وزير المالية“ :الحزمة” تغطي رواتب  100ألف مواطن
مروة خميس

“بي أم أم آي” ترفع

حصتها في “بنادر”

لـ % 90.9

()09

“ عمومية األسواق
الحرة” توزع أرباحا بـ
 7.1مليون دينار ()08

قــال وزي ــر المالية واالقــتــصــاد الوطني

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن

وزير المالية
واالقتصاد
الوطني في
حديث جانبي
بجلسة
مجلس النواب
أمس

الحزمة المالية للتصدي لفيروس كورونا
البالغة نحو  4.3مليار دينار تمثل ثلث
حــجــم اقــتــصــاد الــبــحــريــن ،وســتــغــطــي

رواتـــــــب ع ـ ــدد كــبــيــر مـ ــن الــمــواطــنــيــن
ب ــح ــدود  100ألـ ــف مـــواطـــن ،عــلــمً ــا أن

جميع المبادرات فيها فائدة للمواطنين،
()07
وسنستمر في تنفيذها.

“عمومية

التسهيالت” توزع

أرباحا بـ % 25

()09
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 47إصابة بـ “كورونا” لعمال خالطوا مصابًا

تدابير إلجالء الطلبة في الخـارج

“الصحـة” تتكفــل بعالجـهــم وفـق توجيـهــات جاللــة الملــك

تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بوضع خطة للعالقين

المنامة -بنا

أفــادت وزارة الصحــة بــأن  47حالــة من الحاالت القائمة التي تم اإلعالن عنها أمس هي لعمال وافدين كان قد

المنامة  -وزارة الخارجية

تــم حجرهــم احترازيــا؛ كونهم مخالطين لحالة قائمــة ،وبعد التأكد من النتائج الدوريــة للفحوصات المختبرية

ً
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء

التــي تتــم لمــن هــم في الحجر الصحــي تبين أن فحوصات جميع الحاالت المخالطة الـــ  47إيجابية لتضاف إلى

صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر

الحاالت القائمة.

خــلــيــفــة ب ــن ســلــمــان آل خليفة،

بشأن وضع خطة إلجالء الطلبة

وتــمــاشـ ًـيــا م ــع الــتــوجــيــهــات الملكية

البحرينيين العالقين في الخارج

السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة

وضـ ــمـ ــان ع ــودت ــه ــم إلـــــى أرض

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،بأن

الــوطــن ،عُ قد أمــس اجتماع عن

تتكفل وزارة الصحة بتقديم الرعاية

بعد بين وكيل وزارة الخارجية

الطبية والخدمات الصحية للفحص

الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج

والحجر والــعــاج لجميع المواطنين

آل خليفة ،ووكيل وزارة التربية

والمقيمين في المملكة ،فإنه سيتم

والــتــعــلــيــم لــلــمــوارد والــخــدمــات

تقديم الخدمات الصحية العالجية

وكيل وزارة الخارجية أثناء مشاركتها في االجتماع عن بعد

محمد جمعة.

لهذه المجموعة من العمال في مراكز

العزل والــعــاج المخصصة لفيروس

كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أنها قامت على

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ()COVID 19

الفور باتخاذ اإلج ــراءات االحترازية
والــوقــائــيــة لجميع المخالطين لهذه

االح ـ ــت ـ ــرازي الــمــخــصــصــة ووضــعــهــم

وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي

الــمــخــتــبــريــة؛ لــلــتــأكــد م ــن ســامــتــهــم،

اإلجراءات الوقائية المتبعة.

تحت المالحظة وإجــراء الفحوصات

الــحــاالت وحــصــر جميع المخالطين
لــلــعــمــال فــي مــراكــز الــحــجــر الصحي

ضبط  150كيلوغراما من الروبيان

الطازج بسوقي جدحفص والسنابس

وخــال االجــتــمــاع ،أكــدت وكيل

الـــــــدارســـــــيـــــــن فـــــــي الــــــخــــــارج

وجــودهــم وإعــادتــهــم إلــى أرض

عــلــى تنفيذ تــوجــيــهــات صاحب

مــشــيــرة إل ــى أن الـــــوزارة ســوف

مــع الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية

وزارة الخارجية حرص الــوزارة

واالط ــم ــئ ــن ــان ع ــل ــى ظ ــروف ــه ــم،

الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس مجلس

تــــقــــوم بــــاتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات

الـــــــوزراء ،وم ــواص ــل ــة االهــتــمــام

االحـ ــتـ ــرازي لــمــدة أســبــوعــيــن حسب

بـــأوضـــاع الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن

()03

والتدابير والتسهيالت الالزمة
للعمل على إجالئهم مــن أماكن

توتر في سجون إيران ..تمرد ونار في األهواز
الـقــوى األمنيــة تــرد بإطــالق النــار وإلقــاء القنابــل المسيـلــة للدمــوع

الـــوطـــن بــالــتــنــســيــق وال ــت ــع ــاون
وســـــفـــــارات مــمــلــكــة الــبــحــريــن

وبــعــثــاتــهــا ال ــدب ــل ــوم ــاس ــي ــة فــي

الخارج.

