شرقًا وشارع خليفة الكبير غرًبا بإنشاء 
تقاطـــع متعـــدد المســـتويات مع شـــارع 
خليفـــة الكبير، وســـيتم تنفيـــذ المرحلة 

في وقت الحق.

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
إن الوكالة وبالتنســـيق مـــع الجهات 
الرســـمية ذات العالقـــة عازمة على 
مضاعفة الجهود وفق جدول زمني 
محـــدد لتنفيـــذ مشـــروع البحث عن 
الرمـــال؛ انطالقـــا مـــن اهتمـــام مـــن 
اللجنـــة الوزاريـــة لمشـــاريع التنمية 
نائـــب  برئاســـة  التحتيـــة  والبنيـــة 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، ومتابعة من 

وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف.

جاء ذلك لدى ترؤس أبوالفتح اجتماعا 
عـــن ُبعـــد مع مديـــر عام جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري ناجي ســـبت سالم، 
راشـــد  البحـــري  المســـح  إدارة  ومديـــر 
بأعمـــال  القائـــم  وبمشـــاركة  الســـويدي، 
خالـــد  البحريـــة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر 
الشـــيراوي. وبحـــث االجتمـــاع المواقـــع 
المقترحـــة لتنفيـــذ المشـــروع، مع بحث 
جميع الجوانب المتعلقة باالستفادة من 

كل موقع.

البدء بتطوير شارع 47 في عراد بكلفة 5.6 ماليين دينار

مضاعفة الجهود لتنفيذ مشروع البحث عن الرمال
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تلقي 4 آالف طلب عبر تطبيق “الجنوبية”
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي تؤكـــد أهميـــة التواصل مـــع األهالي

محافـــظ  توجيهـــات  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بتطبيـــق التواصـــل الذكـــي مـــع 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  األهالـــي 
واألخذ بأفكارهم ومقترحاتهم 
التـــي  التواصـــل  باقـــات  عبـــر 
صرحـــت  المحافظـــة،  قدمتهـــا 
والمتابعـــة  المعلومـــات  مديـــر 
منيـــرة إبراهيـــم الســـبيعي بـــأن 
بتقديـــم  ماضيـــة  المحافظـــة، 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 
عبـــر تعزيـــز قنـــوات التواصـــل 
والمتنوعـــة،  االســـتثنائية 
مـــن  العديـــد  تلقـــت  حيـــث 
والخدميـــة  األمنيـــة  الطلبـــات 

واالجتماعية.
وأوضحت أن المحافظة، تلقت 
منذ إطالق تطبيـــق “الجنوبية” 
في سبتمبر 2019 وحتى مارس 
استفســـاًرا   4141 نحـــو   2020
مباشـــرا عبر “المحادثة الفورية 
“Live Chat”، وتلقت منذ يناير 
2019م إلى مارس 2020م عدد 
286 مـــن طلبـــات األهالـــي مـــن 
خـــالل اللقـــاءات المباشـــرة في 
المجلس األسبوعي للمحافظة، 
وعـــدد 78 طلبا مـــن خالل قناة 

“احنا نوصلك”.
المحافظـــة،  أن  وأضافـــت 
تلقـــت 203 طلبـــات تـــم رفعهـــا 
و29  “تواصـــل”  برنامـــج  عبـــر 
استفســـاًرا وطلـــب خدمـــة عبر 
االلكترونـــي  البريـــد  خدمـــة 
جميـــع  رفـــع  وتـــم  المباشـــر، 
الطلبـــات الـــواردة مـــن األهالي، 
اإللكترونيـــة  منصاتهـــا  عبـــر 
إلـــى الجهـــات ذات العالقـــة في 
والخدمـــي  األمنـــي  المجـــال 

واالجتماعي.
ودعـــت الســـبيعي إلـــى متابعـــة 
األهالـــي  طلبـــات  اســـتالم 
بالصـــورة  احتياجاتهـــم  ورفـــع 
النموذجيـــة، االمـــر الـــذي يعـــزز 
مـــن دور المحافظـــة الجنوبية، 
كونهـــا حلقة وصـــل تفاعلية مع 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 

واألهلية والخاصة.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي قـــراًرا بتجديـــد الترخيص 
لمكتب أي دي بي العالمية للخدمات 
التعليميـــة للدارســـين فـــي الخارج، 
وذلـــك لمـــدة ثـــالث ســـنوات قابلـــة 
للتجديد لذات المدة، بشـــرط توافر 
جميـــع الشـــروط الالزمـــة للحصول 
التجديـــد،  عنـــد  الترخيـــص  علـــى 
ونـــص القـــرار علـــى التـــزام صاحب 
الترخيص بأحكام المرسوم بقانون 
رقم )2( لســـنة 1997م بشأن مكاتب 
للدارســـين  التعليميـــة  الخدمـــات 
فـــي الخـــارج، والقـــرارات الوزاريـــة 

وبالقوانيـــن  لـــه،  تنفيـــًذا  الصـــادرة 
واألنظمـــة األخرى المعمـــول بها في 

مملكة البحرين.

تجديد الترخيص لمكتب خدمات تعليمية للدارسين بالخارج

تطلع إلى تعزيز العالقات مع ألمانيا
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة ينقـــل شـــكر ســـمو رئيـــس الـــوزراء لحكومـــة ألمانيـــا

اســـتقبل مستشـــار صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
بمكتبه أمس سفير جمهورية ألمانيا 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  االتحاديـــة 

البحرين كاي بوكمان.
ورحب سمو الشيخ سلمان بالسفير، 
ونقل شـــكر وتقدير رئيـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة إلـــى 
حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية 

الصديقـــة، على ما حظي به ســـموه 
من رعاية واهتمام وعلى ما قدمته 
حكومـــة جمهوريـــة ألمانيا الصديقة 
مـــن تســـهيالت أثناء إقامـــة ورحلة 

سموه العالجية.
كما شكر سموه السفير األلماني على 
جهوده وتعاونه، متطلًعا سموه إلى 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة الممتـــدة 
بين البلديـــن والشـــعبين الصديقين 
واالرتقـــاء بها إلـــى آفاق جديدة من 

مستشار سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير األلمانيالتعاون المثمر.

المنامة - بنا

تدشين رسمي لتطبيق “مجتمع واعي”
دشـــنت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
الفريـــق  مـــع  وبالتعـــاون  اإللكترونيـــة 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
تطبيـــق  أمـــس  ا  رســـميًّ  )COVID�19(
“مجتمع واعي” الهـــادف لتعزيز متابعة 
حاالت الحجر المنزلـــي وإمكانية رصد 
وحمايـــة  وتنبيـــه  المخالطـــة  الحـــاالت 
حـــال  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
اقترابهم أو مخالطتهم للحاالت القائمة 
أو المشـــتبه بإصابتها، موجهـــًة الدعوة 
المبـــادرة  بضـــرورة  المجتمـــع  ألفـــراد 
بتحميـــل التطبيق على أجهزة االتصال 
الذكية حفاظًا على ســـالمتهم وسالمة 
عائالتهم وذلك من خـــالل زيارة متجر 
apps. تطبيقات الحكومة اإللكترونية

.bahrain.bh
الرئيـــس  صـــرح  الصـــدد،  وبهـــذا 

التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمـــد  القائد أن تدشـــين 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي” يعكس حرص 
الحكومـــة علـــى تطويع كافة الوســـائل 
المتاحة واالســـتخدام األمثل للتقنيات 
الذكيـــة  األجهـــزة  وتقنيـــات  الحديثـــة 

بغيـــة تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع الواعي 
الـــذي أثبت تفاعلـــه اإليجابي مع تنفيذ 
كافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوقائيـــة 
علـــى  والمحافظـــة  المجتمـــع  وحمايـــة 
الصحـــة العامـــة ونشـــر الطمأنينـــة بين 
أفراد المجتمع كافـــة، وتمثل من خالل 
توجيهـــات  بتنفيـــذ  الجميـــع   التـــزام 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء، والداعيـــة بضـــرورة 

تكاتـــف الجميع لدعـــم الجهود الوطنية 
الحتواء ومنع انتشـــار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأوضح أن الهيئـــة والتزامًا بتوجيهات 
ســـموه باشـــرت ومـــن خـــالل التنســـيق 
والمتابعة مع الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا باالستئناس واالطالع 
على أفضـــل التجارب الدوليـــة والتأكد 
مـــن نجـــاح تجاربهـــا وأثرهـــا فـــي الحد 
من انتشـــار الفيـــروس، خاصة في دول 
مثل ســـنغافورة والصيـــن وهونغ كونغ، 
والدمـــج بينهـــا والبنـــاء عليهـــا وتطوير 
هذه التجارب للخروج بتجربة بحرينية 
رائـــدة ومتميزة، وفي ضوء ذلك قامت 
الهيئة بتصميم وإنشاء تطبيق بحريني 
رســـمي يعـــد منصـــة وطنية توفـــر أكثر 
مـــن خاصيـــة فـــي آن واحـــد، تجمـــع ما 
بين التعليمـــات واإلرشـــادات الوقائية، 

الوطنيـــة  الرســـمية  واإلحصائيـــات 
المحدثـــة فيمـــا يخص حـــاالت اإلصابة 
أو المخالطيـــن، فضـــالً عن دعـــم عملية 
تطبيق وتفعيل الحجر الصحي ســـواء 

في المراكـــز المخصصة أو للحاالت من 
المنـــزل فهو يعد منصة وطنية شـــاملة 
بمملكـــة  الفيـــروس  مســـتجدات  لنشـــر 

البحرين بصورة رسمية وآنية.

المنامة - بنا

يتيح إمكانية متابعة 
الحاالت الخاضعة للحجر 

الصحي والمخالطة

 وزير التربية والتعليم

محمد  القائد



معرض لبيع اإللكترونيات يحتسب 3 دنانير لتوصيل جهاز 
الوضع تستغل  والشركة  متر   200 بعد  على  منزلي  مواطن: 

أقدم أحد المعارض الكبيرة الخاصة ببيع األجهزة 
اإللــكــتــرونــيــة بــاحــتــســاب ثــاثــة دنــانــيــر كــأجــرة 
خاط  عــن  عــبــارة  وهــو  كهربائي  جــهــاز  توصيل 

عصير فواكه يبلغ ثمنه 7.6 دينار.
“الــبــاد”  إلــى  فــي حديثه  أ،ع  الــمــواطــن  وانتقد   
على  دنانير  ثاثة  باحتساب  الشركة  هــذه  قيام 
توصيل قطعة كهربائية ثمنها 7 دنانير إلى منزله، 
200 متر عن  مشيًرا إلى أن منزله ال يبعد سوى 
الشركة  أن  تبين  الفاتورة  أن  إال  المعرض،  مركز 

احــتــســبــت مــبــلــغــا كــبــيــرا حــســب وصــفــه لعملية 
التوصيل.

وأبـــدى الــمــواطــن اســتــغــرابــه مــن اســتــخــدام هذا 
المهني  غير  التكسب  أجــل  من  األزمــة  المعرض 

والاأخاقي على حساب المواطنين.
وقـــال: “قــمــت بطلب هــذا الــجــهــاز العــتــقــادي أن 
توصيل األغراض من قبل هذا المعرض بالمجان، 
الــشــركــات فــي ظل  مــن  العديد  مــا تعرضه  وهــو 
قرار الحكومة بغلق هذه المحات من تاريخ 26 
مارس حتى 9 من إبريل القادم، إال أنني تفاجأت 
من احتساب مبلغ كبير جًدا على سعر البضاعة”.

وبين: “إن هذه الشركة تمارس دور غير أخاقي 
البضاعة  قيمة  مــن   %  45 نسبته  مــا  باحتساب 
المعرض  هـــذا  عــن  ــمــعــروف  وال تــوصــيــل،  كسعر 
دون  من  ألصحابها  البضائع  بتوصيل  يقوم  أنــه 

احتساب قيمة للتوصيل”.
ووزارة  المستهلك  حماية  على  “يــجــب  ــاد:  وأفــ
هذا  تحاسب  أن  والسياحة  والتجارة  الصناعة 
رقابة  وفــرض  الــمــمــارســات،  هــذه  على  المعرض 
الشركات  هــذه  تستغل  ال  لكي  وصارمة  شديدة 
من  المرض  تفشي  إزاء  الباد  في  القائم  الوضع 

أجل التكسب على حساب المواطنين”.

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

فــــــــي إطـــــــــــــار االلــــــــتــــــــزام 
اإلجــــراءات  كــافــة  بتطبيق 
بينها  ــن  ومــ ــة،  ــ ــرازي ــتــ االحــ
تحقيق التباعد االجتماعي، 
ضمن الحملة الوطنية للحد 
من انتشار فيروس كورونا، 
قـــامـــت شـــــؤون الــجــنــســيــة 
ــة  ــ ــامـ ــ والـــــــجـــــــوازات واإلقـ
بــاتــخــاذ تــدابــيــر احــتــرازيــة 
ــة، بــالــتــنــســيــق مع  ــيـ ــائـ ووقـ
لضمان  االختصاص  جهات 
ــا، ومـــن  ــهـ ــاديـ ــرتـ ــة مـ ــامـ سـ
تعقيم  بشأن  التنسيق  ذلك 
بـــصـــورة  اإلدارة  ــبـــانـــي  مـ
االجتماعات  وعقد  دوريـــة 
عبر  والــدوريــة  األسبوعية 
ــمــرئــي،  تــقــنــيــة االتـــصـــال ال
الموظفين  عــدد  وتقليص 
بنسبة  باإلدارة  الموجودين 
50 % على أن يكون العمل 

بالتناوب.
الجنسية  شـــؤون  أن  كــمــا   
ــة،  ــ ــامـ ــ والــــــجــــــوازات واإلقـ
بـــصـــدد طـــــرح حـــزمـــة مــن 
ــات اإللــكــتــرونــيــة،  ــدمـ الـــخـ
أبـــريـــل   5 مـــــن  اعـــــتـــــبـــــاًرا 
للمراجعين  تسهيًا  المقبل، 
ــاز  ــجــ ــ ــوا مــــــن إن ــنـ ــكـ ــمـ ــتـ ــيـ لـ
الحضور  دون  معاماتهم 
الجميع  داعية  اإلدارة،  إلى 
الــقــرارات  مــع  التعاون  إلــى 
ولما  لــســامــتــهــم  ــادرة  ــصـ الـ
تستدعيه الظروف الراهنة.

“الجوازات”: 
تقليص 

موظفي اإلدارة 
% 50

بيان التدفقات النقدية  الموحدة           بيان الدخل الموحد بيان المركز المالي الموحد
2018 ديسمبر 31 2019 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  2019 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 كما في 

2018 (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية) 2019  (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية) (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية)

االنشطة التشغيلية  الموجودات 19,145 21,509
(8,380) (19,707) الخسارة للسنة 15 39 3,777 1,265  نقد وأرصدة لدى البنوك

:تعديالت إلى 1,226 441 5,056 0  إيداعات لدى مؤسسات مالية
(5,346) (220) أرباح من بيع أستثمارات 1,911 0  ذمم تمويالت مدينة
(1,399) (1,032) (344) مكاسب القيمة العادلة ألستثمارات (8) ربح تحويل العمالت /خسارة 73,342 70,778  استثمارات 
(1,904) (1,551) حصة البنك من أرباح الشركات المستثمر فيها 1,247 1,766 حصة البنك من الربح في االستثمارات في شركات زميلة 127,440 122,552  استثمارات في شركات زميلة

األستهالك   221 1,762 5,277 1,252 222,310 184,053  استثمارات عقارية
إيرادات أخري 58 462 اطفاء الصكوك 3 53 29,215 10,947  موجودات أخرى

29,911 مخصصات األضمحالل 7,296 7,045 22,174 0  مجموع اإليرادات 315  أصول معدة للتوزيع
3,181 (575) استبعاد شركات تابعة/ الخسارة من بيع  (الربح)صافي  7821 102  معدات

(4,988) (15,565) 470,872 مصروفات عمليات غير بنكية  12,830 13,175 390,012  مجموع الموجودات
:تغيرات في مصروفات قانونية ومهنية 14,967 12,695  المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات  تكلفة الموظفين  3,340 4,747 ذمم تمويالت مدينة 5,705 5,251
(1,138) (2,373) مصروفات عامة وإدارية  2,199 5,294 موجودات أخرى 47,866 32,982  مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
(18,065) (5,200) 94 مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية 62 اإلستهالك 212,944 213,909  مستحقات للعمالء

مجموع المصروفات 33,398 36,005 مبالغ مستحقة لعمالء 965 45,571 26,371 18,753   مطلوبات أخري 
(27,199) 0 مطلوبات أخرى 15 4 مطلوبات متعلقة باألصول المعدة للتوزيع 
(568) (16,453) صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية (6,094) (11,224) ربح الفترة قبل مخصصات األضمحالل / (خسارة) 287,181 265,648  مجموع المطلوبات

7,139 (1,762) ربح من أصول متاحة للبيع تم توقيفها/ خسارة  حقوق  الملكية
األنشطة األستثمارية (3,190) استبعاد شركات تابعة/الربح من بيع/(خسارة) صافي  575

معدات (شراء)/ صافي بيع  159 313 (6,235) (7,296) مخصصات األضمحالل (خصم)/أنعكاس 207,962 207,962  رأس المال  
عائدات من بيع األستثمارات  38,444 52,987 (8,380) (19,707) خسارة السنة 664 664  احتياطي قانوني

(48,992) (8,692) شراء استثمارات في أوراق مالية  احتياطي القيمة العادلة  207 242
(1,687) (264) شراء استثمارات عقارية (2,812) (2,726)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
(20) (11,408) صافي التدفقات النقدية من بيع شركات تابعة :العائد إلى (130,353) (153,535)  خسائر متراكمة
(2,452) 0 (14,666) استثمارات في الشركات الزميلة (23,182) مساهمي الشركة األم  حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك  52,572 75,703
أرباح أسهم محصلة 353 0 حصص غير مسيطرة 3,475 6,286

صافي النقد الناتج من األنشطة األستثمارية 18,592 149
األنشطة التمويلية (8,380) (19,707)  حصص غير مسيطرة 71,792 107,988

(5,488) (9,700) سداد مستحقات تمويلية  مجموع حقوق الملكية 124,364 183,691
(5,488) (9,700) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  390,012 470,872
(5,907) (7,561) الزيادة في النقد وما في حكمه  / (النقص)صافي 
(20) (7) تأثير تعديالت تحويل العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة 8,833 14,760
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 1,265 8,833

:يتمثل النقد وما في حكمه في 
نقد وأرصدة لدى البنوك 1,265 3,777
إيداعات لدى مؤسسات مالية 0 5,056
8,833 1,265 

  ماجد عبدالرحمن القاسم   
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
            (المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية)  2019 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

:فقرة لفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات

183,691 107,988 75,703 (130,353) (2,812) 2019 يناير 1 كما في  207,962 664 242

(19,707) 3,475 (23,182) (23,182) - - - - ربح السنة/ (خسارة)
(7) - (7) - (7) - - -  فروقات تحويل العمالت األجنبية

58 - 58 - 93 (35) - -  حصة  البنك من تغيرات احتياطيات االستثمارات في شركات زميلة
(39,671) (39,671) - - - - - - تعديل من بيع شركة تابعة

124,364 71,792 52,572 (153,535) (2,726)  2019 ديسمبر 31كما في  207,962 664 207

www.bankalkhair.com:للمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقع البنك 189,958 101,711 88,247 (115,687) (5,179) 2018 يناير 1 كما في  207,962 664 487
مرخص كمصرف إسالمي بالجملة من مصرف البحرين المركزي 

(8,380) 6,286 (14,666) (14,666) - - - - ربح السنة/ (خسارة)
(20) - (20) - (20) - - -  فروقات تحويل العمالت األجنبية
(1,028) - (1,028) - (783) (245) - -  حصة  البنك من تغيرات احتياطيات استثمارات في شركات زميلة

3,161 (9) 3,170 - 3,170 - - - تعديل من بيع شركة تابعة 

183,691 107,988 75,703 (130,353) (2,812)  2018 ديسمبر 31كما في  207,962 664 242

الربح من إيرادات التمويل/(الخسارة)  صافي 

إيرادات عمليات غير بنكية 
إيرادات التمويل

إيرادات رسوم وعموالت 

 ديسمبر31 للسنة المالية المنتهية في 

2019  مارس 29  تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل بي دي أو وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

حصص غير 
مسيطرة خسائر متراكمة

مجموع حقوق 
الملكية المجموع

يوسف عبدهللا الشالش
رئيس مجلس اإلدارة

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية

حقوق الملكية العائدة الى مساهمي البنك

احتياطي القيمة 
العادلة احتياطي قانوني رأس المال

(مقفلة)ب .م.الخير ش بنك  

نواب “يزرفون”!
Û  ،في أكثر من موقف يستعجل أعضاء بمجلس النواب بإصدار بيانات

تتنــاول قضايــا الســاعة، ولكــن ســرعان ما ينهــار عــدد الموقعين مثل 
أحجار “الدومينو”.

Û  لســت بموضــع محاكمــة أّي نائــب ســحب توقيعــه مــن أي بيــان. ومــا
يجري تحّول إلى ظاهرة مضحكة، يتندر عليها المجتمع، ويلخصون 
كل التبريــرات لانســحاب التكتيكي بكلمــة واحدة: “زرف”! أّي تنصل 

وتنحى ألسباب معروفة وال تكتب.
Û  يتعين على “أصحاب السعادة” -الهائمين في البروتوكول- أال يسيئوا

للمسيرة البرلمانية بسلوكيات تخدش وقار شخصية النائب، وتظهره 
متذبذبا ويجّدف سارحا مع الموجة.

Û  الكتل البرلمانية بمجلس 2018 هشة، واألمثلة على ذلك كثيرة، ولكن
يجب وضع نهاية لتصرفات مزعجة للمواطن والصحافة، مثل هرولة 
بعض النواب في مهر بيانات بتوقيعات زمائهم دون استئذانهم، مما 

يتسبب بالحرج تالًيا لعراب البيان والنائب المنسحب منه.
Û  وفــي بعض الحــاالت –أحتفظ بتفاصيلها- يحادث نائب زميله بشــأن

موضوع بيان معين بصدد إصداره، ولكن يفاجئ األخير بصدور بيان 
يتضمن محتًوى مخالًفا لما جرى االتفاق عليه. 

Û  مــن واجــب الجميــع أن ترتقي الممارســة البرلمانية، وتكــون البحرين
نموذجــا ملهمــا بمؤسســاتها وشــخصياتها، أمــا فــي هــذه الحالــة فــإن 

المؤسسة تكبر والقدوة تصغر.
Û  وكلــي ثقة بأن تضع رئيســة مجلس النــواب فوزية بنت عبدهللا زينل

هــذا الموضــوع بجدول أعمالهــا، بتواصلها الودي مــع زمائها النواب، 
في ســبيل عدم إهدار وقت المجلس بمرحلة شــد وجذب بشــأن بيان 

صدر، ولكنه منزوع الدسم. لم يترك أثرا، وإنما تحّول إلى نكتة!

Û .”ال تحزن.. أي شيء تفقده سيعود إليك في هيئة أخرى“
موالنا جالل الدين الرومي

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

المحالت المقفلة تعرض خدماتها “أون الين”
ــاعـــي ــمـ ــتـ ــي الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــا فـ ــهـ ــاتـ ــابـ ــسـ مـــســـتـــثـــمـــرة حـ

ــــاد” تــوجــه كــثــيــر مـــن الــمــحــات  ــب ــ رصــــدت عــدســة “ال
التجارية موصده األبواب إلى عرض خدماتها لجمهور 
المستهلكين عبر خدمات )األون الين( والتوصيل للبيت، 
المتنقلة  الهواتف  بيع  ومحات  المغاسل  رأسها  على 

وإكسسواراتها والمابس.
ورقية  المغلقة قصاصات  المحال  أبــواب  على  وظهرت 
أو حسابات  )الواتساب(  تطبيق  رقم  بعناية  عليها  ن  دوِّ
)االنــســتــغــرام(، حيث  وبــاألخــص  االجتماعي  الــتــواصــل 
مع  أساسية  تــواصــل  كقناة  المحال،  أصــحــاب  يوظفها 
عليهم،  المتوفرة  البضائع  وعرض  المستهلكين،  جمهور 
لعملية  تكميلي  بشكل  سابقة  بفترات  األسعار  فيها  بما 
الرئيسة  الــوســيــلــة  أصــبــحــت  لكنها  والــبــيــع،  الــتــســويــق 

والوحيدة اآلن.



أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم 
الخدمات  أن  الجالهمة  عذبي  مريم 
وحجر  فحص  من  العالجية  الصحية 
مراكز  فــي  بالمجان  مستمرة  وعــالج 
الــحــجــر الــصــحــي االحـــتـــرازي ومــراكــز 

الــــــعــــــزل والـــــعـــــالج 
مــــــــــــن فــــــــيــــــــروس 
COV� )كــــــورونــــــا 

للمواطنين   )ID�19
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الطاقة  تبلغ  حــيــث 
الحالية  االستيعابية 
لــــــمــــــراكــــــز الـــــعـــــزل 
 1667 والـــــــعـــــــالج 
فـــي حين  ســــريــــًرا، 
منها  اإلشـــغـــال  ــلــغ  ب
فــقــط،  ــًرا  ســـريـ  232

وتــبــلــغ الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــمــراكــز 
الحجر الصحي االحترازي 2504 أسّرة 
لحد  ــًرا  ســري  215 منها  اإلشــغــال  بــلــغ 
الصحي  الحجر  مــراكــز  أن  كما  اآلن، 
الكاملة  القابلية  تمتلك  ــتـــرازي  االحـ
لتحويلها لمراكز عزل وعالج في حال 

دعت الحاجة.
الــهــيــئــة  أن  الـــجـــالهـــمـــة  وأوضــــحــــت 
والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
اللجنة  قــــرار  عــلــى  ــاًء  ــنـ وبـ الــصــحــيــة 
نائب  العهد  ولــي  برئاسة  التنسيقية 
لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى  الــقــائــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل خليفة،  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر 
بدأت بمنح التصاريح للقطاع الخاص 
بما  الطبية  الــرعــايــة  خــدمــات  لتقديم 
االستيعابية  الطاقة  رفــع  فــي  يسهم 
ــفــحــص والـــحـــجـــر والـــعـــزل  لـــمـــراكـــز ال
ــالج ضــمــن الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة  ــعــ ــ وال
فيروس  انتشار  مــن  للحد  المبذولة؛ 

.)COVID�19( كورونا
التصريح  منح  أن  الجالهمة  وبينت 
خدمات  لتقديم  جاء  الخاص  للقطاع 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة لــلــحــاالت الــقــائــمــة 

بفيروس كورونا )COVID�19(، والذين 
ــراض، والــذيــن  ال يــعــانــون مــن أيــة أعــ
المستشفى  خــارج  اإلقــامــة  بإمكانهم 
والراغبين في تلقي العالج في القطاع 
الخاص، إضافة إلى التصريح لتقديم 
ــتـــرازي  خــدمــة الــحــجــر الــصــحــي االحـ
الخاص في عدد من الفنادق للقادمين 
أو  الـــــــخـــــــارج  مــــــن 
لحاالت  المخالطين 
ــن لم  ــ ــذي ــ ــمــة وال قــائ
ــهـــم  ــتـ ــابـ ــت إصـ ــبـ ــثـ تـ
ــيــــروس بـــعـــد،  ــفــ ــ ــال ــ ب
ــاء عــلــى  ــ ــن ــ وذلـــــــك ب
وعلى  األفــراد  رغبة 
نــفــقــتــهــم الــخــاصــة، 
حيث وافقت الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
ــخــدمــات  الــمــهــن وال
منح  على  الصحية 
مــســتــشــفــى الــشــرق 
األوســـــط تــصــريــح لــتــقــديــم الــرعــايــة 
بالفيروس،  القائمة  للحاالت  الصحية 
فندق  في  أعــراض  أيــة  لديهم  وليس 
منطقة  فـــي  الــكــائــن   ،Regis Park
كمرفق  تخصيصه  تم  والــذي  الجفير، 
طاقم  إشــراف  تحت  الحاالت  لرعاية 
بطاقة  للمستشفى  تابع  مؤهل  طبي 

استيعابية لـ 172 سريرا.
ــخــدمــات  ــنــســبــة ل ــال ــه ب ــ وأضــــافــــت أنـ
الخاص  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر 
فيها  متفشي  أمــاكــن  مــن  لــلــقــادمــيــن 
لــحــاالت  مــخــالــطــيــن  أو  الـــفـــيـــروس، 
الخدمات  تلك  تقديم  فسيتم  قائمة، 
الــمــحــرق، وذلــك  فــنــدق نوفوتيل  فــي 
تحت إشراف طاقم طبي مؤهل تابع 
لمستشفى البحرين التخصصي بطاقة 
إلى  ســريــًرا،   160 لـــ  تصل  استيعابية 
Best Western، وفندق  جانب فندق 
الشرق  مستشفى  إشــراف  تحت  تــاج 
األوسط بطاقة استيعابية 260 سريًرا 
منح  على  العمل  وجـــاري  للفندقين، 
األيــام  خــالل  أخــرى  لفنادق  التصريح 

القليلة المقبلة.
جــمــيــع  أن  ــمـــة  الـــجـــالهـ ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ

أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
أن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  النـــواب 
االجتمـــاع الـــذي عقـــد ظهـــر أمس عن 
بعـــد، جـــرى خالله توافق بيـــن اعضاء 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر  اللجنـــة 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة، ووزيـــر العمـــل والتأمينات 
االجتماعية جميـــل حميدان والرئيس 
التنفيذي للتأمينات االجتماعية ايمان 
مشـــروع  مرئيـــات  حـــول  المرباطـــي، 
بقانـــون بإضافـــة بنـــد رقـــم جديد رقم 
)3( مـــن الفقـــرة )ج( من المـــادة ثمانية 
من مرســـوم بقانون )78( لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطـــل، واآللية 
التي ســـيتم تنفيذ في صرف الرواتب 
بالقطـــاع الخـــاص. وأوضـــح الصالـــح 
بتصريحـــه لـ)البالد(: “أكدنـــا من خالل 
التواصـــل مـــع الجمهـــور البحريني في 
القطـــاع الخاص ومـــع المتأثرين بأزمة 
حـــول  تحديـــدًا،  “كرورنـــا”  فيـــروس 
أحقيـــة صـــرف رواتـــب الثالثة شـــهور 

)4،5،6(، وفـــق مـــادة )46( مـــن قانـــون 
العمـــل، والتـــي نصـــت على أنـــه ال تبرأ 
ذمـــة صاحـــب العمل من األجـــر، إال اذا 
قام بســـداده للعامـــل، وفقًا لآللية التي 
يصـــدر بتحديدهـــا قـــرار مـــن الوزيـــر 

المختص”.
وأكمـــل “علـــى أن تضمـــن هـــذه اآلليـــة 
إجراءات وضوابط سداد أجور العمال، 
والمعلومـــات الـــالزم تقديمهـــا للجهات 
المعنيـــة للتحقق مـــن ذلك، وبأن تلتزم 
الجهـــات العامـــة والخاصـــة باإلفصاح 
المعلومـــات  عـــن  المعنيـــة  للجهـــات 
المتعلقـــة بســـداد أجور العمـــال بالقدر 
الـــالزم للتحقـــق مـــن ســـدادها، وذلـــك 
وفقـــًا للضوابـــط المحـــددة فـــي القرار 
المشـــار اليـــه فـــي الفقـــرة )أ( مـــن هذه 
المـــادة، وقدر صـــدر القرار )68( لســـنة 

2019 بشأن نظام حماية األجور”.
وتابع “وأود اإلشارة الى وجود ضمانة 
تتمثـــل بعقوبـــة وهـــي فـــرض عقوبـــة 
مـــن   )188( المـــادة  بموجـــب  الغرامـــة 
قانـــون العمـــل النافذ التـــي نصت على 

أنـــه )يعاقب بالغرامة التـــي ال تقل عن 
مائتي دينـــار، وال تزيد عن خمســـمائة 
دينـــار، كل صاحب عمـــل أو من يمثله، 
يخالـــف أيًا من أحكام الباب الســـادس 

والقرارات الصادرة تنفيذًا له(”.
وأكمل “أؤكد هنـــا بأنه وفي حال عدم 
التـــزام صاحـــب العمـــل بدفـــع األجـــور 
للموظفين، فإن وزارة العمل والشئون 
االجتماعية ستباشـــر تنفيـــذ العقوبات 
والغرامات الالزمة وفقًا للقانون، وبأن 
المفتشـــين بالـــوزارة ســـوف يباشـــروا 

مهامهم حينها”.
وبيـــن الصالـــح أن وزير العمـــل جميل 
أنـــه  االجتمـــاع  خـــالل  أكـــد  حميـــدان 
ســـيتم تنفيـــذ هـــذه القـــرارات بشـــكل 
الوقـــت،  ذات  وفـــي  ونافـــذ”.  صـــارم 

النـــواب  عـــن طلـــب  الصالـــح  تحـــدث 
بإعطاء مرونة لتحديد بعض قطاعات 
العمـــل التي تحتاجها لتســـديد األجور 
المتأثـــرة  غيـــر  القطاعـــات  واســـتثناء 
باألزمة، مضيفا “كانت اإلجابة واضحة 
من قبل وزير العمل بذلك واضحة بأنه 
مـــن الصعـــب -بظل الظـــروف الراهنة- 
تحديد قطاعات دون قطاعات أخرى، 
وبـــأن من حـــق الجميع االســـتفادة من 

ذلك بدون استثناء”.
وعن ما يشاع حاليا عن اجبار أصحاب 
األعمال لموظفيهـــا بالخروج بإجازات 
بـــدون راتب، او باســـتخدام رصيدهم 
من االجـــازات الســـنوية، بيـــن الصالح 
بأنهـــا إجراءات غير قانونية، اال برغبة 
الموظف نفســـه، وبـــأن أي قطاع يقدم 
وسيحاســـب  )مخالـــف(  ذلـــك  علـــى 
مـــن قبـــل وزارة العمـــل. وقـــال “تمـــت 
المرســـوم  علـــى  باألجمـــاع  الموافقـــة 
المقـــدم بصفـــة االســـتعجال مـــن قبـــل 
النواب وعددهم ســـتة مع غياب نائب 

واحد وهو معصومة عبدالرحيم”.
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منح مستشفيات “الخاص” تصاريح لرعاية مرضى “كورونا”
ــاج ــع ــحــجــر والـــعـــزل وال ــمــراكــز الــفــحــص وال ــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة ل ــع ال رفـ

المنامة - بنا

توفير السيولة الالزمة لـ “الخاص” لمواجهة تداعيات الفيروس
وزير المالية: مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

عقـــد وزير الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
اجتماعـــا عن ُبعد بمشـــاركة وزير العمل 
والشـــؤون االجتماعية جميـــل حميدان 
مـــع رئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس 
وأعضـــاء  الصالـــح،  ممـــدوح  النـــواب 
اللجنة المذكورة بشـــأن إحالة مشـــروع 
قانـــون رواتب المواطنيـــن العاملين في 
القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل صنـــدوق 
التعطل لألشـــهر )أبريل ومايـــو ويونيو( 
للعام 2020 وفق الحد األقصى للرواتب 
المنصـــوص عليـــه فـــي قانـــون التأميـــن 
االجتماعي، وذلـــك بقيمة إجمالية تقدر 
بـ 215 مليون دينـــار، وذلك بعد موافقة 
مجلـــس الـــوزراء عليه إلحالته للســـلطة 
التشـــريعية بصفـــة االســـتعجال إعمـــاالً 

بنص المادة )87( من الدستور.
وأكـــد أن مشـــروع القانون يأتـــي تنفيذا 
الماليـــة  الحزمـــة  وإجـــراءات  لقـــرارات 
واالقتصاديـــة بقيمـــة 4.3 مليـــار دينـــار 
التي جـــاءت وفقا للتوجيهـــات الملكية 
الوطنيـــة؛  الجهـــود  بتوحيـــد  الســـامية 
لمواجهـــة انعكاســـات االنتشـــار العالمي 

علـــى   )COVID�19( كورونـــا  لفيـــروس 
المســـتوى المحلـــي بمـــا يحافـــظ علـــى 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
بالتـــوازي مـــع اســـتمرار برامـــج الدولـــة 
ومسيرة عملها؛ تحقيقا لمساعي التنمية 
المســـتدامة لصالح المواطنين، ومتابعًة 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  لقـــرارات 

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بإطالق حزمة 
الســـيولة  لتوفيـــر  واقتصاديـــة؛  ماليـــة 
الالزمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار 
األوضـــاع الراهنـــة للتصـــدي للفيروس؛ 

حفاظا على النمو المستدام.
ونـــوه بأن هـــذه اإلجـــراءات تدعم كافة 
فيـــروس  لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
مـــن  والحـــد   )COVID�19( كورونـــا 
انتشـــاره بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـالمة 
الجميع، مؤكدا مواصلـــة تعزيز التعاون 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
بما يخـــدم مصالح الوطـــن والمواطنين 

ويصب في صالح االقتصاد الوطني.

مو
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إعالن إلغاء إنعقاد إجتماع
الجمعية العامة غير العادية

السادة/ مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب. 

إلحاق� بالدعوة الصادرة �جتماعي الجمعية العامة العادية 

وإنعقاد  ش.م.ب.  السيف  عقارات  لشركة  العادية  وغير 

إنعقاد  ٢٠٢٠ وتعذر  بتاريخ ٢٥ مارس  العادية  العامة  الجمعية 

الجمعية العامة غير العادية في نفس اليوم لعدم تحقق 

الراهنة  والتطورات  للظروف  ونظر�  القانوني  النصاب 

إلغاء  تقرر  فقد   ،(١٩ (كوفيد  كورونا  بفيروس  المتعلقة 

إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقاده 

يوم ا§ربعاء الموافق ١ أبريل  ٢٠٢٠ لمناقشة عدد من البنود غير 

العاجلة، وذلك حتى إشعار� آخر. 