الحبس  3أشهر لرجل
أعمال ومحامية
خالفا الحجر
محرر الشؤون المحلية

دبي ـ وكاالت

عادت التوترات مجددا إلى السجون

صــرح رئيس النيابة عدنان الوداعي

أفادت مصادر إعالمية أمس الثالثاء

أصـ ـ ــدرت حــكــمــهــا أمـ ــس ف ــي واقــعــة

فــي إي ــران السيما فــي األهـ ــواز ،فقد

بـ ــأن الــمــحــكــمــة ال ــص ــغ ــرى الــجــنــائــيــة

ب ــح ــدوث ت ــوت ــر ف ــي ســجــن األه ـ ــواز

امــتــنــاع رج ــل أعــمــال ومــحــامــيــة بعد

ال ــم ــرك ــزي الـــــذي يــضــم ال ــع ــدي ــد من

مــخــالــفــتــهــمــا تــنــفــيــذ إجـ ـ ــراء الــحــجــر

السجناء السياسيين؛ على خلفية

المنزلي المفروض؛ لغرض منع انتشار

القلق من تفشي فيروس كورونا في

فــيــروس كــورونــا المستجد وتفشيه،

السجن .وأشــارت المعلومات إلى أن

بحبس المتهمين  3أشهر وأمرت بإلزام

السجناء قاموا باالحتجاج والتمرد

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

المتهمة األولى باإلقامة الجبرية مدة
الــحــبــس وإب ــع ــاد الــمــتــهــم الــثــانــي بعد

داخــــل الــســجــن؛ لــلــمــطــالــبــة بــإطــاق

فــي إطــار الحملة المنظمة لضبط

والسنابس .وأكــدت إدارة الرقابة

وبيع الروبيان الطازج ،قامت إدارة

والــتــفــتــيــش ف ــي س ــي ــاق الــحــمــلــة

ســراحــهــم أو منحهم إجـ ــازات طبية
ً
خــوفــا من
أو إصــــدار عــفــو بــحــقــهــم؛

المنظمة بــاألســواق العامة وعلى

تفشي الفيروس ،وعمدوا إلى إحراق

الــســواحــل؛ لضبط كــل مــن يخالف

األقسام  6و 7و 9و ،10في حين ردت

ال ــق ــرار ال ـ ــوزاري ال ــص ــادر فــي هــذا

الــقــوى األمنية بــإطــاق الــنــار وإلــقــاء

والــســجــن لــطــلــبــات الــعــفــو أو إطــاق

الشأن.

القنابل المسيلة للدموع.

بدورها ،أفادت منظمة حقوق اإلنسان

أن سيارات اإلسعاف شوهدت تنقل

المخالفين لقرار منع صيد وعرض
الــرقــابــة البحرية بــوكــالــة الــزراعــة

والثروة البحرية بضبط كمية 150
كيلوغراما من الروبيان البحريني
الـ ــطـ ــازج فـــي س ــوق ــي جــدحــفــص

البحرية اســتــمــرار عملية الرقابة

األهوازية بتمرد السجناء بعد الرفض

“السنية” :استمرار مكافآت األئمة

02

» »وافق مجلس األوقاف السنية
في اجتماعه أمس برئاسة رئيس
المجلس الشيخ راشد الهاجري
على مواصلة صرف مكافآت
األئمة والمؤذنين والخطباء
طوال فترة إغالق الجوامع
والمساجد.

 30.2مليون التداوالت في مارس

08

()03

» »ارتفعت قيمة األسهم ووحدات
الصناديق االستثمارية العقارية
المتداولة والمدرجة بورصة البحرين
بمارس الماضي إلى نحو  13.7مليون
دينار ،ما نسبته  ،% 83إذ سجل في
مارس الماضي نحو  30.2مليون دينار،
مقابل  16.5مليون دينار في فبراير.

استمرار التوتر في سجن شيبان باألهواز

المتكرر مــن قبل مــســؤولــي القضاء
الــســراح الــمــشــروط .كما أش ــارت إلى

جرحى من السجن إلى المستشفيات،

بينما طوقت قــوات األمــن والحرس

ليبيا ..إسقاط طائرتين تركيتين

12

تنفيذ الــعــقــوبــة عــن الــبــاد .وبــاشــرت

» »بعد ساعات من إسقاط طائرة
تركية مسيرة (من دون طيار)،
جنوب طرابلس ،أعلنت مصادر
عسكرية ليبية أمس ،إسقاط
طائرة مسيرة أخرى من نوع
“بيرقدار” ،بعدما حاولت اإلغارة
على مواقع بمنطقة الكسارات.

الــثــوري الــســجــن ومحیطه والــطــرق
الــمــؤديــة إلــيــه .يــذكــر أن السلطات

اإلي ــران ــي ــة أطــلــقــت س ـ ــراح  83ألــف
سجين ،مؤقتا ،من بين أكثر من 280

ألف سجين في مختلف أنحاء إيران؛
بسبب تفشي الوباء.

“كورونا” يغيب كذبة أبريل

19

النيابة العامة تحقيقاتها ،واستمعت

» »نظرًا للمأساة العالمية مع
فيروس كورونا ،الذي تسبب حتى
اللحظة بوفاة أكثر من  27ألف
شخص ،وتصدر الواليات المتحدة
اإلصابات ،قررت شركة “جوجل”
التخلي عن خدعة األول من أبريل
للمرة األولى.

()١٢

إل ــى شــهــادة األط ــب ــاء الــذيــن بــاشــروا
فــحــص الــمــتــهــمــيــن ،كــمــا اســتــجــوبــت

المتهمين وأمــرت بإخضاعهما لتدبير

اإلقامة الجبرية ،وإحالتهما للمحاكمة
الــجــنــائــيــة ،ال ــت ــي قــضــت بــإدانــتــهــمــا

ومعاقبتهما عما نسب إليهما.

المسلم :انتخابات االتحادات الرياضية في موعدها

14

» »أكد المدير العام للمجلس
األولمبي اآلسيوي أمين سر
اللجنة األولمبية الكويتية حسين
المسلم عدم تأجيل انتخابات
االتحادات الرياضية األهلية بعد
تأجيل دورة األلعاب األولمبية من
صيف  2020إلى صيف .2021
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ناصر بن حمد يشيد بالرعاية الملكية لأليتام

الســيد :تعلمنا من جاللة الملك الكثير في الجانب اإلنســاني

المنامة  -بنا

رفـــع ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون

الحيـــاة الكريمـــة المســـتقرة لهم وألســـرهم؛ من أجل

لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

ومـــن جانبـــه ،أعرب األميـــن العام للمؤسســـة الملكية

الشـــباب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة

بناء جيل متعلم ينهض بالوطن.

آل خليفـــة أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى والد

لألعمال اإلنســـانية مصطفى السيد عن خالص شكره

الجميـــع عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن

وتقديره إلى جاللة الملك على اهتمام جاللته الدائم

عيســـى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية

بتقديـــم أفضل الرعاية أليتام البحرين وتوفير البيئة

لألعمال اإلنســـانية ،مشـــيدا ســـموه بالرعايـــة الملكية

الصالحـــة لهـــم ،مثمنا الدعـــم الكريم التـــي تحظى به
المؤسســـة مـــن جانـــب الحكومـــة الرشـــيدة ،مشـــي ًدا

الســـامية واالهتمـــام األبـــوي الذي يحظى بـــه األيتام
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فـــي مملكـــة البحريـــن ،وحـــرص جاللته علـــى تقديم

بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته

مختلف الخدمات والرعاية لنكون سندا وعونا ألبناء

العمـــل اإلنســـاني للمؤسســـة بشـــكل مباشـــر وحرص

مملكتنا الغالية التي تنعم بقيادة جاللة الملك وبدعم

سموه على تحقيق رؤى وتطلعات جاللة الملك.

حكومتـــه الرشـــيدة بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء صاحب

وأضاف أن العمل على رعاية األيتام هو شرف عظيم

الســـمو الملكـــي األمير خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة،

وعمـــل إنســـاني له األجـــر والثـــواب الجزيـــل من رب

ومـــؤازرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة.

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن

زوَّ ده بهـــؤالء المتطوعيـــن من قاعدة

ألجـــل ســـامة البحريـــن” مـــن خـــال

فيـــروس كورونـــا” التـــي تضـــم حاليا

تفعيل الحملـــة الوطنية “متكاتفين...
جهـــود  500متطـــوع مـــن “المنصـــة

الوطنيـــة للتطـــوع” ســـيعملون علـــى
تحقيـــق أهـــداف الحملـــة فـــي دعـــم

األســـرة والمـــرأة البحرينيـــة بجميـــع

فئاتها االجتماعية مع مراعاة وضعها
االقتصـــادي وظروفهـــا الصحيـــة؛ في

إطار جهود الحملة الوطنية لمكافحة
فيروس كورونـــا (كوفيد  )19وضمان
خلـــو البـــاد منه وعـــودة الحيـــاة إلى

طبيعتها.

بيانـــات “الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة

أكثـــر مـــن  30ألـــف متطـــوع ،مؤكـــدا

أهميـــة تفعيل وتكامـــل جميع الجهود
الوطنيـــة لضمان التصدي الفاعل لهذا
الفيروس.

وجـــاء إطـــاق حملـــة “متكاتفيـــن”؛
تنفيـــذا لتوجيهـــات قرينـــة عاهـــل

البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة ،بتقديـــم

كل مـــا يلـــزم لمســـاندة احتياجـــات

وعمِ ـــل المجلـــس علـــى فـــرز وتوزيـــع

األســـرة والمرأة البحرينية وبالتعاون

مهـــام “الدعـــم األســـري” المتمثـــل في

الوطنية للتطوع.

المتطوعيـــن فـــي فِ ـــرق عمـــل تتولـــى
تقديـــم

المســـاعدات

والخدمـــات

الطارئـــة ،و “اإلرشـــاد الخدمـــي

واالستشـــارات األســـرية والقانونيـــة”
الفوريـــة ،و “الدعـــم االقتصـــادي”

لضمان االستفادة من التدابير المالية
المتعـــددة المطروحة مـــن قبل الدولة

الســـتمرار نشـــاط المرأة التجاري في
ســـوق العمـــل ،و “الدعـــم التعليمـــي”
عبـــر رصـــد االحتياجـــات التعليميـــة

لألســـر لدعمهم أثناء مواصلة العملية
التعليمية “عن بعد”.