معززين مكرمين بسالمتك يا سمو الرئيس
Û  رغــم الوعكــة الصحّية التــي ألْمت به مؤخــرا، إال أن رئيس مجلس

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
لم يترك شاردة أو واردة ذات عالقة بالوطن أو المواطن إال أعطاها 
حقهــا التــام مــن االهتمــام والعنايــة. ولعــل فــي أزمــة البحرينييــن 
العالقين في الخارج ثمة ما ُينبئ عن هذا الرجل الذي أحاط شعبه 

بكل الحب والرعاية األتمين األكملين.
Û  فــي المواقــف ُتعــرف الرجــال. ولســوف يســطر التاريــخ بمــداد من

نــور هــذه الكلمات التي تحــدث بها والد الجميع فــي األزمة الماثلة 
التــي يمــر بها العالم أجمع. ولســوف تكون مواقفه وكلماته نبراســا 
للمســئولين فــي الدولــة يضــيء لهــم الطريــق الوطنــي في تســيير 
شــئون الدولــة وإدارة األزمــات، والتعامــل مــع المواطنيــن بحــس 

الوطن الذي يحتضن أبناءه.
Û  هــو والــد الجميــع، مبنى ومعنى، هو الوالد الذي يهتم بشــئون بيته

وأهل بيته جميعا، هو الوالد الرحيم بالجميع، ال يشغله عن متابعة 
شــئونهم وآالمهــم وآمالهــم شــاغل.. هــو مــن القــادة النادريــن على 
مستوى العالم الذين ال يهنأ لهم بال مادام هناك أمٌر جلل في بالده، 
حيث الشــعب البحريني جميعهم أهله وقرابته، ال يفرق بينهم وال 

يمايز، ولهذا يتميز هذا الرجل بأبوية وطنية أخاذة.
Û  ،خليفــة بــن ســلمان” حيــن النــوازل والمحن عصيــا على االنكســار“

جلــدا فــي األهــوال، صعبــا فــي الملمات، طيلــة األزمات السياســية 
التــي مــّرت علــى البحريــن كان حاضــرا، طوعهــا علــى الــدوام ولــم 
ينثن قط.. ولسوف تعجز الكلمات عن الوفاء لهذا الرجل حقه من 

توصيف ووصف لشمائله اللطيفة.
Û  حيــن وقعــت كارثــة “فايــروس كرونــا” وخضــع العالــم مــن أقصــاه

إلــى أدناه إلجراءات اســتثنائية غير مســبوقة أربكت االقتصادات 
العالميــة القوية.. تضررت العالقات السياســية بيــن الدول وداخل 
الــدول، كمــا فــي االتحــاد األوروبــي أو بريطانيــا العظمــى. وكذلــك 
شملت األضرار العالقات اإلنسانية واالجتماعية وتقطعت أوصال 
العالقيــن فــي شــتى أصقــاع العالــم.. كانــت كلماتــه وطــن يحتضن 
أبنــاءه: “الحكومــة حريصــة على عودة أبنائنا فــي الخارج معززين 
مكرميــن”. ومن غير “خليفة بن ســلمان” فــي الصعاب.. لذلك نقول 
دائمــًا ونكــرر بمــا يشــبه اليقيــن: ما للصعــاب إال خليفــة.. أطال هللا 
فــي عمركــم يــا ســّيدي يا ســمو الرئيس، وجعلكــم ذخــرا دائما لهذا 

الوطن وشعبه.
Û  اليوم، وكل األيام ليشــهد التاريخ أن “خليفة بن ســلمان” لم ُيخلق

إال ليكــون قائــدا عظيمــا لشــعب عظيــم. ونحن “معززيــن مكرمين” 
بسالمتك يا سمو الرئيس.

* محام وكاتب بحريني

*محمد العثمان

الصالح: توافق نيابي بشأن أحقية موظفي “الخاص” برواتب 3 أشهر
إبراهيم النهام

ستكون  المرافق  في  المقدمة  الخدمات 
المعتمدة من  وللمعايير  لإلرشادات  وفقا 
مؤكدة  العالمية،  الصحة  منظمة  جانب 

في  الراغبين  المرضى  إدخــال  قبول  أن 
على  االتصال  عبر  فقط  سيكون  العالج 

الرقم 444.
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والتوفيق  التخطيط  وكيل  كشفت 
ــعــدل  ــفــقــة بـــــــوزارة ال ــن األســــــري وال
ــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف  ــشــ ــ وال
ــن اســـتـــكـــمـــال  ــ ــي، عـ ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ دانـــــــة الـ
الــنــظــام اإللــكــتــرونــي لــخــدمــات رفــع 
المشروع  ضمن  القضائية،  الدعوى 
ــلــتــحــول الــرقــمــي  االســتــراتــيــجــي ل
تنفيذه  ــعــدل  ال وزارة  بـــدأت  الـــذي 
المجلس  مع  بالتعاون  سنوات،  منذ 
المعلومات  وهيئة  للقضاء،  األعلى 
ــت  ــيــة.وقــال ــكــتــرون والــحــكــومــة اإلل
سيمهد  المشروع  إنجاز  إن  الزياني 
مستوى  على  كبير  تحول  إلحـــداث 
رفع  سيتيح  إذ  العدلية،  الخدمات 
والتجارية  المدنية  الــدعــاوى  جميع 
درجــة، وكذلك في مرحلة  أول  في 

محكمة  أمــام  والطعون  االستئناف، 
مراحل  جميع  بذلك  شامًا  التمييز، 
ــمـــذكـــرات  ــن تـــقـــديـــم الـ الــــدعــــوى مــ
وتــبــادلــهــا، والــطــلــبــات والــــرد عليها 
ــواًل إلى  الــدعــوى، ووصــ أثــنــاء سير 
إصدار األحكام القضائية، كله بشكل 

إلكتروني ضمن نظام متكامل.
وأشارت إلى أن فريق العمل بإدارة 
وبالعمل  بــالــوزارة،  المعلومات  نظم 
الــمــشــتــرك مـــع هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
ــيـــة عــكــف  ــتـــرونـ ــكـ ــة اإللـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
لنظام  التقنية  البنية  تجهيز  على 
اإللكترونية  والخدمات  المعلومات 
الــازمــة، ذاكــرة  البرمجيات  وإعــداد 
ــدء  وب للتدشين  جــاهــز  الــنــظــام  أن 

العمل به.

استكمال النظام اإللكتروني 
للدعاوى المدنية والتجارية

ضبط 3 مستودعات لكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه
ــار الــمــحــتــكــريــن ــج ــت ــل ــع غـــرامـــات ل ــ ــس ودفـ ــب ــح ــال عــقــوبــات ب

بأنه  البوعينين  علي  العام  النائب  صــرح 
في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة 
االحــتــكــاريــة غير  الــمــمــارســات  مــن  للحد 
والتي  الغذائية  والمواد  للسلع  المشروعة 
االستثنائية  لــلــظــروف  اســتــغــااًل  ترتكب 
فقد  كورونا،  فيروس  النتشار  المصاحبة 
تــلــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــاغــًا مــن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة تضمن رصد 
ــوزارة  ــ ال فــي  التفتيش  إدارة  مــســؤولــي 
الخضروات  أصناف  بعض  أسعار  ارتفاع 
ــورة غــيــر مـــبـــررة، حيث  ــصـ ــه بـ ــواكـ ــفـ والـ
المخازن  على  التفتيش  عمليات  أسفرت 
مستودعات  ثاثة  ضبط  والمستودعات 
الخضروات  من  كبيره  كميات  وبداخلها 
شهر  منذ  تخزينها  تــم  والــتــي  والــفــواكــه، 
الحد  بهدف  وذلــك  مقتضى،  دون  فبراير 

من تدفق تلك المنتجات إلى السوق على 
نحو أدى إلى ارتفاع اسعارها.

تحقيقاتها،  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
وذلــــك بــاســتــدعــاء الــمــخــتــصــيــن بــــوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة من القائمين 
على ضبط تلك المخالفة، كما تم التحفظ 
االغذية،  تلك  كافة سجات مخازن  على 
من  االغذية  كميات  لبيان  لفحصها  وذلك 
تــم تخزينها  التي  والــفــواكــه  الــخــضــروات 
والحد من تدفقها في األسواق دون وجه 

حق بغرض التاعب في أسعارها.
وزير  مخاطبة  تم  فقد  الصدد  هــذا  وفــي 
الصناعة والتجارة والسياحة وذلك التخاذ 
الممارسات  لمنع  الازمة  كافة اإلجراءات 
بالمادة  المقررة  لألسس  وفقا  االحتكارية 
15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن 

التنفيذية،  الئحته  و  المستهلك  حماية 
والتي تتيح اتخاذ كافة اإلجراءات للحد 
األســواق،  بهدف ضبط  الــزيــادة،  تلك  من 
وتحقيق الوفرة في كافة المواد الغذائية، 
والــحــد مــن ارتــفــاع أســعــارهــا، وبما يكفل 

حماية حقوق المستهلكين.

وأكد النائب العام على عزم النيابة العامة 
الفوري والحاسم لكل من يجرؤ  التصدي 
ــغــذائــي لــلــبــاد،  عــلــى الــمــســاس بــاألمــن ال
الغذائية،  المنتجات  تــدفــق  مــن  يحد  أو 
أو غــيــرهــا مــن الــمــنــتــجــات إلـــى األســـواق 
الراهنه،  االستثنائية  للظروف  استغاال 
أسعار  على  التأثير  يحاول  أو  يسعى  أو 
سوف  وأنــهــا  كــان،  طريق  بــأي  المنتجات 
تــتــخــذ إجـــــــراءات إحـــالـــة مــرتــكــبــي تلك 
الجرائم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم 
بالعقوبة المقررة عن تلك الجريمة والتي 
سنوات  خمس  لــمــدة  الحبس  إلــى  تصل 
تقل عــن خمسة آالف  الــتــي ال  والــغــرامــة 
دينار بحريني والمصادرة، جزاًء لما يمثله 
ذلك الجرم من اجتراٍء على أمن المجتمع 

ومقدراته وانتهاكًا ألحكام القانون.

علي البوعينين

المنامة - النيابة العامة

السيد وهبي عبدالله تماري
رئيس مجلس اإلدارة

السيد سامر أبوجودة
املدير العام

السيد آالن جّر
مدير فرع البحرين

السادة ديلويت آند توش-الرشق األوسط
الحسابات مدققني 

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان املركز 
املايل املوحد كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات

3,217,648 3,020,342 نقد وأرصدة لدى البنوك

232,448 230,7٩6 استثمار بتكلفة مطفأة

182,2٩3 ٩55,٩2٩ ذمم التأمني املدينة

167,666 334,45٩ املستحقات من أطراف ذات عالقة

63٩,2٩0 1,052,036 موجودات عقود إعادة التأمني

71,046 201,268 تكاليف اقتناء مؤجلة

54,854 33,865 موجودات أخرى

- 14,401 موجودات حق االستخدام
13,056 16,855 أثاث ومعدات

5,85٩,٩514,578,301مجموع املوجودات - قسم التأمني العام

1,017,575٩58,65٩مجموع املوجودات لقسم الحياة - ملحق 1

6,877,5265,536,٩60مجموع املوجودات

حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

٩76,4317٩3,671حساب املكتب الرئييس - قسم التأمني العام

450,47٩417,1٩3حساب املكتب الرئييس - قسم الحياة

1,426,٩101,210,864مجموع حساب املكتب الرئييس

املطلوبات 

61٩,654 501,486 ذمم التأمني الدائنة ومطلوبات أخرى

3,050,610 4,26٩,132 مطلوبات عقود التأمني

- 14,582 مطلوبات اإليجار

٩4,504 58,077 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

1٩,862 40,243 عموالت غري مكتسبة من معيدي التأمني

4,883,5203,784,630مجموع املطلوبات - قسم التأمني العام

567,0٩6541,466مجموع املطلوبات لقسم الحياة - ملحق 1

5,450,6164,326,0٩6مجموع املطلوبات

6,877,5265,536,٩60مجموع حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

 رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيـان الربح
أو الخسـارة والدخـل الشامل اآلخـر - قسم التأمـني العام 

للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

4,36٩,5402,838,710 إجمايل األقساط املكتتبة

)1,267,211()1,803,141(ناقص األقساط املتنازل عنها ملعيدي التأمني

1,571,4٩٩ 2,566,3٩٩ صايف األقساط املكتتبة

8,310)71٩,840(صايف التغري يف األقساط غري املكتسبة

52,820 73,828 عمولة إعادة التأمني

1,632,62٩ 1,٩20,387 صايف األقساط املكتسبة

1,201,080 2,540,75٩ املطالبات املتكبدة

)737,153()1,446,354(ناقص: حصة رشكات إعادة التأمني

463,٩27 1,0٩4,405 صايف املطالبات املتكبدة

٩4,268 116,580 مصاريف إقتناء األقساط

558,1٩5 1,210,٩85 مجموع مصاريف التأمني

1,074,434 70٩,402 ربح اإلكتتاب للسنة

104,705 110,٩26 إيرادات أخرى

)585,16٩( )656,٩٩7(مصاريف عمومية وإدارية

5٩3,٩70 163,331 الربح للسنة

--ايرادات شاملة أخرى
163,3315٩3,٩70مجموع الربح الشامل للسنة

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان املركز 
املايل - فرع الحياة للسنة املنتهية يف   ٣١  ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات 
713,560722,700نقد وأرصدة لدى البنوك

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
253,258183,2٩4   أو الخسارة

30,10335,085تأمني وحسابات مدينة أخرى

15,5٩413,٩٩0موجودات عقود إعادة التأمني

1,861325موجودات أخرى
-267تكاليف اقتناء مؤجلة

2,٩323,265أثاث ومعدات

1,017,575٩58,65٩مجموع املوجودات

 

حساب املكتب الرئييس واملطلوبات 
حساب املكتب الرئييس

423,578408,٩20حساب املكتب الرئييس
26,٩018,273أرباح مستبقاة

450,47٩417,1٩3مجموع حساب املكتب الرئييس

املطلوبات 

5٩5٩مستحق لبنك
38,43752,217ذمم التأمني الدائنة ومطلوبات أخرى
4٩٩,464432,37٩مطلوبات عقود التأمني عىل الحياة

2٩,0864٩,518املرصوفات املستحقة واملطلوبات األخرى
507,2٩3مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

567,0٩6541,466مجموع املطلوبات

1,017,575٩58,65٩مجموع حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان الربح 
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر - فرع الحياة

للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

اإليرادات

82,6٩777,333أقساط التأمني
)35,367()35,327(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

47,37041,٩66صايف أقساط التأمني
٩,6254,3٩7دخل الرسوم و العموالت

56,٩٩546,363صايف إيرادات التأمني
18,83417,452الفائدة املحصلة من إيداعات لدى البنوك

1٩0)347(صايف )خسارة( / مكسب رصف العمالت األجنبية 

75,48264,005مجموع اإليرادا ت

املرصوفات

60,15٩)27,750(التغيري يف مطلوبات  عقود التأمني
1,6044٩6التغري يف حصة معيدي التأمني من مطلوبات عقود التأمني

 التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة 
)20,013(37,550    العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 مكسب محقق من بيع أوراق مالية استثمارية بالقيمة 
-2,58٩    العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)3,125()7,447(رسوم وعموالت ومرصوفات اقتنائية أخرى
)8٩,750()45,115(مرصوفات تشغيلية وإدارية أخرى

)3,4٩٩()10,012(مساهمة تجاه نفقات املكتب الرئييس

)55,732()48,581(مجموع املرصوفات

26,٩018,273الربح للسنة

--إيرادات شاملة أخرى

26,٩018,273مجموع الربح الشامل للسنة

 يمكن الحصول عىل نسخة كاملة من البيانات املالية املوحدة من مكتب الرشكة عن طريق عنوان الرشكة.  
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هل غيرت “كورونا” نمط حياتنا إلى األبد؟
Û  البيــع عــن ُبعــد، واالجتمــاع عــن ُبعــد، والتعليــم عــن ُبعد، هــي األلوان

“كورونــا”  فيــروس  فرضــه  الــذي  المغايــرة  الحيــاه  لنمــط  الجديــدة 
المســتجد على البشــرية، والذي اســتنفر بتحركه الماكر والقاتل دول 
وحكومات العالم كلها، وأقفل قسرًا المحات، والمجمعات، والمساجد، 

والكنائس، واألسواق، ودفع المواطنين للبقاء في بيوتهم.
Û  هــذا الواقــع الجديــد، والــذي لم يتوقع حتــى كتاب “هوليود” أنفســهم

حدوثة، أصبح اليوم أمرًا مســلما، يتشــارك بدفع فاتورته الجميع، من 
شرق األرض وحتى مغربها.

Û  بعــد مــا  وبمرحلــة  اآلن  الكبيــرة،  االســتفهام  عامــات  يثيــر  واقــع   
“الكورونــا” هــذه، حــول مســتقبل )باكــج( عــن )بعد هــذا(، ومــا اذا كان 

سيظل مازما لنمط حياة الناس والدول نفسها، أم ال؟
Û  المقولة الشهيرة )الحاجة أم االختراع( أثبتت جدواها هذه المرة، في

توفيره األموال والمصاريف التشــغيلية على الدول والشــركات، وفي 
تخفيــف االختناقــات المرورية، وفي الحد من الضغط على الخدمات 

الحكومية والرسمية، بشكل مبدئي على األقل.
Û  وتقودنــا األســواق المقفلة التي باشــر أصحاب المحــال بها، إلى لصق

وريقات صغيرة على أبوابها، بأن )نوفر خدماتنا باألون الين، تواصلوا 
معنا عبر الواتســاب، أو االنســتغرام( إلى هذا المشــهد الجديد، والذي 
قلب نمط البيع والحياة رأسا على عقب، وحول الشوارع والمدن إلى 

أقرب إلى مدن األشباح.
Û  كاتــب ظريــف قال بإحدى المدونات أخيرا، بأن القطط والكاب التي

تســير لوحدها اآلن في الطرق واألحياء الســكنية باتت مقتنعة بأنها 
المسيطر األول على كوكب األرض.

Û  وما بين هذه المعتقدات واألفكار والتي لن تتوقف حتى انزياح غمة
“كوفيــد 19” نقــول بــأن الوقــت كفيل بتحديــد كل اإلجابات وفك كل 

عامات االستفهام.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

ــة  ــافــ ــقــ ــ ــث ــ أعـــــــــــرب وزيـــــــــــر ال
ــي لــو  ــنـ ــيـ ــصـ ــة الـ ــاحــ ــ ــي ــســ ــ وال
شوغانغ عن تقديره للبحرين 
ــار لما  ــ وهــيــئــة الــثــقــافــة واآلثـ
ومساندة  تعاطف  من  أبدته 
لـــبـــاده فـــي تــصــّديــهــا لــوبــاء 
تقدير  إلــى  مشيًرا  الــكــورونــا 
وشعًبا  حكومًة  الصين  بــاده 
التي  لــلــجــهــود واإلجـــــــراءات 
من  للحد  البحرين  تتخذها 
انــتــشــار فـــايـــروس الــكــورونــا 
وإيمانه بأن البحرين والصين 
على  الــنــصــر  يحققان  ســـوف 
هــذا الــوبــاء من خــال الدعم 
ــمــســاعــدة الــمــتــبــادلــة بين  وال

البلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك فـــي رســـالـــة شكر 
الثقافة  وزير  أرسلها  جوابية 
ــة الـــصـــيـــنـــي إلـــى  ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واالثــــــآر الــشــيــخــة مـــي بنت 
محمد آل خليفة، وأشــار في 
رسالته الى اعتزازه بمستوى 
العاقات الثنائية بين البلدين 
وتطورها في كافة المجاالت 
بشكل عام وبالمجال الثقافي 

بشكل خاص.
وأضاف أنه يتطلع لمزيد من 
مع  المشترك  والعمل  التعاون 
هيئة البحرين للثقافة واالثار 
المشترك  البناء  لمبادرة  وفقا 

للحزام والطريق.

وزير الثقافة 
الصيني يقدر 

تعاطف البحرين 
مع بالده

مالحقة مروجي الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي
ــن ــ ــرري ــ ــض ــ ــت ــ ــم ــ تــــوفــــيــــر خــــــط ســـــاخـــــن لـــــشـــــكـــــاوى ال

الــعــامــة لمكافحة  ــاإلدارة  ــ بـ الــضــابــط  أكـــد 
واإللكتروني  االقتصادي  واألمــن  الفساد 
الــنــقــيــب مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف الــعــبــدهللا، 
العامة  اإلدارة  مع  وثيًقا  تعاوًنا  هناك  أن 
لإلعام والثقافة األمنية، في إطار الجهود 
الــمــشــتــركــة لــمــواجــهــة الــشــائــعــات ونــشــر 
داعًيا  الموثوقة،  الصحيحة  المعلومات 
المواطنين والمقيمين إلى متابعة وسائل 

المعلومات  واســتــقــاء  الــرســمــيــة  اإلعــــام 
الصحيحة منها.

برصد ومتابعة  تقوم  اإلدارة  أن  وأوضــح 
كافة مواقع التواصل االجتماعي، وتتخذ 
من  حيال  الــازمــة  القانونية  اإلجـــراءات 
والمعلومات  األخبار  وترويج  ببث  يقوم 
تأثيرها  مدى  وتقييم  والخاطئة،  الكاذبة 
مشيًرا  البحريني،  المجتمع  ــراد  أفـ على 
إن  متضرر  شخص  أي  بــإمــكــان  أنــه  إلــى 
لـــإلدارة،  رسمية  بشكوى  يتقدم  أن  أراد 

)992(؛  ــســاخــن  ال ــخــط  ال عــلــى  ــال  ــصـ االتـ
ــك. ــراء الــمــنــاســب حــيــال ذل ــ التــخــاذ اإلجـ
ــى أن هــنــاك بــعــض األشــخــاص  وأشــــار إلـ
بنشر  ويقومون  األزمــات  فترة  يستغلون 
أخبار كاذبة وروابط وهمية يقع ضحيتها 
عدد من أفراد المجتمع، كأن تصل رسالة 
بوقف  قام  البنك  بأن  الهاتف  على  نصية 
منه  ويطلب  للشخص،  البنكي  الحساب 
الدخول على الرابط المرفق إلدخال بعض 
البيانات الخاصة، وهو ما يجعل الشخص 

ضحية لسرقة أمواله واختراق هاتفه في 
الوقت ذاته.

وأوضح النقيب محمد العبدهللا أن اإلدارة 
العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
المجتمع  وعــي  على  تعول  واإللكتروني 
والعمل  الشائعات  دحــض  في  البحريني 
على التصدي لها، وعدم وقوعهم ضحايا 
اإلدارة  تــقــوم  إذ  اإللــكــتــرونــيــة،  لــلــجــرائــم 
بعمل دورات ومحاضرات تستهدف فيها 

توعية شرائح المجتمع كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

12 نقابة: الخصم من رصيد إجازات عمال لبقاؤهم بالمنزل
القيادة  بسياسة  العمالية  النقابات  أشــادت 
الموقرة  الحكومة  توجيه  وسرعة  الرشيدة 
ــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة  وإصــــــدار ال
للمحافظة على الوضع اإلقتصادي الذي تمر 
تداعيات  بسبب  أجمع  والعالم  البحرين  به 

التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.
المجتمع  بــمــؤســســات  ــقــابــات  ــن ال ــت  ــابـ وأهـ
المدني والقطاع الخاص على ضرورة القيام 
بواجبها المعمول حيال هذه الحزمة المالية 
لبر  الوطني  باإلقتصاد  للعبور  واإلقتصادية 
األمان  تنفيذا لتوجيهات عاهل الباد جالة 

والجهود  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
وبمساندة  خليفة،   آل  سلمان  بــن  خليفة 
نائب  العهد  ولــي  لــدن  من  مباشرة  ومتابعة 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة؛ لتسخير اإلمكانات كافة 
بالعالم  تعصف  التي  األزمــة  هــذه  لمواجهة 

أجمع.
العمالية  النقابات  تشيد  الــذي  الوقت  وفــي 
واجبا  أبــدت  التي  والمؤسسات،  بالشركات 
المرحلة  مستجدات  مــع  يتناسب  مــســؤوال 

القيادة  توجيهات  مع  وتناغمت  وتحدياتها 
ــان، إال  الــرشــيــدة لــلــوصــول معا إلــى بــر األمــ
ــدت أســفــهــا حـــول بــعــض الــشــركــات  ــ ــهــا أب أن
بالتوجيهات  تلتزم  لــم  الــتــي  والــمــؤســســات 

الصادرة أعاه وكأن األمر ال يعنيها.
الشركات  بعض  طلب  النقابات  وتستغرب 
مــن عــمــالــهــا بــالــبــقــاء بــالــمــنــزل، شــريــطــة أن 
تــخــصــم هـــذه الــمــدة مــن رصــيــد إجــازاتــهــم 
السنوية أو المرضية، وأخرى تخير موظفيها 
ما بين “الفصل من العمل” أو إجازة لمدة 6 
تستغل  التي  الشركات  أو  أجر،  بدون  أشهر 
بالرغم  العمال،  إنهاء عقود  الظرف في  هذا 
من الدعم الحكومي لها واألولى بهم التفهم 

التي  المالية  الحزمة  هذه  وغايات  ألهــداف 
العمال  رصيد  إستهاك  بــدل  لهم  ستصرف 

في هذا الوضع االستثنائي.
الحد  شركة  نقابة   ،DHL نقابة  عــن:  صــادر 
لمجموعة  العامة  العمالية  النقابة  للطاقة، 
الجويين،  للمضيفين  العامة  النقابة  فــوالذ، 
عمال  نقابة  ألــبــا،  لشركة  العمالية  النقابة 
جارمكو، نقابة شركة البحرين الدولية لرذاذ 
والمقاوالت  اإلنشاء  العامة  النقابة  المعادن، 
العامة  النقابة  التأمين،  نقابة  والــخــدمــات، 
العامة  الــنــقــابــة  الــبــحــريــة،  ــمــوانــي  ال لــعــمــال 
للعاملين في قطاع الفندقة و التموين، نقابة 

عمال بلكسكو.

محرر الشؤون المحلية
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“الوطنية” تزور مراكز العزل والحجر الصحي
المؤسســـة  رئيســـة  عقـــدت 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
عـــن  اجتماعـــا  خـــوري  ماريـــا 
بعـــد مـــع نائـــب الرئيـــس خالد 
الشـــاعر، ورئيس لجنـــة زيارة 
والمرافـــق  االحتجـــاز  أماكـــن 
تـــم  الحمـــادي،  هللا  مـــال 
عمـــل  خطـــة  مناقشـــة  فيـــه 
بزيـــارات  للقيـــام  المؤسســـة 
العـــزل  مراكـــز  إلـــى  ميدانيـــة 
ومقابلـــة  الصحـــي،  والحجـــر 

وبعـــض  الطبيـــة  الطواقـــم 
والمحجوريـــن؛  المعزوليـــن 
بهـــدف التأكد مـــن اإلجراءات 
المتخـــذة ولمراعـــاة الحق في 
الصحـــة والرعايـــة اإلنســـانية 
علـــى  قـــرب  عـــن  واالطـــاع 
المســـاندة  مختلـــف الخدمات 
المقدمة لهم، بما يتناســـب مع 
اإلجراءات الوقائية المتعارف 
عليهـــا من قبل منظمة الصحة 

العالمية.
وأكد الجميـــع أثناء االجتماع، 

أهميـــة ضمان مراعـــاة حقوق 
للمعزولين  المختلفة  اإلنســـان 
صحيـــا  والمحجوريـــن 
وللعاملين في المراكز، وأهمها 
الحق فـــي الصحة والحق في 
الحريـــة الشـــخصية، مثمنيـــن 
في ذات الوقت اهتمام الدولة 
بالحق فـــي الصحة، وما تقوم 
به الحكومة مـــن جهود كبيرة 
تهدف لضمـــان توفيـــر الغذاء 
الصحيـــة  والرعايـــة  والمـــاء، 
لجميع المواطنين والمقيمين.

e-meeting

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

“الفريق الوطني” يتابع مستجدات الحاالت بمراكز الحجر والعزل
صحتهم على  واالطمئنان  الخارج  من  المواطنين  إرجاع  ترتيبات  بحث 

عقد الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
عـــن  اجتماعـــا  )كوفيـــد-١٩(  كورونـــا 
ُبعـــد برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة رئيس الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورنـــا الفريق طبيب الشـــيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة.
وأكـــد الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
األعلى للصحة - خال ترؤسه االجتماع 
اليومـــي للفريـــق صباح أمس بمشـــاركة 
كبـــار المســـؤولين فـــي القطـــاع الصحي 
بـــأن الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد-١٩(، وبتوجيهـــات من 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، يواصل الجهود للحد من انتشار 
وصحـــة  ســـامة  لضمـــان  الفيـــروس؛ 

المواطنين والمقيمين.

المســـتجدات  آخـــر  االجتمـــاع  وبحـــث 
فيـــروس  بشـــأن  واإلقليميـــة  المحليـــة 
الصحيـــة  الحالـــة  ومراجعـــة  كورونـــا، 
لجميع الحاالت القائمة في مراكز العزل 
والعـــاج، ومتابعة مســـتجدات التعاون 
مـــع القطاع الخاص فيمـــا يخص توفير 
خدمات الحجر، ومراجعة خطة الفحص 
العشـــوائي من قبل الوحـــدات المتنقلة، 
إلرجـــاع  الترتيبـــات  علـــى  واالطـــاع 
واالطمئنـــان  الخـــارج  فـــي  المواطنيـــن 
علـــى صحتهـــم، وكذلـــك متابعـــة خطط 
المســـتلزمات الطبيـــة وتوســـعة الطاقة 
االســـتيعابية. كمـــا اســـتعرض االجتماع 
خطـــط إدراج القطـــاع الطبـــي الخـــاص 
الســـتقبال الحاالت التـــي ال تظهر عليها 
أعـــراض طبقا لتوصيات الفريق ووزارة 

الصحة.
ويعقد اجتماع الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-١٩( بصفـــة 
يوميـــة برئاســـة الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، ويناقش 

االجتمـــاع يوميـــا مســـتجدات الحاالت 
في مراكز الحجـــر والعزل، واحتياجات 
مراكز العـــزل والرعاية، وحاجة المملكة 
من الموارد الصحية واألدوية، واالطاع 
ومســـتجدات  المنافـــذ،  وضـــع  علـــى 
المختبـــرات والوحـــدات  فـــي  الفحـــص 
المتنقلـــة ومتابعـــة نتائجهـــا وتذليل أية 
لتســـهيل مهمـــة  إن وجـــدت  صعوبـــات 
وتوجيـــه  العاملـــة،  الوطنيـــة  الفـــرق 
فـــرق الطـــوارئ لمباشـــرة الحـــاالت فـــي 
كافـــة المستشـــفيات والمنافـــذ، وتقييم 
ومتابعـــة البروتوكـــوالت المتخذة تجاه 
القادمين من المواطنين والمقيمين من 
الـــدول المنتشـــر بها الفيـــروس ومتابعة 
األصعـــدة  علـــى  المســـتجدات  آخـــر 
المحلية واإلقليمية والدولية، واستمرار 
التنســـيق مع الدول الشقيقة والصديقة 
بشـــأن آخـــر المســـتجدات، مـــع الحرص 
على إطـــاع الجمهور الكريم بشـــفافية 
المنصـــات  عبـــر  المســـتجدات  بكافـــة 

الرسمية.

وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بالعمـــل التكاملـــي بيـــن جميـــع 
وكافـــة  ومؤسســـاتها  الدولـــة  وزارات 
أعضـــاء “فريق البحريـــن”، والذي يصب 
الوطنيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  إيجابـــا 
وحمايـــة  للفيـــروس  للتصـــدي  الراميـــة 

صحة وسامة المجتمع.
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  ويتولـــى 
لفيروس كورونا )كوفيد-١٩( الذي يعقد 
اجتماعاته بصفة يومية برئاسة الشيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، القيـــام 
بمراجعـــة وتطبيق النظـــم واإلجراءات؛ 
مملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
وتوفيـــر  الخطـــط  ووضـــع  البحريـــن، 
اإلمكانـــات للتعامل مع أي حالة مشـــتبه 
بهـــا، فضـــاً عن وضع خطـــة التعامل مع 
المخالطيـــن للحـــاالت القائمـــة ومتابعة 
تطور انتشـــار المـــرض عالمًيـــا واقليمًيا 
بالتواصـــل مـــع المنظمـــات العالمية، كما 
يقـــوم بإخطـــار الجمهور بالمســـتجدات 

ورفع تقارير مستمرة للحكومة.

SCH 9071

المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكدت شـــخصيات اجتماعية وإعامية 
واقتصادية وأهلية أن المرأة البحرينية 
تمثـــل ركنـــا أساســـيا في نجـــاح الجهود 
الوطنيـــة فـــي إبقـــاء فايـــروس كورونـــا 
تحـــت الســـيطرة فـــي مملكـــة البحرين، 
وذلك انطاقا من مســـؤوليتها كأم وربة 
أســـرة فـــي االلتـــزام بتنفيذ اإلرشـــادات 
إلـــى  إضافـــة  المطلوبـــة،  الصحيـــة 
حضورها الفاعل في مختلف القطاعات 
المعنية بالتعامل مع هذا الفايروس من 
الصحـــي، والقطاعـــات  جهـــة كالقطـــاع 
ذات الصلة بالمحافظة على ســـير العمل 
بشـــكل طبيعـــي ما أمكـــن فـــي الجهات 
فـــي  واألهليـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة 

البحرين من جهة أخرى.
كثيـــرا  لـــون  ُيعوِّ أنهـــم  إلـــى  وأشـــاروا 
علـــى دور المـــرأة فـــي الحد من انتشـــار 
هـــذا الفايـــروس المســـتجد فـــي مملكة 
الســـيناريوهات  وتجنـــب  البحريـــن، 
األســـوأ ال ســـمح هللا كمـــا يحـــدث حاليا 
فـــي دول أوربيـــة عديـــدة، وذلـــك ريثما 
تثمـــر الجهـــود العالمية فـــي إيجاد لقاح 

وعقار فعال له.

دور أسري بالغ األهمية

وقـــال عضو مركـــز الملك حمـــد العالمي 
الجـــودر  صـــاح  الســـلمي  للتعايـــش 
إنـــه فـــي ظـــل الظـــروف التـــي نعيشـــها 
ويعيشـــها العالم بأســـره بســـبب تفشـــي 
ل كثيرا على  فايـــروس كورونا فإننا ُنعوِّ
المـــرأة البحرينيـــة فـــي نجـــاح الجهـــود 
الوطنيـــة المبذولـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
هـــذا الفايـــروس في البحريـــن، وأضاف 
“لدينا في البحريـــن بحمد هللا منظومة 
متكاملـــة تعمـــل بتناغـــم وبـــا كلـــل من 
أجـــل إبقاء الوضع تحت الســـيطرة، وال 

شـــك أن المرأة البحرينيـــة الواعية ركن 
أساسي في هذه المنظومة”.

وأضاف الشيخ الجودر أن ديننا الحنيف 
أرشـــدنا إلى الكثير من أســـباب الخروج 
من األزمات، وربما تقع هذه المسؤولية 
الكبـــرى علـــى الوالدين لحماية األســـرة 
أســـاس  فاألســـرة  المجتمـــع،  وحمايـــة 
المجتمع، ودون المحافظة على األسرة 
ســـيضرر المجتمـــع، والمـــرأة هـــي الركن 
األساســـي لألســـرة، وهي ســـيدة البيت 
والمســـؤولة عن رعايته، وينطبق عليها 
الحديـــث الشـــريف “كلكـــم راع وكلكـــم 

مسؤول عن رعيته”.
ولفـــت إلـــى أن مســـؤولية المـــرأة باتت 
مضاعفـــة فـــي ظل بقـــاء األســـرة؛ األب 
واألوالد؛ فـــي المنـــزل ألوقـــات طويلـــة، 
وتطبيق اإلرشـــادات الصحيـــة المتعلقة 
بالنظافـــة والتعقيـــم وتكريس أســـاليب 
الحيـــاة الصحية من غذاء صحي ونوم 
كاف وتمارين رياضية وغيرها، والتأكد 
مـــن أن الجميـــع؛ بمـــا في ذلـــك العاملين 
فـــي المنزل فـــي حال وجودهـــم؛ يطبق 

تلك التعليمات بحذافيرها.
وأشـــار الشـــيخ الجـــودر إلـــى أن الـــدور 
الـــذي تنهـــض بـــه المـــرأة البحرينية في 
ظـــل أزمـــة كورونـــا الحاليـــة ونجاحهـــا 
فيـــه ليـــس بجديـــد عليها، وقـــال “مرت 
مماثلـــة  عصيبـــة  بفتـــرات  البحريـــن 
فـــي تاريخهـــا، فقـــد عايشـــت البحريـــن 

الطاعـــون والكوليرا والجـــدري والحمى 
اإلســـبانية وغيرها، وفـــي كل مرة تمكنا 
بحمـــد هللا مـــن تخطـــي تلـــك األزمـــات 
بجهـــود الجميـــع، وفـــي مقدمتهـــا وعي 
وحـــرص جداتنـــا علـــى تطبيـــق تدابيـــر 
العزل والنظافـــة وما توفر لهن في ذلك 

الزمن من طرق وقاية وعاج”.

فاعلية المرأة اإلعالمية

جمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
المـــرأة  أن  أحمـــد  عهديـــة  الصحفييـــن 
فـــي  كبيـــرا  أظهـــرت وعيـــا  البحرينيـــة 
التعامـــل مع المعلومـــات حول فايروس 
كورونـــا مـــن مصادرهـــا الموثوقـــة، مـــع 
قدرة على التحليل وتحييد المعلومات 
غيـــر الدقيقـــة، وااللتـــزام بعدم إشـــاعة 
الخـــوف والفوضـــى فـــي المجتمـــع، بـــل 
أخذ الحيطة والحذر من هذا الفايروس 

دون مبالغة أو تهويل.
وحول دور اإلعاميات في أزمة كورونا 
الحالية قالت أحمد “أنا كرئيسة جمعية 
صحفيين فخورة بالصحفيات وكاتبات 
الـــرأي ومقدمـــات البرامـــج التلفزيونية 
فـــي  االجتماعـــي  اإلعـــام  وناشـــطات 
مملكة البحرين، وأنا أشـــاهدهن ينهضن 
بمســـؤوليتهن في نقل المعلومة وإبداء 
الـــرأي بـــكل مســـؤولية، ويســـهمن فـــي 
تعزيـــز وعـــي مختلف شـــرائح المجتمع 

كورونـــا  فايـــروس  تجـــاه  البحرينـــي 
المستجد وكيفية الوقاية منه”.

وقالـــت في هذ الصدد “مـــن هنا نرى أن 
المرأة البحرينية ليســـت فقـــط ناقا أو 
متلقيـــا لرســـائل التوعية بشـــأن الوقاية 
مـــن فايـــروس كورونـــا، بل صانعـــا لهذه 
الرسالة أيضا، وعندما تصنع المرأة هذه 
الرســـالة فإنها تضيف عليها من خبراتها 
وعلمهـــا وقدراتها، وتجعلهـــا أكثر قبوال 

وتطبيقيا من المجتمع”.