والتنســـيق المباشـــر مـــع المنصـــة

وتهـــدف الحملـــة إلى مواصلـــة تقوية
مجـــاالت العمـــل بيـــن فئـــات المجتمع
بـــروح “فريـــق البحريـــن” الواحـــد،

ومباشرة توفير االحتياجات الطارئة

للمرأة وأســـرتها بالتعاون مع الشركاء
من مختلف القطاعات ،والعمل بشكل
مواز على تأمين االســـتقرار النفســـي
ٍ
واالجتماعـــي لجميـــع أفـــراد األســـرة

وتنميـــة الثقافـــة المجتمعيـــة الواعية
والمســـئولة فـــي مثل هـــذه الظروف،

والســـعي بشـــكل مســـتمر على إظهار

وتعمل كل فرقة من تلك الفرق تحت

أفضـــل الممارســـات اإليجابيـــة التـــي

العامـــة في المجلس ،ووفقـــا لبرنامج

في تكافلهـــم وتكاتفهم في مثل هذه

إشـــراف اإلدارة التنفيذيـــة باألمانـــة

يرصـــد اإلنتاجيـــة والفاعليـــة وتوزيع
المهـــام بيـــن أفرادهـــا ،وبمـــا يضمـــن

أكبـــر فاعلية وتنســـيق مشـــترك بينها،
ويحقـــق أهـــداف حملـــة “متكاتفيـــن”

يمارســـها أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي

الظـــروف الحرجة؛ من أجـــل احتواء
مخاطـــر وتبعـــات جائحـــة فيـــروس

كورونا (كوفيد .)19

وأوضـــح ســـموه أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال

وتعلمنـــا أهمية هـــذا األمر ،مؤكـــدا أن جميع موظفي

أبنائهـــا واالهتمام بهم وبصحتهـــم وتعليمهم وتوفير

جاللة الملك وتوفير كافة أشكال الرعاية االجتماعية

ســـموه أن رعايـــة اليتيم هـــي إحدى ركائز المشـــروع

أجل خير شعب البحرين الكريم بمختلف فئاته ،وهو

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

األمـــر الذي نســـعى إلى تحقيقه من خالل المؤسســـة

اإلنســـانية تحرص وضمن عملها اليومي على متابعة

دور اليتيـــم فـــي بنـــاء المجتمعـــات والنهـــوض به من

كافـــة أشـــكال الرعايـــة والخدمـــات التـــي تســـهم في
تطورهـــم وصقـــل شـــخصياتهم إلـــى جانـــب توفيـــر

جـــاء ذلـــك خـــال رد وزير األشـــغال

اإلشـــارات الضوئيـــة أعلـــى التقاطـــع

العمرانـــي عصـــام خلـــف في جلســـة

أمـــا مشـــروع تطويـــر مجمـــع 338

األثرية والتراثية خالل أعمال الحفر

وشـــؤون

البلديـــات

والتخطيـــط

مجلـــس النـــواب أمـــس على ســـؤال

النائـــب عيســـى الدوســـري حـــول

األســـباب المؤديـــة إلـــى تأخير بعض

أعمال إنشاءات الطرق.

وزيادة طاقته االستيعابية

الداخلية ،بهدف تحســـين انســـيابية

الحركة المرورية وتحســـين مستوى

لعـــدد مـــن المشـــروعات تمثـــل فـــي
عنـــد العمـــل بالقـــرب مـــن الكابـــات

وإيجاد البدائل.

خطـــوط النفط أو الغـــاز والتي عادة

جزائيـــة حيـــال التأخيـــر فـــي تنفيـــذ

بـــوري من شـــارع الشـــيخ خليفة بن
ً
اســـتكمال لألعمـــال
ســـلمان ،وشـــكل

حيـــث يـــزداد الضغـــط علـــى شـــبكة

المقـــاول المنفـــذ- ،وكمـــا ذكرنا -فإن

كمـــا أن وجود خطوط اســـتراتيجية

للمشـــروعات تعود ألمور فنية تعيق

إلى شـــارع الشيخ خليفة بن سلمان،

التطوير وضيق المســـاحات المتاحة

أما بالنسبة لألســـباب المرتبط بأداء

عـــدد من الجهـــات الخدميـــة تفرض

بتطبيق البنـــود الجزائية وتصل إلى

والمخـــرج الرئيســـي الـــذي يربـــط

مما يســـتدعي إغالق مؤقت ألجزاء

أخلو بشـــروط التعاقد حســـب ما هو

والـــذي يشـــهد حركة مروريـــة عالية

تنفيـــذ العمل مع وجـــود التحويالت

العقد.

مـــن جانـــب آخـــر نفـــذت الـــوزارة

الســـلبي علـــى مســـتخدمي الطريق،
ً
نظرا
األمـــر الذي تطلب وقتا إضافيا

بـــن ســـلمان مـــع شـــارع ولـــي العهـــد
ً
مكمل لمشروع مخرج بوري.
ليكون

فسخ العقود

قبـــل الموعد المحدد لها ،حيث تأتي
الجســـرة ،تطويـــر مجمـــع  338فـــي

العدليـــة المرحلـــة (الثالثـــة ،الرابعة)،
إنشـــاء مخـــرج لمنطقـــة بـــوري إلـــى

شـــارع الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان

وغيرها.

وقـــال“ :إن الـــوزارة وبدعـــم مـــن

الحكومـــة قامت بتنفيـــذ العديد من

مشروعات الطرق من إنشاء وإعادة

تأهيل وذلـــك وفقا لألولويـــات التي
بنـــاء علـــى حاجـــه
ً
يتـــم تحديدهـــا

المنطقـــة وبمشـــاركة مـــن أمانـــه

العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة فـــي

تحديد تلك األولويات”.

الجسرة والذي تضمن ثالث مراحل،

بـــأن المشـــروع يهـــدف إلـــى تحريـــر

الحركـــة المروريـــة والتخلـــص مـــن

ســـابقة صممـــت إلبـــراز مجمـــع 338

والمقيمين والســـواح.حول مشروع
أنشـــاء مخـــرج لمنطقـــة بـــوري ،فقد

يعتبـــر هـــذا المشـــروع مرحلـــة ثانية

لمشـــروع ســـابق وفر مدخال لمنطقة

مـــن خالل تنفيذ مخرج من المنطقة
وذلـــك بهـــدف تخفيـــف االختناقات

المروريـــة الحاصلة على دوار بوري،
حيـــث يعتبـــر ذلـــك الـــدوار المنفـــذ

المنطقـــة بشـــبكة الطرق الرئيســـية،

ولي العهد الذي يربط شـــارع خليفة

“ اإلسكان” 12 :ألف خدمة اتصال في فبراير
قالـــت وزارة اإلســـكان إن إجمالـــي

سكنية ،وكذلك على برنامج السكن

مركز االتصال للخدمات الحكومية

بخدمـــات التمويـــل التـــي تقدمهـــا

استجابة للمكالمات بلغ  19ثانية.

االجتماعـــي “مزايـــا” ،وأخرى تتعلق
الوزارة وغيرها.

كمـــا أفـــادت الـــوزارة بـــأن مركـــز

االتصـــال الخـــاص بوزارة اإلســـكان

تلقى  8324مكالمة واردة ،وقام من
جانبه بإجراء  3015مكالمة صادرة،
وعلـــى صعيـــد الرســـائل النصيـــة،

وأوضحت الوزارة أن استفســـارات

فقـــد أرســـل المركـــز  11709رســـالة

اإلســـكانية التي تقـــوم بهـــا الوزارة

باالستفســـارات والتنسيق لمواعيد

المواطنيـــن تركزت على التوزيعات
تنفيـــذا ألمـــر ولـــي العهـــد نائـــب

القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد

آل خليفـــة بتوزيـــع  5000وحـــدة

والـــذي تطلب تمديـــد الفترة الزمنية
نقـــل الخدمـــات وحمايتها وباألخص
األرضيـــة ذات الجهـــد العالـــي أو

تكون الموافقات رهن توقيت العمل
الكهربـــاء فـــي فصـــل الصيـــف مثال،

مـــع تنفيذ أعمـــال تأهيل الطرق مثل
الصحـــي ممـــا يتطلـــب التنســـيق

كمـــا أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات
المشـــروعات فـــي حال ضعـــف أداء

غالبية أســـباب تمديد الفترة الزمنية

للخدمـــات تتداخـــل مـــع أعمـــال

تنفيذ المشـــروع في الوقت المحدد،

تطلب جهو ًدا تنســـيقية مستمرة مع

وعمـــل المقاوليـــن ،فتقـــوم الـــوزارة

تنفيـــذ العمل علـــى مراحـــل متعددة

فســـخ التعاقد مـــع المقاوليـــن الذين

مـــن الشـــارع ليتمكـــن المقـــاول مـــن

منصـــوص ومتفـــق عليـــه فـــي بنـــود

المروريـــة وذلـــك للتقليـــل مـــن األثر

وشـــدد المهنـــدس خلـــف علـــى أن
ً
حاليا على سرعة إنجاز
الوزارة تركز

لطبيعة هذه المشروعات.

كما أن هناك أسبابًا أخرى تتمثل في

المشروعات كتركيزها على الجودة،
ً
مبينـــا علـــى أنهـــا ماضية فـــي تنفيذ
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة لخدمة

المواطن.

“السنية” :صرف مكافآت األئمة والمؤذنين
المنامة  -األوقاف السنية

وافـــق مجلـــس األوقـــاف الســـنية
فـــي اجتماعـــه أمـــس برئاســـة رئيـــس

المنامة  -وزارة اإلسكان

المراجعيـــن  % 94وبمعدل ســـرعة

إلـــى طلـــب الدوائـــر تنفيـــذ أعمـــال

شـــبكات الميـــاه والطـــرق والصـــرف

الســـامة بمـــا يتـــاءم مـــع الطبيعـــة

كنقطـــة جـــذب ســـياحي للمواطنين

في مقدمتها مشـــروع تطوير تقاطع

تمديد الفترة الزمنية

الحكوميـــة ذات العالقـــة ،باإلضافـــة

ونوهـــت الوزارة بـــأن التحدي األكبر

وأوضـــح خلـــف أن الـــوزارة قامـــت
المشـــروعات وانتهـــت العمـــل فيهـــا

عصام خلف

والتي تتطلب التنســـيق مع الجهات

التأهيل لشبكات الخدمات المتزامن

الســـياحية لهذا المجمـــع ،حيث جاء
ً
متكامل مع مشروعات
هذا المشروع

علـــى تكثيـــف األعمال فـــي عدد من

األثريـــة والتراثية وكذلك المقتنيات

فقد تضمـــن تطوير عـــدد من الطرق

لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19الـــذي

خدمـــات االتصـــال وفقـــا لتقييـــم

بالمشـــروع األمـــر الـــذي يســـتغرق
ً
مزيـــدا مـــن الوقـــت ،موقـــع الطريـــق

الـــذي يقـــع ضمـــن نطـــاق المناطـــق

الوطني.