قيم إنسانية نبيلة

الجمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
البحرينية لتنمية المرأة خديجة الســـيد 
أن المرأة البحرينية استثمرت حضورها 
الفاعـــل فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل 
األهلـــي فـــي نشـــر الوعـــي بأفضل طرق 
الوقاية من فايروس كورونا في مملكة 
البحرين، وذلك من خال نشر المعلومة 
المحبـــة  بقيـــم  مقرونـــة  الصحيحـــة 
والتسامح والتفاؤل في محطيها ولدى 

شبكة عاقاتها االجتماعية الواسعة.
مـــن  اآلالف  آن  إلـــى  الســـيد  وأشـــارت 
البحرينيـــات  والفتيـــات  الســـيدات 
استجبن بشـــكل فوري للحملة الوطنية 
مواجهـــة  فـــي  التطـــوع  أجـــل  مـــن 
فيـــروس كورونـــا، وبـــادرن بالتســـجيل 
فـــي المنصـــة الوطنيـــة ووضعـــن أرقام 

التواصـــل معهـــن مؤكـــدات أنهـــن علـــى 
أهبـــة االســـتعداد لتلبيـــة نـــداء الواجب 
فـــي أي مجـــال تطوعـــي يطلـــب منهن. 
وقالت “شاهدنا المرأة أيضا تتطوع في 
المناطـــق الخطرة في المراكـــز الخاصة 
بالحجـــر الصحـــي وغيرهـــا، إضافة إلى 
فـــي  العـــون  يـــد  لتقديـــم  اســـتعدادها 
مختلـــف الجوانـــب اإلنســـانية، بمـــا في 
وغيـــر  واالجتماعيـــة  المعيشـــية  ذلـــك 
ذلك مـــن االحتياجات التي ترتبط بآثار 
األزمـــة الصحيـــة العامـــة واإلجـــراءات 
المتخـــذة حيالهـــا، وذلك خدمـــة لوطنها 
أعلـــى  بذلـــك  مجســـدة  ومجتمعهـــا، 

مستويات المواطنة الحقيقية.
وأكـــدت أن مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
إلـــى جانـــب أخيهـــا الرجـــل فـــي العمـــل 
التطوعـــي فـــي هـــذه الظـــروف الدقيقة 
هـــو تعبير عن القيـــم النبيلة التي توجد 
فـــي المجتمـــع، وتعزيـــز قيـــم المواطنة 
المتســـاوية، وتعميم التسامح والتعاون 

والتراحم.

استمرارية األداء

بـــدوره، قـــال الخبيـــر االقتصـــادي عمار 
عواجـــي إن المـــرأة البحرينيـــة أثبتـــت 
فـــي هـــذه الظـــروف أنهـــا ليـــس الطرف 
األضعـــف فـــي معادلـــة العمـــل واإلنتاج، 
بل واصلت العمل والعطاء في مختلف 

مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص، 
وأضـــاف “لم نســـمع عن نســـاء تراجعن 
عن أداء مسؤولياتهن في العمل بدعوى 
الخوف مـــن فايروس كورونا، بل بقيت 
المـــرأة حاضرة فـــي القطـــاع الحكومي 
والخـــاص تؤدي علمها علـــى أكمل وجه 
تمامـــا كالرجل”. وأشـــار عواجي إلى أن 
هذا يثبت جدوى برامج دعم المرأة في 
القطاع الخـــاص، وقال “تمثـــل األزمات 
فرصـــة الختبـــار جـــدوى برامـــج الدعم 
خاصـــة إذا كانـــت تلـــك األزمـــات غيـــر 
مسبوقة مثل أزمة كورونا الحالية، وقد 
أثبتت المرأة البحرينية كرائدة وســـيدة 
أعمـــال قدرتها على تحمـــل تبعات هذه 
األزمة وإيصال مشروعها إلى بر األمان، 
وها نحن نرى رائدات وسيدات األعمال 
واقتـــدار،  بجـــدارة  مشـــاريعهن  يـــدرن 
ويحرصـــن علـــى االســـتفادة المثلى من 
شـــبكة األمـــان التـــي وفرتهـــا الحكومـــة 
لمؤسســـات القطاع الخاص مثل تأجيل 
سداد القروض ودعم رواتب الموظفين 
البحرينييـــن”. وأضاف “هذا أيضا يدعم 
توجهنـــا نحـــو منـــح المـــرأة البحرينيـــة 
مزيـــدا مـــن االســـتقال االقتصـــادي، لَم 
لذلـــك مـــن أثـــر إيجابـــي عليهـــا وعلـــى 
أسرتها وعلى تحسين قدرتها على إدارة 
ميزانيتها وميزانية األسرة في مختلف 
الظروف، وتدبير نفقات األسرة بحكمة 
ومســـؤولية، فا إفراط وال تفريط، كما 
بجـــزء  البحرينيـــة  األســـر  احتفـــاظ  أن 
مـــن مدخولهـــا كادخـــار مســـتقبلي هـــو 
مســـؤولية المرأة أيضـــا، وذلك من أجل 
اســـتخدام تلك المدخرات في األوقات 
الصعبة، واالبتعاد ما أمكن عن القروض، 
وهـــذا يمثل عامل أمان واســـتقرار مهم 

للمجتمع البحريني ككل”.

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

تعويـل كبيـر على المــرأة في اجتيــاز “أزمة كورونـا”

عهدية أحمد خديجة السيد عمار عواجي صالح الجودر

الوعي المجتمعي.. موطن وُمواطن
Û  تســارعت موجــة األحــداث العالميــة هــذا العام لتكشــف عن

مــدى جاهزيــة دول العالــم نحــو اســتقبال موجــات عارمــة 
أزمــة  نواجــه  محملــة بتحديــات جديــدة.. واليــوم ونحــن 
صحيــة كبيــرة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
يمكننا قياس مدى تحضر األمم من خال الوعي المجتمعي 

انعكاًسا على ما يحدث في البحرين والدول المجاورة..
Û  نبدأ بقياس مدى الوعي الذاتي الذي يعتبر المكون األساس

لتشكيل الوعي المجتمعي..
Û  ففــي كل أزمــة مهمــا تفاقمــت وتقاربــت فإنها قــد تصل إلى

ذروة تأزمها وذلك قبل انحسارها.
Û  ..وفي كل مرحلة منها يتوجب اإللمام التام بحســن إدارتها

ال، بــل التخصصيــة التامــة فــي ذلــك حتــى ال نقــع فــي أزمة 
أخرى وتتعقد األزمات..

Û  لذلــك فــإن اإلدراك الذاتي يظهر من خال الســلوكيات التي
يظهرهــا الفــرد نتيجــة إداركــه لنفســه وللواقــع المحيــط به، 
وتفاعلــه مــع العالم من حوله. وهذا بالطبع يلعب دوًرا كبيًرا 
في التطور االجتماعي. نقيس على ذلك ما يحدث لنا اآلن، 
فــي االســتجابة لكافــة التعليمــات والتوجيهــات االحترازية 

لمواجهة أزمة كورونا وبرغبة وطنية تامة.
Û  ومــن منطلــق هــذا الوعي الذاتــي ودرجته بإمكاننــا التعرف

علــى مــدى جاهزية المجتمع إلدارة األزمــة حيث إن الوعي 
الفردي يتحول إلى سلوك جماعي من خال تبادل المعارف 
والتجارب الفردية التي تظهر في المجتمع وتؤثر فيه إيجاًبا 

أو سلًبا، وبالتالي تساهم في تشكيل الوعي المجتمعي..
Û  وبالنظــر فــي متطلبات الوعي الذاتي فإنها ذلك الجهد الذي

يبذله الشخص بشكل شخصي لتشكل الوعي العام، إضافة 
إلــى الوعي التخصصــي في مجال معين والذي يختلف من 
شــخص آلخر اســتناًدا إلى التخصصية التامة، وهذا كله ما 
يشــكل الوعي المجتمعي الذي يظهر مما يمتزج من معارف 

وسلوكيات وقوانين وأنظمة خاصة بتشكيل الحياة.
Û  بالرجــوع إلــى أزمــة الكورونــا فــي البحريــن فقد بــدا الوعي

المجتمعــي انعكاًســا لــكل ذلــك.. لما يتجســد لنا مــن طريقة 
إدارتهــا وقيادتهــا ســواء مــن خــال الوعــي الحكومــي أو 
القيــادة  قــوة  فــي  ظهــرت  والتــي  الفــردي  أو  المؤسســي 
و  وتعاونهــم  الشــعب  وتكاتــف  الصاحيــات  وتفويــض 
االمتثال للتعليمات الحكومية لمنع تفاقم األزمة.. فتعددت 
المشــاركات والحمــات المجتمعيــة والتطوعية ضمن فريق 
وطنــي تحكمــه ثقافــة مجتمعيــة واحــدة متعــددة الخبرات 
والتخصصــات مدركة تماًما للواقــع والمخاطر المحيطة به، 
تسعى بوعي تام نحو السيطرة التامة للوصول إلى مرحلة 

التاشي لألزمة وتجاوزها.
Û  تلــك هــي، محصات هامة تعكــس التأثيــر االيجابي للوعي

المجتمعي في البحرين، الذي يبعث الراحة والطمأنينة في 
نفــس كل مواطــن ممــن تؤرقــه هــذه األزمة، والــذي يتنامى 
من وجهة نظري بمدى إيمان المواطن بأحقية موطنه عليه.

د. حورية الديري

شخصيات: 
أظهرت وعيا 
وقدرة على 

تحمل المسؤولية
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“البلديات” تدرس آلية تطبيق قرار خفض رسوم “المستأجرين”

وقف إيجارات أمالك بلدية المحرق 3 أشهر

مرر مجلـــس بلدي المحرق مقترًحا 
إيجـــارات  تحصيـــل  وقـــف  بشـــأن 
المحـــات التابعـــة ألمـــاك البلديـــة 
لفترة 3 أشـــهر علـــى األقل أو لحين 

تحسن الظروف.
رئيـــس  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 
“إن  المرباطـــي  غـــازي  المجلـــس 
بهـــا  تمـــر  التـــي  الراهنـــة  الظـــروف 
التجاريـــة  والمحـــات  األســـواق 
مـــن توقف شـــبه كلي عـــن أعمالها، 
الوقـــوف مـــع أصحـــاب  تســـتدعي 
ملكيتهـــا  فـــي  التابعـــة  المحـــات 
للبلدية في ســـوق المحرق وســـوق 
القيصريـــة، إضافـــة إلـــى األكشـــاك 
والمرافـــق االســـتثمارية الموجودة 

بمـــا  والمنتزهـــات،  الحدائـــق  فـــي 
يتواكـــب مـــع قرارات دعـــم القطاع 

التجاري في البحرين”.

األشـــغال  وزيـــر  أطلـــع  ذلـــك،  إلـــى 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلـــف المجلـــس 

علـــى عمـــل الـــوزارة علـــى دراســـة 
جميع الحاالت المقترح اســـتفادتها 
الرســـوم  تخفيـــض  خدمـــة  مـــن 
توصيـــات  علـــى  بنـــاء  البلديـــة، 
المجالـــس البلديـــة ومجلـــس أمانة 

العاصمة خال الفترة السابقة.
وأشـــار إلـــى أنـــه بنـــاء علـــى هـــذه 
بعيـــن  األخـــذ  ســـيتم  الدراســـة، 
بلـــدي  مجلـــس  توصيـــة  االعتبـــار 
قـــرار  تطبيـــق  بشـــأن  المحـــرق 
علـــى  البلديـــة  الرســـوم  تخفيـــض 
المستأجرين البحرينيين منذ اليوم 
األول لتقديـــم الطلـــب بأثـــر رجعي 
منذ صدور القرار، من خال إضافة 

تلك المبالغ في رصيد أصحابها.

ال غيــــــاب
لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
بين  غــيــاب  حــالــة  أي  ــمــحــرق  ال

أعضائه.

تغطية: سيدعلي المحافظة

المجدمي مستلما قطعة الشوكوالته من مسؤول العالقات العامة بالمجلس

مصور مجلس المحرق البلدي حامال قطعة شوكوالته كتب عليها “شكًرا 
لبقائكم في مواقع العمل ألجل الوطن”

تخصيــص عقــار أول مسجــد بجـزر أمـواج

بلدي المحرق يفتح النار على “جشع التجار”

ــات الـــخـــطـــرة ــ ــوان ــ ــي ــ ــح ــ ــل ــ ــازة األفــــــــــــراد ل ــ ــ ــي ــ ــ ــع ح ــ ــن ــ م

ــة ــظ ــاف ــح ــم ــال ــة ب ــامـ ــعـ ــق الـ ــ ــراف ــ ــم ــ ــي ال ــ مـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات ف

وافق مجلـــس بلدي المحرق علـــى طلب بتغيير 
تصنيـــف أحد العقـــارات الســـكنية بجـــزر أمواج 
إلى أرض للخدمات العامة؛ بهدف إقامة مسجد 

يخدم القاطنين في جزر أمواج.
البلـــدي صالـــح بوهـــزاع  ولفـــت مقـــدم الطلـــب 
إلـــى وجـــود متبـــرع عبر عـــن اســـتعداده التكفل 
بمصاريـــف إقامة المســـجد، بعـــد الحصول على 
موافقـــة إدارة جـــزر أمـــواج واألوقاف الســـنية، 

إضافة إلى الجيران المحيطين بالعقار.
وأشـــار بوهـــزاع إلـــى أن أهالـــي الجـــزر ال زالـــوا 
يفتقرون لمســـجد واحد منـــذ افتتاحها، ما يدفع 
ببعضهـــم للخروج إلى المناطـــق المجاورة ألداء 

الصاة.
وذكـــر أن جـــزر أمـــواج أصبحـــت اليـــوم تشـــهد 
ارتفاًعـــا في أعداد ســـكانها ومرتاديهـــا، كما أنها 
تمثل أحد الوجهات السياحية البارزة في مملكة 
البحريـــن، وهو ما يدعو إلى بناء المســـجد الذي 

يعكس هوية البحرين اإلسامية.

وكان النائـــب خالـــد بوعنق قد بعث برســـالة إلى 
إدارة جزر أمواج لطلب الحصول على الموافقة 
على بناء المسجد، إذ رحب نائب رئيس مجلس 

إدارة شـــركة أمـــواج جميـــل المتـــروك بالطلـــب، 
وأكـــد أنـــه ســـيبذل مـــا فـــي وســـعه مـــع الجهات 
العقـــار  تصنيـــف  لتغييـــر  المختصـــة  الرســـمية 
المذكـــور إلى أرض مخصصـــة للخدمات العامة؛ 
لتسهيل الحصول على التراخيص الازمة لبناء 

المسجد.
إلـــى ذلـــك، رفـــع المجلـــس مرئياتـــه إلـــى لجنـــة 
المرافـــق العامة البرلمانية بشـــأن مقترح بقانون 

بشأن حيازة الحيوانات الخطرة.
وأكـــد المجلـــس علـــى حظـــر امتـــاك الحيوانات 
الخطرة على األفراد بشكل كامل، أًيا كان غرض 
امتاكهـــا، وأن تقتصـــر حيـــازة هـــذه الحيوانات 
المتخصصـــة،  والمؤسســـات  الهيئـــات  علـــى 
كحدائـــق الحيوانـــات والمنتزهـــات التي تعرض 
الحيوانات ومهرجانات الســـيرك االســـتعراضية، 
والمراكز البحثية العلمية، والمحميات الطبيعية 
والمنشـــآت العســـكرية وغيرهـــا، وفـــق ضوابـــط 

وشروط محددة.

دعـــا مجلس بلدي المحرق إلى العمل على 
اتخـــاذ اإلجـــراءات والترتيبـــات الصحيـــة 
والمياديـــن  الطـــرق  لتعقيـــم  الازمـــة؛ 
الظـــروف  مـــع  العامـــة، تزامًنـــا  والمرافـــق 
االستثنائية التي تمر بها المملكة، وحفاًظا 
علـــى ســـامة مســـتخدمي ومرتـــادي هذه 
رئيـــس  انتقـــد  جهتـــه،  ومـــن  المرافـــق. 
المجلـــس غـــازي المرباطـــي تقاعس بعض 
رجـــال األعمال عن القيـــام بدور اجتماعي 
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة، ولـــو بالتبرع 
والمياديـــن  المرافـــق  تعقيـــم  بســـيارات 

والطرقات العامة.
التجـــار  محاســـبة  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
مـــن  ضبطهـــم  تـــم  الذيـــن  “الجشـــعين” 
قبـــل مفتشـــي وزارة التجـــارة والصناعـــة 

والســـلع  البضائـــع  يحتكـــرون  والســـياحة 
الرئيســـة، ما ســـاهم فـــي ارتفاع األســـعار، 

واتخاذ إجراءات صارمة حيالهم.
المواقـــف  بعـــض  المرباطـــي  واســـتذكر 

المشـــرفة للتجـــار الســـابقين فـــي أوقـــات 
األزمـــات التـــي مرت بهـــا المملكـــة، مؤكًدا 
علـــى ضـــرورة أن يكـــون لرجـــال األعمـــال 
الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الفعالـــة  مســـاهماتهم 

الحرجة.
وتحـــدث البلـــدي عبدالعزيـــز الكعبـــي عن 
تجربتـــه مـــع أبنـــاء دائرتـــه مـــن أصحـــاب 
طلبـــه  مـــع  يتجاوبـــوا  لـــم  إذ  األعمـــال، 
للمســـاهمة في دعم حملـــة تعقيم لمنطقة 
الحد ســـوى جهـــة خيرية، مـــع ان المنطقة 

على حد قوله “بتنبط من التجار”.
إلـــى ذلـــك، رفـــع المجلـــس مقترًحـــا بمنـــع 
التجمعـــات في الحدائـــق والمرافق العامة 
والسواحل الخاصة والعامة في محافظة 
المحـــرق. ويهدف هذا المقتـــرح إلى الحد 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
المواطنيـــن  ســـامة جميـــع  لضمـــان  19(؛ 
والمقيمين، تكميًا لإلجراءات االحترازية 

التي تنفذها الدولة.

صالح بوهزاع

لنقابـــات  الحـــر  االتحـــاد  رئيـــس  اســـتنكر 
عمـــال البحريـــن يعقـــوب يوســـف التعامل 
تجـــاه  القطريـــة  للســـلطات  الامســـؤول 
المواطنين البحرينيين العائدين من إيران 
وتدخلهـــا بشـــكل غيـــر الئـــق في الشـــؤون 
ومحاولـــة  البحريـــن  لمملكـــة  الداخليـــة 
اســـتغالها الموقـــف إلثـــارة االنقســـام في 

الشارع البحريني.
الســـلطات  الحـــر  االتحـــاد  رئيـــس  ودعـــا 
القطرية إلى االلتفات إلى شـــأنها الداخلي 
وحمايـــة العمـــال العامليـــن بهـــا وإعطائهم 
الرعايـــة الصحية المطلوبـــة خصوصا في 

ظل الزيـــادة الكبيرة فـــي اإلصابات بينهم 
بفيروس كورونا.

اإلضرابـــات  إن  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
واالحتجاجـــات العماليـــة وحـــاالت الوفاة 
القطريـــة  الحكومـــة  وتقصيـــر  الحاصلـــة 
المســـتمر في حقوق العمال األجانب على 
أراضيها، كشفت الوجه الحقيقي والقبيح 
للنظـــام القطـــري الـــذي يحـــاول اســـتغال 
قضيـــة البحرينييـــن العائديـــن مـــن إيران؛ 
للتعتيم على ما تشهد العمالة األجنبية من 
انتهاكات لحقوقهم وإنسانيتهم تصل لحد 

الجرائم الجماعية.
الحقـــوق  توفيـــر  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 

األساســـية للعمـــال في دولة قطـــر بتوفير 
لهـــم وااللتـــزام بالمعاييـــر  الـــازم  العـــاج 
منطقـــة  خصوصـــا  العمـــل  فـــي  الدوليـــة 
القطريـــة  الحكومـــة  وطالـــب  الخليـــج، 
باتخـــاذ إجراءات حقيقيـــة لحماية هؤالء 
العمال من خطر اإلصابة بفيروس كورونا 
COVID-19 واألمـــراض األخـــرى، وعـــدم 
التاعـــب بمصائر مـــن ال نصير لهم إال هللا، 
مؤكـــدا أن ما يحـــدث للعمالة األجنبية في 
قطـــر يبعدهـــا تماما عـــن تطبيق الشـــريعة 
اإلســـامية الســـمحاء، التـــي حضـــت على 
حمايـــة األجير وعدم اســـتغاله، ونوه بما 
أكدتـــه تقاريـــر دوليـــة بشـــأن ســـجل قطر 

في المجـــال الحقوقي، والتي أكدت أنه ال 
يزال مدعاة للقلق، خصوصا مع محاوالت 
الدوحـــة تكذيـــب مـــا يحـــدث علـــى أرض 
الواقـــع، وإظهار صـــورة غيـــر حقيقية عن 

مأساة العاملين في منشآتها.
وأضاف رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال 
البحريـــن إن العالـــم كلـــه وفـــي مقدمتهـــم 
منظمـــة الصحة العالمية شـــهد على كفاءة 
ولـــي  ســـمو  برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة 
العهـــد فـــي إدارة أزمـــة فيـــروس كورونـــا 
ومـــدى الحـــرص علـــى حمايـــة المواطنين 
وفـــق  ســـواء،  حـــد  علـــى  والمقيميـــن 
لحفـــظ  الازمـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

صحة وسامة الجميع.
وأكـــد االتحـــاد الحر أن الشـــعب البحريني 
خصوصـــا جمـــوع العمـــال يلتفـــون حـــول 
القيـــادة الحكيمة ممثلة فـــي جالة عاهل 
وســـمو  الـــوزراء،  رئيـــس  وســـمو  البـــاد، 

ولـــي العهد النائـــب األول لرئيـــس الوزراء 
ويدعمون جميع قراراتهم وتوجيهاتهم.

ودعـــا االتحـــاد الحـــر الشـــعب البحرينـــي 
الكريـــم إلـــى مزيد مـــن التمســـك بالوحدة 
المغرضـــة  الشـــائعات  ودحـــض  الوطنيـــة 
وااللتـــزام بتوجيهـــات اللجنة التنســـيقية؛ 
من أجل أن تتجـــاوز مملكتنا الغالية خطر 

هذا الوباء الذي اجتاح العالم .

“الحر”: قطر تحاول إثارة االنقسام في الشارع البحريني

غازي المرباطي

المنامة - االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

الكعبي والمناعي

يعقوب يوسف محمد

مــــّرر مــجــلــس بــلــدي الــمــحــرق 
بالفصل  فيه  يسمح  مقترًحا 
اإلداري لبيوت اإلسكان الصادر 
بالتقسيم  بحقها حكم قضائي 

في حاالت الطاق.
غــازي  المجلس  رئــيــس  ــال  وقـ
يقوم  المقترح  إن  الــمــربــاطــي 
ــاح بـــفـــتـــح بـــاب  ــمــ ــســ ــ عـــلـــى ال
إضافي للمنزل ليكون لكل من 
بشكل  منفصل  باب  الطليقين 
مــؤقــت لــحــيــن تــمــلــك الــمــنــزل 

وإصدار وثيقة ملكية البيت.
المقترح  ــذا  هـ أن  ــى  إلـ ولــفــت 
ــي لـــمـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــاكـــل  ــ ــأت ــ ي
بين  الــتــي تحصل  والــنــزاعــات 
الطليقين بسبب وجود مدخل 

واحد مشترك للطرفين.

مالءمة بيوت اإلسكان لحاالت الطالق

منع التجمعات في 
المرافق العامة 

بالمحافظة

دعا للمزيد من 
الوحدة الوطنية 

ودحض الشائعات 
المغرضة



بـــدأت المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة األولى 
النظر بقضية غسيل أموال بلغت أكثر من 
450 ألف دينار، تضم رجل أعمال - منتج 
تلفزيونـــي - وصاحـــب لشـــركة العالقـــات 
والمـــدان   - الثانيـــة  المتهمـــة   - العامـــة 
فـــي العـــام 2017 بقضيـــة تبديـــد أمـــوال 
كان اختلســـها واســـتولى عليهـــا بدعـــوى 
اســـتثمارها، إذ أبلـــغ ضـــده بهـــذه الواقعة 
الجديـــدة المجنـــي عليـــه، والذي قـــرر أن 
المتهـــم األول اســـتولى منـــه علـــى مبلـــغ 
مليون و300 ألف دينار، وقررت المحكمة 
تأجيـــل القضيـــة حتـــى جلســـة 6 أبريـــل 
المقبـــل؛ لجلب المتهم األول من محبســـه 
مـــع األمـــر باســـتمرار حبســـه والتصريـــح 
للدفاع عن المتهمين بنسخة من األوراق.
وكانـــت النيابـــة العامة وجهـــت للمتهمين 
أنهمـــا في غضون الفترة مـــن العام 2014 

وحتى 2017، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهـــم األول: ارتكب جريمة غســـل 
األمـــوال المتحصلة بطريق غير مشـــروع 
علـــى نحـــو مـــن شـــأن إظهـــار مشـــروعية 
مصدرهـــا، وكان ذلك بأن قـــام باالحتفاظ 
بمبلغ وقدره 450 ألفا و570 دينارا، والذي 
يمثـــل عائد جريمـــة االختـــالس والتبديد 
وجمع األموال بقصد استثمارها من دون 
ترخيص وتقديـــم خدمات مصرفية دون 
ترخيـــص وبمزاولـــة نشـــاط تجـــاري دون 
ترخيص التي ارتكبهـــا محل قضية صدر 
فيهـــا حكـــم بالعـــام 2017، وإجـــراء عـــدد 
مـــن العمليـــات تحويـــل وشـــراء وســـحب 
علـــى تلك األموال؛ بغـــرض إخفاء طبيعة 

الجريمة التي ارتكبها.
ثانيـــا: المتهمـــة الثانيـــة: حـــال كونهـــا من 
األشـــخاص االعتبارييـــن وغيـــر مرخـــص 
لها بمباشرة النشـــاط االستثماري ارتكبت 
بواســـطتها جريمـــة غســـل األمـــوال محل 

الوصـــف بالبنـــد الســـابق بالمبلـــغ المذكور 
سلفا.

وتتمثـــل التفاصيـــل فيما شـــهد بـــه مالزم 
بـــوزارة  الماليـــة  التحريـــات  بـــإدارة  أول 
قـــرار  علـــى  وبنـــاء  أنـــه  مـــن  الداخليـــة 
صـــادر مـــن النيابة العامة بشـــأن الكشـــف 
والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات 
خاصـــة بالمتهـــم األول، ومن خـــالل جمع 
المعلومـــات وتتبع حركة أمواله، فقد ثبت 
إجراء إحدى المعامالت التي تمت لصالح 
المتهـــم األول من جانب الشـــاهد الثاني - 

المجنـــي عليه - حيث قـــام بتحويل مبلغ 
450 ألفا و570 دينارا تم تحويلها مباشرة 
إلى الحســـابات المصرفيـــة التابعة للمتهم 
بداخـــل مملكـــة البحريـــن وقـــد ثبـــت من 
خـــالل التحليـــل المالـــي بنتيجة الكشـــف 
علـــى تلك المعامـــالت أن عدد التحويالت 
الشـــخصية  حســـاباته  إلـــى  تمـــت  التـــي 
وعددهـــا 7 عمليات بمبلـــغ إجمالي وقدره 
المبلـــغ المذكـــور أعاله لحســـابين في أحد 
البنـــوك تابعيـــن لشـــركة العالقـــات العامة 
المسجلة باسم المتهم األول من حسابات 

تعود للمجني عليه وشركته، وذلك حسب 
الثابت في التحليل المالي.

وأضاف أنه ثبت بأن المتهم قد صدر عليه 
حكـــم جنائي يقضي أن تلك األموال التي 
تـــم تحويلهـــا من حســـاب الشـــاهد الثاني 
إلى حســـاب المتهم تحصـــل عليها األخير 
نتيجة جرائم جنائية وفق الثابت بالحكم 

الجنائي الصادر ضده بالعام 2017.
وقـــد أجـــرى المتهـــم عمليات ماليـــة على 
تلك األموال المختلسة، تتمثل في قيامه 
بصـــرف مبلـــغ 13,500 دينار لدفـــع فوائد 

في أحد البنـــوك، كما قام بصرف مبلغ 90 
ألف دينار في صـــورة تحويل داخلي إلى 
حسابه بالجنيه اإلسترليني في سويسرا، 
ودفـــع مبلـــغ 135 ألف دينـــار بحريني في 
صورة شـــيك لشراء ســـيارة من نوع رولز 
رايـــس، ومن ثـــم بيعها ألحد األشـــخاص، 
كما قام بتحويل بنكي بمبلغ 35 ألف دينار 
إلى حسابه في بنك آخر ومنها حول مبلغ 
34,980 دينار إلى حســـاب ابنته في ذات 
البنـــك، وأخيـــرا قيامـــه بتحويـــل داخلـــي 
بمبلـــغ وقـــدره 27 ألـــف دينار إلى حســـابه 

بالجنيه اإلســـترليني في سويسرا، وعليه 
فإن تلـــك العمليات الخمس بلغ مجموعها 

350 ألف دينار بحريني.
وأوضح الضابط أن تحرياته لم تتمكن من 
رصد باقـــي العمليات التي أجراها المتهم؛ 
وذلك بسبب تدوير تلك المبالغ بين أمواله 

الموجودة في حساباته البنكية.
وذكـــر المجني عليه خـــالل التحقيق معه 
أن المتهـــم أوهمـــه بأنه سيســـتثمر أمواله 
لصالحـــه، وبنـــاء علـــى ذلك قـــام بتحويل 
مبلـــغ تجـــاوز المليـــون و300 ألـــف دينـــار 
لحسابات خاصة بالمتهم ولحساب شركة 
المتهم فـــي البحرين يقدر بمبلغ 450 ألف 
دينار، وجزء منه لحســـاب شركات خارج 
البحريـــن، وقـــد قـــام المتهـــم باالســـتيالء 

على تلك األموال.
وأقـــر المتهـــم بتحقيقـــات النيابـــة العامـــة 
أنه تحصل على تلك األموال من الشـــاهد 
الثاني مقابل أســـهم يمتلكها هو، وقد قام 
ببيعهـــا للمجني عليه الحقا، إال أن ذلك لم 
تثبـــت صحته بناء على حكم مدني صدر 

في العام 2018.
وثبت بالتحليل المالي لحسابات المجني 
عليه مـــن نتائج العمليات المالية المحولة 
من حســـاباته إلى حســـاب المتهمين، أنها 
ذات المبالـــغ موضـــوع الجرائـــم األصليـــة 

المبينة الوصف أعاله.
الجنائـــي  االســـتعالم  بكشـــف  ثبـــت  كمـــا 
أن المتهـــم ســـبق اتهامـــه والحكـــم عليـــه 
بجرائم أصلية مماثلة، إذ صدر عليه حكم 
بالحبس لمـــدة 3 ســـنوات وبتغريمه مبلغ 
50 ألـــف دينـــار في العـــام 2017؛ الرتكابه 
جرائـــم اختـــالس وتبديـــد وجمـــع أمـــوال 
ترخيـــص،  دون  مـــن  اســـتثمارها  بقصـــد 
دون  مـــن  مصرفيـــة  خدمـــات  وتقديـــم 
ترخيص، ومزاولة نشاط تجاري من دون 

ترخيص.

بدء محاكمة منتج تلفزيوني بقضية غسيل أموال بلغت 450 ألف دينار
لــلــخــارج حـــولـــه  ــره  ــ ــث ــ أك ألـــــف  و300  ــون  ــيـ ــلـ مـ ــه  ــت ــي ــح ض ــن  ــ م ــلـــس  ــتـ اخـ

المتهم أوهم المجني
عليه باستثمار أمواله

ُحكم عليه في 2017 بالحبس
3 سنوات وغرامة 50 ألف دينار

ضابط التحري: لم أتمكن
من رصد جميع المبالغ

بعد انتهاء محكوميته
حققت «النيابة» معه

بتهمة غسيل األموال

اختلس منه مليونا
و300 ألف دينار

إسمـاعيـــل السقـــايعبــــاس إبـــراهيـــم

تبيـــن الحقا أنه أجـــرى عمليات 
عدة على جزء من ذلك المبلغ

اتضـــــح أن تلـــك العمليــــــــات 
هدفها إخفاء مصدر النقود

تـــم  المبلـــغ  مـــن  كبيـــر  جـــزء 
تحويله خارج البالد

اشتــــــــــرى «رولـــــــــز رايــــــــس»
بـ135 ألف دينار وباعها الحقا
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عباس إبراهيم

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أيـــدت 
رئيـــس  معاقبـــة  األولـــى  الجنائيـــة 
مجموعة المهندسين بإدارة المشاريع 
في وزارة األشـــغال، بالســـجن لمدة 5 
ســـنين واألمـــر بتغريمـــه 2000 دينار؛ 
وذلك إلدانته بطلب رشـــوة من مديرة 
المشـــاريع بإحدى شـــركات المقاوالت 
واســـتلمها  الـــوزارة،  مـــع  المتعاقـــدة 
أثنـــاء تواجـــده برفقتهـــا فـــي “كوفـــي 
شـــوب” معروف، مدعيا أنها “إكرامية” 
اتفاقيـــة  تمريـــر  أجـــل  مـــن  لجهـــوده 
مصابيح مخالفة وليست بالمواصفات 
المطلوبة من قبلهم وفق العقد المبرم 
مـــع المديرة العامـــة للشـــركة، فأبلغت 
برفقة مديرة المشاريع بالشركة ضده 

لدى إدارة مكافحة الفساد.
وكان قـــد صـــرح رئيـــس النيابة أحمد 

القرشـــي ســـابقا أن المحكمـــة الكبرى 
 )...( حكمهـــا  أصـــدرت  قـــد  الجنائيـــة 
بمعاقبـــة متهـــم بالســـجن 5 ســـنوات 
وتغريمـــه ألفـــي دينار عما نســـب إليه 

من تهمة طلب الرشوة.
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة مـــن تلقـــي 
النيابة العامة بالغا من إدارة مكافحة 
جرائم الفســـاد عن قيام أحد موظفي 
وزارة األشـــغال والمختص باإلشراف 
الخاصـــة  الكهربائيـــة  األعمـــال  علـــى 
الـــوزارة  تتوالهـــا  التـــي  بالمشـــاريع 
بطلب مبلغ مالي من إحدى الشركات 
المتعاقدة مع جهة عمله مقابل سعيه 
إلى إقناع المعنيين في الوزارة بقبول 
األعمال المنجزة من قبل تلك الشركة 
رغم مخالفتهـــا للمواصفات المطلوبة 

من قبل الوزارة والمتعاقد عليه.
حيـــث ثبت بتحقيقـــات النيابة العامة 

أن الموظـــف المذكـــور قـــد طلب مبلغ 
ألفي دينار من مديرة إحدى الشركات 
الخاصـــة التـــي ترتبط مـــع جهة عمله 
إلـــى  الســـعي  مقابـــل  مقاولـــة  بعقـــد 
استصدار قرار من جهة عمله يتضمن 
قبـــول تلـــك األعمـــال رغـــم مخالفتها 
للمواصفات المتعاقد عليها واالكتفاء 
بصـــورة  اســـتبدالها  دون  بتعديلهـــا 

كلية..
ومواجهتـــه  المتهـــم  وباســـتجواب 
بأدلـــة الدعوى من رســـائل واتصاالت 
وتســـجيالت خاصة بواقعة استالمه 
مبلغ الرشوة وأقوال الشهود، أقر بأن 
مبلغ الرشوة الذي طلبه كان من قبيل 
الهدايا مقابل سعيه لتحقيق مصلحة 

الشركة المتعاقدة مع جهة عمله.
األمر الـــذي انتهت إليـــه المحكمة في 

إصدار حكمها المتقدم.

ديــنــار ــفــي  أل “اإلكـــرامـــيـــة”  طــالــب  غــرمــت  المحكمة 
تأييد سجن موظف “األشغال” المرتشي 5 سنين

“االستئناف” تلغي براءة موظف وتقضي بحبسه عاًما
ألغت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولـــى حكمـــا يقضـــي ببـــراءة موظـــف 
فـــي وزارة الصحـــة، ممـــا نســـب إليه من 
اتهـــام باختـــالس مبلـــغ يتجـــاوز 27 ألف 
دينار على مدار ســـنتين، وقضت مجددا 
الموظـــف  بمعاقبـــة  اآلراء  وبإجمـــاع 
المســـتأنف ضده من قبـــل النيابة العامة، 
بالحبـــس لمـــدة ســـنة واحـــدة وبتغريمه 

مبلغ 27415 ديناًرا.
واكتفت المحكمة بالعقوبة سالفة البيان 
نظـــرا إلى قيام المســـتأنف ضده بســـداد 
المبلغ المختلس، مؤكدة على أنها أخذته 
بقســـط من الرأفة بما تخولهـــا المادة 72 

من قانون العقوبات.
وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف 
القضيـــة إلـــى أن إدارة مكافحـــة الفســـاد 
كانت قد تلقـــت بالغا من وزارة الصحة، 

اإلجـــراءات  باتخـــاذ  مطالبـــة  تضمـــن 
القانونية تجاه منســـق مواعيد سجالت 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي  يعمـــل  صحيـــة 
الطبـــي، بعدمـــا ادعت الوزارة اختالســـه 
ألـــف دينـــار، والتـــي   27 لمبلـــغ يتجـــاوز 
يتحصـــل عليها مـــن المراجعين األجانب 
للمستشـــفى كرســـوم األجانـــب لطـــوارئ 
المستشـــفى، إذ أنـــه كان يســـلم الـــوزارة 
أميـــن  إلـــى  المبالـــغ  اســـتالم  إيصـــاالت 
الصندوق دون تســـليم المبالغ المحصلة؛ 
وذلـــك منـــذ العـــام 2016 وحتـــى إحالته 
للتحقيق، واعتـــرف للجنة التحقيق بأنه 
يحتفـــظ بالمبلـــغ في منزلـــه وبالفعل قام 

بتسديده.
وبينـــت األوراق أن الموظـــف يعمـــل في 
المستشـــفى مسؤوال عن رسوم استقبال 
الطوارئ لألجانب، وأنه قبل العام 2016 

كان نظام الدفع يتم يدويا، حيث يستلم 
المتهـــم المبالغ وبحوزتـــه دفتر إيصاالت 
يقـــوم بتســـليمه آخـــر اليـــوم إلـــى أميـــن 

الصندوق مع المبالغ التي حصلها.
لكـــن وبعـــد تشـــغيل النظـــام اإللكتروني 
وإلغـــاء النظام اليـــدوي القديـــم كان من 
المفتـــرض أن يقـــوم الموظـــف بالدخول 
إلـــى حســـابه عـــن طريـــق اســـمه ورقـــم 
ســـري خاص به ويقوم بتســـجيل أسماء 
المتردديـــن علـــى المستشـــفى ويتحصل 
تســـليمها  مقابـــل  األمـــوال  علـــى  منهـــم 
ألمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء 
المرضـــى، علـــى أن تتولـــى شـــركة لنقـــل 
األمـــوال نقل تلـــك المبالغ إلى حســـابات 

الوزارة البنكية.
وأفـــادت الـــوزارة فـــي بالغها أنـــه ونظرا 
تلـــك  علـــى  الرقابـــة  عمليـــة  لصعوبـــة 

العمليـــة حيث يعمل أمناء الصندوق في 
أقســـام أخرى بعيدة عن أماكن منســـقي 
المواعيد، فكان المتهم يقوم باالستيالء 
علـــى هذه األمـــوال وينقلها معـــه لمنزله، 
حتى تم اكتشـــافه من قبل موظف آخر، 
والـــذي علـــم بـــأن المتهـــم ومنـــذ تطبيق 
النظـــام االلكترونـــي الجديـــد فـــي العـــام 
كشـــوفات  بتســـليمهم  يقـــم  لـــم   2016
المرضى األجانب وال األموال المتحصلة 

منهم.
وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم بمعرفـــة النيابة 
العامـــة أنكـــر مـــا نســـب إليـــه مـــن تهمـــة 
االختالس، وبين بأنـــه يعمل في الوزارة 
منـــذ العـــام 1988، وتـــم نقلـــه فـــي العام 
2003 إلـــى قســـم إدخـــال المرضـــى فـــي 
طـــوارئ الســـلمانية علـــى غيـــر موافقته، 
وكان فـــي الســـابق يقـــوم بأخـــذ دفاتـــر 

األرصـــدة مـــن زمالئـــه ولـــم يكـــن يذهب 
إلى قســـم المحاسبة إطالقا نظرا لرفضه 
التعامل معهـــم، إذ كان يحتفظ باألموال 
فـــي الدرج الخاص بمكتبـــه حتى يطلبها 
أحـــد المســـؤولين فيقـــوم بتســـليمها لهم 
برفقـــة الدفاتـــر التـــي تثبت ذلـــك، مبررا 
ذلك التصرف بأنه لو اعتاد التوجه لقسم 
الماليـــة بالوزارة فســـيعتقد المســـؤولين 

بأنه تقبل العمل الموكل إليه.
وتابع، أنه بعد تطبيق النظام اإللكتروني 
ظل على نفس الحال، إذ يستلم الرسوم 
من المترددين على الطوارئ حتى وصل 
المبلغ بحوزته إلى أكثر من 27 ألف دينار، 
وألنه يخاف عليهم من الســـرقة فقد قام 
بنقلهـــم لمنزله خوفا من ســـرقتهم، مبررا 
بأنـــه كان ينتظر أميـــن الصندوق يحضر 

إليه ليتسلم منه تلك األموال.

وعندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل 
الـــوزارة معـــه، اعتـــرف لهم بـــأن األموال 
المتحصلة موجودة بحوزته في المنزل، 
وأنـــه بالفعل ســـلمهم إياها على دفعتين؛ 
وذلك حتى تكون عملية الحســـاب سهلة 
بالنسبة للموظف الذي سيعاين العمليات 
الخاصـــة بـــه، مؤكـــدا على عـــدم تصرفه 
فـــي أي من تلـــك المبالغ خالل الســـنوات 

الماضية.
فأمرت النيابـــة العامة بإحالته للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنه في غضون يوليو 2016 
وحتـــى أبريل 2018، وحال كونه موظفا 
عاما -منســـق مواعيد ســـجالت صحية- 
اختلـــس أمـــواال عامـــة وهي مبلـــغ نقدي 
قـــدر بــــ 27415 دينارا وجد فـــي حيازته 
بســـبب وظيفته كونـــه مأمـــور تحصيل، 

وهو ما لم يثبت لدى عدالة المحكمة.

محرر الشؤون المحلية

تســـلمت المحكمة الكبرى الجنائية األولـــى التقرير الطبي 
النفسي النهائي الخاص بالشاب المتهم بالشروع في قتل 
جاره بمنطقة قاللي، إذ عمد إلى طعنه بسكين نظرا لوجود 
خالفـــات بينهمـــا حـــول مواقـــف الســـيارات بجـــوار منزل 
كل منهمـــا، واتضـــح من خالل التقرير أن المتهم مســـؤول 

مسؤولية تامة عن تصرفاته وقت وقوع الجريمة.
وقـــررت المحكمـــة تأجيـــل القضيـــة حتى جلســـة 6 أبريل 

القادم؛ وذلك لتقديم المرافعة الختامية بالقضية.
وكان مركز شـــرطة ســـماهيج قد تلقـــى بالغا حول وجود 
شـــخص فـــي أواخـــر األربعينـــات مـــن عمـــره ملقـــى علـــى 
األرض بمنطقـــة قاللـــي، وتوجـــد به عدة طعنـــات وملطخ 
بالدمـــاء، وعلى الفور انتقلت دورية شـــرطة وتم نقله إلى 
المستشفى، وتبين أن المتهم العشريني هو من قام بطعنه 
بســـكين صغيرة كانـــت بحوزته، فتوجهت دورية شـــرطة 
لمنزله وتم القبض عليه، وتبين بفحصه أن في يده إصابة 
وآثار دماء على مالبســـه، فتم نقله هو اآلخر للمستشـــفى 

ليتلقى العالج الالزم.

وأســـفرت التحريـــات التي أجرتها الشـــرطة عن أن المتهم 
كان قـــد بّيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمة القتل 
المتعمـــد قاصدا إزهـــاق روح المجني عليـــه، حيث تمثلت 
أفعاله في أنه كان يمشـــي في الشـــارع الذي شهد الواقعة 
ذهابـــا وإيابـــا مترصدا المجني عليه، ومـــا إن رصده حتى 
باغتـــه بعدة طعنات أدت إلى ســـقوط المجنـــي عليه على 
األرض وانكســـرت الســـكين، ولم يتوقـــف المتهم وواصل 
الطعن ولكن انكسار النصل من السكين منع وقوع جريمة 

القتل.

ــريـــل أبـ  6 جــلــســة  ــتـــى  حـ الـــقـــضـــيـــة  ــيـــل  ــأجـ تـ
المتهم بالشروع بقتل جاره مسؤول عن تصرفاته

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - المصرف المركزي

 ISIN(  1802 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  أنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
BH0001361334( مـــن أذونـــات الخزانة الحكومية األســـبوعية، التـــي يصدرها مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًمـــا، تبدأ فــــي 1 أبريل 2020 وتنتهي في 1 يوليـــو 2020، كما بلغ 
معدل سعر الفائدة هذه األذونات 2.21 % مقارنة بسعر الفائدة 2.60 % لإلصدار السابق 
بتاريـــخ 25 مـــارس 2020. وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 99.445 % وتم قبول أقل ســـعر 
للمشـــاركة بواقـــع 99.347 %، علًمـــا أنـــه قـــد تمت تغطية اإلصـــدار بنســـبة 100 %. وبلغ 

الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

دبي - رويترز المنامة - الصناعة والتجارة

قالـــت وكالـــة أنبـــاء اإلمـــارات )وام( الرســـمية أمـــس االثنين، إن 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيـــان، وقع 
قانونـــا بشـــأن تنظيـــم المخـــزون اإلســـتراتيجي للمـــواد الغذائية 
فـــي الدولة في حال حصول أزمـــات وطوارئ وكوارث، في ظل 
تنامـــي المخاوف عالميا بشـــأن إمدادات الغذاء؛ بســـبب جائحة 

فيروس كورونا.
وتعتمـــد اإلمـــارات على الواردات في ثمانين إلى تســـعين بالمئة 

تقريبا من احتياجاتها الغذائية.
وُيطبق القانون الجديدة الذي وافق عليه الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان على التجـــار والمزودين ويحـــدد دور وزارة االقتصاد 

في العملية.
وقالت “وام”: إن دور الوزارة يشمل اقتراح السياسات والخطط 
المتعلقة بالمخزون االســـتراتيجي للســـلع الغذائية بالتنسيق مع 

الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد.
وقالت وزارة االقتصاد اإلماراتية في وقت سابق أمس  االثنين، 
إنهـــا رفعـــت واردات البصل بواقـــع 150 ألف كيلوجـــرام وصلت 
في 29 مارس، وإن هناك المزيد من الشـــحنات قادمة في األيام 

المقبلة بعد أن الحظت ارتفاع األسعار.

وتصاعدت المخاوف العالمية بشـــأن األمن الغذائي في األسابيع 
الماضية، إذ تدرس بعض الحكومات تقييد تدفق السلع الغذائية 
األساســـية مع اتجـــاه العالم علـــى نحو متزايد صـــوب إجراءات 
عزل عام لمواجهة فيروس كورونا. وشـــهدت جميع الدول التي 
أصيبـــت بالفيـــروس تقريبـــا عمليات شـــراء مذعـــورة للمنتجات 

االستهالكية والسلع األساسية مثل األرز والدقيق.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
برئيـــس  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بغرفة تجارة 
األميـــن؛  خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
الستعراض آخر مستجدات األسواق 
المحليـــة فـــي البحريـــن فيمـــا يخص 
الرئيســـة  الغذائيـــة  الســـلع  توافـــر 

ومراقبة أسعارها.
الوزيـــر  أشـــاد  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
بالجهود التي تقـــوم بها غرفة تجارة 
برئيـــس  ممثلـــة  البحريـــن  وصناعـــة 
لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بغرفة تجارة 
وصناعة البحريـــن خالد األمين أثناء 
هذه الفتـــرة االســـتثنائية، وبالتعاون 
مـــع إدارة التفتيـــش بالـــوزارة للعمـــل 
علـــى التعـــرف علـــى حركـــة العـــرض 
والطلـــب فـــي الســـوق ومـــدى توافـــر 
السلع الغذائية، خصوصا الخضروات 

والفواكـــه وبأســـعار معقولـــة، مطمئنا 
الجمهور الكريم بتوافر كميات كافية 
مـــن هـــذه الســـلع لتغطـــي احتياجات 
والمســـتهلكين  المحليـــة  الســـوق 

بالكامل.
ومن جانبه، أشاد األمين باإلجراءات 
والقـــرارات التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
متمثلـــة بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة للحيلولـــة مـــن تداعيـــات 

هذه األزمة، مؤكدا انه والوزارة على 
حد ســـواء على اطالع يومي لحركة 
األســـواق وتوافر كميات الخضروات 
بأســـعار معقولـــة، مضيفـــا  والفواكـــه 
أن تدفـــق الســـلع في األيـــام األخيرة، 
إضافة للشحنات القادمة في الطريق 
يســـهم  ســـوف  المقبلـــة  األيـــام  فـــي 
فـــي توفيـــر الســـلع وتراجع األســـعار 

لمستواها المعتاد.

ــول أزمــــــات وطـــــــوارئ وكـــــوارث ــصـ فـــي حــــال حـ طمأنــا الجمهور بوجــود كميات كافية تغطــي االحتياجات
اإلمارات تتبنى قانونا ينظم المخزون االستراتيجي لألغذية الزياني واألمين يستعرضان توافر السلع الغذائية

“بنك األسرة” يطفئ خسائر بقيمة 2.8 مليون دينار
يــخـــفــــــــــض رأس مــــــالــــــــه إلـــــى مــلـيـــــونـــــي ديــنـــــــار

أطفأ بنك األســرة والمملوك من جانب الحكومة وعدد من البنوك الحكومية خســائر متراكمة في الوقت الذي غاب فيه حديث ســابق عن عملية 
استحواذ أو اندماج من جانب بنك البحرين للتنمية المملوك بالكامل للدولة.

لبنـــك  الماليـــة  النتائـــج  وأظهـــرت 
األسرة التي نشرت أمس أن البنك 
أطفـــأ خســـائر متراكمـــة فـــي العام 
2019 والتـــي كانـــت تقـــدر بنحـــو 
2.84 مليـــون دينـــار وذلـــك بعد أن 
خفض رأس ماله بمقدار 3 ماليين 
دينـــار، وذلك مـــن 5 مالييـــن دينار 

لتصبح مليوني دينار.
وحقق البنـــك الذي يعنى بالتمويل 
فـــي  زيـــادة  الصغـــر،  المتناهـــي 
إجمالي دخله مـــن أصول التمويل 
ودخل الرسوم ليســـاهم في زيادة 
إجمالي الدخـــل المحقق للبنك إلى 
986 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ 

713 ألف في العام الســـابق، والذي 
دعـــم تحقيـــق البنك ربحيـــة أعلى 
فـــي العام الماضي علـــى الرغم من 
ارتفـــاع إجمالـــي المصروفـــات إلى 
815 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ 

673 ألفا في العام السابق.
وقد حقق البنـــك زيادة في صافي 
أربـــاح العـــام لتبلغ فـــي 2019 نحو 
99 ألـــف دينار مقارنة بــــنحو 41.5 
ألف دينار في العام الســـابق له، أي 

بزيادة نسبتها 138 %.
وكانـــت أحاديـــث تـــم تداولهـــا في 
أوساط القطاع المصرفي قبل عدة 
أعـــوام عن وجود توجـــه بأن يقوم 

بنـــك البحريـــن للتنميـــة بضـــخ مـــا 
بيـــن 3 إلى 4 مالييـــن دينار، مقابل 
االســـتحواذ أو ضـــم عمليـــات بنك 
األســـرة إلـــى أنشـــطته، حيـــث كان 
األخير يعاني ضحالة برأس المال. 
كأول  األســـرة  بنـــك  وتأســـيس 
مصرف اجتماعي بمملكة البحرين 
فـــي العـــام 2010، بالشـــراكة بيـــن 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
الملكيـــة،  الخيريـــة  والمؤسســـة 
وبنـــك البحريـــن والكويـــت، وبنـــك 
اإلثمـــار، والبنـــك األهلـــي المتحـــد، 
وبيـــت التمويـــل الكويتـــي؛ لتقديم 
مـــن  واألســـر  لألفـــراد  التمويـــالت 

فئـــة ذوي الدخل المحـــدود ورواد 
وربـــات  والمواطنيـــن  األعمـــال 
البيـــوت وفئة الباحثيـــن عن عمل؛ 
اإلنتاجيـــة  مشـــاريعهم  لدعـــم 
المنزليـــة الصغيـــرة والمتناهية في 
المتناهيـــة  القـــروض  الصغـــر، مـــن 

الصغر.
المســـتفيدين  عـــدد  وارتفـــع 
التمويليـــة  البنـــك  خدمـــات  مـــن 
واالستشـــارية، من 344 مســـتفيدا 
في 2012، ليبلغ عددهم في 2019 
وبمبالـــغ  مســـتفيد،  آالف   6 نحـــو 
تجاوزت الــــ 13 مليون دينار، وفق 

ما أعلن عنه الشهر الماضي.

“بابكـــو” لمشـــروع تحديـــث مصفـــاة  تعييـــن مستشـــار 

لمعايير عمل “حماية البيانات الشخصية”

طرحت وزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
في جلســـة مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات أمس، 
مناقصـــة لتنفيذ قانـــون حماية البيانات الشـــخصية، 
تقـــدم إليها 5 عطاءات أقلها لشـــركة )كي بي ام جي( 
بنحـــو 88.7 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة 346.9 ألف 
دينـــار. ووفًقـــا لوصـــف المناقصـــة، فإنه ســـيتم وضع 
السياســـات واإلجـــراءات والمعاييـــر الالزمـــة لعمـــل 
هيئـــة حمايـــة البيانات الشـــخصية، واقتـــراح هيكلها 
ومتطلبـــات عملهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع السياســـات 
واإلجـــراءات الالزمـــة لعملهـــا وصياغة اســـتراتيجية 
االتصال والتواصل مع الجهات ذات العالقة، وتنظيم 
ورش العمـــل التعريفيـــة والتدريبية بأحـــكام القانون 

وكيفية تطبيقه.
وطرحت شركة نفط البحرين “بابكو” مناقصة لتعيين 
مستشار لمشروع تحديث المصفاة، تقدم إليها عطاء 

وحيد لشركة علي حسن علي لالستشارات.
هـــي  األساســـية  للخدمـــات  استشـــارية  والمناقصـــة 
تقديم االستشـــارات لالختصاصيين وتحديد مرافق 
الغـــاز المســـال الخفيف لمشـــروع تحديـــث المصفاة، 
وتقديـــم الدعـــم فـــي تدريـــب وتوجيـــه المتدربيـــن 

لألشراف واالختصاصية.
وتكـــون مســـؤولة أمام مديـــر المواقـــع الخارجية في 
مشـــروع تحديـــث المصفاة. وأظهرت أحـــدث بيانات 
نشـــرت، فتح المجلس أمـــس 14 مناقصة تابعة لـ 12 
جهة حكوميـــة بإجمالي 74 عطاء، وبلغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 2.4 مليون دينار.
وفتـــح المجلس 3 مناقصات لشـــركة تطوير للبترول، 

أولهـــا لتوفيـــر خدمـــات التخليـــص الجمركـــي والنقل 
لمـــدة 5 ســـنوات، تقدم إليهـــا 8 عطـــاءات أقلها بنحو 
 Flare( 506.3 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوريد طبـــالت
Knock-Out( تقـــدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 1.8 
مليون دوالر )مـــا يعادل 690.6 ألف دينار(، واألخيرة 
لتوريد فواصـــل متنقلة متعددة األغراض تقدم إليها 
7 عطـــاءات أقلهـــا بنحو 435.9 ألـــف دوالر )ما يعادل 

163.9 ألف دينار(.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــركة طيـــران الخليـــج، 
لتعييـــن مقـــاول ألعمـــال التجهيـــز لمخـــزن محركات 
أدوات  متجـــر  وتوســـيع   ،)B787 )بوينـــغ  طائـــرات 
المحـــرك وأعمـــال التعديـــل المتنوعـــة لـــورش عمـــل 
طيران الخليـــج في مطار البحريـــن الدولي بالجانب 
الجوي تقدم إليها 4 عطاءات أقلها بنحو 149.7 ألف 

دينار وأكبرها بقرابة 274.4 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة الصحـــة لتوريـــد 
وتركيـــب 21 نوًعا من األجهـــزة )3 أنواع من األجهزة 
التصويـــر(  وأجهـــزة  لألشـــعة  نـــوع   18 المختبريـــة، 
إضافية لمركـــز بتلكو الصحي )الحنينيـــة( تقدم إليها 
11 عطـــاء أقلهـــا بنحو 7.5 ألف دينـــار وأكبرها بقيمة 
95 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لهيئـــة تنظيـــم االتصاالت 
للحصـــول علـــى خدمـــات استشـــارية للجنـــة تكافـــؤ 

الفـــرص والشـــؤون التقنية تقـــدم إليها عطـــاء وحيد 
بقيمـــة 129.7 ألف جنيه إســـترليني )مـــا يعادل 60.4 
ألف دينار(، ومناقصة لوزارة الداخلية لتوفير إطارات 
وبطاريـــات وزيـــوت لمركبـــات الـــوزارة لمدة ســـنتين 
تقدم إليها 10 عطاءات أقلها بنحو 426.1 ألف دينار.  
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة إلدارة المخـــازن المركزية 
بهيئـــة الكهربـــاء والماء لشـــراء كابـــالت كهربائية مع 
أطـــراف عازلـــة تقـــدم إليهـــا عطاءيـــن أقلهمـــا بنحـــو 
165.3 ألف دينار، ومناقصة لشـــؤون األشغال بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
للقيـــام بأعمال تنظيف فتحات تصريف مياه األمطار 
ومكافحـــة القـــوارض وأعمـــال الضـــخ الطارئـــة تقدم 
إليها 9 عطاءات أقلها بقيمة 89 ألف دينار، ومناقصة 
لحلبـــة البحرين الدولية للحصول على نظام االتصال 
الداخلي الالســـلكي تقدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 

14.9 ألف دينار.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، لتقديـــم مقترحـــات 
للحلول وتنفيذ ظالل لســـوق المنامة، وســـتكون في 
4 شـــوارع مختلفـــة معرضـــة حالًيـــا ألشـــعة الشـــمس 
المباشرة تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 73 ألف دينار.

فرانكفورت - أ ف ب

“إيزي جيت” تجّمد 
عمل طائراتها كافة 

البريطانية  جيت”  “إيــزي  شركة  أعلنت 
كافة طائراتها  أنها ستجّمد عمل  أمس، 
تفشي  خلفية  عــلــى  مــحــدد،  غــيــر  ــد  ألمـ
“إيــزي جيت”  أن  يذكر  كورونا.  فيروس 
هــي شــركــة طــيــران بــريــطــانــيــة خــاصــة، 
تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، 
التكلفة  ذات  ورحالتها  خدماتها  وتقدم 
المملكة  في  وجهة   106 إلى  المنخفضة 

المتحدة، أوروبا وشمال إفريقيا.

88.7
ألــــــف دينــــــار

أمل الحامد

تنافســـت 7 شـــركات علـــى مناقصـــة لهيئـــة الطاقة 
المســـتدامة لتركيب 3 ميغـــاوات من أنظمة الطاقة 
للكهربـــاء،  الوطنيـــة  بالشـــبكة  وربطهـــا  الشمســـية 
وقدمت كل منهـــا 3 عروض تراوحت ما بين 0.00 

دينار و0.037 دينار، وكان أقلها لشـــركة “يلو دوور 
اينيرجي”.

وأظهرت أحدث بيانات نشـــرت على موقع مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس، أن الهيئـــة طلبت 
تقديـــم مقتـــرح لتركيـــب 3 ميغـــاوات مـــن أنظمـــة 

الوطنيـــة  بالشـــبكة  وربطهـــا  الشمســـية  الطاقـــة 
للكهربـــاء بصفـــة تعاقديـــة قائمـــة علـــى اإلنشـــاء، 
التملك، اإلدارة، وتشـــغيل تمتد على مدى 20 عاما، 
من خالل الشـــركات الخاصة وباســـتخدام أســـطح 

عدد من المباني الحكومية في البحرين.

الفائـــزة تتعاقـــد لإلنشـــاء والتشـــغيل لمـــدة 20 عاًمـــا المؤسســـة 
7 شركات تتنافس على تركيب 3 ميغاوات وربطها بـ “الكهرباء”

أمل الحامد

صانع السوق
تقـــوم أســـواق المـــال بـــدور كبير فـــي توفيـــر البيئة لبيع وشـــراء األســـهم عبر 
ضوابط قانونية توفر الحماية للمســـتثمرين، وتحرص األسواق على توفير ما 
يدعو لالستثمار فيها بإدراج الشركات ودعم ما يحرك األسواق لزيادة وتنويع 

المنتجات لرفع معدل التنافسية وفق ضوابط اإلفصاح والشفافية. 
و “صانع السوق” من الشركات أو البنوك برأسمال كبير ولهم االستعداد لشراء 

األصول المالية أو بيعها بسعر محدد على المدى الطويل.
وتشـــترك هـــذه الشـــركات والبنوك فـــي العمليات مباشـــرة إما بصفتهـــا بائع أو 

مشتر.
كما تقوم، بتحديد أسعار بيع أو شراء أدوات التداول الخاصة. 

ويتمثـــل الدور األساســـي لصانع الســـوق في توفيـــر الســـيولة أو خلق الفرص 
للمســـتثمرين لشراء األسهم والعمالت وأدوات التداول األخرى أو بيعها بسعر 

محدد واضح.
نظام “صانع الســـوق” يمنح أســـواق المال عمقا مؤسســـيا واستثماريا ولدرجة 

تقلل الفجوة بين العرض والطلب.
 و”صانع السوق” يخاطر بأمواله نظًرا ألنه “الطرف اآلخر” في أي صفقة، ولهذا، 
عليـــه دائما القيام باتخاذ دور مهني يؤهله لوضع العديد من االســـتراتيجيات 

لتوفير الضمان “التحوط” ضد الخسائر.
 ولتحديـــد مـــا إذا كان البنـــك “أو الشـــركة” من صناع الســـوق يجـــب أن تكون 
حصته من إجمالي التداول بنســـبة واضحة من رأســـماله ألن األمر يقاس هنا 
بقدرته على التأثير في تحركات السوق من خالل طرح أسعاره للبيع والشراء.
ويختلف دوره عن الوسطاء الذين يعملون وفق تعليمات الزبائن وهو ال يعمل 
وســـيطًا لمعامـــالت الزبائن، بل يعمل في الســـوق حســـب سياســـته بعد اتخاذ 
اجراءات التحوط المالي المطلوب في ما بين توفير الســـيولة النقدية ورأس 

المال.
وللتوضيـــح، فـــإن “صانـــع الســـوق” يعتبـــر هـــو المقابـــل لـــكل عمليـــات الزبائن 
مجتمعة، وهو دائما يوفر ويعرض شقين لألسعار )الشراء والبيع( وهذا يعتمد 
علـــى قوى الســـوق في ذلـــك الوقت، ومصدر دخله يتمثل في فروقات الســـعر 
بين العرض والطلب. ويبقى “صانع السوق” على الحياد بالنسبة للزبون، ولهذا 

ليس هناك أي عالقة شخصية بينه والزبائن.
بل إن “صانع الســـوق” في عمله يعبر عن مجموع تعامالت كل الزبائن، وعليه 
الحرص فـــي الموازنة بين تعامالت الزبائن والتحوطات المالية الواجب عليه 
اتخاذهـــا وفـــق سياســـته إلدارة المخاطر والتوجيهات الصادرة من الســـلطات 

اإلشرافية الرقابية. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

علي الفردان

الزياني ملتقيا خالد األمين

 مقترحات لتظليل
4 شوارع في سوق 

المنامة
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“اإلثمار القابضة” تحقق صافي ربح للمساهمين بلغ 0.67 مليون دوالر
ــال بـــالـــفـــيـــديـــو ــ ــ ــص ــ ــ ــة الـــعـــمـــويـــة عـــبـــر االت ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــاع الـ ــ ــم ــ ــت ــ ــت اج ــمـ ــظـ ــة نـ ــ ــرك ــ ــش ــ ال

عقدت شركة اإلثمار القابضة، أمس الموافق 30 مارس 2020، اجتماعها السنوي للجمعية العمومية، إذ تمت المصادقة 
على البيانات المالية الموحدة لعام 2019.

وترأس االجتماع إلهام حسن، وهي عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة اإلثمار القابضة.

حكومـــة  بتوجيهـــات  والتزامـــًا 
التجمعـــات  مـــن  للحـــد  البحريـــن 
العامـــة مـــن أجـــل المســـاعدة فـــي 
احتـــواء تفشـــي فيـــروس كورونا 
)كوفيد19-(، قامت اإلثمار القابضة 
الرئيســـيين  المشـــاركين  بدعـــوة 
بما فـــي ذلك ممثليـــن عن مصرف 
البحرين المركزي ووزارة الصناعة 
وبورصـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
البحريـــن والمدققيـــن القانونييـــن 
كوبـــرز،  هـــاوس  ووتـــر  برايـــس 
لحضـــور االجتمـــاع عبـــر االتصـــال 

بالفيديو. 
التدابيـــر  بعمـــل  الشـــركة  وقامـــت 
للمســـاهمين  للســـماح  الالزمـــة 
غـــرف  خـــالل  مـــن  بالحضـــور 

بتقنيـــة  المجهـــزة  االجتماعـــات 
االتصال بالفيديو. 

وقالـــت إلهـــام حســـن “نيابـــًة عـــن 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
عمرو الفيصل رئيس مجلس إدارة 
اإلثمار القابضة و أعضاء المجلس 
يطيـــب لـــي أن أعلـــن أن الجهـــود 
كبيـــر  تحـــّول  إلحـــداث  المبذولـــة 
وملموس في عمليـــات المجموعة 
تماشـــيًا مـــع االســـتراتيجية التـــي 
عـــام  فـــي  المســـاهمون  وضعهـــا 
ثمارهـــا،  تؤتـــي  زالـــت  مـــا   2016
حيـــث اختتمـــت اإلثمـــار القابضـــة 
العام 2019 بنتائج جيدة. وبشكل 
أن  عـــن  اإلعـــالن  يســـرنا  خـــاص، 
اإلثمـــار القابضـــة حققـــت صافـــي 

ربح خاص بالمســـاهمين بلغ 0.67 
مليـــون دوالر للســـنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2019، أي زاد بنســـبة 
102.8 % مقارنة بصافي خســـارة 
 23.98 بلـــغ  بالمســـاهمين  خـــاص 
 ،2018 فـــي  مليـــون دوالر ســـجل 
ويعود الربح فـــي العام 2019 إلى 
زيـــادة الدخـــل األساســـي للشـــركة 
وهو دليل على أن الجهود الرامية 
إلـــى تحقيق التحول فـــي عمليات 
المجموعـــة من خالل التركيز على 
األعمـــال األساســـية فـــي التجزئـــة 

المصرفية تؤتي ثمارها”.
وإن عائـــد الســـهم للســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019 قـــد ارتفع 
إلى 0.02 ســـنت، أي ارتفع بنســـبة 

102.8 فـــي المائـــة مقارنـــة بعائـــد 
ســـهم ســـلبي بقيمة )0.82( ســـنت 
الســـهم  عائـــد  وكان   .2018 لعـــام 
 31 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  للثالثـــة 
ديســـمبر 2019، بلغ )0.39( ســـنت، 
أي زيـــادة بنســـبة 57.4 فـــي المائة 
مقابل )0.92( ســـنت للفترة نفســـها 

.2018
وكان إجمالي صافي الربح للســـنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قد 
بلـــغ 12.2 مليـــون دوالر، أي ارتفع 
بنســـبة 21.3 % مقارنـــة بصافـــي 
دوالر  مليـــون   10.06 بلـــغ  ربـــح 
ُســـّجل فـــي الفتـــرة نفســـها 2018. 
ويعـــود ذلك إلى النمـــو في الدخل 

األساس.
وكان إجمالـــي اإليرادات 2019 قد 
بلغ 525.46 مليون دوالر أي ارتفع 
بنســـبة 19.8 % مقارنـــة بإجمالـــي 
إيرادات بلغ 438.55 مليون دوالر 

سجل في 2018.
للســـنة  التشـــغيلي  الدخـــل  أمـــا 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 
فقد بلـــغ 296.20 مليون دوالر، أي 
ارتفع بنسبة 14 % مقابل 259.82 

مليون دوالر سجل لعام 2018.

عبدالرحيم: الشركة تسير في 

االتجاه الصحيح

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي 
لإلثمار القابضـــة أحمد عبدالرحيم 
“إن نتائـــج العـــام 2019 هي تأكيد 
على أن الشـــركة تسير في االتجاه 

الصحيح”.
وأضاف “أن نتائج اإلثمار القابضة 
لعام 2019 تمهد الطريق الستمرار 
النمو في المســـتقبل حيث نواصل 
المجموعـــة  تحـــول  علـــى  العمـــل 

المســـتدامة.  الربحيـــة  لتحقيـــق 
ونؤكـــد هنـــا أن هـــذه اإلنجـــازات، 
بمـــا في ذلك تحســـن األداء المالي 
لعـــام 2019، لم تكـــن لتتحقق لوال 
فضـــل هللا ثـــم الدعـــم المتواصـــل 
من مســـاهمينا وإرشادات الجهات 
التنظيمية ومساندتها المستمرة”.

واختتـــم عبدالرحيـــم قائـــال “نـــود 
لنعـــرب  الفرصـــة  هـــذه  نغتنـــم  أن 
لمجلـــس  شـــكرنا  خالـــص  عـــن 
اإلدارة وهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية 
ومســـاهمينا الكـــرام، كمـــا نتوجـــه 
إلـــى  واالمتنـــان  الشـــكر  بوافـــر 
مصرف البحريـــن المركزي ووزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
وبورصـــة البحريـــن وســـوق دبـــي 
المالـــي وبورصة الكويت، ونود أن 
نتوجه بالشـــكر أيضـــًا إلى مجالس 
التنفيذيـــة  واإلدارات  اإلدارات 

لشركاتنا التابعة”.

اجتماع “عمومية اإلثمار القابضة” أمس

المنامة - اإلثمار القابضة

عقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة لمجموعة ترافكو، اجتماعها الســنوي أمــس االثنين 30 مــارس 2020، بعد اكتمال 
النصاب القانوني بحضور ما نسبته 69.89 % من حملة األسهم، والحضور “عن بعد” لكل من ممثلي وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وبحضور شخصي لممثل شركة كارفي كمبيوتر 

شير )مسجلي األسهم( ؛ لمناقشة جدول األعمال المكون من 12 بندًا، الذي سبق اإلعالن عنه. 

وصادقـــت الجمعيـــة العامة على 
كافـــة بنـــود جـــدول األعمـــال بما 
اإلدارة  مجلـــس  توصيـــة  فيهـــا 
بتوزيـــع أربـــاح نقدية بنســـبة 15 
المجموعـــة  مـــال  رأس  مـــن   %
بإجمالي مبلغ وقدره 1,116,366 
المســـاهمين  علـــى  دينـــار، 
المسجلين في ســـجالت الشركة 
فـــي يـــوم االســـتحقاق، وســـيتم 
توزيع األربـــاح اعتبارًا من تاريخ 

16 أبريل 2020.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
علـــى  أنـــه  إلـــى  زينـــل،  إبراهيـــم 
الرغم من تراجع األســـعار للمواد 
عمومـــا  األساســـية  الغذائيـــة 
خـــالل الســـنة، وتأثير ذلـــك على 
القيمـــة اإلجماليـــة للمبيعـــات، إال 
أن  اســـتطاعت  المجموعـــة  أن 
تحافـــظ على حصتها في ســـوق 
الســـلع الغذائيـــة، إذ بلـــغ إجمالي 
المبيعـــات بحـــدود 37.7 مليـــون 

دينـــار بتراجع بنســـبة 4.6 % عن 
المبيعـــات فـــي الســـنة الســـابقة، 

التي بلغت 39.5 مليون دينار. 
وتراجـــع صافـــي األربـــاح العائدة 
لمســـاهمي الشـــركة مـــن حوالـــي 
 1.37 إلـــى  دينـــار  مليـــون   1.84
تراجـــع  بســـبب  دينـــار؛  مليـــون 
هامـــش الربـــح اإلجمالـــي وتأثير 
تطبيق النظام المحاسبي الجديد 
في احتســـاب كلفة حق االنتفاع 
للعقارات المستأجرة، إضافة إلى 
ان األرباح المحققة من بيع جزء 
مـــن المحفظـــة االســـتثمارية تـــم 
تسجيلها في حقوق المساهمين، 
المحاســـبية  باألنظمـــة  التزامـــًا 
الجديـــدة التـــي بـــدأ تطبيقها من 

هذه السنة.
ومـــن جانب الشـــركات الشـــقيقة 
والتابعـــة للمجموعة، فإن شـــركة 
أوال لأللبان المملوكة للمجموعة 
بنسبة 51 % استمرت في تحقيق 

نتائـــج إيجابية هذه الســـنة رغم 
تراجع حجـــم المبيعات من 14.7 
مليـــون دينـــار إلـــى 14.1 مليـــون 
دينار هذه السنة، وشهدت السنة 
تحســـنًا في حجـــم المبيعات في 

سوق الكويت.
كما أن فرع الشـــركة في المنطقة 
الشـــرقية مـــن المملكـــة العربيـــة 
تســـويق  فـــي  بـــدأ  الســـعودية 
منتجات الشركة ومن المؤمل أن 
تنعكس عملياتها في الســـعودية 
نتائـــج  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 
الشـــركة فـــي الســـنوات المقبلـــة، 
وتوســـعت الشـــركة فـــي مجـــال 
تعبئـــة المنتجات تحت العالمات 
التجارية لآلخرين، كما أن الخط 
الجديد لتعبئـــة صلصة الطماطم 
ألـــف   400 بحـــدود  وباســـتثمار 
دينـــار قـــد بـــدأ العمـــل بـــه خـــالل 

السنة.
ومـــن المتوقع أن تطرح الشـــركة 

مجـــال  فـــي  جديـــدة  منتجـــات 
واآليســـكريم  األلبـــان  منتجـــات 

خالل السنة الجديدة 2020.

البحرين لتعبئة المياه 

والمشروبات

أما شـــركة البحرين لتعبئة المياه 
والمشـــروبات فقـــد توســـعت في 
مـــن  مبيعاتهـــا  وزادت  أعمالهـــا 
1.68 مليون دينار السنة السابقة 
إلى 1.8 مليون دينار هذه السنة، 
ولكـــن نتيجـــة للمنافســـة الحادة 
هامـــش  وتراجـــع  األســـعار  فـــي 
الربـــح اإلجمالـــي، فقـــد تراجعت 
ألـــف   203 مـــن  الشـــركة  ربحيـــة 
 58 إلـــى  الســـابقة  الســـنة  دينـــار 
ألـــف دينـــار هـــذه الســـنة، كما أن 
الشـــركة قـــد دخلـــت فـــي مجـــال 
جديـــد وهـــو تســـويق منتجـــات 
رقائق البطاطـــس تحت عالمتها 
تنتـــج  التـــي  )مـــروه(،  التجاريـــة 
لحســـابها في البحرين، وســـتبدأ 
في تسويق عصائر منتجة محليًا 

تحت نفس العالمة التجارية.
وفيمـــا يتعلـــق بشـــركة البحريـــن 

للفواكه الطازجة وشركة أسواق 
مترو للبيـــع بالتجزئة، فقد كانت 
نتائجهما لهذه السنة سلبية. بينما 
حققت شركة ترافكو اللوجستية 
أرباحـــًا للســـنة بحـــدود 115 ألف 
دينـــار مقابل أربـــاح بحدود 186 
ألـــف دينـــار في الســـنة الســـابقة، 
كنتيجة مباشـــرة لتراجع أســـعار 
وارتفـــاع  والتأجيـــر  الخدمـــات 
كلفة اســـتهالك الكهربـــاء وإيجار 

الموقع.
البحريـــن  لشـــركة  بالنســـبة  أمـــا 
المملوكـــة للمجموعـــة  للمواشـــي 
اســـتمرت   ،%  36.26 بنســـبة 
النتائج ســـلبية رغم تنويع نشاط 

الشركة ليشمل إضافة إلى تجارة 
خدمـــات  والمواشـــي  اللحـــوم 
تموينية واستيراد وتسويق سلع 

غذائية مختلفة.
خالل السنة تم االنتهاء من بناء 
مخـــازن جديـــدة مكيفـــة وجافة 
للســـلع الغذائيـــة للمجموعة على 
قسيمتين من األراضي مساحتها 
مربـــع،  قـــدم  ألـــف   23 حوالـــي 
تمتلكهـــا المجموعـــة فـــي منطقة 
بوابـــة االســـتثمار- البحريـــن في 
منطقة شـــرق مدينة الحد بكلفة 

حوالي 900 ألف دينار.
وتعتبر هـــذه المرحلة األولى من 
فـــي  للتوســـع  الشـــركة  مشـــاريع 
هذه المنطقـــة الجديدة والقريبة 
من مينـــاء خليفة بن ســـلمان، إذ 
تمتلـــك الشـــركة 6 قســـائم أخرى 
حوالـــي  اإلجماليـــة  مســـاحتها 
74 ألـــف قـــدم مربـــع للتوســـعات 

المستقبلية.
ومـــن المتوقع أن تبدأ المجموعة 
فـــي اســـتغالل هـــذه المســـاحات 
التـــي  الغذائيـــة  الســـلع  لتخزيـــن 
تتعامل فيها بدءا من الربع األول 

من السنة الجديدة.

المنامة - مجموعة ترافكو

“عمومية ترافكو” تقر توزيع 15 % أرباًحا نقدية للمساهمين
سنوي أســـاس  عــلــى   %  4.6 بــتــراجــع  الــمــبــيــعــات  إجــمــالــي  ــار  ــن دي مــلــيــون   37.7
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المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

أفـــادت مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري أنها 
تســـعى دائما لألفضل وذلـــك عبر تقديم 

جميع خدماتها إلكترونًيا. 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
خليفة آل خليفة “توفر المؤسســـة جميع 
مـــن  للمرخصيـــن  إلكترونًيـــا  خدماتهـــا 
قبـــل المؤسســـة والمراجعيـــن وغيرهـــم 
مـــن أصحـــاب المصلحـــة، دون الحاجـــة 
إلـــى الحضـــور الشـــخصي فـــي مكاتـــب 

مؤسســـة التنظيم العقاري”، مشـــيرًا الى 
أن تقديـــم هـــذه الخدمات يأتي تماشـــيا 
لثمـــرة تضافـــر الجهود وااللتـــزام بتنفيذ 
الراميـــة  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
لتحقيـــق أفضـــل الخدمـــات الحكوميـــة 
واتباع الوســـائل التكنولوجية الحديثة، 
مؤكـــدا على أهميـــة التنســـيق والتعاون 

والعمل الحكومي الجماعي”.
الراغبيـــن  المؤسســـة  وتشـــجع  كمـــا 
كاملـــة  المعلومـــات  علـــى  بالحصـــول 

الموقـــع  زيـــارة  المتاحـــة  والخدمـــات 
بمـــا   www.rera.gov.bh اإللكترونـــي 
فـــي ذلـــك التقـــدم بطلب للحصـــول على 

التراخيص أو تجديدها.
ولسهولة الوصول إلى خدمات المؤسسة 

إلكترونيا يرجى مالحظة اآلتي:
تقديم طلب إصدار أو تجديد التراخيص 
العقاريـــة )مطور عقاري، وســـيط عقاري، 
وكيـــل مبيعـــات، مديـــر عقـــارات، مديـــر 
اتحـــاد مـــالك( أو أيـــة استفســـارات ذات 

،Support@rera.gov.bh  عالقة على
تقديـــم طلبـــات اتحـــادات المـــالك وأيـــة 

OA@  علـــى عالقـــة  ذات  استفســـارات 
 rera.gov.bh

تقديـــم طلـــب إصدار تراخيص مشـــاريع 

البيع على الخريطة العقارية أو ترخيص 
البحـــث الميدانـــي أو أيـــة استفســـارات 
developments@  علـــى عالقـــة  ذات 

rera.gov.bh
 لالستفســـارات ذات العالقـــة بالشـــؤون 

Legal@rera.gov.bh القانونية
يرجـــى  االستفســـارات  مـــن  وللمزيـــد 
االتصال على 17566777 أو 17566756 

أو البريد اإللكتروني
.Info@rera.gov.bh 

“التنظيم العقاري” تقدم جميع خدماتها إلكترونًيا

الشيخ محمد بن خليفة

إبراهيم زينل
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عقد مجلس إدارة زين البحرين اجتماعه أمس االثنين الموافق 30 مارس 2020، إذ وافق على البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقا 
للمعاييـــر الدولية للتقاريـــر المالية، كما تم 
تدقيقهـــا مـــن قبـــل المدققيـــن الخارجيـــن 

المستقلين.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تمـــت قـــراءة محضـــر 
اجتماع الجمعيـــة العامة العادية المنعقدة 
بتاريخ 25 مارس 2019 والمصادقة عليه.

كمـــا تمت مناقشـــة تقرير مجلـــس اإلدارة 
عن أعمال الشـــركة للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
مدققـــي  تقريـــر  إلـــى  االســـتماع  وتـــم 
الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 

 .2019
كذلك تم مناقشـــة البيانات المالية للســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 

والمصادقة عليها.
اإلدارة  مجلـــس  توصيـــة  اعتمـــاد  وتـــم 
بتخصيـــص صافـــي أربـــاح الســـنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو 
التالـــي: تحويل مبلـــغ 526,960 دينار إلى 

االحتياط القانوني.
المســـاهمين  علـــى  نقديـــة  أربـــاح  توزيـــع 
قدرهـــا 2.183 مليون دينار للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 بواقـــع 
6 فلـــس للســـهم الواحد )باســـتثناء أســـهم 
الخزينة( أو 6 % من رأس المال المدفوع. 

تحويـــل مبلغ 2.559 مليـــون دينار كأرباح 
مستبقاة للسنة التالية.

وتمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 
223,612 دينار للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2019. 
وتمت مناقشـــة تقريـــر حوكمة الشـــركات 
لســـنة 2019، والتـــزام الشـــركة بمتطلبات 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
ومصـــرف البحريـــن المركـــزي والمصادقة 

عليه.
وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 
كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 
مدققـــي  تعييـــن  إعـــادة  أو  تعييـــن  وتـــم 
الماليـــة  للســـنة  الخارجييـــن  الحســـابات 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2020 وتفويض 

مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
وجاء فـــي جدول أعمـــال الجمعية العامة 
غيـــر العاديـــة: تم قـــراءة محضـــر اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــدة 
بتاريخ 25 مارس 2019 والمصادقة عليه.

وتم تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة إلضافة أنشطة 
تجهيـــز  االتصـــاالت،  بتراخيـــص  تتعلـــق 
البيانـــات وتشـــغيل المواقـــع اإللكترونيـــة، 
والدعايـــة واإلعالن وبيع وإصالح معدات 

االتصاالت، وأنشـــطة نظام األمن وأنشطة 
برامج الكمبيوتر. 

مـــن  أو  اإلدارة  مجلـــس  تفويـــض  وتـــم 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  المجلـــس،  يعينـــه 
الالزمـــة وتنفيـــذ أي مســـتندات ضروريـــة 
لتنفيذ بنـــود جدول األعمال الســـابقة، بما 
فـــي ذلـــك التوقيـــع علـــى عقـــد التأســـيس 
بالكامـــل  المعدليـــن  األساســـي  والنظـــام 
والمعدلين أمـــام الكاتب العام و أي نماذج 
أو مستندات تتطلبها السلطات التنظيمية 

ذات الصلة.

البيانات المالية:

صافـــي أربـــاح زيـــن البحرين تبلـــغ 1.454 
الربـــع األخيـــر مـــن  مليـــون دينـــار خـــالل 
2019 والمنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر 2019، 

بانخفاض نسبته 2 %. 
وبلغ حجـــم األرباح التشـــغيلية فـــي الربع 
األخير 2019، 1.697 مليون دينار بارتفاع 

بنسبة 16 %.
وحققـــت زيـــن البحريـــن أرباًحـــا صافيـــة 
قدرها 5.269 مليون دينار خالل فترة 12 
شهر المنتهية 31 في ديسمبر 2019، بنمو 

نسبته 2 %.
وبلغـــت أربـــاح الشـــركة التشـــغيلية خالل 
فتـــرة 12 شـــهر المنتهيـــة 31 في ديســـمبر 

2019، نحـــو 6.338 مليون دينـــار بارتفاع 
نســـبته 24 %، بقـــت أرباح الســـهم الواحد 
ثابتـــه خـــالل الســـنة الماليـــة 2019 والتي 

بلغت 14 فلًسا.
وارتفع إجمالي الحقوق الملكية في ختام 
الســـنة الماليـــة مـــن 2019 لنحـــو 72.261 

مليون دينار وبزيادة نسبتها 3 %.
وبلغـــت األربـــاح النقديـــة الموزعـــة علـــى 
دينـــار  مليـــون   2,183 نحـــو  المســـاهمين 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 
الواحـــد  للســـهم  فلـــس   6 بواقـــع   2019

)باستثناء أسهم الخزينة( أو 6 %. 
وبلـــغ حجم األصول في ختام العام 2019 
ما مجموعه 118.739 مليون دينار بزيادة 

نسبتها 25 % على أساس سنوي.
وقال رئيس مجلس اإلدارة، الشيخ أحمد 
بن علي آل خليفة “أتوجه بخالص الشـــكر 
لكل من ممثلي مصرف البحرين المركزي، 

الصناعـــة  ووزارة  البحريـــن  وبورصـــة 
شـــركة  وممثـــل  والســـياحة،  والتجـــارة 
“ديلويت أند توش” لحضورهم االجتماع. 
وشـــهدت شـــركة زين البحرين عاًما مثمًرا 
علـــى كافة األصعـــدة التشـــغيلية كما قمنا 
بتقديـــم أفضـــل تجربة عمالء عبـــر توفير 
خدمـــات تلبي احتياجـــات المجتمع القائم 
على التكنولوجيـــا الرقمية. ولذلك تبحث 
الشـــركة بشـــكل دائـــم عـــن ســـبل جديـــدة 
لتوظيـــف قـــوة التكنولوجيـــا فـــي تعزيـــز 
خدماتهـــا عبـــر إطـــالق خدمـــات خطـــوط 
البرودباند االرضي، والشــــروع في تطوير 
 5G إلى شبكة الجيل الخامس LTE شبكة

بالتعاون مع شركة “إريكسون.
وســـتوفر شـــبكة الجيـــل الخامـــس خدمة 
بيانـــات عاليـــة الســـرعة، وزمن اســـتجابة 

منخفـــض. كمـــا ســـتحقق كثافة فـــي عدد 
يوفـــر  ممـــا  بالشـــبكة  المتصلـــة  األجهـــزة 
منصة مثلى لمواصلـــة دعم تقنية إنترنت 

األشياء في المملكة.
وفـــي نهاية العـــام الماضي ارتفعت نســـبة 
الرقميـــة  القنـــوات  مـــع  العمـــالء  تفاعـــل 
 ،%  94 إلـــى  الذاتيـــة  الرعايـــة  وقنـــوات 
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز اســـتمراًرا لمشـــروع 
نحـــو  وأهدافهـــا  الشـــركة  رؤيـــة  تحقيـــق 

التحول الرقمي.
وأما فيما يتعلق بأبرز المؤشـــرات المالية، 
فقد حققت الشـــركة أرباًحا صافية قدرها 
5.269 مليـــون دينار خالل فترة 12 شـــهر 
بنمـــو   ،2019 فـــي ديســـمبر   31 المنتهيـــة 

نسبته 2 %”.

جانب من االجتماع

المنامة - زين البحرين

“زين البحرين”: توزيع أرباح نقدية بـ 2.2 مليون دينار للمساهمين
ــة ــادي ــع ــي لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة الـــعـــاديـــة وغــيــر ال ــراضـ ــتـ ــال االجـــتـــمـــاع االفـ ــ خ

الثالثاء 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 - العدد 4186

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحرين العـــام يوم أمس 
 1,355.44 مســـتوى  عنـــد  اإلثنيـــن 
بانخفـــاض وقـــدره 6.97 نقطـــة مقارنـــة 
بإقفالـــه يـــوم األحـــد، فـــي حيـــن أقفـــل 
مؤشر البحرين اإلســـالمي عند مستوى 
596.13 بانخفـــاض وقـــدره 3.43 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.
مليـــون   5.15 المســـتثمرون  وتـــداول 
ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 710.15 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها من خـــالل 49 

صفقـــة، إذ ركز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع االستثمار، التي بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 295.78 ألـــف 
دينار أي ما نسبته 41.65 % من القيمة 
اإلجماليـــة للتداول وبكمية قدرها 4.01 
مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 19 

صفقة.
لالتصـــاالت  البحريـــن  شـــركة  وجـــاءت 
)بتلكـــو( في المركز األول، إذ بلغت قيمة 
أســـهمها المتداولـــة 231.85 ألـــف دينـــار 

أي مـــا نســـبته 32.65 % مـــن إجمالـــي 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
642.22 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن 

خالل 17 صفقة.
أما المركـــز الثاني فـــكان لمجموعة جي 
اف اتـــش المالية بقيمـــة قدرها 211.35 
ألـــف دينار، أي ما نســـبته 29.76 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 3.86 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 16 صفقة.

ثـــم جاء بنـــك البحريـــن الوطنـــي بقيمة 
قدرها 158.10 ألف دينار، أي ما نســـبته 
22.26 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا 255.00 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل صفقتين.
وقـــد تـــم يـــوم أمـــس تـــداول أســـهم 9 
شـــركات، ارتفعت أســـعار أســـهم شـــركة 
واحدة، في حين انخفضت أسعار أسهم 
4 شـــركات، وحافظـــت بقيـــة الشـــركات 

على أسعار أقفاالتها السابقة.

تداول 5.15 مليون سهم بـ 710.15 ألف دينار

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019  
2019

ألف دينار بحريني
20١٨

ألف دينار بحريني

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي 
إيداعات وأرصدة لدى بنوك

استثمارات
قروض وسلف

موجودات أخرى
معدات

9,754
16,345
10,712
30,865

542
90

7,٨07
١2,٨92

7,597
29,2١4

336
40

68,30857,٨٨6مجموع الموجودات

المطلوبات وأموال المكتب الرئيسي 

المطلوبات

ودائع من مكاتب أخرى تابعة للمقر الرئيسي
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

4
55,949

1,280

7
46,6٨4

935

57,23347,626مجموع المطلوبات

أرصدة المقر الرئيسي

2,0002,000راس المال

1,500١,500احتياطي

7,3936,750أرباح غير محولة

182١0احتياطي القيمة العادلة

11,075١0,260مجموع أرصدة المقر الرئيسي

68,30857,٨٨6مجموع المطلوبات وأرصدة المقر الرئيسي

 31 في  المنتهية  للسنة  المالية  البيانات  من  أعاله  المالية  البيانات  استخراج  تم 
ديسمبر 2019، وتم اعتمادها من قبل إدارة البنك وتم تدقيقها من قبل كي بي أم 

جي، والذي أصدر تقرير غير متحفظ في 30 مارس 2020.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2019
ألف دينار بحريني

20١٨
ألف دينار بحريني

3,1312,4١4إيراد الفوائد

)٨9٨()1,326(مصروفات الفوائد

1,805١,5١6صافي إيرادات الفوائد

455467إيرادات تشغيلية أخرى

2,260١,9٨3صافي الدخل التشغيلي

مصروفات الموظفين  
استهالك 

مصروفات تشغيلية أخرى 

)852(
)122(
)482(

)765(
)22(

)55٨(

)١,345()1,456(مجموع المصروفات التشغيلية

80463٨الربح قبل مخصص انخفاض القيمة

)١7()161(مخصص انخفاض القيمة - صافي

64362١ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها في فترات الحقة في الربح أوالخسارة:

172١0صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات في سندات دين 

81563١مجموع الدخل الشامل للسنة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
2019

ألف دينار بحريني
20١٨

ألف دينار بحريني

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
64362١ربح السنة 

تعديالت على:
١2222استهالك 

١6١١7مخصص إنخفاض القيمة - صافي

926660الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات رأس المال التشغيلي:
١49)3٨0(احتياطي الزامي لدى مصرف البحرين المركزي

)7,552()١,639(قروض وسلف
)76()3١0(موجودات أخرى 

)564(9,265ودائع العمالء
)2()3(ودائع من مكاتب أخرى تابعة للمقر الرئيسي

4337١مطلوبات أخرى 
)2,93٨()3,66١(إيداعات بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يوماً

)١0,252(4,631صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
6,69٨4,26١مقبوضات من بيع استثمارات

)5,235()9,7٨5(شراء استثمارات
)١5()67(شراء معدات

)9٨9()3,154(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-)١١٨(دفع مطلوبات اإليجار

-)118(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)١١,24١(1,359الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنة

6,9١٨١٨,١59النقد وما في حكمه في بداية السنة

8,2776,9١٨النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان التغيرات في أرصدة المقر الرئيسي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2019
رأس 
احتياطيالمال

أرباح 
غير 

محولة

احتياطي 
القيمة 
المجموعالعادلة

2,000١,5006,750١0١0,260كما في ١ يناير 20١9

الدخل الشامل 
643-643--ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
  البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها 

في فترات الحقة في الربح أو الخسارة:
صافي تغيرات القيمة العادلة
١72١72---الستثمارات في سندات دين  

643182825--مجموع الدخل الشامل للسنة

2.0001.5007,39318211,075في 31 ديسمبر 2019

20١٨
رأس 
احتياطيالمال

أرباح 
غير 

محولة

احتياطي 
القيمة 
المجموعالعادلة

9,629-2,000١,5006,١29كما في ١ يناير 20١٨

الدخل الشامل 
62١-62١--ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
  البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها 

في فترات الحقة في الربح أو الخسارة:
صافي تغيرات القيمة العادلة
١0١0---الستثمارات في سندات دين  

62١١063١--مجموع الدخل الشامل للسنة

2,000١,5006,750١0١0,260في 3١ ديسمبر 20١٨

 Retail Branch- Kingdom of Bahrain



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

38344464

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد /

حســن ابراهيــم يوســف صالــح المالك ل مؤسســة المنطق للمقــاوالت اللحام 
والفبركــه )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  37009 طالبــا 
تحويــل الفــرع )5( باســم اســواق بورصة للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2,000 ، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم:
1.حسن ابراهيم يوسف صالح

2.محمد عبدالمالك الحراكي

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقدم 
اليها اصحاب شركة تألق ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم  60024 طالبا 
تحويــل الشــركة المذكــورة الــى فرع من مؤسســة فردية قائمة تحت ســجل 

رقم 118659 لتصبح مملوكة من عفيفه علي محمد مكي عاشور

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة جاريه عباس علي شــنبه المالكة ل عطر بارجيللو )مؤسســة فردية( 
والمسجلة بموجب القيد رقم  17507 طالبا تحويل المؤسسة الفردية الفرع 
رقــم 3 بعــد تنازلهــا عــن الفــرع المذكــور إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة 
برأســمال وقــدره 3000 دينــار بحريني ، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
1.احمد منصور عباس عبدهللا

2.جهاد حميد عيسى ابراهيم المحاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيدة / فوزيه محمد شفيع محمد حسين هللا وسايا المالكة ل تشفيع هللا 
مقــاوالت تركيــب المكيفات المركزية  )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب 
القيــد رقــم  93101-1 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 1000 دينار بحريني ، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.فوزيه محمد شفيع محمد حسين هللا وسايا

2.السيد ياسر حبيب مكي هاشم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )999( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

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

من مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )CR2020-21972( لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )CR2020-33992( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )51067  ( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة 

الى شركة الشخص الواحد  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )51046  ( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة 

الى شركة الشخص الواحد 

القيد: 37009
التاريخ: 26-02-2020

القيد  60024
التاريخ 26/3/2020

القيد: 3-17507
التاريخ: 10/02/2020

القيد: 1-93101
التاريخ: 1/3/2020

القيد  1 - 85867
التاريخ 29/3/2020

القيد  -1 90253
التاريخ 30/3/2020

7-30844

رقم القيد

كفتيريا ستيل

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-51691 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد  المعلن حســن عبدهللا حســين صالح بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة زهرة إبراهيم محمد عبدالحسين

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-52052(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: جعفر جميل حسن علي
اإلسم التجاري الحالي: بوتيك وخياطة خليجي 14

االسم التجاري الجديد: خياطة خليجي 14

قيد: 41952-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن بشأن التنازل عن مؤسسة فردية وتحويلها 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة السيد عارف 
عبــاس عبدالرحمــن يوســف العباســي المالك للمؤسســة الفردية المســماة ذي 
بــادوك كافيــه والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  2-77654 بطلــب التنــازل عن 
المؤسســة المذكورة وتحويلها إلى شــركة ذات مســؤولية محدودة برأســمال 

وقدره 2000 الفا دينار بحريني إلى كل من الشركاء التالية اسمائهم:
احمد منصور عباس عبدهللا

السيد ياسر حبيب مكي هاشم
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 27/03/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية
شركة كوزمو بامبس جينرال تريدينج ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - 127083
بناء على قرار الشركاء في شركة كوزمو بامبس جينرال تريدينج ذ.م.م

المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 127083بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 
السادة مكتب / سرفا لكشمي  راو فيالموري  مصفيا للشركة مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

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

رقم الموبايل:  39660750
sarvavelamuri@gmail.com

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم 
اليه الســادة الشــركاء في شركة مداد العقارية ذ.م.م  والمسجلة بموجب 
القيد رقم  -1 85867  طالبين تحويل الشكل القانوني  الشركة المذكورة 
الــى شــركة الشــخص الواحــد براســمال  وقــدره  دينار بحرينــي 250000 
لتصبــح مملوكــة من شــركة عبد الحميــد وعبد الغفــار الكوهجي القابضة 

ذ.م.م  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليه الســادة الشــركاء في شــركة الرابيه ذ.م.م    والمســجلة بموجب القيد 
رقــم   -1 90253  طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني  الشــركة المذكورة الى 
شركة الشخص الواحد براسمال  وقدره  دينار بحريني 250,000.0 لتصبح 

مملوكة من شركة عبد الحميد وعبد الغفار الكوهجي القابضة ذ.م.م

الثالثاء 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 - العدد 4186 14



عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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وفيات “كوفيد 19” تتجاوز الـ 35 ألف في 183 دولة ومنطقة

أكثر من 700 ألف إصابة بـ “كورونا” حول العالم

أودى وباء )كوفيد19-( بحياة ما ال يقل عن 35337 شــخصا في العالم منذ ظهوره في ديســمبر في الصين، حســب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس 
برس” أمس االثنين، استنادا إلى مصادر رسمية. وتأكدت رسميا إصابة أكثر من 727080 شخصا في 183 دولة ومنطقة.

غير أن هذه الحصيلة ال تعكس ســـوى 
جـــزء من األرقام الحقيقيـــة، ألن عددا 
كبيـــرا من الدول ال يجـــري فحوصا إال 
للحـــاالت التـــي تســـتوجب النقـــل إلـــى 

المستشفيات.
وتماثل إلى الشـــفاء 142300 شـــخص 

على األقل حتى أمس.
وانضم ســـكان موســـكو والغـــوس إلى 
أكثـــر مـــن 3 مليـــار نســـمة فـــي العالـــم 
يالزمـــون منازلهـــم على أمـــل الحد من 
المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
الـــذي بـــات الرئيـــس األميركـــي يأخذه 

على محمل الجد مستعدا لألسوأ.
وتجبـــر الســـلطات أكثر مـــن 3,4 مليار 
شـــخص فـــي 80 دولـــة أو إقليمـــا على 
البقـــاء فـــي المنـــازل، وهي نســـبة تبلغ 
مـــا يقرب من 43 % من ســـكان العالم، 
وفقا إلحصاء تم إجراؤه اســـتنادا إلى 
قاعـــدة بيانات تابعـــة لوكالـــة “فرانس 
برس”. وسمحت إدارة الغذاء والدواء 
كلوروكيـــن  باســـتخدام  األميركيـــة 
وهيدروكسيكلوروكين كعالج لكورونا 
المســـتجد لكن في المستشفيات فقط، 
وهمـــا عقـــاران مضـــادان للمالريا يعلق 
عليهما الرئيس األميركي آماالً كبيرة. 

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  ووضـــع 
بنياميـــن نتنياهو قيـــد الحجر الصحي 
أحـــد  إصابـــة  تأكيـــد  بعـــد  االحتـــرازي 
الموظفين فـــي مكتبه بالفيروس وفق 

ما علمت “فرانس برس”. 
وفي عمـــان، بدأت الســـلطات األردنية 
إجالء نحو 5 آالف شـــخص من فنادق 
بعدمـــا خضعوا لـــدى دخولهـــم المملكة 
لحجـــر صحـــي إلزامي مدة أســـبوعين 
الفيـــروس،  مـــن  خلوهـــم  مـــن  للتأكـــد 
حسب ما أفاد مصورو “فرانس برس”. 
وفـــي إيطاليـــا التي شـــهدت أول وفاة 
جـــراء الفيروس علـــى أراضيهـــا نهاية 

فبرايـــر، والبلـــد األكثـــر تأثـــرا لناحيـــة 
عـــدد الوفيات البالـــغ 10779 من أصل 
تعافـــي  عـــن  أعلـــن  إصابـــة،   97689
13030 مريضـــا. وبعـــد إيطاليـــا، تأتـــي 
إســـبانيا التي ســـجلت 7340 وفاة من 
أصل 85195 إصابة، ثم الصين القارية 
 81470( وفـــاة   3304 ســـجلت  التـــي 
إصابة(، تليهما إيران، إذ ُسجلت 2757 
وفاة )41495 إصابة( وفرنسا إذ بلغت 

الوفيات 2606 )40174 إصابة(.
هونـــغ  )باســـتثناء  الصيـــن  وأحصـــت 
كونـــغ وماكاو( حيث بدأ تفشـــي الوباء 
 31( إصابـــة   81470 ديســـمبر،  نهايـــة 
حالـــة جديـــدة بيـــن األحـــد واالثنيـــن(، 
بينهـــا 3304 وفاة، فيما شـــفي 75448 
شخصا.  وتسبب الفيروس بوفاة أكثر 
مـــن 500 شـــخص فـــي بلجيـــكا حتـــى 
أمـــس االثنيـــن، وفـــق أرقام الســـلطات 
الصحيـــة التـــي أحصـــت نحـــو 12 ألف 
إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء. 

وأعلنت األرجنتين تمديد فترة الحجر 
اإللزامـــي 14 يومـــا لمواجهـــة كورونـــا 
المســـتجد الذي أصيب به 820 شخصا 
البـــالد، وأودى بعشـــرين آخريـــن  فـــي 
منـــذ بدايـــة مـــارس. وُتعتبـــر الواليات 
المتحدة، الدولـــة األكثر تضررا لناحية 
رســـميا  ُســـجلت  إذ  اإلصابـــات،  عـــدد 
وفـــاة   2514 بينهـــا  إصابـــة،   143055

و465 حالة شفاء.
ومنذ األحد، سجلت أنغوال أول وفيات 

مرتبطة بالفيروس على أراضيها. 
وســـجلت أوروبا أمس االثنين 24841 
وفـــاة من أصل 396027 إصابة، آســـيا 
3827 وفاة )106552 إصابة(، الشـــرق 
األوســـط 2847 وفاة )50643 إصابة(، 
الواليـــات المتحدة وكنـــدا 2577 وفاة 
الالتينيـــة  أميـــركا  إصابـــة(،   149298(
والكارايبي 348 وفاة )14910 إصابة(، 
إصابـــة(   4786( وفـــاة   150 إفريقيـــا 

وأوقيانيا 20 وفاة )4864 إصابة(.

واستندت هذه الحصيلة إلى معطيات 
بـــرس مـــن  جمعتهـــا مكاتـــب فرانـــس 
الســـلطات الوطنيـــة المختصـــة، وإلـــى 

معطيات منظمة الصحة العالمية.

كورونا يتسبب بإقالة          
أول وزير صحة

وتســـبب فيـــروس كورونـــا فـــي إقالـــة 
البرلمان األوكراني وزيـــر الصحة إيليا 
يمتـــس من منصبه الذي شـــغله لمدة ال 
تتجاوز شـــهرا واحـــدا، وأيد هذا القرار 
باجتماع استثنائي 271 نائبا من أصل 

 .450
وكشـــف النائـــب عـــن حـــزب “التضامن 
األوروبـــي” أليكســـي غونشـــارينكو، أن 
وزيـــر الصحـــة فشـــل في تنظيـــم عمل 
الـــوزارة ولـــم يتمكـــن من إعـــداد خطة 
فيـــروس  لمكافحـــة  وفعالـــة  واقعيـــة 
كورونـــا المســـتجد لذلـــك، وتـــم اتخاذ 

القرار بإقالته من منصبه.

عواصم ـ أ ف ب

الحصيلة ال تعكس سوى جزء من األرقام الحقيقية

بغداد ـ وكاالت

ســـلمت قوات التحالف الدولي أمس 
االثنيـــن مقرها فـــي محافظة نينوى 
لـــوزارة الدفـــاع العراقيـــة.  وقالـــت 
“بنـــاء  المشـــتركة  العمليـــات  قيـــادة 
علـــى نتائـــج الحـــوارات المثمرة بين 
الحكومة العراقية والتحالف الدولي، 
جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت 
تشـــغله بعثة التحالف الدولي داخل 
معســـكر في قيـــادة عمليـــات نينوى 
وأوضـــح  العراقيـــة”.  القـــوات  إلـــى 
أن الخطـــوة جـــاءت بعد “انســـحاب 
التحالـــف الدولي مـــن الموقع ووفق 
التزامـــه بإعـــادة المواقـــع التـــي كان 

يشـــغلها ضمن القواعد والمعسكرات 
العســـكرية العراقيـــة”. ويـــوم األحد، 
انسحب التحالف الدولي من قاعدة 
)K1( فـــي كركـــوك، لتكـــون القاعـــدة 
الثالثة التي تســـلمها قوات التحالف 
الدولـــي للعـــراق بشـــكل كامـــل، بعـــد 
اللتيـــن  والقيـــارة  القائـــم  قاعدتـــي 

سلمتا األسبوع الماضي.
أعلـــن  الجـــاري،  مـــارس   20 وفـــي 
وإعـــادة  ســـحب  الدولـــي  التحالـــف 
العـــراق، خوفـــا  فـــي  تمركـــز قواتـــه 
من تفشـــي فيروس كورونـــا، ونظرا 

لتحقيق هزيمة “داعش”.

التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية

لندن ـ وكاالت

خــرج ولــي عهــد بريطانيا، األمير تشــارلز، من العزلة الذاتيــة، بعد 7 أيام 
من اختباره اإليجابي فيما يخص فيروس كورونا الجديد.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وأكـــد 
أميـــر  مقـــر  هـــاوس”،  “كالرنـــس 
ويلـــز أمـــس اإلثنيـــن أنه خـــرج من 
العزلـــة الذاتيـــة بعـــد التشـــاور مـــع 
طبيبه. وفق ما ذكرت ســـكاي نيوز 

وصحيفة ذي صن البريطانية.
وأضاف المتحدث أن األمير تشارلز 
بحســـب  جيـــدة،  بصحـــة  يتمتـــع 
رويتـــرز. وكان قـــد تـــم تشـــخيص 
أمير ويلز، البالغ من العمر 71 عاما، 
إيجابيـــا بفيـــروس كورونـــا الجديد 
ظهـــور  بعـــد  الماضـــي  األســـبوع 
أعـــراض خفيفـــة لـــه، ولكنـــه اآلن 
في “صحة جيـــدة” في منزله في 

بيركال بأسكتلندا.
ومع ذلـــك، ال تزال زوجته، 

كاميـــال، البالغة من العمـــر 72 عاما، 
في عزلة وفقا للمبـــادئ التوجيهية 
الحكومية التي تنص على أن أفراد 
األســـرة الذيـــن ال يعانـــون أعراضـــا 

يجب عزلهم لمدة 14 يوما.
وأشـــارت صحيفـــة الصـــن إلـــى أن 
“أولئـــك الذين لديهم أعراض يجب 

أن يعزلوا لمدة 7 أيام”.
ويعتقـــد أن ولـــي العهـــد البريطاني 
قد عانـــى أعراضا خفيفة في نهاية 
األســـبوع الماضـــي أثنـــاء وجـــوده 
فـــي  هـــاوس  هايغـــروف  فـــي 
جـــوا  وســـافر  غلوسيســـتر، 
إلى أســـكتلندا مساء األحد، 
حيـــث تـــم اختبـــاره أمـــس 

اإلثنين.

األمير تشارلز يخرج من “عزلة كورونا”

عواصم ـ وكاالت

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس اإلثنين، أنها ال تشجع 
علـــى اســـتخدام عقاقيـــر معينـــة دون اختبـــارات موثقـــة، 
مشـــيرة إلـــى أنها تســـعى مـــع دول العالم لتوفيـــر معينات 

مواجهة كورونا.
وكانت إدارة الغذاء والدواء األميركية سمحت باستخدام 
كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعالج لكورونا، لكن في 
المستشـــفيات فقط، وهما عقاران مضادان للمالريا، يعلق 

عليهما الرئيس األميركي، دونالد ترامب، آماال كبيرة.
كمـــا وجهت الصحة العالمية شـــكرها لمركز الملك ســـلمان 
للمســـاهمة في مجهودات مكافحة الوباء بعشـــرة ماليين 

دوالر.
وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة 
العالميـــة، إن إجـــراءات العـــزل العـــام والتدابيـــر الصارمة 
المعمـــول بهـــا فـــي إيطاليـــا خـــالل األســـبوعين الماضيين 
يجـــب أن تـــؤدي قريبا إلى اســـتقرار وضع وبـــاء فيروس 

كورونا، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.
كمـــا أضـــاف “نأمل أن تكون إيطاليا وإســـبانيا على وشـــك 
الوصـــول إلـــى ذلـــك، لكن الفيروس لن ينحســـر مـــن تلقاء 

نفسه ويلزم محاربته من خالل جهود الصحة العامة”.

وفيمـــا يتعلق بإيطاليا، قـــال ريان “يجب أن نبدأ في رؤية 
االســـتقرار. الحـــاالت التـــي نراهـــا اليـــوم تعكـــس بالفعـــل 

التعرض )لإلصابة( قبل أسبوعين”.
وطالبـــت المنظمة الحكومات بدعم الفئـــات الضعيفة في 
مجتمعاتهـــا، مشـــيرة إلـــى أن كورونا يعوق عمـــل األنظمة 

الصحية حول العالم.

مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

“كورونــا” يعــوق عمــل األنظمــة الصحيــة حــول العالــم
الصحة العالمية: ال نشجع على استخدام عقاقير معينة للوباء

دبي ـ وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس اإلثنين، عن بدء 
عمليـــة عســـكرية نوعية لتدمير أهداف عســـكرية مشـــروعة 

تتبع للميليشيات الحوثية اإلرهابية.
وأكد التحالف العربي أن العملية العسكرية تهدف إلى تحييد 
وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة 

المدنيين.
وقـــال تحالـــف دعم الشـــرعية في اليمـــن إنه مســـتمر باتخاذ 
اإلجـــراءات والوســـائل الحازمـــة والصارمـــة ضـــد انتهـــاكات 
الميليشـــيات المتعمـــدة باســـتهداف المدنييـــن، مشـــيرا إلـــى 
اتخـــاذه اإلجراءات الوقائية لحمايـــة المدنيين من أي أضرار 
جانبية. ويأتي هذا التطور بعد يومين من إطالق ميليشيات 
الحوثـــي صاروخيـــن باليســـتيين باتجـــاه الســـعودية، حيـــث 
تمكنـــت الدفاعات األرضيـــة من تدميرهما. وقـــال المتحدث 
باســـم التحالـــف، العقيـــد الركـــن تركـــي المالكـــي، األحـــد، إن 
إطالق الصاروخين اســـتهداف متعمد للمدنيين في المملكة، 
مـــع  خصوصـــا  العالـــم  دول  وتضامـــن  لوحـــدة  واســـتهداف 

الظروف االستثنائية العالمية في مواجهة فيروس كورونا.
وشـــدد علـــى أن الســـعودية مســـتمرة فـــي حمايـــة أراضيهـــا 
ومواطنيها، ومســـتمرة أيضا في دورها الريادي في التكاتف 

والتضامـــن مـــع المجتمـــع الدولـــي فـــي القضاء علـــى جائحة 
كورونا والحد من انتشارها.

هـــذا  بعـــد  الحوثـــي  الميليشـــيات  علـــى  التحالـــف  رد  وعـــن 
االعتـــداء، أكد العقيـــد المالكي أنه وبحســـب القانون الدولي 
اإلنساني، فإن للمملكة الحق في حماية مواطنيها والمقيمين 

على أرضها.
وأفـــاد المالكـــي أن عدد الصواريـــخ الباليســـتية التي أطلقت 
باتجـــاه المملكـــة منذ بدايـــة العمليات العســـكرية بلغت 307، 

فيما بلغ عدد الطائرات بدون طيار 338.

التحالف العربي يتوعد برد قاس على ميليشيات الحوثي

تهــدف إلى تحييــد وتدمير القــدرات العســكرية التي تهدد حيــاة المدنيين
التحالف: بدء عملية نوعية لتدمير باليستي الحوثي

دبي ـ العربية نت

ناشـــط سياســـي ومدنـــي   100 اتهـــم 
إيرانـــي في رســـالة مفتوحة، المرشـــد 
علـــي خامنئي، بالتســـبب في انتشـــار 
كورونـــا مـــن خـــالل التكتـــم واإلنـــكار 
لحوالـــي شـــهر، مـــا أدى لتحولهـــا إلـــى 
كارثـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد. كما 
انتقـــد هؤالء الرئيس حســـن روحاني 
لسيره على خطى خامنئي في التستر 
علـــى الحقائـــق. ومـــن الموقعين على 
الرســـالة المستشار السابق في الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية، بهـــروز بيات، 
وخبيـــر الكيميـــاء الفيزيائيـــة، مهـــران 
مصطفـــوي، والمديـــر اإلداري الســـابق 
لراديو “زمانة” الفارســـي فـــي هولندا، 

مهـــدي جامـــي. وأكـــد النشـــطاء أن 
قـــادة النظـــام اإليرانـــي غطوا على 

قضية تفشي الوباء القاتل، لئال 
يثبـــط النـــاس عن المشـــاركة 

فـــي احتفـــاالت “ثـــورة الخمينـــي” في 
11 فبرايـــر الماضـــي ثـــم االنتخابـــات 
الماضـــي،  فبرايـــر   21 فـــي  النيابيـــة 
مضيفيـــن: “وهكـــذا أضاعـــوا الفرصـــة 

الذهبية الحتواء الفيروس الخطير”.
يذكـــر أن رئيـــس لجنـــة علـــم األوبئـــة 
كورونـــا  لمكافحـــة  الوطنـــي  بالمركـــز 
في إيران، علي أكبر حقدوســـت، كان 
قـــد كشـــف، خـــالل مؤتمـــر صحافـــي 
الســـبت، أن كورونا انتشـــر فـــي البالد 
منـــذ الثلث األخير مـــن يناير الماضي، 
مشـــددًا على أن الســـطات تأخرت في 
اإلعالن عن تفشـــيه. وقال الناشطون 
حيـــاة  إن  الرســـالة  علـــى  الموقعـــون 
المواطنيـــن في إيران أصبحت رهينة 
سياسات المرشـــد وأنصاره، منتقدين 
بشـــدة ســـبب إحجـــام خامنئـــي 
عـــن تخصيص مليـــار دوالر من 
الوطنـــي  التنميـــة  صنـــدوق 

لمكافحة انتشار كورونا.

رسالة غضب لخامنئي.. 100 ناشط يتهمون المرشد
القدس المحتلة ـ وكاالت

اإلســـرائيلي،  الـــوزراء  رئيـــس  وضـــع 
بنيامين نتنياهو، أمس اإلثنين، نفســـه 
قيـــد الحجر الصحـــي االحترازي، عقب 
تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه 
بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، 
وفق فرانس برس. وقال مكتب رئيس 
الـــوزراء، فـــي تصريـــح لفرانـــس برس 
“قـــرر رئيس الـــوزراء الخضوع للحجر، 
هـــو وموظفيـــه لحيـــن إتمـــام” تحقيـــق 
جار. وأكدت مصـــادر لفرانس برس أن 
التحقيـــق اإلســـرائيلي بـــدأ بعدما أظهر 
فـــي  العامليـــن  أحـــد  إصابـــة  الفحـــص 

مكتبه بالفيروس.
نتنياهـــو  خضـــع  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
لفحـــص كورونـــا كإجراء احتـــرازي في 

15 مـــارس وجـــاءت نتيجته ســـلبية، 
وفقا لما ذكره مكتبه.