الماضـــي ،وبلـــغ مســـتوى تقييـــم

آخريـــن ،إضافـــة أعمـــال جديـــدة

تمديد الفترة الزمنية له.

وأعـــرب المجلس عن شـــكره للتعاون

 12633اتصـــاال خـــال شـــهر فبراير

العقـــود حســـب الشـــروط التعاقدية
ً
مجـــددا مـــع مقاوليـــن
والتعاقـــد

ً
نظــرا لطبيعتها مما تطلب
أن هنــاك مشــروعات أخرى واجهت تحديات

تنفيذهـــا إللقـــاء الضوء علـــى الجهود

لخدمـــة المواطنيـــن بلغـــت نحـــو

ضعف وتأخر أداء المقاولين وفسخ

خلــف بــأن الــوزارة قد انتهت من تنفيذ عدد من المشــروعات وذلك قبل
ً
مشــيرا إلى
الموعــد المحــدد لها ومشــروعات أنجزت في وقتها المحدد،

حيـــث تم االنتهاء من مرحلتين قبل
ً
علما
الموعـــد ،والثالثة قيـــد التنفيذ،

عـــدد االتصـــاالت التـــي وردت إلـــى

المؤسسة .

صــرح وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام

مشـــروع الدوران العكسي عند دوار

المثمـــر مـــن الفريق الوطنـــي للتصدي

والصحيـــة والتعليميـــة واألســـرية والمعيشـــية ألســـر

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ويرافـــق الحملة مســـار عمـــل إعالمي

الوطنيـــة الكبيرة التـــي يبذلها الفريق

المؤسســـة يواصلـــون العمل لتحقيـــق رؤى وتطلعات

أبــــرزهــــا تــقــاطــع الـــجـــســـرة وإنــــشــــاء مـــخـــرج لــمــنــطــقــة بـــوري

وفيما يتعلق بمشروع تطوير تقاطع

بأقصى فاعلية ممكنة.

بأبنائه ،فجاللته يأنس ويفرح بقربهم ومنه اكتســـبنا

“البلديات :استكمال عدد من المشروعات قبل موعدها

لكونه ملتقى شارع ولي العهد.

وتوعـــوي وتثقيفـــي طـــوال فتـــرة

وخصوصـــا فـــي لقاءاتـــه مع
ً
اإلنســـاني واالجتماعـــي

أبناء المؤسسة ،هذه اللقاءات تحمل طابع لقاء األب

جـــاء ذلـــك بمناســـبة ذكرى يـــوم اليتيم العربـــي الذي

اإلصالحـــي لجاللة الملـــك؛ إيمانا مـــن جاللته بأهمية

بمشاركة  500متطوع

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الملكية لألعمال اإلنسانية.

يصـــادف الجمعـــة األولـــى مـــن أبريـــل ،حيـــث أكـــد

“األعلى للمرأة” :تفعيل “متكاتفين”

العالمين ،ومن جاللة الملك تعلمنا الكثير في الجانب

نصيـــة لعـــدد من المراجعيـــن تتعلق
تتطلـــب الحضـــور الشـــخصي ،فيما

نســـق المركـــز خالل شـــهر فبراير ما
يقـــارب  2047موعدا ،وتم اســـتالم

 608محادثات عبر خدمة المحادثة

الكتابية المباشرة.

المجلـــس الشـــيخ راشـــد الهاجـــري

على مواصلـــة صرف مكافـــآت األئمة
والمؤذنيـــن والخطبـــاء طـــوال فتـــرة
إغـــاق الجوامـــع والمســـاجد ،والـــذي

تـــم تفعيلـــه مؤخرا ضمـــن اإلجراءات
االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا أجهـــزة

ومؤسســـات المملكـــة كافـــة للحد من

عـــن بعـــد ،ويأتـــي التزامـــا بالقـــرارات

وصـــرح الهاجري بـــأن المجلس وافق

دعـــت إلـــى تفعيـــل التقنيـــة الحديثة

تمر بها المملكة التي تأثرت بالظروف

اإلجراءات االحترازية للمســـاهمة في

الدينيـــة الذيـــن لـــم يألـــوا جهـــدا فـــي

علـــى ســـامة المواطنيـــن والمقيمين
ً
مشيدا بالدور الكبير لمؤسسات
كافة،

انتشار فيروس كورونا.