قـــال  اإلثنيـــن،  وأمـــس 
مســـؤولون إسرائيليون إن 

االختبـــارات أكـــدت إصابـــة مستشـــارة 
لنتنياهـــو بفيـــروس كورونـــا، لكـــن لـــم 
يعرف بعد إن كان رئيس الوزراء البالغ 
مـــن العمر 70 عاما قـــد تعرض لإلصابة 

أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي، وهـــو يعلن 
إصابة المستشـــارة البرلمانية “ســـنتخذ 
وزارة  إلرشـــادات  وفقـــا  إجـــراءات 
إعـــالم  وســـائل  ووصفـــت  الصحـــة”، 
إسرائيلية حالة المستشارة ربيكا بالوخ 

الصحية بأنها جيدة.
وذكـــرت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية أن 
المستشـــارة كانت في جلســـة برلمانية 
األســـبوع الماضـــي حضرهـــا نتانياهـــو 
ونـــواب مـــن المعارضـــة يحـــاول أن 
يشـــكل معهـــم حكومـــة طوارئ 
فـــي  للمســـاعدة  ائتالفيـــة؛ 
كورونـــا،  أزمـــة  مواجهـــة 
وفق ما ذكرت “رويترز”.

نتنياهو في الحجر الصحي بعد إصابة في مكتبه

خادم الحرمين يأمر بمعالجة 
مرضى “كورونا” مجاًنا

دبي - العربية.نت

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، 
الشريفين  الحرمين  خادم  أن  االثنين،  أمس 
بعالج  أمــر  قــد  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك 
المواطنين  من  المملكة  في  كــورونــا  مرضى 
والمقيمين والمخالفين لنظام اإلقامة مجانًا، 
الـ10  الــدول  بين  تعد  المملكة  أن  إلى  مشيرًا 

األوائل في إجراء اختبارات التشخيص.
العاصمة  له من  أكد في مؤتمر صحافي  كما 
االلتزام  الجميع  على  أن  الرياض،  السعودية 
بفيروس  الــخــاصــة  االحــتــرازيــة  بالتعليمات 
كورونا المستجد في البالد، منوهًا إلى أنه ال 

أحد بمنأى عن اإلصابة بالوباء القاتل.



opinions@albiladpress.com17
الثالثاء 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 - العدد 4186

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

للتواصل: 17111483

التاجر البحريني... أين وقفتك مع الوطن
وقفـــة التاجر البحريني في مثل هذه الظروف االســـتثنائية والصعبة 
التي تمر بها البالد، تدعو لمزيد من التأمل والتحليل، وتكتسب أهمية 
بالغـــة، فكمـــا ذكرت “البالد” في افتتاحية يوم األحد الماضي “في ظل 
األزمـــة الراهنـــة التي تفرضها جائحة “كورونا” علـــى العالم كله، والتي 
عزلت أكثر من 3 مليارات إنسان في مساكنهم، يبدو أن بعض التجار 
فـــي البحريـــن وضعـــوا حســـهم بالمســـؤولية االجتماعية قيـــد الحجر 

المنزلي، فلم نر سوى عدد محدود جدا من المبادرات الخجولة”.
التاجر البحريني غير مهتم بدعم األنشـــطة الثقافية والفنية، ولم يؤد 
دوره المطلوب في هذا الحقل، “قلنا ما عليش” فلربما يرى في الثقافة 
والفن الشـــر المطلق، وال تســـتحق المسألة إنفاق دينار واحد، لكن غير 
مقبـــول أن ال يســـاهم التاجـــر البحرينـــي مـــع حكومتـــه بأي شـــكل من 
أشـــكال الدعم لمواجهة فيـــروس كورونا، ورصـــد االعتمادات الالزمة 
كنـــوع مـــن رد الجميل والعرفـــان للوطن الذي لم يبخـــل على أحد من 
أبنائـــه تاجرا أم فقيرا، هناك تجار في دول مجاورة تبرعوا بســـيارات 
إســـعاف مجهـــزة ومطـــورة ومبـــان للحجر الصحـــي وأنشـــأوا مختبرا 

متكامـــال لعلم الفيروســـات واألبحـــاث، وقدم بعضهم دعمـــا بالماليين 
إلعفاء المســـتأجرين المســـتحقين فـــي المراكز التابعـــة لمجموعاتهم، 
وعللوا هذا التصرف “الشـــهم” بأنه مسؤولية اجتماعية ووقفة تكاتف 

مع الوطن.
فـــي مثل هـــذه المواقـــف الصعبة تقفل جميـــع األبواب التـــي تتحدث 
عن الربح والخســـارة، وينظر إلى األمر على أنه مساهمة مع الحكومة 
“جهـــدا ومـــاال ووقتا” لتحقيق األهداف على المـــدى القصير والطويل، 
خصوصـــا أن التاجـــر البحرينـــي وجد مـــن الحكومة الموقرة برئاســـة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، الدعم والمساندة ووقفت مع 
متطلباتـــه وذللت المعوقات والتحديات التي تعترض طريقه، فإذا لم 
يظهر المعدن األصيل للتاجر والذي هو قبل كل شـــيء مواطن اليوم، 

متى سوف يظهر.
ال تكفي الشعارات والكتابات، بل المواقف، وعار على التاجر الذي ال  «

يتحرك إال بدافع الربح في مثل هذه األوضاع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل من مجيب
وجـــه مصرف البحرين المركـــزي جميع البنوك المحلية بتأجيل تســـديد 
قروض المواطنين لمدة ســـتة أشـــهر ومن دون أرباح، وبغض النظر عن 
ما دار في أروقة مجلس النواب من مناقشـــات حادة وجهت إلى البنوك 
بســـبب عدم التزامها بتلك األوامر وهو ما يشـــكر عليه النواب األفاضل، 
إال أن مصرف البحرين المركزي ســـارع بتوضيح األمر وتمت الســـيطرة 
علـــى زمـــام األمور وكانت لـــه الكلمة الفاصلـــة، ما أثلج صـــدور الدائنين 

وتنفسوا الصعداء بهذا الخبر المفرح.
إذا القـــرار واضـــح وهـــو تخفيف الضغوطـــات وااللتزامـــات المالية على 
المواطنيـــن، والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه: هـــل بنـــك اإلســـكان وهيئة 
التأمينـــات االجتماعيـــة وصنـــدوق التقاعد جهات مســـتثناة من القرار؟ 
بالتأكيـــد ال، فالجهـــات التنفيذيـــة يجـــب عليها تطبيق مـــا تضمنه القرار 
ويجـــب أن تبـــادر بأخذ قرارات تنفيذية حســـب اختصاصها. هناك أمور 
إداريـــة بحتـــة يجـــب أن يعيهـــا المســـؤولون، فالتوجيهـــات ال تتضمـــن 
التفاصيـــل ولكن من واجب كل مؤسســـة معنية العمـــل على تنفيذها أو 

أخذ زمام المبادرة واستشارة أصحاب الشأن والتأكد من صحتها.
ال أنكـــر أبـــدا حجم التحديات التي تواجهها وزارات ومؤسســـات الدولة 
وكذلـــك القطـــاع الخـــاص أثناء هذه الفتـــرة العصيبة علـــى العالم أجمع، 
لكـــن الحكومة الرشـــيدة لم تقصر ولم تدخر جهًدا فـــي دعم المواطنين 
للتخفيـــف عليهـــم وحزمـــة القـــرارات االقتصاديـــة كانـــت مصـــدر فخـــر 
واعتـــزاز. لـــذا ومن خالل هـــذا المنبر أدعو جهـــات االختصاص في بنك 
اإلســـكان وهيئـــة التأمينات االجتماعية وصنـــدوق التقاعد لحلحلة هذا 
الموضوع الذي وقع كالصاعقة على الجميع، وعلى المســـؤولين معالجة 
هذا األمر من جميع مناحي الحياة وبشـــكل شـــمولي )Holystic( لضمان 
فعالية تطبيق تلك التوجيهات وذلك للمصلحة العامة، فالمواطن بأمس 
الحاجـــة إلـــى توفيـــر مصاريفه حيث إن شـــهر رمضـــان المبـــارك والعيد 

سيحالن قريبا جًدا والكل يعلم كم يثقل ذلك ميزانية األسرة.
إنني على ثقة تامة بأن المسؤولين عن تلك الجهات لن يترددوا في إصدار  «

القرارات التي ستكون مصدر تقدير واعتزاز وثناء من قبل المواطنين، وكما قلنا 
مرارًا وتكرارًا “البحرين تستاهل” والمواطنون يستحقون أكثر بسبب مواقفهم 

النبيلة والمخلصة في أحلك الظروف فداء لهذا الوطن وترابه الغالي. اللهم 
أبعد عنا هذا الوباء واحفظ قيادتنا وحكومتنا وشعبنا من كل سوء.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

سينما الفيروسات
لعلنـــا كنا نعتقد بســـطوة عنصر المبالغة في أحـــداث ووقائع قصص 
الكثير من األفالم السينمائية، خصوصا األميركية منها، لكننا اليوم، 
وبعـــد إعالن فيروس كورونا )كوبيد 19( وباًء عالميًا، واتباع معظم 
دول العالم تدابير وقائية مشـــددة للحد من انتشـــار الفيروس الذي 
يقلـــق العالـــم، ويبـــث الرعـــب فـــي النفـــوس، فإننـــا ننظر بشـــيء من 
الواقعية لألعمال التي تناولت قســـاوة الفيروســـات على العالم في 
األفـــالم الســـينمائية، وبكثيـــر مـــن التصديق لألحداث التـــي قدمتها 

السينما طوال السنوات الطويلة الماضية.
هـــذه األعمـــال تناولت غـــزو الفيروســـات للعالـــم، ومحاولـــة أبطالها 
محاربتها حتى ال تنتشـــر أكثر، وتقضي على البشـــرية، ومنها قائمة 
طويلـــة من األفالم، مثـــل فيلم )الفيروس القاتـــل(، الذي عرض عام 
2010، والفيلم البريطاني )يوم القيامة(، الذي عرض عام 2008، لكن 
من أكثر األفالم قربًا إلى ما يدور هذه األيام من أحداث، هو الفيلم 
األميركـــي )كونتجيـــن( أو )عدوى(، الذي عرض عـــام 2011، للمخرج 
ستيفن سودربرغ؛ إذ يحكي قصة انتشار فيروس عن طريق اللمس، 
ويتـــم فحـــص العينات مـــن األنف كما هـــي طريقة فحـــص فيروس 
)كورونا(، والغريب من حيث التطابق أن سبب انتشار الفيروس في 
الفيلـــم يبـــدأ مـــن الخفاش تحديـــدًا، وينتقل بدوره إلـــى الخنزير؛ إذ 
يشـــتري أحدهم الخنزير، وبعد مالمسة الطباخ الصيني فم الخنزير 
وهو مذبوح، يسلم على امرأة أميركية دون غسل يديه فينقل إليها 

العدوى، ومن ثم تنتشر بين الماليين في أنحاء العالم!
إنَّ أصل الفيروسات وضراوتها، والتاريخ الطويل للتعامل الصعب  «

معها ليس محض خيال، أو مبالغة، فالعلم ال يزال مجاهداً في سبيل 
فك طالسم مخلوق يصغر حتى عن البكتيريا بعشرات المرات، كائن 

مراوغ شرس، يتحور حتى يجدد هجومه بطرق مختلفة ومفاجئة، وهنا 
تكمن صعوبة التعامل معه، وهو ما يجعلنا اليوم جميعًا مدركين 
ألهمية االلتزام بكل اإلرشادات الصحية التي توجهها إلينا الحكومة 

حتى نكون في مأمن، ونسلم من شراسة العدو األول اليوم للبشرية.

Ali.alsayegh15@gmail.com

د. علي الصايغ

“يـــا عزنـــا دار آل خليفة دارنا... يا بختنا أرض الكـــرام دارنا”، فبالله عليكم من مثل 
مملكة البحرين اليوم، بل من مثلها بالماضي والحاضر والمستقبل، مملكة سطرت 
تاريخهـــا بالذهـــب الخالص، الذي ال يتغير وال يذوب مهما حاولت القلة الحاقدة أن 
تســـيء إلى البحرين حكومة وشـــعبا، نعم أســـاءت هذه القلة عندما حاولت شـــغل 

الحكومة عن القيام بواجبها تجاه شعبها.
نعـــم هـــذه القلـــة ال تريد أن يلمع اســـم البحرين ويبـــرق عالميًا بتفـــوق المملكة في 
مكافحة الوباء، في الوقت الذي تسقط فيه إيران عاجزة عن حماية شعبها، لذلك 
حاولـــت هذه القلة أن تقلل من هذا اللمعان. حكومة البحرين لم تخل مســـؤوليتها 
عن مواطنيها، وهللا دائمًا يوفقها في إدارة كل ضيق ومحنة ويخرجها هللا سالمة 

غانمة، حيث ضربت أروع األمثلة في اإلنسانية والرقي والعفو عن المسيء.

ونتســـاءل هنا عن بعض الذين تطرقوا إلى وضع المواطنين في إيران، وتجاهلوا 
فـــي الوقـــت نفســـه المواطنيـــن فـــي الـــدول األخـــرى كالطلبـــة المبتعثيـــن وباقـــي 
المواطنيـــن بالخـــارج، وعلقـــوا فقط على من ســـافر إلـــى إيران، فلمـــاذا يتجاهلون 

سالمة شعب وهم عليهم حمل المسؤولية بدعم مساعي الحكومة.
إنهـــا مملكـــة البحرين التي ليســـت مثلها أية دولـــة اليوم، إذ قامـــت لوحدها ودون 
إمـــداد ال من تجار وال شـــركات، مملكة البحرين قيادة وحكومة مشـــكورة، وجزاك 

هللا كل خير عن كل ما قمت به من عمل جبار ومجهود.
وال نقول لتلك القلة الحاقدة إال موتوا بغيظكم فشعب البحرين فخور بقيادته  «

ومرفوع الرأس وينام ليله هانئا عندما سلم أمره لله ثم لوالة أمره، “فيا بختنا من 
مثلنا أرض الكرام أرضنا”.

نجاة المضحكي

موتوا بغيظكم

كثـــرت المقارنـــات بيـــن الصيـــن وأميركا عمالقـــي االقتصـــاد العالمي، فارتكـــزت أغلب 
المقارنات على النظامين االقتصاديين الرأسمالي واالشتراكي. في بداية تولي الرئيس 
الصينـــي الحالي “شـــي جين بينغ” وهو أميـــن عام اللجنة المركزية للحزب الشـــيوعي، 
قـــال: إذا انحرفنـــا أو تخلينـــا عن الماركســـية فإن حزبنا ســـيفقد روحـــه وتوجهه، على 
الحزب أن يحرص على دمج المبادئ األساســـية الماركســـية في واقع الصين المعاصر. 
أتـــى ماركـــس بمفاهيم مناهضـــة للرأســـمالية وتدعو مجتمعاتهـــا للثـــورة البروليتارية 

لتتحول إلى االشتراكية، وأن هذا التحول حتمية تاريخية قادمة ال محالة.
ولكن الواقع أن أغلب الدول االشتراكية انهارت اقتصاديًا واحدة تلو األخرى وعلى 
رأســـها االتحـــاد الســـوفياتي. األهـــم من ذلـــك أن الصين نفســـها وبالرغـــم من حرص 
رئيســـها علـــى الماركســـية إال أنهـــا أبعد ما تكـــون اليوم عـــن االشـــتراكية. عندما قام 
“ماوتســـي دونـــغ” بتطبيق مشـــروعه “القفزة الكبـــرى” أحدث اختـــالال اقتصاديا دمر 
المجتمع الصيني وأدخله أســـوأ مجاعات التاريخ البشـــري ومات ما يناهز 40 مليون 
صيني، ولوال إصالحات “دنغ شـــياوبينغ” االقتصادية نهاية الســـبعينات من الســـماح 
للملكيـــة الفردية واالنفتاح على الواليات المتحـــدة والدخول في النظام االقتصادي 
العالمي واالســـتثمارات األجنبية وغيرها من اإلجراءات، لما تحققت معجزة الصين 
التـــي نراهـــا اليوم. على الجانـــب اآلخر نرى أن الواليات المتحـــدة جنحت كثيرًا عن 
الرأســـمالية التقليدية التي نظر لها “آدم شـــميث” و”جون لوك” وغيرهما، لقد تعلمت 
أميـــركا من أزماتها الســـابقة، ورأينا حكومة أوباما تدعم الشـــركات الكبرى ماليًا في 
أزمـــة 2008م، كمـــا نـــرى اليـــوم الكونغرس يوافـــق لحكومة ترامب على مســـاعدات 
بترليونـــي دوالر لدعم محدودي الدخل من إجـــازات مدفوعة وقروض وإنفاق على 
العاطلين والمحاربين القدماء والمتعثرين في القروض الســـكنية والتعليمية، ودعم 
الشـــركات بشـــتى أنواعها وعلى رأســـها قطاعـــات الصحة والتصنيـــع الطبي والغذاء 
والتعليـــم بأموال وإعفاءات من الضرائب، ودعـــم المدن والواليات المتعثرة والقرى 

النائيـــة والـــوزارات والبلديـــات وغيرها. الواقع كمـــا نراه أننا نعيـــش نظاما اقتصاديا 
عالميا مشـــتركا ومتشـــابها في كثير من جوانبه وأبعـــاده، وأن النجاح واإلخفاق في 
جائحـــة كورونـــا ليس قائمـــًا على النظـــم االقتصادية وحدها، بل تدخـــل فيه العديد 
مـــن الجوانـــب األخـــرى. كما علينا العلـــم بأن الكثير مـــن األرقام المعلنـــة والنجاحات 
النهائية لبعض الدول مازالت غير دقيقة بما فيها الصين نفسها، وأن كثيرًا من الدول 
العربية والعالم الثالث ال تمتلك عددا كافيا من أجهزة الفحص المخبري أو المحاليل، 
وبالتالـــي الكثيـــر مـــن النـــاس تمرض وتتعافـــى أو تمـــوت دون دخـــول اإلحصائيات 
الرسمية. أما نحن في دول الخليج فطالما أزكم أنوفنا بعض إخواننا العرب وغيرهم 
مـــن المتعالين بعقدة التفـــوق التاريخي، أنهم أصحاب حضـــارات وأننا بدو ال نمتلك 
ســـوى النفط، تعاملت حكوماتنا مع هذه الجائحة بكل نجاح حتى اآلن ولله الحمد، 
المســـألة ليســـت امتالكنا النفط، ففنزويال تمتلك من النفط ما يفوقنا، وإيران تمتلك 
النفط والعراق وليبيا وغيرها. في هذا الظرف الطارئ، المســـألة هي ماذا تمتلك من 
بنية تحتية تنموية، وماذا تمتلك من كفاءات وكوادر متعلمة ومدربة، وماذا تمتلك 
مـــن تصنيع ومخزون غذائي، وتصنيع ومخزون للمســـتلزمات الطبية األولية، وماذا 
تمتلك من نظم تقنية متطورة، وماذا تمتلك من شراكات علمية دولية، وماذا تمتلك 
من عالقات دبلوماســـية متشـــعبة، وماذا تمتلك من قوة وســـيطرة، وماذا تمتلك من 
وعي اجتماعي وثقة بين الحكومة والشـــعب، وكيف تســـخر كل ذلك ليكون اإلنسان 
أوال وليكـــون المواطن معززًا مكرمًا حتى في البالد المنكوبة. كذلك البد من التنويه 
بأن هناك من الدول من باغتتها وفاجأتها الجائحة، وأن هذا الفيروس ال يعرف عرقا 
ولونا ودينا ومذهبا وكبيرا وصغيرا ووزيرا وخفيرا، ومن أبشع ما نراه اليوم لألسف 
هو عبارات الشـــماتة والتشفي من بعض الجهلة أو أصحاب اآليديولوجيات الدينية 
أو السياســـية، كفانـــا هللا وإياكـــم كل الشـــرور وإن شـــاء هللا تعود الحيـــاة كما كانت 

وأجمل، بعد أن نتعلم من هذه الدروس.

خالد عبدالعزيز النزر

كورونا ما بين الرأسمالية واالشتراكية



جاء مستوى الفريق األول لكرة القدم 
بنادي النجمة متوســـًطا خالل أول 11 
جولة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، 
الخامـــس  المركـــز  الفريـــق  يحتـــل  إذ 
برصيـــد 15 نقطة أمـــام المنامة بفارق 
األهـــداف حالًيـــا، حيث يملـــك المنامة 

الرصيد ذاته من النقاط.
وبشـــكل عام، فـــإن الفريـــق النجماوي 
أقـــل  علـــى  ثابتـــة  مســـتويات  قـــدم 
تقديـــر قياًســـا بأرقامـــه، إذ فـــاز فـــي 4 
مباريـــات وخســـر مثلهـــا، كمـــا تعـــادل 
في 3 مناســـبات، تحـــت قيادة المدرب 
التونســـي فتحي العبيدي الذي يستمر 
مـــع  التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للموســـم 

الفريق.
النجمة حامـــل لقب كأس جاللة الملك 
خـــالل  يتمكـــن  لـــم   2018 العـــام  فـــي 
القســـم األول مـــن منافســـات الـــدوري 
وبعد مرور جولتين من القســـم الثاني، 
المقدمـــة  فـــرق  الجضـــور ضمـــن  مـــن 
الثالثـــة، خصوصا أن الموســـم الحالي 
علـــى  التغييـــرات  مـــن  العديـــد  شـــهد 
مســـتوى تشـــكيلة الفريـــق األساســـية 
مـــع االنتدابـــات التـــي أجرتهـــا اإلدارة 

النجماوية.
ويبـــرز مـــن بيـــن التغييـــرات مغـــادرة 
هـــداف الفريـــق ونجمـــه ممـــادو الـــذي 
انتقـــل إلى صفـــوف فريق الحـــد، فيما 

فضـــل النجماويون اللجـــوء إلى خيار 
االســـتعانة بخدمات الالعب إيمانويل 
في خـــط المقدمة. وكذلك الحال على 
مستوى خط الدفاع، إذ لم يكن الفريق 
في أفضل حاالته وتلقى 16 هدًفا في 
11 مباراة، خصوصا مع فقدان الفريق 
خدمـــات الالعبيـــن ســـيد مهـــدي باقـــر 
الـــذي انتقـــل إلـــى صفوف الرفـــاع بعد 
إعارتـــه من قبـــل النجمة في الموســـم 
صفـــوف  إلـــى   2018-2019 الماضـــي 
نـــادي النصر الكويتـــي، وكميل عبدهللا 
الـــذي يمثل فريـــق المنامة خـــالل هذا 

الموسم.
علـــى  كثيـــًرا  النجماويـــون  وعانـــى 
مســـتوى اإلصابـــات، إذ غـــاب لفتـــرات 
طويلـــة قائد الفريـــق والالعـــب بمركز 
الظهير األيســـر أحمد عبـــدهللا، إضافة 
إلى العب خط الوســـط إبراهيم أحمد 

حبيـــب، الذي بدأ فـــي العودة تدريجًيا 
خـــالل الجوالت األخيرة قبل أن يطال 
التوقـــف المنافســـات؛ بســـبب فيروس 

كورونا المستجد.
ويبـــرز اســـم العـــب منتخبنـــا الوطني 
األول علـــي مـــدن فـــي صفـــوف فريق 

النجمـــة؛ كونـــه النجم األفضـــل، والذي 
يعتمـــد عليـــه الفريـــق اعتمـــاًدا كبيـــًرا، 
المقدمـــة،  مســـتوى  علـــى  خصوصـــا 
ويظهـــر ذلـــك جلًيـــا فـــي كـــون الالعب 
“األشـــول” مـــن ضمـــن الئحـــة هدافـــي 
إذ  الممتـــاز،  حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري 

يملـــك علـــي مـــدن 5 أهـــداف وبفـــارق 
هـــدف وحيـــد عن ثالثي الصـــدراة في 
الرفـــاع،  األســـود-  )كميـــل  الهدافيـــن 
أرنســـت- األهلي وإيفرتون- المحرق(، 
فـــي  أهـــداف   6 يملكـــون  والذيـــن 
رصيدهم. ولعب مـــدن دوًرا كبيًرا في 
حســـم العديد من النتائج للنجمة على 
مســـتوى الـــدوري، فيمـــا ودع الفريـــق 
مبكـــًرا،  الملـــك  مســـابقة كأس جاللـــة 
بخروجـــه من الدور ثمـــن النهائي أمام 
البســـيتين بـــركالت الترجيح، في لقاء 
اإليـــاب بالتحديـــد الـــذي شـــهد إضاعة 

ركلتي جزاء من جانب علي مدن!
ومن بين الخيارات المتاحة للمدرب التونسي 

في الموســـم كان عبدهللا الكعبي وأنور أحمد 
في مركز الحراســـة، إضافة إلى تواجد سالم 

عادل، هشام منصور وعلي منير.
النتائـــج  وتحســـين  العـــودة  إمـــكان 
شـــريطة  ممكنـــة  النجمـــاوي  للفريـــق 
كيفيـــة  علـــى  أكبـــر  بشـــكل  التركيـــز 
الظفـــر بالنقاط الثـــالث، خصوًصا على 
مســـتوى المباريـــات الحساســـة، علًمـــا 
أن الفريق قدم نفســـه بشـــكل جيد في 
الجانب الهجومي بتسجيله حتى اآلن 
17 هدًفـــا، وهـــو معـــدل مرتفع قياًســـا 
مؤشـــًرا  ويعطـــي  األخيـــرى،  بالفـــرق 
بقدرة الفريق على تحسين مركزه في 

سلم الترتيب.

مــستــوى مـتـوســط لـكــرة النجــمــة

فرحة نجماوية في إحدى المباريات

علي مدن النجم األبرز في صفوف النجمة

فريق النجمة

فريق النجمة عودة إبراهيم حبيب كانت متأخرة بعد إصابته القوية

فتحي العبيدي
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األولمبية  اللجنة  أعلنت 
المنظمة  واللجنة  الدولية 
األولمبية  األلــعــاب  لــدورة 
أمــس   ،)2020 )طــوكــيــو 
مــــــارس   30 اإلثـــــنـــــيـــــن 
الـــــجـــــاري، عــــن الـــمـــوعـــد 

الجديد للدورة.
الجديد  الموعد  وسيكون 

إلقامة دورة األلعاب األولمبية المؤجلة من هذا العام، في الفترة 23 يوليو 
وحتى 8 أغسطس من العام المقبل )2021(، وفيها ستقام أيًضا منافسات 

دورة األلعاب البارالمبية المخصصة لذوي اإلعاقة.
شارك  قد  النصف  محمد  البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  وكــان 
عبر االتصال المرئي، في االجتماع الذي عقدته اللجنة األولمبية الدولية 
بتأجيل  المتعلقة  المستجدات  آخر  لبحث  باخ؛  توماس  األلماني  برئاسة 
الدورة وتحديد الموعد الجديد للدورة الذي تم تثبيته يوم أمس اإلثنين.
ويأتي ذلك بعد أن تأجلت رسمًيا فعاليات دورة “طوكيو 2020”؛ بسبب 

تفشي فيروس “كورونا” المستجد في أماكن بالعالم عدة.
وجاء التأجيل حماية لصحة وسالمة الرياضيين وجميع المشاركين في 

األلعاب األولمبية والمجتمع الدولي.
إقامة  عــدم  قبل  من  األولمبياد  تاريخ  شهد  التاريخي،  المستوى  وعلى 
على  والثانية  األولــى  العالمية  الحربين  بسبب  و1940؛   1916 نسختي 

الترتيب.

تحديد الموعد الجديد ألولمبياد “طوكيو 2020”
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أكــد أن الدوري الســعودي لكــرة اليد أقــوى بالمحترفين فقط

الزري: أناشد سمو الشيخ  ناصر بن حمد

ناشــد حــارس كــرة اليــد نايــف الزري عبــر “البالد ســبورت”، ممثل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، النظر في أمره وحلحلة موقفه الرياضي.

ويعتبر الزري الذي يمتلك الجنســـية الســـعودية 
مـــن مواليد البحرين، وقد تدرج في فئات نادي 
النجمـــة حتى بلغ مرحلة فريـــق الرجال كالعب 

مقيم، ومن ثم انتقل للدوري السعودي.
وقـــال الـــزري فـــي تصريـــح خـــص بـــه “البـــالد 
ســـبورت”: إنـــه ُيمنـــي النفس بالعـــودة للعب في 
الـــدوري البحرينـــي مجدًدا ولكـــن يلقى صعوبة 
في ذلك؛ بســـبب اللوائح الداخلية التي يســـتند 
إليهـــا االتحاد البحريني لكرة اليـــد أمام عودته، 
ومنهـــا ضرورة امتالكه للجـــواز البحريني، الذي 
أقبـــل زري بتقديـــم الطلـــب منـــذ 2006، وقـــام 
بتجديـــد الطلـــب أيًضا فـــي 2016 ولم يتحصل 

على أية إجابة حتى اآلن.
ويرى زري أن سبب االتحاد البحريني للعبة غير 
مقنـــع لمنعه مـــن اللعب فـــي الـــدوري البحريني 
بعدمـــا توقـــف هو أساًســـا عـــن اللعـــب بالدوري 
الســـعودي لمـــدة موســـمين، كونه ُولـــد وترعرع 
وحياته وعمله فـــي مملكة البحرين وتدرج في 
فئـــات نادي النجمـــة لكرة اليد، وعلـــى اثره يرى 

أن لـــه األحقيـــة في اللعـــب بالـــدوري البحريني. 
متمنًيا أن تصل مناشدته لـ “شيخ الشباب” الذي 

يتأمل منه خيًرا في إنهاء هذه المشكلة.
الســـعودي  الدورييـــن  بيـــن  الفروقـــات  وحـــول 
والبحرينـــي، أشـــار نايـــف الـــذي انضـــم لصفوف 
الخليـــج مطلـــع فبراير الماضي، إلـــى أن الدوري 
الســـعودي يتفوق على نظيره البحريني بعنصر 

المحترف فقط.
مبيًنا، أن الدوري الســـعودي يتمتع حالًيا بوجود 
بخـــالف  فـــي كل فريـــق  عنصريـــن محترفيـــن 
محتـــرف  علـــى  المنحصـــر  الماضيـــة  المواســـم 
واحـــد فقـــط، وهـــذا األمـــر يعطـــي قـــوة كبيـــرة 
ألي فريـــق يتمكـــن مـــن تعزيز صفوفـــه، بخالف 
الدوري البحريني الذي يعتمد فقط على العبيه 

المحليين.
تفتقـــر  الســـعودية  الُفـــرق  أن  الـــزري  وأوضـــح 
لالعبيـــن المحليين أصحـــاب المهارة العالية في 
كـــرة اليـــد فـــي كافة الخطـــوط ومنها الحراســـة 
أيًضـــا، وهـــذا يجعلهـــا تنتـــدب العبيـــن وحراس 

مـــن الخـــارج لشـــغر هـــذا المركـــز، وهـــي تعتمـــد 
بشـــكل كبير على الالعبين المحترفين في صنع 
الفارق وتحقيق االنتصارات كون غالبية الفرق، 
بخـــالف البحرين “الـــوالدة” بالالعبين المميزين 
بكافـــة المراكـــز وبقـــدرات فنيـــة فرديـــة عاليـــة، 
األمر الذي يجعل الالعب البحريني يتفوق على 

نظيره السعودي.
وحـــول تعاقده مع نادي الخليـــج، أوضح الزري 
أن هـــذا األمر لم يكـــن في الحســـبان، كونه كان 
متوقًفـــا عن اللعب لمدة موســـمين متتاليين، إال 
أنـــه تلقـــى اتصاال مـــن مـــدرب الفريـــق زهير بن 
مســـعود الذي تولى تدريب النجمة قبل مواسم 
عـــدة، وطلـــب منه االنضمام إلـــى فريقه وقد تم 

االتفاق على كافة األمور في 3 أيام فقط.
مضيًفـــا أنه ســـعيد بتجربتـــه مع الخليـــج؛ كونه 
اســـتطاع أن يثبت نفسه بالمستوى الذي قدمه، 
أنـــه القـــى كل الترحيـــب والتعـــاون  خصوًصـــا 
مـــن زمالئـــه الالعبين، وهـــذا األمر عاد بالشـــكل 
يحتـــل  فهـــو  الفريـــق،  نتائـــج  علـــى  اإليجابـــي 
وأيًضـــا  الكبـــار،  فـــي سداســـي  الثانـــي  المركـــز 
تمكن مـــن الخـــروج بالمركز الرابع فـــي البطولة 
العربية لألندية وهو مركز جيد في ظل ســـرعة 
المشاركة بالبطولة نفسها وعدم التجهيز لها مع 

وجود عدد من اإلصابات.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

نايف الزري خالل توقيع عقد انتقاله للخليج

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

الفريق لديه 
األفضل بعد مرور 

11 جولة على 
منافسات الدوري

 علي مدن النجم 
األبرز في تشكيلة 

المدرب فتحي 
العبيدي
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البرازيليان “سيرجيو” و”راميريز” يواصالن عملهما
لــــــــــــم يــــــــــــــغــــــــــــــادرا إلـــــــــــــــى الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل

بعـــد تأجيـــل منافســـات دورة األلعاب 
الخليجيـــة الرياضيـــة الثالثـــة، والتي 
كان مقـــررا لها أن تقام من 4 لغاية 14 
أبريل المقبل بدولة الكويت الشقيقة، 
ورغم اعتمـــاد قائمـــة المنتخب األول 
للرجـــال للكـــرة الطائـــرة بقـــي المدرب 
ومســـاعده  “ســـيرجيو”  البرازيلـــي 
“راميريـــز” في المملكة ولم يغادرا إلى 

بالدهما.
مضـــى  الـــذي  “ســـيرجيو”  المـــدرب 
تقريبـــا  شـــهرين  معـــه  التعاقـــد  علـــى 
يواصـــل اإلعداد والتحضيـــر لمختلف 
االستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها 
البطولة الثانية والعشـــرون لمنتخبات 
الرجال، والتي ستقام بتونس بتاريخ 
ســـتبدأ  فيمـــا  المقبـــل،  ســـبتمبر   20

التدريبـــات الفعلية بشـــهر يونيو وفقا 
للخطـــة التي أعدتها لجنة المنتخبات، 
والتي تعتمد بكل تأكيد على انحســـار 
فايروس كورونا )كوفيد 19-( وعودة 

األنشطة الرياضية بعد توقفها.
كمـــا قـــرر اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة فـــي 
اجتماعـــه األخير إســـناد مهمـــة قيادة 
منتخب الناشـــئين للمدرب “سيرجيو” 

 18 تحـــت  اآلســـيوية  البطولـــة  فـــي 
يوليـــو  بشـــهر  ســـتقام  والتـــي  عامـــا، 
المقبـــل، وتكليـــف المـــدرب “راميريز” 
بقيادة منتخب الشـــباب فـــي البطولة 
بالنصـــف  ســـتقام  التـــي  الخليجيـــة 
الثاني من شـــهر يوليو بضيافة مملكة 

البحرين.
بقيـــادة  الفنـــي  الجهـــاز  ويتواصـــل 
مـــع  باســـتمرار  “ســـيرجيو”  المـــدرب 
لجنـــة المنتخبـــات واألجهـــزة اإلدارية 
التابعـــة للمنتخبـــات الوطنيـــة لوضـــع 
تصـــور متكامل للمرحلـــة القادمة، كما 
القادمـــة  اإلعـــداد  خطـــة  تطبيـــق  أن 
لمنتخب الرجـــال تحديدا تعتمد على 
عودة النشاط الرياضي والقضاء على 

كورونا.

المدرب سيرجيو حامال قميص المنتخب

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  واصـــل 
بمحاربـــة  الخاصـــة  القـــدم حملتـــه 
بمشـــاركة  وذلـــك  “كورونـــا”،  وبـــاء 
أبرز نجـــوم القـــارة؛ للتوعية العامة 
وتشـــجيع النـــاس في كافـــة أرجاء 
العالـــم علـــى القيـــام بدورهـــم فـــي 
إيقاف انتشار الفيروس المستجد.

سلســـلتها  فـــي  الحملـــة  وشـــهدت 
الرابعـــة مشـــاركة العـــب منتخبنـــا 
الوطنـــي األول كميل األســـود الذي 
ســـاهم بعبارة باللغـــة العربية )احم 
نفســـك وســـاعد وطنـــك. خلك في 
البيـــت، وســـاهم فـــي عدم انتشـــار 

المرض(.
وتأتي حملة إيقاف سلسلة المرض 
التي أطلقها االتحاد اآلسيوي لكرة 
BreakThe- #القدم، عبر هاشـــتاغ 
Chain، إذ تحمـــل رســـالة التضامن 

وكذلـــك  الظـــروف،  هـــذه  فـــي 
الترويـــج لقواعـــد الصحـــة العامـــة 
الصحـــة  منظمـــة  وضعتهـــا  التـــي 
العالمية، خصوصا من خالل البقاء 
فـــي المنـــازل وممارســـة إجـــراءات 
مـــن  والتأكـــد  والتعقيـــم،  النظافـــة 
ترك مســـاحة مع اآلخريـــن، وكذلك 

احترام قواعد العزل الشخصي.
وكان العب منتخبنا الوطني األول 
محمد الحردان شارك في السلسلة 

األولى من الحملة.

األسود يحارب “كورونا” بحملة “اآلسيوي”

كووورة

مـــدة  أن  إخبـــاري  تقريـــر  أكـــد 
العقد تمثل العقبة الرئيســـية في 
المفاوضـــات الجاريـــة بين بايرن 
المخضـــرم  والحـــارس  ميونـــخ 
الفريـــق  قائـــد  نويـــر  مانويـــل 

البافاري ومنتخب ألمانيا.
وذكرت صحيفـــة كيكر أن بايرن 
يعـــرض علـــى نويـــر عقـــًدا يمتـــد 
حتى 2023، أي يمتد لعامين بعد 
انتهـــاء عقده الحالـــي في صيف 

2021، لكـــن الحـــارس المخضرم 
التجديـــد  بضـــرورة  يتمســـك 
لخمسة أعوام، أي إنهاء مسيرته 

على األرجح مع البايرن.
الحـــارس  كان،  أوليفـــر  ويعـــد 
الســـابق المخضـــرم الـــذي أنهـــى 
مشواره مع بايرن ميونخ وعمره 
39 عاما، هـــو المكلف بالتفاوض 
مـــع نوير بصفتـــه عضًوا بمجلس 

إدارة النادي البافاري.