الصـــادرة مـــن الجهات الرســـمية التي

علـــى القـــرار مراعـــاة للظـــروف التـــي

فـــي عقـــد االجتماعـــات وعـــدد مـــن

االســـتثنائية التـــي يشـــهدها العالـــم،
ً
ورغبـــة في تقدير أصحـــاب الوظائف

الحد من انتشـــار الفيـــروس والحفاظ

خدمـــة دور العبـــادة وتعليـــم النـــاس

المملكـــة التـــي قطعـــت بفضـــل هللا

األول الذي يعقـــد بالنظام اإللكتروني

الفيروس بشهادة العالم.

الخيـــر .وأضـــاف أن االجتمـــاع هـــو

شوطا كبيرا في احتواء ومنع انتشار

local@albiladpress.com
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تـــنـــفـــيـــذا لــــتــــوجــــيــــهــــات ســــمــــو رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء

ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات رئيـــس مجلـــس

مـــع كافـــة الجهـــات الرســـمية المعنيـــة

وســـفارات مملكـــة البحريـــن وبعثاتهـــا

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير

مـــن جانبـــه ،نـــوه جمعـــة بجهـــود وزارة

وضـــع خطة إلجالء الطلبـــة البحرينيين

الخارجيـــة

العالقيـــن فـــي الخارج وضمـــان عودتهم
عن بعد وكيل وزارة الخارجية الشيخة

والملحقيـــات

في التعاون والتنسيق القائم والمستمر

والممرضــات ،لمــا أصبــح الحقــا مستشــفى اإلرســالية األميركية الذي

مــن  100عــام حيث كان أحد أول األنشــطة التي عمــل عليها األطباء

مـــع وزارة التربيـــة والتعليم مما يســـهم

رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة،

تأسس في بداية القرن العشرين ،هو تقديم الرعاية الطبية لمواجهة

فـــي تحقيـــق األهـــداف والمصالـــح

ووكيل وزارة التربيـــة والتعليم للموارد

تفشــي الكوليــرا والجدري والديســنطاريا .ثم تعــززت الثقة والتعاون

متمنيـــا لـــوزارة الخارجيـــة
المشـــتركة،
ً

والخدمات محمد جمعة.

بيــن البحرينييــن واألميركييــن أكثــر فــي الســنوات الالحقــة ،وهو ما

وجميـــع القائميـــن عليهـــا دوام التوفيق

وخـــال االجتمـــاع ،أكدت وكيـــل وزارة

ومواصلـــة االهتمـــام بأوضـــاع الطلبـــة

الثقافيـــة

Û Ûلقــد عمــل األميركيــون والبحرينيــون معً ــا لمكافحة األوبئــة منذ أكثر

بســـفارات مملكـــة البحرين فـــي الخارج

إلـــى أرض الوطـــن ،عُ قـــد أمـــس اجتماع

الملكـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

معا
مواجهة “كوفيد ً ”19

الدبلوماسية في الخارج.

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،بشـــأن

علـــى تنفيـــذ توجيهـــات صاحب الســـمو

جاستين سيبريل*

إلـــى أرض الوطـــن بالتنســـيق والتعاون

المنامة  -وزارة الخارجية

الخارجيـــة على حرص وزارة الخارجية

03

البحرينييـــن الدارســـين فـــي الخـــارج

باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات والتدابيـــر

ســـعادتها إلـــى أن الـــوزارة ســـوف تقوم

إجالئهم من أماكن تواجدهم وإعادتهم

المشترك.

واالطمئنـــان علـــى ظروفهـــم ،مشـــيرة

Û Ûاليــوم ،فــي الوقــت الــذي تواجه فيــه الواليــات المتحدة تهديــدً ا غير

والنجاح.

كما تم خالل االجتماع مناقشة عدد من

والتســـهيالت الالزمـــة للعمـــل علـــى

سيساعدنا على تخطي التحديات الحالية لكوفيد  19معً ا.

مســبوق للصحــة الوطنيــة فــي البــاد ،فإننــا لســنا أقــل التزامً ــا ببنــاء

الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمـــام

قــدرة صحيــة عالميــة لمكافحــة كوفيــد  19وغيرهــا من األوبئــة .إننا
ننســق بشــكل وثيق مع الحكومة البحرينية ،بخاصة الفريق الوطني
للتصــدي لفيــروس كورونا (كوفيد  )19تحت إشــراف صاحب الســمو
الملكــي ولــي العهد األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة ووزارة الصحة
وكذلــك القطــاع الخــاص وعمــوم المواطنين .ويُ قــدر األميركيون في

 472إجمالي الخارجين من الحجر االحترازي

البحريــن عاليــ ًا االســتجابة الحاســمة واالســتباقية التــي واجهــت بها
قيــادة البحريــن التحــدي الحالي ســواء أكان ذلك في النســبة العالية
إلجراء اختبار كوفيد  ،19أو إنشاء مرافق الرعاية للحاالت الحرجة،
أو اإلجــراءات المبكــرة بشــأن التباعــد االجتماعــي .لــذا فقــد حصلــت

الفريــق الوطنــي :البحريــن تتجــه نحــو تســطيح المنحنــى الخــاص بالفيــروس

البحرين على إشادة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية وغيرها
مــن المنظمــات تســتحقها بجــدارة على ســرعة اســتجابتها .لقد كانت
رغبــة المواطنيــن البحرينييــن فــي االلتقــاء معــا للمســاعدة مثيــرة