وكان بايـــرن قـــد حســـم اتفاقه 
نوبـــل  ألكســـندر  الحـــارس  مـــع 
لالنضمام للفريق الموسم القادم 
بصفتـــه خليفة نوير، حيث وقع 
علـــى عقـــد حتـــى 2025، وهـــو 
األمر الـــذي أثار حفيظة األخير، 
خاصـــة فـــي ظـــل تواتـــر أخبـــار 
عـــن رغبتـــه فـــي خـــوض بعض 
المباريات كأساسي في الموسم 

المقبل.

عقبة تعطل تجديد عقد نوير
كووورة

كشـــف تقريـــر صحافـــي عـــن ظهـــور 
عـــودة  إلـــى  تهـــدف  جديـــدة  حلـــول 
منافســـات البريميرليـــج مـــن جديـــد، 

وإنهاء الموسم الجاري.
وتحـــرص األندية الكبـــرى على إنهاء 
الموســـم الجـــاري، حتـــى لـــو أقيمـــت 
حضـــور  بـــدون  المتبقيـــة  المباريـــات 
جماهيـــري، بســـبب تفشـــي فيـــروس 

كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة “ذا صن”، ربما ُيمنع 

نجـــوم البريميرليـــج مـــن العـــودة إلى 
منازلهـــم، وإجبارهم على العيش مًعا، 
من أجـــل عودة كرة القـــدم من جديد 

في يونيو المقبل.
ويهـــدف هـــذا االقتـــراح المثالـــي إلى 
عيـــش جميع العبـــي البريميرليج في 
أماكـــن مختلفـــة مًعا، مع عـــدم وجود 
فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء 
الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة 

واحدة، لمنع تفشي الفيروس.

ولن يمثل ذلك الحل، مشكلة بالنسبة 
لالعبيـــن الذيـــن ســـبق وأن شـــاركوا 
قبـــل،  مـــن  الدوليـــة  البطـــوالت  فـــي 
والذين اعتـــادوا على العيش مًعا في 
فنـــدق واحـــد وال يرحلون منه ســـوى 

للتدريبات أو خوض المباريات.
ومـــن المتوقـــع أن يطبـــق هـــذا الحل 
الـــدوري  إلنهـــاء  أســـابيع،   6 لمـــدة 
12 يوليـــو  يـــوم  اإلنجليـــزي الممتـــاز 

المقبل.

حل مثالي الستئناف البريميرليج

حسن علي

أحمد مهدي

حيــن ترســم لــك حلمــا وتجتهــد فــي تحقيقــه لســنوات عديــدة حتمــا ســتكون النهايــة 
لــذة النجــاح، وســتصل إلــى أن ُيشــهد لــك حيــن تغيــب عــن أرض الملعــب مثلما حدث 
لالعب حسين محمد )حلوم( حين غاب لمدة 6 أشهر، ولكن افتقدته المالعب بشهادة 
المدربيــن بســبب ثقلــة ومكانتــه فــي أرض ملعب كرة الســلة، والتالي نــص الحوار مع 

العب نادي النجمة حسين محمد:

 كم عمر مسيرتك الكروية؟ «

من 2004 إلى يومنا هذا، أي 16 سنة .
 حدثني عن أول فريق لعبت معه في  «

الفرجان؟

بـــدأت كالعـــب هـــاٍو فـــي منطقتـــي بمركز 
شـــباب رأس رمـــان، حيـــث كانـــت البداية 
النـــادي،  لدخـــول  عمـــي  ابـــن  بتشـــجيع 
وبـــدأت اللعب معه، توقفت لمدة ســـنتين 
تقريبا؛ للتركيز على الدراســـة، حيث كنت 
طالبـــا والعائلة كانت قلقة على المســـتوى 
الدراسي، وبعدها اســـتأنفت اللعب ليومنا 

هذا.
 من أطلق عليك لقب )حلوم(؟ «

هـــذا اللقـــب حملتـــه منـــذ الطفولـــة، كانت 
رونني بهـــا، أو بدعة  عبـــارة عن الزمـــة يعيِّ
، واســـتمر معي هذا  أطلقهـــا أقرانـــي علـــيَّ

اللقب ليومنا هذا.
 من المشجع الكبير لك في مسيرتك  «

الكروية؟

في المقدمـــة األهل وأصدقائـــي وزمالئي 
الالعبيـــن، حيث كانـــوا يشـــجعوني دائما، 
مـــن  الكثيـــر  لـــه  حبيـــل  رؤوف  ومدربـــي 

الوقفات معي وتشـــجيعه الدائم لي، وهو 
الذي أعطاني الثقـــة، وجعلني أصل لما أنا 

عليه اآلن. 
كم دوريا شاركَت فيها؟ «

كالعـــب فريـــق أول، شـــاركت حاليا في 5 
مواسم، ولكن شاركت من بداية مسيرتي 
الكروية في الدوريات ما يقارب 16 دوري 
لحـــد اآلن فـــي مختلـــف المســـابقات مـــن 

الكأس أو دوري فئات سنية.
ما أكثر دوري أبعدك عن حياتك  «

االجتماعية؟

لـــم يكـــن هنـــاك دوري أبعدني عـــن حياتي 
االجتماعية، فدائما كنت أوازن بين النادي 

وحياتي االجتماعية وحياتي الدراسية.
حدثني عن أقرب ميدالية حصلت عليها  «

لقلبك وما قصتها؟

الفضيـــة  الميداليـــة   2014-2015 موســـم 
لنهائـــي كأس كـــرة الســـلة قبـــل أن يتغير. 
هـــذه الميداليـــة تعنـــي لـــي الكثيـــر؛ ألنـــي 
كنـــت بعمر 18 ســـنة وأغلبية الالعبين في 
الفريـــق قريبيـــن مـــن عمـــري أو اكبـــر مني 
بثالث ســـنوات كحد أقصى، حيث إننا كنا 
نمثل الفريق الشـــاب الطموح، واســـتطعنا 

أن نحقق بالنســـبة لنا إنجاز أن نصل بهذه 
العناصـــر إلى نهائي الكأس، وأحرجنا فرقا 
كبيـــرة فـــي ذلـــك الموســـم ؛ولهـــذا اعتبره 

أفضل موسم لعبته في حياتي.
اذكر اإلصابة التي كنت تعتقد أنها  «

سوف تنهي مسيرتك؟

أصبـــت بتاريخ 1 نوفمبـــر 2016 بقطع في 
الربـــاط الصليبـــي األمامـــي. هـــذه األصابة 
رحلة الشـــفاء منها طويلة تصل إلى ســـنة 
كاملة أو أكثر، ولكن تماثلت للشفاء خالل 
6 أشهر ونصف الشهر قبل المدة المحددة 
بالنســـبة ألي  لـــي. هـــذه اإلصابـــة متعبـــة 
العـــب؛ ألنهـــا تجعلـــك تقف وتشـــاهد لعب 
كرة السلة، ولكن ال تستطيع اللعب، فتؤثر 

سلبا على نفسية الالعب.
 كيف تجاوزتها؟ «

مـــع وقفة المدرب رؤوف عباس وإخواني 
الالعبيـــن واألهـــل واألصدقاء ســـاعدوني 
بشكل كبير بتخطي هذه المرحلة، وكانت 
لـــي فتـــرة ترفيهيـــة بوجودهـــم  بالنســـبة 

حولي مع أني عانيت الكثير فيها.
من المدرب الذي تفضل أن تتدرب تحت  «

يديه؟

الكابتن رؤوف حبيل، ال غير.
 من الالعب الذي تتمنى أن تخوض  «

مباراة معه؟

الالعـــب محمـــد بوعالي أكثـــر العب لعبت 
معه من صغري لهـــذه اليوم، ولكن افتقده 
في الفترة الحالية، وأتمنى أن أعود للعب 

معه قريبا.
ما رقم الحظ الذي تتفاءل به؟ «

رقـــم 10؛ ألنـــه شـــهر ميالدي، وهـــذا الرقم 
كان يلبســـه الالعـــب كوبـــي براينـــت فـــي 

المنتخب.
 كم ساعة تقضي في النادي؟ «

فـــي األيـــام العادية مـــن 4 إلى 5 ســـاعات، 
وفـــي الفتـــرات الحساســـة خصوصـــا فـــي 
الـــدوري تكون ســـاعتين فـــي الصباح، و4 

ساعات مساًء.
لماذا تراجعت كرة السلة البحرينية عن  «

المنافسات الخارجية ؟

البحريـــن مازالـــت منافســـة فـــي تصفيات 
آســـيا حاليـــا والمنتخـــب يمتلـــك عناصـــر 
مميزة تؤهله في المستقبل أن يشارك في 

بطولة آسيا. 
 هل تؤيد إنشاء أكاديمية بحرينية  «

متخصصة لتدريب السلة؟

اكاديميـــة  تكـــون  أال  وأفضـــل  أؤيـــد 
واحـــدة، بل أكاديميات؛ كي يســـتطيع 
الالعبون الصغار أن يتعلم أساســـيات 
كـــرة الســـلة من صغرة إلـــى أن يتدرج 
ويلتحـــق بنـــادي؛ ألنـــه أغلـــب األندية 
ليـــس لديهـــا فئـــات ســـنية مقتصرين 
ســـنية  فئتيـــن  أو  أول  فريـــق  علـــى 
نـــت دون فريـــق أول، وهـــذه النقطـــة 
تســـتطيع حلهـــا وتدعـــم بهـــا األنديـــة 
وحتى المنتخبات. فإنشاء أكاديميات 

ممتاز لكرة السلة.

ما خطتك المستقبلية في المجال  «
الكروي؟

أطمـــح لالحتراف خارج البلد؛ كي أشـــارك 
فـــي دوريـــات أقوى مـــن الدوريـــات التي 

لعبت بها، ولها اسم كبير. 
هل من الممكن رؤية حلوم  «

مدربا في المستقبل؟

ال يوجـــد العـــب ال يطمـــح أن 
إذا  وخاصـــا  مدربـــا  يكـــون 
حياتـــه  كل  مكرســـا  كان 
في كـــرة الســـلة، ولديه فهم 

يـــدرج  كـــي  باللعبـــة؛  عميـــق 
خبرتـــه لالعبيـــن الصغار، وهذا 

مـــن  وأتمنـــى  ممتـــاز،  الشـــيء 
الالعبيـــن القدامـــى فـــي البحرين 

أن يعودوا للتدريب أو أن يتواجدوا 
فـــي المحافـــل الرياضيـــة مثـــل اتحاد 

الســـلة؛ كي يكون لهم دور وشـــأن كونهم 
خاضوا تجربة اللعب، وخبرتهم كبيرة بها، 

ومعرفتهم بما تحتاجه كي تتطور. 
ما النصيحة الذهبية لالحتراف تقدمها  «

لمبتدئ في كرة السلة؟

أنصـــح المبتدئيـــن االلتـــزام بثـــالث نقـــاط 
أساســـية، أولها أن يلتزم بالتمارين، وثاني 
خطوة أن يضع له هدفا للمستقبل، وثالثة 
للنجـــاح أن يحفـــز نفســـة؛ كـــي يعطي كل 
مـــا لديه فـــي التمريـــن؛ كي يظهـــر بصورة 

ممتازة أمام المدربين والناس.

قامت بالحوار طيبة حسن الشيخ 

  من متطلبات التخرج جامعة البحرين

“حلوم”: يجب االستفادة من خبرات القدامى
ــة لــلــعــالــمــيــة ــي ــن ــري ــح ــب ــرة الـــســـلـــة ال ــكـ ــض بـ ــه ــن ــت ــات س ــيـ ــمـ ــاديـ ــاء أكـ ــ ــش ــ إن

من المقابلة مع الالعب حسين محمد

كميل األسود خالل مشاركته في حملة االتحاد اآلسيوي



محرر الشؤون المحلية

قـــال المواطـــن جعفـــر عبدهللا مشـــيمع بأن ابنه من محبي مشـــاهدة رســـوم 
الكارتون )ماشا والدب(.

وأضاف بمشاركته بصفحة العزل المنزلي بجريدة البالد: “في إحدى حلقات 
الكارتـــون يرتدي األبطـــال مالبس فضاء.. أصر طفلـــي للحصول على نفس 
هـــذه المالبـــس.. وبمـــا أننا جميعـــا بفتـــرة العـــزل المنزلي، فاخترعـــت البني 
مالبس الفضاء من الكراتين عبر إعادة تدويرها.. واستمتع الجميع بتصميم 

وتنفيذ هذه المالبس”.

مشيمع يصنع البنه مالبس فضاء من “كوارتين”

local@albiladpress.com

ســـمحت فتـــرة العزل المنزلي لعليـــاء هزيم بممارســـة هوايتها المفضلة 
لقلبها وهي الرسم.

وأرفقـــت بمشـــاركتها بصفحة العـــزل المنزلي بجريـــدة البالد صورة من 
إحـــدى لوحاتها، والتـــي تلخص مقاومة البحرين لفيـــروس كورونا عبر 

ارتداء سيدة كماما على وجهها ورعاية اليدين للبحرين.
وقالت: “في يوميات العزل المنزلي أرسم العديد من اللوحات، وسعيدة 

بتربية أوالدي، وأشكر جميع من شجعني لمواصلة هوايتي بالرسم”.

بعثـــت المواطنـــة أم عمار بصورة تلخص احتفال عائلتها بالمناســـبات 
الدينية بمنزلها.

وقالت بمشـــاركتها بصفحة العزل المنزلـــي بجريدة البالد: قضيت مع 
العائلة وقتا ممتعا باالحتفال بالمناسبات الدينية.

علياء هزيم تعود لهوايتها وتبدع بالرسم

أم عمار تحتفل بالمناسبات الدينية بالبيت

العشيري يلعب “بالي ستيشن” عصرا ويقرأ الكتب ليال
عاشـــق برشـــلونه والـــدوري اإلنجليـــزي: العـــزل دون مباريـــات “صعـــب”

قال النائب هشام العشيري إنه يقضي 
فتـــرة العـــزل المنزلي نهـــارا بمتابعات 
والموضوعـــات  المواطنيـــن  مطالـــب 
النيابية، أما بفترة بعد الظهر فيجلس 
مع العائلة، ويحب متابعة المسلسالت 

واألفالم األجنبية.
وأضـــاف فـــي حديثـــه لــــ “البـــالد” عن 
يومياته بفتـــرة العـــزل المنزلي: “أكثر 
شـــيء أهواه بفترة الهدوء المســـائية 
بالقـــراءة  الكتـــب.. أسترســـل  قـــراءة 

دون ازعاج”.
أنـــه مـــن هـــواة متابعـــة  الـــى  وأشـــار 
مباريات الدوريات األجنبية، وبخاصة 
أنـــه من عشـــاق فريق برشـــلونة، ومن 
االنجليـــزي،  الـــدوري  متابعـــي  هـــواة 
ومضيفا “العزل المنزلي دون مباريات 

صعب.. صعب!”.
وواصـــل باســـما أنـــه في بعـــض األيام 
ويشـــاركه  ابنـــه  مـــع  يجلـــس  عصـــرا 
اللعب في “البالي ستيشن”، وبخاصة 

باأللعاب الرياضية.

وتابع: “كنت بصـــدد تأليف كتاب قبل 
وصولـــي للبرلمـــان، وبعـــد نيلـــي ثقـــة 
الناخبيـــن بمجلس النواب فلم يتســـن 

لي الوقت بشـــكل كبير إلصداره، وفي 
فترة العزل المنزلي فإن الوقت أصبح 
متاحـــا بشـــكل أكثـــر للتركيـــز إلصدار 

الكتـــاب”. وقال إنه من هـــواة القراءة 
“نتفليكـــس”  عبـــر  األفـــالم  ومتابعـــة 

و”اليوتيوب” والكتابة.

العشيري يقرأ كتاب “بالك ووتر.. أخطر منظمة سرية في العالم”

قـــال الكاتـــب الصحافي الزميل أســـامة الماجـــد إنه يقضي فترة العـــزل المنزلي 
بالجلوس بمكتبه وقراءة مزيد من الكتب.

وأضاف بمشـــاركته لصفحة العـــزل المنزلي بجريدة البالد: “أنـــا مرتاح جدا بين 
مكتبتـــي وبيـــن كتبي، أســـتيقظ بالســـاعة 10 صباحا، ويبدأ برنامجـــي بالقراءة 
واالطـــالع ومتابعـــة مهامـــي بالصحيفـــة”. وتابـــع: “فـــي الفتـــرة المســـائية أعود 
لهوايتي األخرى، وهي جمع نماذج الطائرات، وأشاهد بعض البرامج التلفزيونية 
والمسلســـالت واألفالم القديمة”. وختم حديثه بأن فترة العزل المنزلي يصدق 

عليها قول “رب ضارة نافعة”؛ ألنها أتاحت الوقت بشكل أكبر للقراءة.

الماجد يغوص بمكتبه نهارا ويطير مساء
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إنـــه  الدغـــاس  ميثـــم  الشـــيخ  قـــال 
يقضـــي فترة العـــزل المنزلي بإعداد 
الـــذي  الفقهـــي  برنامجـــه  محتـــوى 

سيقدمه بشهر رمضان.
وأضاف بمشـــاركته بصفحـــة العزل 
المنزلـــي بجريـــدة البـــالد: “كّرســـت 
محتـــوى  إلعـــداد  األكبـــر  الوقـــت 
 12 قرابـــة  وأقضـــي  المحاضـــرات، 

ساعة متقطعة باإلعداد”.
وحث الدغاس القراء على استثمار 
المفيـــدة  باألمـــور  الفـــراغ  وقـــت 

والنافعة.
وأشـــار إلـــى أهميـــة تنظيـــم الوقت 
الوقـــت باألمـــور المحببـــة  وقضـــاء 

للنفس.
ولفـــت إلـــى أنـــه يتذكر بشـــكل دائم 
الحديـــث “مـــن اســـتوى يومـــاه فهو 

مغبون”، وأنه يكون أسعد باستثمار 
وقته ويومه بشكل أفضل.

دعا النائب السابق الشيخ جاسم السعيدي 
الغتنام فتـــرة العزل المنزلـــي بالعمل على 
تثقيف أنفسنا وأبنائنا بأنواع من الثقافات 
السياســـية  والثقافـــة  الصحيـــة  كالثقافـــة 
العامـــة والمكوث في المكتبـــة بين الكتب 
المتنوعـــة والـــدأب علـــى مراجعـــة القرآن 
الكريـــم ومناقشـــة االبنـــاء فـــي المســـائل 
العامـــة والخاصـــة، وواصفا هـــذه المرحلة 
التي نعيشـــها بالعبارة الشهيرة “رب ضارة 

نافعة”.
وقـــال بمشـــاركته بصفحة العـــزل المنزلي 
بجريـــدة البـــالد إنـــه قضـــى وقتـــه بكتابة 
بعـــض المذكـــرات لتحصيـــل مـــادة علميـــة 
تاريخيـــة. وواصـــل: “وجـــدت أن االبنـــاء 
يحتاجـــون الجلوس معهم فترة من الزمن 

للتعرف على ثقافاتهم المنزلية وثقافاتهم 
الخارجـــة.. هـــي فتـــرة تعليميـــة تربويـــة 
علـــى  ليتعـــرف  أســـرة  رب  كل  يحتاجهـــا 
أسرته حتى يعرف المستوى الذي تعلموه 
مجريـــات  خضـــم  فـــي  مســـؤوليات  مـــن 

الحيـــاة فلذلك هذه متعة كبيـــرة.. وأختم 
وختـــم  نافعـــة”.  ضـــارة  “رب  بـــدأت  كمـــا 
حديثـــه بآيـــة قرآنية: }َوَعَســـى َأْن َتْكَرُهوا 
وا َشْيًئا  َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّ
َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن{.

مســتذكرا حديــث “مــن اســتوى يومــاه فهــو مغبون” هــذه المرحلــة تصــدق عليهــا عبــارة “رب ضــارة نافعة”
الدغاس ينكب 12 ساعة إلعداد محتوى محاضراته الرمضانية السعيدي: أقرأ القرآن وأكتب المذكرات ومستمتع مع األبناء

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الزميل الماجد بمكتبه وسط الكتب ونماذج الطائرات

مالبس الفضاء بعد إعادة تدوير الكراتينبطل الرسوم الكارتونية 

محرر الشؤون المحلية

لوحة علياء

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

حث الدغاس القراءة على استثمار وقت الفراغ باألمور المفيدة 

الشيخ السعيدي بمكتبه 

في فترة العزل المنزلي لكل منا برنامجه الجديد، ويومياته المميزة مع نفسه أو مع العائلة.
وستكون لهذه الفترة بصمة بالذاكرة البحرينية، إذ ابتكر خاللها بعضنا برامج تكسر الروتين، ويحب أن يلهم اآلخرين بها.

صفحـــة “العـــزل المنزلـــي” بصحيفـــة “البالد”، بعددهـــا الورقي وبالموقـــع اإللكتروني، عبارة عن تدويـــن ليومياتنـــا المتواضعة، بالكلمة 
والصورة والفيديو.

للمشاركة بقصتك بفترة العزل المنزلي ال تتردد بالتواصل مع محرر “البالد” عبر “الواتساب”: 33443463.

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي



multaqa@albiladpress.com 21

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

يعتقـــد الكثيـــر من النـــاس أن الوقاية ومنع إصابتهـــم بعدوى فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد19-(، ُيحتم عليهم أخذ االحتياطات الصحية 
فقـــط عنـــد تواجدهم خارج منازلهم، إال أن هنـــاك عوامل أخرى – غير 
الصحيـــة – يجهلهـــا البعـــض فـــي المبانـــي التجارية والســـكنية العامة 
واألماكن المغلقة التي تشـــهد تجمعات، قد تكون ســـبًبا - ال ســـمح هللا 

- في نقل العدوى.
ومـــن هذا المنطلق، تحـــرص اإلجراءات االحترازيـــة على إغالق مثل 
هـــذه األماكن ومنـــع التجمعات، وحث األفراد على البقاء في منازلهم، 
والبعـــد عـــن أي نـــوع مـــن التجمعـــات، حتـــى يكونـــوا في أمـــان داخل 

منازلهم.
ومـــن بيـــن العوامل غيـــر الصحية المشـــار إليها، عوامـــل ترتبط بمدى 
جـــودة الهواء الداخلي الصادر عن أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف 

والتبريد في األماكن المغلقة العامة.

أجهزة التكييف خيار مرجح النتشار “كورونا”
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c r e d i m a x . c o m . b h

أجرى بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق األوسط، استبانة 
بعنــوان “فــرص التدريــب فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا”؛ 
بهــدف تســليط الضــوء علــى دور التدريــب فــي عمليــة التطويــر 
عبــر  التوظيــف  مواقــع  بــأن  االســتبانة  أظهــرت  وقــد  الوظيفــي. 
اإلنترنت تعتبر أفضل وسيلة للعثور على فرص التدريب المناسبة 

)بحسب 62 % من المجيبين(. 

وأكـــد أكثر من نصـــف المجيبين )55 
%( على أن فرص التدريب متوفرة 
على نطاق واسع في منطقة الشرق 
األوســـط، حيث تتيح هـــذه الفرص 
للمتدربيـــن فرصـــة تطويـــر كفاءات 
العمل والمهارات المهنية واكتســـاب 
الخبـــرة التـــي من شـــأنها المســـاهمة 
فـــي تطورهـــم األكاديمـــي والمهنـــي 
والشـــخصي. وقد وافـــق 52 % من 
المتدربيـــن على اســـتعدادهم لقبول 

فرص تدريب غير مدفوعة األجر.
وفقا للمجيبين، توفر فرص التدريب 

الفوائـــد  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
للمتدربيـــن، وهـــي: اكتســـاب خبـــرة 
العمـــل )15 %(، وتطويـــر المهـــارات 
والمعرفـــة )9 %(، وبنـــاء شـــبكة من 
المعارف )5 %(، واكتشـــاف مجاالت 
اهتماماتهـــم وإمكاناتهـــم المهنية )5 
%(، فـــي حين قال 66 % بأن فرص 

التدريب توّفر جميع هذه المزايا.
قالـــت  االســـتبانة،  علـــى  وتعليقـــا 
المديـــرة اإلداريـــة للموارد البشـــرية 
فـــي بيت.كـــوم، ُعـــال حداد “تســـلط 
هـــذه االســـتبانة الضوء علـــى أهمية 

التدريب والدور الرئيس الذي يلعبه 
فـــي بنـــاء مســـيرة مهنيـــة متميـــزة. 
وعلى الرغم من اشـــتداد المنافســـة، 
تتزايـــد فـــرص التدريـــب علـــى نحو 
ملحـــوظ عبـــر المنطقـــة.” وأضافت: 
“تكشف االســـتبانة أيضا عن العديد 
من الطـــرق التي يمكـــن للطالب من 
خاللها التواصل مـــع أصحاب العمل 
عبـــر اإلنترنـــت أو داخـــل الجامعـــة 

وبدء مسيرة مهنية ناجحة.

إفريقيا وشمال  األوسط  بالشرق  تختص  استبانة  لنتائج  وفقا 
“بيت.كوم”: مواقع التوظيف األفضل إليجاد فرص تدريب

أعلنـــت جمعية المرصد لحقوق اإلنســـان 
عن إطالقها حملة مجتمعية تحت شعار 
)#قوية_بأهلهـــا(، بالتعـــاون مـــع حســـاب 
الفاروق وعدد من األفـــراد المؤثرين في 
المجتمـــع؛ للتوعيـــة والحـــد مـــن انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وقالـــت عضـــو اللجنـــة المنظمـــة للحملـــة 
شـــعار  اختيـــار  إن  العامـــر:  شـــيخة 
“قويـــة بأهلهـــا” يأتـــي انطالًقـــا مـــن الثقة 
باإلجـــراءات االحترازية والوقائية، التي 
قامت بهـــا المملكة في جميـــع المجاالت، 
وتأكيًدا علـــى دور المواطنين والمقيمين 
الهـــام باعتبارهـــم حائـــط الصـــد األقـــوى 
لمواجهـــة الفيـــروس ومنـــع انتشـــاره وما 

يرتبط به من إشاعات مغرضة.
وأوضحـــت العامـــر أن الهـــدف مـــن هـــذه 
الحملـــة هـــو التعبيـــر عـــن قـــوة البحرين 
جهودهـــم  وبيـــان  أبنائهـــا  وتماســـك 
المجتمعيـــة اإليجابيـــة التـــي بـــرزت في 

هذه الفترة لمواجهة الفيروس، فضاًل عن 
نشر ثقافة الشكر والتقدير لجميع األفراد 
المتواجديـــن في الصفـــوف األمامية في 
القطاعات األمنيـــة والصحية والتعليمية 
هـــذا  فـــي  دورهـــم  وبيـــان  واإلعالميـــة 

المجال.
وأكـــدت العامـــر أن فكرة الحملـــة تنطلق 
مـــن المســـؤولية الوطنيـــة الملقـــاة علـــى 
عاتق الجميع، إذ سيشارك فيها مجموعة 
بالتفاعـــل  والمؤسســـات  األفـــراد  مـــن 

بنشـــر الصـــور والتصاميـــم والفيديـــوات 
التكاتـــف  عـــن  المعبـــرة  والرســـومات 
الوطني لمواجهة الفيـــروس أثناء البقاء 
فـــي المنزل، وكيفية االلتـــزام بالتعليمات 
الفـــراغ  وقـــت  مـــن  االســـتفادة  وطـــرق 
بأنشطة مفيدة. ودعت الحملة مؤسسات 
المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين 
والمؤسسات إلى التفاعل والمشاركة في 
الحملة، وتطبيق اإلجراءات والتعليمات 
بمـــا  الرســـمية،  الجهـــات  مـــن  الصـــادرة 
يعزز الشـــراكة المجتمعيـــة ويزيد الوعي 
بالســـلوكيات اإليجابيـــة التـــي تتميـــز بها 
المملكـــة لتصبـــح البحريـــن مثـــااًل عالمًيا 

يقتدى به لمواجهة الفيروس.

تأكيًدا على أهمية التكاتف المجتمعي
“المرصد لحقوق اإلنسان” تطلق “#قوية_بأهلها”

“بنفت” تتبرع بـ 200 ألف دينار لمتضرري “كورونا”
ــز الـــــشـــــراكـــــة الــمــجــتــمــعــيــة ــ ــزي ــ ــع ــ ــي ت ــ ــ ــد يـــشـــيـــد بـــــمـــــبـــــادرة الــــشــــركــــة ف ــ ــي ــ ــس ــ ال

اســتقبل األمين العام المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، مصطفى الســيد، في مكتبه بمقر المؤسســة بضاحية الســيف رئيس مجلس إدارة شــركة 
“بنفت” محمد إبراهيم البستكي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالواحد جناحي، إذ قدما تبرًعا من الشركة بمبلغ وقدره 200 ألف دينار؛ لمساعدة األسر 

المتضررة من فيروس الكورونا.

وأثنـــاء اللقاء، نقل الســـيد تحيـــات وتقدير ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
رئيس مجلس األمناء سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلى شـــركة “بنفت” على مبادرتهم بهذا 
الدعـــم الكريـــم لصالـــح المتضررين مـــن فيروس 
كورونا، وما تقوم به الشـــركة من خدمة للمجتمع 

البحريني في هذه الظروف.
وأشـــاد الســـيد بمبادرة شـــركة “بنفت” فـــي تعزيز 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
لألعمـــال اإلنســـانية من خالل هـــذا الدعم الكريم 
والـــذي يأتـــي تجاوًبـــا مـــع األمـــر الملكي الســـامي 

لعاهـــل البالد حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بمســـاعدة األسر المحتاجة 
المتضـــررة من فيـــروس الكورونا، مؤكـــًدا أن هذا 
الدعـــم الســـخي سيســـاهم في تخفيـــف جزء من 

معاناتهم.
ومـــن جانبـــه، قـــال البســـتكي: إن شـــركة “بنفـــت” 
تتشـــرف بالتجـــاوب مـــع األمـــر الملكـــي الســـامي 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بمســـاعدة األســـر المحتاجـــة 
المتضـــررة من فيـــروس الكورونا، مؤكـــًدا أن هذا 
األمر السامي ليس بالمستغرب على جاللة الملك، 

إذ عودنـــا على اهتمامـــه الدائم بجميع المواطنين 
الظـــروف  مختلـــف  فـــي  احتياجاتهـــم  وتلمـــس 
والمناســـبات والعمل على توفيـــر الحياة الكريمة 
لهـــم، وما يوليه جاللتـــه من اهتمام بـــارز ورعاية 
الخيـــري واإلنســـاني ومبـــادرات جاللتـــه  للعمـــل 
اإلنسانية، مثمًنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي قيـــادة العمل الخيري واإلنســـاني 
الذي تقدمه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا المؤسســـة من خالل 
الخدمـــات الرعائية التي تقدمهـــا للمحتاجين في 

البحرين.

يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 25 عاًمــا فــي العمــل المصرفي

“كريدي مكس” تعين سيادي رئيًسا تنفيذًيا خلًفا لميرزا

“رويال البحرين” يطلق “االستشارة عبر الفيديو”

أعلنـــت شـــركة “كريدي مكـــس”، أول 
شركة متخصصة في إصدار وقبول 
البطاقـــات االئتمانيـــة فـــي المملكـــة، 
عن تعيين أحمد عبدالرحمن سيادي 
في منصـــب الرئيـــس التنفيذي خلًفا 
ليوســـف علي ميرزا، الذي تقاعد من 
منصبـــه بعـــد انتهاء أعمـــال الجمعية 

العامة للشركة.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة “كريدي 
مكس” رياض ســـاتر “ســـاهم يوسف 
فـــي  وأســـاس  فعـــال  بـــدور  ميـــرزا 
تعزيـــز مكانة “كريـــدي مكس”، حتى 
أصبحـــت مـــن الشـــركات الرائدة في 
مجـــال البطاقـــات وخدمـــات الدفـــع 
اإللكترونيـــة، إذ قدم حلـــوال مبتكرة 
ارتقـــت  الرقمنـــة  لعصـــر  ومواكبـــة 
فعلـــى  للعمـــالء،  الخدمـــة  بمســـتوى 
طرحـــت  الحصـــر  ال  المثـــال  ســـبيل 
الشـــركة خدمـــة المحفظـــة الرقميـــة 
متعـــددة  وبطاقـــة   )MaxWallet(
العمـــالت )Cardy-Ex( اللتـــان القتـــا 
صـــًدا طيًبـــا وإيجابًيـــا بيـــن العمالء. 
وحصلت الشـــركة في فترة رئاســـته 
إحـــالل  فـــي  التميـــز  جائـــزة  علـــى 

وتوطيـــن الوظائـــف علـــى مســـتوى 
الخليجـــي.  التعـــاون  مجلـــس  دول 
ونيابـــة عـــن مجلـــس إدارة الشـــركة 
وجميـــع موظفيهـــا والعمـــالء أتقـــدم 
بالشـــكر الجزيل إلى ميـــرزا على كل 
الجهـــود التـــي بذلهـــا فـــي االرتقـــاء 
بالعمل في الشركة وخدمة العمالء”.

وأضـــاف ســـاتر “كمـــا يســـرنا اإلعالن 
عن تعيين أحمد عبدالرحمن سيادي 
الرئيـــس التنفيـــذي الجديـــد لشـــركة 
 29 مـــن  اعتبـــاًرا  مكـــس”،  “كريـــدي 
مارس 2020. ويتمتع أحمد ســـيادي 

بخبـــرة تزيد عـــن 25 عاًما في مجال 
خاللهـــا  وشـــغل  المصرفـــي  العمـــل 
مناصـــب عـــدة فـــي مجـــال عمليـــات 
والخدمـــات  االئتمـــان،  بطاقـــات 
والخدمـــات  للشـــركات،  المصرفيـــة 
وتقنيـــة  اإللكترونيـــة،  المصرفيـــة 
المعلومـــات. إننـــا واثقـــون إن رؤيته 
فـــي تحقيـــق  وخبرتـــه ستســـاهمان 
رؤيـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة لتبقى 
“كريـــدي مكـــس” العالمـــة التجاريـــة 
المفضلـــة لعمالئهـــا وتجارهـــا فضـــاًل 
عن ترســـيخ مكانتهـــا في ريادة عالم 

المدفوعـــات الرقمـــي. نتمنى للســـيد 
منصبـــه  فـــي  التوفيـــق  كل  أحمـــد 

الجديد”.
وعلـــق ســـيادي قائـــاًل “إننـــي فخـــور 
بالثقـــة التـــي أوالنـــي إياهـــا مجلـــس 
مـــع  أعمـــل  وســـوف  الشـــركة  إدارة 
أخوانـــي وأخواتـــي الموظفيـــن على 
وتلبيـــة  العطـــاء  مســـيرة  مواصلـــة 
تطلعات المساهمين وعمالئنا الكرام 
اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
للشركة والقتصادنا الوطني عموما”.

البحريـــن  رويـــال  مستشـــفى  خطـــى 
خطـــوًة ســـباقة فـــي مجـــال إطـــالق 

خدمات االستشارة عبر الفيديو. 
وكجـــزء من هـــذه المبادرة، ســـيطلق 
استشـــارة  خدمـــات  المستشـــفى 
للمرضـــى الخارجيين يقدمها األطباء 
المنصـــة  عبـــر  الخبـــرة  ذوي  مـــن 

اإللكترونية البصرية/ السمعية.
وتـــم إطـــالق هـــذه الخدمـــة بعـــد أن 
االعتبـــار  بعيـــن  المستشـــفى  أخـــذ 
األحداث الجارية والمتعلقة بفيروس 
)كوفيـــد19-(، إذ إنـــه مـــن الضـــروري 
فـــي هـــذه األوقـــات أن ُيبقـــي كل من 

اإلكلينيكييـــن  والعامليـــن  المرضـــى 
على المسافة االجتماعية الضرورية.

مستشـــفى  أطلـــق  الهـــدف،  ولهـــذا 
رويـــال البحريـــن خدماتـــه الصحيـــة 
ومـــن  أنـــت  لتســـتطيع  اإللكترونيـــة 
استشـــارة  علـــى  تحصـــل  أن  تحـــب 

إكلينيكية من المنزل.
هـــذه الخدمـــة متوافـــرة من الســـاعة 
9 صباًحا إلى الســـاعة 9 مســـاًء، ومن 

السبت إلى الخميس.
ويمكن االستفادة من هذه االستشارة 

من خالل 5 خطوات بسيطة.
www. اضغـــط علـــى هـــذا الرابـــط -

royalbahrainhospital.com/tele-
health

- اذكر تفاصيلك الشخصية.
- اختر التخصص المطلوب والطبيب 

االستشاري.
وقـــم  معيًنـــا  وقًتـــا  اطلـــب  اختـــر/   -

بالدفع.
- ســـيتم إرســـال رابط لك عبـــر البريد 

ســـيتم  الـــذي  بالوقـــت  اإللكترونـــي 
تحديـــده. كل خانة وقتيـــة للمواعيد 
ســـتكون لمدة 15 دقيقة، وســـيتلوها 
بريـــدك  إلـــى  طبيـــة  وصفـــة  إرســـال 
اإللكترونـــي. ومـــن ناحيـــة المميزات، 
المرئـــي  الصوتـــي/  االتصـــال  فـــإن 
سيوفر طريقة وصول سهلة للخبراء، 

عن طريقة ضغطة واحدة.
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أحمد سيادي يوسف ميرزا رياض ساتر

شيخة العامر ُعال حداد



استفد من هذه الفترة اإليجابية والفرص.

فرصة رائعة للتنقل والعمل بروح الفريق الواحد.

تسعى لعملية مصالحة داخل األسرة وتسعد 
بخبر جميل.

تنفق المال على مشروع كبير وتسعد من حولك.

تشعر بالطاقة والقدرة على تحقيق المستحيل.

قد تتزعزع بعض العالقات إذا كانت متأرجحة.

تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك 
لمشاريعك.

تميل إلى المواجهة وطرح التحديات في كل 
المجاالت.

رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض اآلراء 
المغايرة.

فّكر في مستقبلك بجدية أكبر وال تستهن أبدا.

ترتفع المعنويات وتحرز تقّدًما كبيًرا ورائعا.

الظروف مناسبة إلحداث تغيير في حياتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 مارس

 1492
ملكة إسبانيا إيزابيال األولى 

تصدر مرسوم الحمراء، الذي 
نص على أن يتحول جميع 
رعاياها المسلمين 

واليهود، وعددهم 150 
ألًفا، إلى المسيحية أو 
أن يرحلوا عن إسبانيا 

نهائًيا.

تســتعد الفنانة الســورية كندة علــوش لبطولة حكاية 
جديدة من حكايات مسلسل “إال أنا”، وتحمل اسم “ضي 

القمر” مع المخرجة مريم أحمدي.
وتقرر البدء في تصويرها بعــد عيد الفطر المقبل، بعدما 

انطلق عــرض أولى حكايــات العمل على األســبوع الماضي 
بحكاية “بنات موسى” بطولة وفاء عامر. واستقر صناع المسلسل على عرضه 
خــال جزأيــن، األول عبارة عــن 3 حكايات يتم عرضها قبل شــهر رمضان، هي: 

“بنات موسى”، و”سنين وعدت” و”أمر شخصي”.

يواجه مسلســل “شــاهد عيان”، للنجم حسن الرداد، أزمة 
بالخروج مــن الســباق الرمضاني المقبل؛ بســبب توقف 
التصوير في الفترة الجارية، خصوصا وأن أبطال المسلسل 

لــم ينتهوا من تصوير عــدد كبير من المشــاهد، رغم تعاقد 
الجهة المنتجة لعرض المسلســل في شــهر رمضان. وتوقف 

التصوير لإلجراءات االحترازية؛ لعدم انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن يستأنف 
أبطال المسلسل التصوير في األسبوع الثاني من أبريل. ويشارك في بطولة العمل 

كل من: وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة وبسمة، وإخراج محمد حماقي.

حلــت الفنانة دنيا ســمير غانم ضيفة علــى برنامج “دبي 
كروز” على تلفزيون دبي مع اإلعامية ميســاء مغربي، إذ 
كشــفت معها عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية 

ودراستها وعن أول حب في حياتها.
وفــي ضيافــة مغربي، ســألت دنيــا عــن برجها الفلكــي الذي 

تنتمي إليه، فأخبرتها بأنها مواليد برج الجدي 1 يناير. وعندما سألتها عن اسمها 
الحقيقي واســم الشــهرة، قالت “إن اســمها الحقيقي هو اســم شــهرتها”، ثم 

سألتها عن دراستها فردت عليها: خريجة “كاستن” ببريطانيا.

دبي كروزشاهد عيانحكاية علوش
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المستجد  كــورونــا  وبـــاء  تسبب 
فــي حــالــة مــن الــرعــب والــخــوف 
ــي الـــوقـــت  ــم فــ ــالـ ــعـ يــعــيــشــهــا الـ
الـــجـــاري، خــصــوصــا مـــع تفشي 
الوباء في عدد كبير من الدول، 
ويستمر نجوم الفن في تشجيع 
الجمهور على البقاء في المنزل، 
التي  الــمــواقــف  عــن  التعبير  أو 
يعيشها بعضهم بسبب الفيروس 

الجديد.
الفنانة أروى حبس  ولم تستطع 
دمــوعــهــا؛ بــســبــب ابــتــعــادهــا عن 

بــعــد تعليق  ــا،  ــهـ ابــنــتــهــا وزوجـ
رحالت الطيران، إذ لم تستطع 
تــتــواجــد  بينما  ــي،  ــ دب مـــغـــادرة 

أروى  وقالت  لبنان،  في  أسرتها 
“أنا مطمنة ألن ابنتي مع والدها”.

ونــشــرت الــفــنــان شــريــهــان دعــاء 
عبر حسابها على “تويتر” للنجاة 
ــاء الـــذي يــرعــب العالم  ــوب مــن ال
“بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه 
شيء في األرض وال في السماء 
خير  هللا  العليم..  السميع  وهــو 

حافظ وهو أرحم الراحمين”.

أروى تبكـــــي ابنتهـــــا

خبير طبي 
يدحض 5 

خرافات حول 
مرض “كورونا”

حرص خبير في األمراض المعدية من مستشفى كليفالند 
الناس  تذكير  على  المتحدة  بالواليات  لألطفال  كلينك 
بأهمية التحّقق من صدق ما ُيتداول من معلومات حول 
 ،”19 “كوفيد  باالسم  المعروف  المستجد  كورونا  مــرض 
لمعلومات خطأ عن  اإلنترنت  انتشار واسع عبر  في ظّل 

الجائحة العالمية.
وتشمل المعلومات الشائعة الُمتداولة بكثرة على وسائل 
ــثــوم يمنع اإلصــابــة  ال تــنــاول  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أن 
الساخن  بــالــمــاء  االســتــحــمــام  وأن  الــمــســتــجــد،  بــكــورونــا 

سيحمي الشخص من اإلصابة بالفيروس المستجد.
وألقى الدكتور إسبر الضوء على 5 خرافات أخرى شائعة 

عبر اإلنترنت، مبّيًنا الحقيقة في شأنها.

كــورونــا  فــيــروس  قتل  على  قـــادرة  الشعر  مجففات   .1
بالضرورة  يتسبب  لن  الحرارة  من  النوع  هذا  المستجد: 
بــالــذات على  الفيروس  في حــدوث تغّير في قــدرة هــذا 

العدوى.
من  خطأ  الفيروس:  من  يحمي  الرطب  الحار  المناخ   .2
مأمن  في  الصحراوية  أو  االستوائية  المناطق  بأن  يظّن 
إلى اآلن ُيشير  الحال  المرض، قائاًل إن واقع  انتشار  من 

إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل في جميع المناطق.
3. البعوض قادر على نشر فيروس كورونا: يعتقد بعض 
هذا  لكن  الفيروس،  ينشر  أن  يمكن  البعوض  أن  الناس 

تنفسي،  فيروس  المستجد  “كورونا  وقال  حقيقًيا،  ليس 
وليس البشر بحاجة إلى البعوض لنقله فيما بينهم، فُهم 

يتكفلون باألمر جيًدا”.
وأضاف موضًحا “يمكن للبعوض نقل األمراض بين البشر 
عن طريق مّص دم شخص ونقله إلى شخص آخر، مثلما 

يحدث مع فيروس غرب النيل والمالريا”.
4. عقار إيبوبروفين قد يفاقم المرض: رغم تصّدر تقرير 
األخــبــار،  عــنــاويــن  الفرنسية  الصحة  وزارة  مــن  حــديــث 
يشير إلى أن عقار إيبوبروفين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 
إن  إلــى  إسبر  أشــار  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

األدلة ال تدعم ذلك.
المعرضون لخطر فيروس كورونا  المسّنون فقط هم   .5
وقد  المرض  بعدوى  الشباب  يصاب  أن  يمكن  المستجد: 
تصبح شديدة لديهم، بحسب الخبير الطبي الذي أوضح 
التي  الــعــدوى  بخطورة  ليست  أنها  ذلــك  من  الرغم  على 

تصيب كبار السن وال بمعدالتها.
واألربعينات  والثالثينات  العشرينات  في  الشباب  ودعــا 
على  والــحــرص  واليقظة  بالحذر  التحلي  إلــى  العمر  من 

تجنب اإلصابة بهذا الفيروس.
وأما الحقيقة الثابتة، وفق ما أوضح إسبر، فهي أن غسل 
اليدين وممارسة  اليدين بشكل متكرر واستخدام معقم 
التباعد االجتماعي، هي أفضل الطرق للوقاية من العدوى 

بفيروس كورونا المستجد.

1931
زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها.

 1917
الواليات المتحدة األميركية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية.

1979
انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة، وإعالن استقاللها.

 1991
الجورجيون يصوتون لصالح انفصال جورجيا عن االتحاد السوفييتي.

 1994
مجلة نيتشر تنشر صور ألول جمجمة كاملة ألوسترالوبيثيكوس.

قررت أصالة وضع 
نظرة إيجابية، ومحاولة 

االستفادة من الوضع 
الجاري، إذ قدمت عدًدا 

من النصائح جاءت بمثابة 
“روشتة” في ظل العزل 

المنزلي الذي فرض على 
الجميع. وقالت “هللا 

يحفظكم ويحفظ حبايبكم”.

اســتمتع بوقــت الحالقــة وتخلــص مــن الضغــط النفســي

الحالقة في البيت.. “كورونا” السبب

بعــد قــرار إغــالق المحــالت التجارية في البحريــن، اتجه العديد من الشــباب إلى 
الحالقة المنزلية، باستخدام آالت الحالقة وبمساعدة األخوان أو الزوجات في 

بعض األحيان.

وشـــــــــهـــــــــدت مـــــــحـــــــالت وأســــــــــــــواق 
الــحــالقــة  آالت  بــيــع  ــهــايــبــرمــاركــت”  “ال
الرجالية  الــحــالقــة  ــوازم  ــ ول البسيطة، 
إقـــبـــاال كــبــيــرا مـــن طـــرف الــمــواطــنــيــن 
حتى  بمفردهم،  الحالقة  في  الراغبين 
إن الــبــعــض مــنــهــم تــابــع بــعــض الــطــرق 
على  بالفيديو  الــمــصــورة  واألســالــيــب 
اكتفى  فــي حين  “الــيــوتــيــوب”،  مــوقــع 

آخرون بمهاراتهم العادية.
ــاء عــلــى ســهــولــة انتقال  ويــؤكــد األطــب
ــي صـــالـــونـــات  ــ ــروس كـــــورونـــــا فـ ــ ــيـ ــ فـ
الحالقة، كونها أماكن مغلقة ما يسهل 
انــتــقــال الــفــيــروس، وكــثــرة األشــخــاص 
فرصة  مــن  تزيد  المغلقة  األمــاكــن  فــي 
ما  وهو  بالفيروس،  األشخاص  إصابة 
لــقــص شــعــرهــم وتهذيبه  الــبــعــض  دفـــع 
فــي الــمــنــزل حــتــى ولـــو كــانــت النتائج 
عليك  ذلــك  تتجنب  ولكي  “مضحكة”، 

باتباع التالي:
عالية،  ذات جودة  اللوازم  اشتر   -
للحفاظ على صحة بشرتك 
وعدم ظهور المزيد 

من الخدوش.
بثبات  احــلــق   -  
فـــــــال تـــضـــغـــط 
كــــثــــيــــًرا عــلــى 
إذ  رأســـــــــــــك، 
يكون الضغط 
كافًيا ليتم 

الحصول على نتائج جيدة.
في  األخــطــاء  ببعض  تقوم  أن  توقع   -
بقص  فيها  تقوم  التي  األولــى  الــمــرات 
وتعتاد  راحة  أكثر  تصبح  شعرك حتى 
الطلب  يمكنك  لــذا  بــذلــك،  القيام  على 
أو  الحالقة  في  مساعدتك  من صديق 

زوجتك.
- يفضل ارتداء قميص قديم أو أي واق 
فوق مالبسك قبل البدء اللتقاط الشعر 
المتناثر، أما إذا كنت تعمل فوق حوض 
الحمام فتأكد من غلق مصرف الحوض 

لمنع الشعر من السقوط داخله.
ثم  مسترخية،  وجهك  عضالت  ابــق   -
والقدرة  الجلد  لتمديد  يــدك  استخدم 

على مسح ماكينة الحالقة بسهولة.
- في المرات األولى التي ستقوم فيها 
بشكل  تقصه  ال  بنفسك،  شعرك  بقص 
عــادة، حتى ال تضطر  أقصر مما تفعل 
إلى تقصيره مجدًدا إلصالح ما أخطأت 

به.
- حلق الرأس كثيًرا قد يؤدي إلي تهيج 
فروة الرأس يفضل الحالقة كل 

2 أسبوع أو أكثر.
ــة  آلـ تـــمـــلـــك  ــنـــت  كـ إذا   -
حالقة كهربائية، بإمكانك 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــنــظــيــف 

العنق وأيــًضــا خلف  الــجــوانــب وخــلــف 
شعر  قصة  تــريــد  كنت  إذا  أمــا  األذن، 
استخدامها  أيًضا  يمكنك  جًدا  قصيرة 
أن تمسكها بشكل  المقدمة، عليك  في 
عمودي وسالحها موجه ألسفل، بحيث 
تكون راحة يدك في مواجهتك واعمل 

ببطء من األمام إلى الخلف. 
البدء  يجب  الــرأس  جوانب  لحالقة   -
فـــي حــلــق مـــن جــهــة الــعــنــق إلـــى قمة 
وبذلك  تصاعدية،  حــركــة  فــي  ــرأس  الـ
تستطيع حلق جانبي رأسك وكن حذرا 
ويمكنك  ــيــك  أذن وراء  الــحــالقــة  عــنــد 
األذن  لحماية  يديك  إحــدى  استخدام 
ــحــالقــة، والـــبـــدء فــي الــحــالقــة  عــنــد ال

بعكس االتجاه. 
المناطق  مــن  تــكــون  ــــرأس  ال خلفية   -

التي ال يمكنك رؤيتها بنفسك، لذا ابدأ 
بحركة تصاعدية من قاعدة العنق إلى 
ــرأس، ويــجــب أن تــكــون حــذر  ــ قــمــة الـ
الــرأس  مــن  الخلفي  الــجــزء  حلق  عند 
ويمكنك  نفسك،  إيــذاء  لتجنب  وذلــك 
الــيــد لفحص الــجــزء  اســتــخــدام مـــرآة 
حالقته  مــن  والتمكن  جــيــًدا  الخلفي 
الحاجة  عند  الحالقة  كريم  وتطبيق 

إليها.
- عــنــدمــا تــجــد عــالمــات حــبــوب حب 
الشباب ظهرت على جلد فروة الرأس، 
يمكنك السيطرة عليها من خالل كريم 
بيروكسايد  الــبــنــزويــل  عــلــي  يــحــتــوي 

وتطبيقه كمرطب.
الــمــاكــيــنــة كــّلــمــا تــراكــم عليها  نــّظــف   -

الشعر.
الحالقة  في  أسهل  المقص  أن  تذكر   -
من ماكينة الحالقة، وله طريقة معينة 
لــإمــســاك بـــه حــتــى يــتــم قـــص الشعر 

بالتساوي من جميع األطراف.
بوقت  باالستمتاع  للنفس  الــســمــاح   -
في  الضغط  مــن  والتخلص  الــحــالقــة، 

ذلك الوقت.

إعداد طارق البحار
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ماذا قالت النجمة يسرا عن “كورونا”؟
أن  الجميع  مــن  يــســرا  النجمة  طالبت 
يلتزم بتعليمات الوقاية، وااللتزام في 
المنازل حتى ال يتعرض أحد لإلصابة 
عبر  يسرا  ونــشــرت  كــورونــا،  بفيروس 
مــيــديــا”،  “الــســوشــيــال  عــلــى  حساباتها 
فــيــديــو وهـــي تــتــحــدث عـــن مــواجــهــة 
فيروس  بنواجه  “كلنا  قائلة  الفيروس 
كــــورونــــا، بـــس كـــل واحـــــد بــيــواجــهــه 
خير  الــوقــايــة  إن  رأيـــي  أنــا  بطريقته، 
عارفين  نبقى  احــنــا  وإن  ــعــاج،  ال مــن 
األساسيات، وأننا نتحاشى ونبتعد عن 

هذا الفيروس”.
وتابعت يسرا “ولو احنا ساعدنا بعض 
إننا  أعتقد  معينة  حاجة  على  واتفقنا 
وطبعا  الفيروس،  على  نقضي  هنقدر 
لكن  هنشوفه،  هنشوفه  مكتوب  اللي 
مش عاوزة الخوف والرعب يمتلكنا، ده 
فيروس زي أي فيروس تاني، وأعتقد 
منه  نعدي  امتحان والزم  احنا في  إن 
بــاإليــمــان وبــااللــتــحــام والــمــســاعــدة مع 
نكون  الزم  وكلنا  ــة،  ــدول ال ومــع  بعض 

هذا  هنتحدى  وبالوقاية  واحـــدة،  ايــد 
الفيروس”.

نشرته  فيديو  فــي  يــســرا  شـــددت  كما 
على حسابها في موقع “تويتر” االثنين، 
الدولة  بتعليمات  التقيد  “ضــرورة  على 
من  الــحــد  فــي  لمساعدتها  الــمــصــريــة، 
إلى  محبيها  داعيًة  الفيروس”،  انتشار 
البعض،  بعضهم  ومساعدة  “التكاتف 

وعدم الخوف والهلع”.

وإلــى ذلــك، دعا أبطال مسلسل “دهب 
فيديو  فــي  يــســرا،  بينهم  مــن  عــيــرة”، 
محبيهم  “فيسبوك”،  موقع  على  انتشر 
إلى االلتزام باإلجراءات الوقائية التي 
والمكوث  مصر،  في  السلطات  أقرتها 
في المنزل لـ 14 يومًا، وارتداء الكمامة 
الطبية عند الخروج من المنزل، وكذلك 
الــمــحــافــظــة عــلــى مــســافــة آمـــنـــة بين 
باستمرار  األيـــدي  وغسل  األشــخــاص، 

مــن أجل  ثانية   20 الـــ  تــتــجــاوز  لــمــدى 
التأكد من القضاء على الفيروسات. 

وألـــزمـــت بــعــض شــركــات اإلنـــتـــاج في 
واألفــام  المسلسات  عمل  فرق  مصر 
بإجراءات وقائية في مواقع التصوير؛ 

منعًا النتشار كورونا.
لمسلسل  المنتجة  الشركة  واحتفلت 
“دهب عيرة”، للنجمة يسرا، بعيد مياد 
تصوير  كواليس  أثناء  القديرة  الفنانة 
موسم  فــي  عــرضــه  الــمــقــرر  المسلسل، 
أبطال  بحضور   ،2020 رمــضــان  درامـــا 

وصناع العمل.
ــر حــســابــهــا على  ونـــشـــرت يـــســـرا، عــب
“إنــســتــغــرام”، فــيــديــو االحــتــفــال بعيد 
يا  قلبي  مــن  “بحبكم  معلقة  ميادها، 

رب دايما متجمعين مع بعض”.

من لوكيشن تصوير مسلسل “دهب عيرة”

تعــّرض الفنــان الســعودي خالــد عبدالرحمن إلى انتقاد واســع 
في المملكة، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يلتقط صورًا مع 
عــدد مــن جنود الحــرس الوطني الســعودي، واتهامه بمخالفة 

التعليمات الحكومية بحظر التجول والتزام الحجر المنزلي

ــل  ــواصــ ــ ــت ــ ال رواد  واتــــــهــــــم 
االجتماعي، الفنان عبدالرحمن 
كان  ألنــه  والتناقض،  بالنفاق 
فيديو  مقطع  أيـــام  منذ  نشر 
يــطــلــب فــيــه مــن الــمــواطــنــيــن 
التعليمات  التزام  والمقيمين 

والبقاء في المنزل.
عــبــدالــرحــمــن وبــعــد الــهــجــوم 
عـــلـــيـــه، نـــشـــر مــقــطــع فــيــديــو 
أوضح فيه سبب خروجه من 
المنزل، مشيرًا إلى أنه كان في 
من  العاج  يتلّقى  المستشفى 
النار”، وأنــه في  مرض “حــزام 
طــريــق عــودتــه أوقــفــه حاجز 

لهم  الوطني فأوضح  للحرس 
ســبــب خــرقــه حــظــر الــتــجــول، 
ليتبع ذلك التقاط الصور معه، 
وهذا أمر طبيعي لكونه فنانًا.

ــفــيــديــو،  ــد فـــي ال ــالـ وقـــــال خـ
غـــــادرت مــســتــشــفــى الــحــرس 
دواء  أخــــــذ  ــد  ــعـ بـ ــــي  ــن ــــوطــ ال
قــبــل العصر  الـــنـــاري،  الـــحـــزام 
ــم، ثـــم  ــ ــي ــصــ ــقــ ــ ــل ــ مـــــســـــافـــــرا ل
صــلــيــت الــمــغــرب فــي بــريــدة، 
نقطة  اســتــوقــفــتــنــي  بــعــدهــا 
ــوطــنــي،  ــلــحــرس ال تــفــتــيــش ل
لم  لــمــاذا  واســتــوضــحــوا مني 
التجول، وشرحت  بمنع  التزم 

والسبب،  قـــادم  أيــن  مــن  لهم 
وهم  مشكورين  تجاوبوا  ثم 
لخدمة  وأوفياء  أمناء  رجــال 
ديــنــهــم ووطــنــهــم. واخــتــتــم: 
ومـــن نــاحــيــة الــتــصــويــر أظنه 
طــبــيــعــيــا، وأقــــــول ألصــحــاب 
هؤالء  بلبلة  كفاكم..  البلبلة: 
الواجب  أداء  أمــن في  رجــال 

وال يعنيهم صغير وال كبير.

انتقــاد واســع وبلبلة وتوضيح أســكت الجميع

لماذا خرق خالد عبدالرحمن حظر التجول

رفع الفنان طاهر محسن خالص شكره وتقديره وامتنانه إلى سفارة مملكة 
البحرين بدولة الكويت الشــقيقة، وباألخص ســعادة السفير صالح المالكي 

على الوقفة الكبيرة والتعاون الالمحدود معه شخصيا.

الفني  الــطــاقــم  أحـــد  كـــان  فمحسن   
ــذي انــتــهــى مــن تــصــويــر مسلسل  ــ ال
ــة الــكــويــت  ــ “كـــســـرة ظـــهـــر” فـــي دولـ
العودة  يستطع  لم  ولكنه  الشقيقة، 
التي  الظروف  بسبب  البحرين  إلــى 
وأوضــح  والــعــالــم،  المنطقة  بها  تمر 

طاهر عبر اتصال هاتفي مع “الباد” 
بالكويت  الــبــحــريــنــيــة  ــســفــارة  ال أن 
العوائل  مــن  مجموعة  مــع  لــه  أمنت 
11 شــخــصــا طـــائـــرة من  وعـــددهـــم 
 25 بتاريخ  للعودة  الجزيرة  خطوط 
ــارس، فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه  مـ

مــطــار الــكــويــت مــغــلــق كــلــيــا بسبب 
ــســفــيــر صــاح  األوضــــــــاع، وكـــــان ال
وخطوة  بــأول  أوال  متابعا  المالكي 
ــشــكــر مـــوصـــول أيــضــا  بــخــطــوة، وال
الشقيقة  الكويت  دولــة  في  لألخوة 

على حسن التعاون. 
وأضاف طاهر.. حتى عندما تعرض 
إلى  المقلة  يعقوب  أحــمــد  الــمــخــرج 
ــل عــلــى أثــرهــا  وعــكــة صحية وأدخــ
نبأ  تأثره من سماع  بعد  المستشفى 
الغرير في شهر  علي  الراحل  الفنان 
المالكي  للسفير  كان  الماضي،  يناير 
والمتابعة،  السؤال  في  مشرِّف  دور 
المالكي-  سفيرنا  أي   – إيــاه  واصفا 

بأنه رجل بمعنى الكلمة.
يجدر بالذكر أن الفنان طاهر محسن 
أحمد  الــقــديــر  الــمــخــرج  بمعية  كـــان 
الكويت  دولـــة  فــي  المقلة  يــعــقــوب 
مسلسل  لتصوير  مــخــرج،  كمساعد 
“كــســرة ظــهــر” مــن تــألــيــف عــبــد هللا 
الخليج  كنوز  شركة  وإنــتــاج  السعد 
ــتــج مـــحـــمـــد الـــمـــعـــوشـــورجـــي  ــمــن ــل ل
الفنانين  مــن  مجموعة  بــه  ويــشــارك 
ــعــجــيــمــي وأحـــمـــد  ــهــم مــحــمــد ال مــن
مــحــمــد و محمد  ــيـــرة  ــان وأمـ ــعــون ال
ــاء ســـبـــت وأحـــمـــد  ــيــ الــــحــــداد وشــ
الــعــوضــي عــبــدهللا الــســدحــان وعلي 

الحسيني وغيرهم.

طاهر محسن مع فريق مسلسل كسرة ظهر

أمنــت رحلــة العــودة له فــي رحلــة خاصة

طاهر محسن يشكر سفارتنا في الكويت

محرر مسافات

في ظل وجودها مع عائلتها في المنزل؛ منًعا لتفشي فيروس كورونا،  «
أدت النجمة  كيلي كالركسون  أغنية النجمة  ماريا كاري  لعام 1990، التي 

تحمل عنوان “Vanishing” )الحجر المنزلي(.

وتمضي كيلي الوقت مع عائلتها في مزرعتهم بمونتانا. «
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الفنان طاهر محسن السفير صالح المالكي

نجوم الخليج وأنشطة مختلفة في البيت بسبب “كورونا”
ــة ــ ــاض ــ ــري ــ ــة األبــــــنــــــاء وال ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ــي وم ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــل االج ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــن وســـــائـــــل الـ ــ ــي ــ مـــــا ب

مــن النشــاط والحيويــة فــي أماكن متفرقــة من التصويــر إلى الجلوس فــي المنزل، 
هذا هو حال الكثير من نجوم الخليج والعالم العربي، حيث فرضت األجواء العامة 

والسلطات ضرورة البقاء في المنزل تفاديا لالختالط ونقل عدوى كورونا. 

الفنان طارق العلي يقول.. إن البقاء 
الروابط  لتقوية  فرصة  المنزل  في 
األسرية، وأضاف: ليس هناك أجمل 
الــتــي نقضيها  الــلــحــظــات  تــلــك  مــن 
نعم  المنزل،  واالبناء في  األهل  مع 
البعض  تغري  األجــواء قد  أن  أعلم 
من  قلياً  نتحمل  ولــكــن  لــلــخــروج، 

أجل مصلحة الكويت”.
فسخرت  البلوشي  هند  الفنانة  أما 
مختلف  عبر  وحساباتها  جهودها 
لبث  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
الــرســائــل الــتــوعــويــة، وقـــالـــت: من 
وتأكيدنا  ودعــمــنــا  حرصنا  منطلق 

على احترام قرارات الدولة وتوجيه 
الجمهور بضرورة البقاء في المنزل، 
أحرص على التواصل مع جمهوري 
على مدار الساعة عبر الواتس أب، 
برسائل  شــات،  وسناب  وانستغرام 
توعوية، وأمضي الوقت في سبيل 
الفنانة  أكــدت  بينما  الــرســالــة.  هــذه 
يعتبر  ال  الــمــنــزلــي  الــحــجــر  أن  هــبــة 
أنــا من  لــهــا، وقــالــت،  أزمـــة بالنسبة 

هواة المكوث في المنزل.
 ومــن جــانــبــه، أوضـــح الــفــنــان علي 
الــوقــت  ــذا  هـ أنـــه يستغل  كــاكــولــي 
ــريــاضــة الــمــنــزلــيــة،  فــي مــمــارســة ال

أنها  أحمد  عبير  الفنانة  تقول  بينما 
المنزل  في  المتاح  الوقت  تستثمر 
وتوجيههم  أبــنــائــهــا  مــع  بــالــحــديــث 
وإسداء النصح لهم بضرورة توخي 

ــزام بــتــدابــيــر األمـــن  ــ ــت ــ الـــحـــذر واالل
والسامة. 

الفنان خالد أمين شدد على ضرورة 
فيما  الــوقــت  االنــســان  يستغل  أن 

المجتمع  وعلى  بالنفع  عليه  يعود 
التصدي  أهمية  وأكــد  عــام،  بشكل 
لإلشاعات التي اعتبرها أخطر وباء 
يواجه البشرية في الوقت الحالي، 

وطالب الجميع بالنظر إلى الجانب 
الــبــقــاء فــي المنزل  اإليــجــابــي مــن 
والحجر االختياري، حيث يقلل من 

فرص االختاط ونقل العدوى.

هبة الدري علي كاكولي خالد أمين طارق العلي
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كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا؟
كشــف علمــاء المســتقبل عمــا قــد يبــدو عليــه العالــم بمجــرد 
انتهــاء أزمــة فيــروس كورونــا الجديــد.  وتحــّدث موقع “ذي 
صــن” البريطانــي مــع اثنين من علماء المســتقبل المحترفين، 
اللذيــن يعتقــدان أننــا قــد نشــهد نهاية مــا ُيعرف بـــ “9 إلى 5”، 

وغيرها من األحداث.

نهاية نظام العمل “9 إلى 5”
أننــا  الــذي يتأمــل فــي المســتقبل،  يعتقــد تــوم تشــيزرايت، 
سنشــهد قريبا نهاية ســاعات العمل العادية. وفي حديثه مع 
“ذي صن”، قال توم “ستدرك الشركات الذكية أن البشر ليسوا 
روبوتــات، ودعونــا نعمــل بطــرق أكثــر إنتاجيــة، وهــذا يعنــي 

تعيين يوم العمل تبعا لساعة جسمك”.

 العمل المنزلي الجماعي الشامل
ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن يعملــون مــن المنــزل بشــكل 
مرتفــع، ومــن الصعــب أن نتخيــل عــودة جميــع العامليــن في 
المكاتــب إلــى حياتهــم القديمــة. ويعتقد إيان بيرســون، وهو 
خبير مستقبلي مشهور، أننا سنرى المزيد من الناس يتخلون 
عن “رحلة الذهاب إلى العمل” في عالم ما بعد كورونا. وقال 
إيــان “ســيظل الكثيــرون فــي المنــزل فــي كثير مــن األحيان، 

لذلك سيكون هناك تنقل أقل، مع ازدحام أقل وتلوث أقل”.

عملية التحضير لـ “يوم القيامة” 
قبــل العــام 2020، كانت رؤية “تحّضــر” الناس ألحداث 
مســتقبلية، األشخاص المهووسون بيوم القيامة الذين 
يقومــون بتخزيــن اإلمــدادات وبنــاء المالجــئ، غريبــة 
نوعا ما.ولكن توم يعتقد أن ممارسة التحضير ستكون أكثر 

شعبية في السنوات المقبلة.

 المزيد من المال من أجل الصحة
أصبحــت البنيــة التحتية الصحية الوطنيــة اآلن أكثر حيوية 
مــن أي وقــت مضى، لذلك يعتقد إيان أنه ســيتم ضخ الكثير 

من المال في الرعاية الصحية من اآلن فصاعدا. 

خطف فيــروس كورونــا روح األميرة 
اإلســبانية ماريــا تيريــزا مــن بوربــون 
ملكيــة  ضحيــة  أول  لتكــون  بارمــا، 
لهــذا الفيروس فــي العالم، وفقا لبيان 
األميــر  األصغــر  شــقيقها  عــن  صــادر 
سيكستو إنريكي. وكشف شقيقها أن 
األميــرة وهــي ابنــة عم الملــك فيليب 
الســادس، توفيــت عــن عمــر 86 عامــا 
فــي باريــس يــوم الخميــس الماضــي، 
وأقيمــت جنازتهــا فــي مدريــد، يــوم 
صحيفــة  وقالــت  الماضــي.  الجمعــة 
مــن  ماريــا  إن  البريطانيــة  “ميــرور” 
عائلــة بوربون-بارمــا الملكيــة توفيت 
جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

فــي  تيريــزا  ماريــا  األميــرة  ولــدت 
باريــس العــام 1933، وهــي مــن عائلة 
بوربــون وهــو فــرع ثــان عــن العائلــة 
الملكية اإلسبانية، وتنحدر من ساللة 

كيبتيان الفرنسية.

كورونا يخطف أول 
ضحية ملكية من 

ضحاياه

الساحة الحمراء الفارغة وكاتدرائية سانت باسيل في موسكو حيث فرضت 
المدينة والمناطق المحيطة بها عمليات إغالق في محاولة إلبطاء انتشار العدوى 

الناجمة عن فيروس كورونا الجديد. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

والتأهيــل  اإلصــالح  إدارة  أعلنــت 
فــي كاليفورنيــا، وفــاة الســفاح لوني. 
باإلعــدام  المحكــوم  فرانكليــن،  د. 
والمعــروف بـ”النائــم الشــرس”، حيــث 

عثر عليه ميتا داخل زنزانته. 
متأخــر  وقــت  فــي  اإلدارة  وقالــت 
األحــد، إن فرانكليــن 67 ســنة، توفــي 

في سجن والية سان كوينتين.
وقالــت الســلطات إنــه عثر عليــه ميتا 
وأعلــن  الســبت،  مســاء  زنزانتــه  فــي 
25 دقيقــة،  بعــد حوالــي  عــن وفاتــه 
واســتدعاء سيارة إســعاف إلى مكان 

الحادث.
وحكــم علــى فرانكليــن باإلعــدام فــي 
أغســطس 2016 فــي مقاطعــة لــوس 
أنجلــوس بـــ10 تهــم قتل مــن الدرجة 
األولــى وتهمــة محاولــة قتــل، وأديــن 
وفتــاة  نســاء  تســع  بقتــل  مايــو  فــي 

مراهقة. 

 101 عمــره  رجــال  أن  تقاريــر  أفــادت 
اإلنفلونــزا  جائحــة  خــالل  ُولــد  ســنة 
بحيــاة  أودت  التــي  اإلســبانية، 
الماليين، تعافى من فيروس كورونا. 
وُولد الرجل المّســن، وهو من ريميني 
فــي شــمال شــرق إيطاليــا، فــي العــام 
يحــارب  العالــم  كان  بينمــا   ،1919
الجائحة التي أودت بحياة 50 مليون 

فرد.
وُيقال إنه خرج اآلن من المستشــفى، 
بعــد أن أصبــح أحــد كبــار الســن فــي 
عالــم ممن تعافوا من فيروس كورونا 

الفتاك، وفقا للتقارير.
عمــدة  نائبــة  ليــزي،  غلوريــا  وقالــت 
إلــى  ُنقــل  “بــي”  المعمــر  إن  ريمينــي، 
ثــم  الماضــي،  األســبوع  المستشــفى 
إيجابيــة،  اختبــاره  نتيجــة  جــاءت 
ولكنه نجح في التعافي، وفقا لتقارير 

 .”ANSA“ وكالة

وفاة سفاح 
كاليفورنيا المعروف 

بـ “النائم الشرس”

ناج من اإلنفلونزا 
اإلسبانية يهزم 

“كورونا”
قــال الرئيــس األميركي، دونالــد ترامب، 
إن بــالده لن تدفع تكلفة توفير الحماية 
األمنية لألمير البريطاني هاري وزوجته 
ميغــان اللذيــن اســتقر بهمــا المقــام فــي 
لــوس أنجلــوس، حســبما أفــادت تقارير 

إعالمية.
“اآلن  “تويتــر”  علــى  ترامــب  وكتــب 
غــادرا كنــدا إلى الواليــات المتحدة لكن، 
الواليات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير 

الحماية األمنية لهما. عليهما أن يدفعا!”.
إنهمــا  ينايــر  فــي  الزوجــان  وقــال 

سيتخليان عن مهامهما الملكية.
وليــس هنــاك مــا يشــير إلــى أن أيــا مــن 
البريطانيــة  الحكومــة  أو  هــاري  األميــر 
تغطيــة  األميركيــة  اإلدارة  مــن  طلــب 
بعــض  قدرتهــا  التــي  األمنيــة  النفقــات 
إلــى  تصــل  بأنهــا  اإلعالميــة  التقاريــر 

ماليين الدوالرات سنويا.

ترامب يباغت هاري وميغان.. “عليهما أن يدفعا”

خباز فلسطيني يعرض كعًكا يصور امرأة ترتدي قناع وجه بمتجره في 
خان يونس جنوب قطاع غزة. )أ ف ب(

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية األسبوع الماضي أن الزوجين استقال رحلة جوية خاصة إلى 
لوس أنجلوس، لكن الصحيفة لم تحدد متى حدث ذلك.

دونالد  األميركي  الرئيس  أخطأ  كورونا،  فيروس  بشأن  له  تغريدة  في 
ترامب باإلشارة إلى حساب كان المفترض أن يكون خاصا بإدارة الغذاء 
والــدواء المعروفة اختصارا بـــ)FDA(، لكنه بدال من ذلك أشار إلى شاب 

.FDA@ سعودي، يدعى أبو الفدا، واسم حسابه هو

ــى نــطــاق  ــدا، عــل ــفــ ــ ــو ال ــ ويــشــتــهــر أب
المتنوعة  الفيديو  بمقاطع  محدود، 
ــتــي يــنــشــرهــا عــلــى حــســابــيــه في  ال
اسم  يوتيوب وسناب شــات، تحت 

“سنابات أبو الفدا”.
من  بطلبه  ترامب  تغريدة  وتتعلق 
األميركية  ــدواء  ــ والـ الــغــذاء  هيئة 
ــدات طبية  ــعـ مـ عــلــى  ــمــصــادقــة  ــال ب

اقترحها عمدة والية أوهايو.
وبــعــد الــتــغــريــدة، حــظــي أبـــو الــفــدا 
حديث  وأصــبــح  المتابعات،  بــآالف 
التعليقات  وانــهــالــت  الــســعــوديــيــن، 

ــات  ــوهــ ــ ــاري ــ ــن ــ ــي ــســ ــ الـــــســـــاخـــــرة وال
االفتراضية إلنقاذ الشاب السعودي 

للوضع في الواليات المتحدة.
والــــــدواء  ــذاء  ــغــ ــ ال إدارة  وكـــانـــت 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة ســـــمـــــحـــــت، يـــــوم 
ــدام كــلــوروكــيــن  ــتـــخـ ــاسـ األحـــــــد، بـ
ــوروكــيــن كــعــالج  ــكــل وهــيــدروكــســي
ــن فــي  ــكــ ــ لــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، ل
عقاران  وهما  فقط،  المستشفيات 
عليهما  يــعــلــق  ــلــمــالريــا  ل مـــضـــادان 
تــرامــب آمـــاال كــبــيــرة فــي مواجهة 

كورونا.

بتغريدة خاطئة من ترامب.. شاب سعودي يكتسب شهرة واسعة

مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا!
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سالمتك يا وطن

ديــوانــك ــوع  وفـ الــحــكــومــة  دار  فـــوع  ــي  ف

تكوينك يـــوم  ل  غـــالك  ــّزة  حـ يـــوم  ــن  م

ــك ــّدان يــا بــوعــلــي يــا عــظــيــم أمــجــاد ج

يـــا مـــن هـــوانـــا تـــدّفـــق فـــي شــرايــيــنــك

جيرانك ــب  وح ــادة  ــي وق شعب  حــب  فــي 

وبــيــنــك بــيــنــي  ــم  ــ ــرّن ــ وات ــك  ــب ــت اك أب 

تيجانك لــلــغــيــم  ــن  ــ وط ــا  يـ ــك  ــت ــالم س

سنينك ف  يمد  ابــوي  يــا  اهلل  اطلب  أب 

جنحانك البحرين  على  أمست  حين  من 

وتزينك األرض  تزين  عصاتك  واضحت 

سلمانك وقــلــب  المليك  قلب  أســعــدت 

كفينك بطيب  يــلــوذ  شــعــٍب  ــدت  ــع وأس

ــك ــزان ــي وقـــف يــتــخــّيــل ام ــل يــقــولــهــا ال

ونسرينك ويشمومك  عــطــرك  تختال 

سلطانك ومــجــد  الملوك  أغــلــى  مجد  يــا 

كتفينك فــــوق  أراهــــــا  دايـــــم  الــــــدار 

ــوة إيــمــانــك ــق ــتــك لــلــعــيــون ب فـــي طــّل

تلحينك ــتــاريــخ  ال عــلــى  تــعــزف  ــاس  ــن ال

ــمــجــد نــشــوانــك لـــك شـــاعـــٍر يـــا ســمــو ال

مغلينك ارض  ف  رحالك  حّطت  يوم  من 

قيفانك األوتــــار  عــلــى  يــعــزف  غــيــر  ــا  م

رجلينك ــراف  اطـ لين  يــا  بــك  مرحبا  يــا 

هّتانك بفيض  الــغــيــاب  طــويــت  مــا  تــو 

بحرينك وشعب  الخليج  شعب  ــت  وأرويـ

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

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

الشاعر مشاري خلف العنزي
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