بدور المالكي

لإلعجــاب بحــق ،خاصــة الثالثيــن ألــف بحرينــي الذيــن تطوعــوا في
الحملــة الوطنيــة لمكافحــة فيروس كورونا (كوفيــد  ) 19التي أطلقها

أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات

الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد .)19

والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائد أن

Û Ûكذلــك تقــوم الشــركات والمنظمــات األميركيــة فــي البحريــن بدورهــا

الجهـــود الوطنية التـــي يقودها ولي العهد

حيث قامت شركة ويست بوينت هوم ،وهي شركة تصنيع منسوجات

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

مقرهــا الواليــات المتحــدة ولهــا مصنــع فــي المنطقــة الصناعيــة فــي

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

البحرين ،بتحويل قســم كبير من أرضية المصنع إلنتاج أقنعة للوجه

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة هـــي

مرتكـــزات النجاح فـــي مواجهـــة فيروس

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ()COVID 19

كورونا ( ،)COVID-19فكل ما تم تحقيقه
بـــروح الفريـــق الواحد أســـهم بشـــكل كبير

تقديـــم الدعـــم الفنـــي والتقنـــي للجهـــات

وقـــال القائـــد إن هيئـــة المعلومـــات

التنسيقية برئاســـة صاحب السمو الملكي

تسخير كافة اإلمكانات؛ من أجل رفد هذه

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،حيـــث قامـــت

رســـميا تدشـــين تطبيق (مجتمع
حيث تم
ً

بآليـــة الدخـــول اآلمـــن لألنظمـــة الداخلية

من انتشـــار الفيروس في مملكة البحرين،

والوســـائل التـــي تســـهل مـــن ســـير العمـــل

التطبيـــق وفاعليته إثـــر تعميمه على عدد

بسالسة وأعلى جودة ممكنة.

االســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الصحـــي

فـــي حفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن

الحكوميـــة لتفعيـــل العمـــل عـــن بُعـــد إذا
ً
تنفيـــذا لقرارات اللجنة
توفرت اإلمكانات

 277ســـريرًا ،كمـــا تـــم علـــى صعيـــد آخـــر

والحكومـــة اإللكترونية ال تدخر جه ًدا في

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

خدمـــات الرعاية الصحيـــة لمن يرغب من

الجهـــود بكافة المتطلبات التقنية الالزمة،

بتزويـــد الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة

واعي)؛ بهدف تعزيز الجهود الرامية للحد

للشـــبكة الحكومية ،إضافة إلـــى التقنيات

بعـــد أن أثبتـــت النســـخة التجريبية نجاح

عـــن بُعد فـــي مختلف الجهـــات الحكومية

مـــن المتطوعيـــن وعـــدد مـــن الخاضعيـــن

جاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحافي الذي

الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ونـــوه القائـــد بـــأن التطبيـــق رائـــد فـــي

كورونـــا ( )COVID-19مســـاء أمـــس فـــي

الصحـــي القـــوي الـــذي تمتلكـــه مملكـــة

حـــاالت الحجـــر المنزلـــي ،حيـــث يكـــون

الوطنيـــة؛ للوقـــوف علـــى آخـــر تطـــورات

قبـــل وزارة الصحـــة ،فـــي حيـــن ســـيكون

وخالل المؤتمر ،أكـــد وكيل وزارة الصحة

حاليا على معرفة تفاصيل أثر المخالطين
ً

الجميـــع لتحميـــل التطبيـــق لمـــا يحملـــه

البحرينـــي مـــن وعـــي ومســـؤولية وطنية

المختبريـــة؛ للتأكـــد مـــن ســـامتهم ،وبناءً

الفيـــروس ،حيـــث يقـــوم التطبيـــق برصد

للحــ�د مــ�ن انتشــ�ار فيروس كورونــ�ا( )�CO

المواطنين والمقيمين فـــي حال اقترابهم

مـــن الجهات المعنية ،وهو ما جعل الحياة

بها عبر رصد المواقع الجغرافية للحاالت،

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة

الحـــاالت منـــذ تســـجيل أول  100حالـــة

فـــي حـــال اســـتدعت الحاجة ،إلـــى جانب

والعـــاج تفـــوق طاقـــة اإلشـــغال الحاليـــة

حيـــث أوضـــح أن نتائـــج مملكـــة البحرين

محليا
والمســـتجدات المتعلقة بالفيروس
ً

الرعايـــة الطبية والخدمـــات الصحية فيها

وعلـــى صعيـــد متصـــل ،أوضـــح الرئيـــس

تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل

اإللكترونيـــة أن الهيئـــة مســـتمرة فـــي

 268ســـريرًا فقـــط ،فـــي حيـــن أن الطاقـــة

والمقيمين في مملكة البحرين.

للحجر الصحي االحترازي.

عقده الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس

االحتـــرازي  2504يبلـــغ اإلشـــغال منهـــا
منـــح التصاريـــح للقطاع الخـــاص لتقديم

األفراد على نفقتهم الخاصة.

وأوضـــح المانـــع أن وزارة الصحـــة قامـــت

مؤخرًا بزيارات ميدانية للقيام بفحوصات
عشـــوائية في بعض مناطـــق البحرين عبر

وحدات الفحص المتنقلة.

مـــن جانبـــه ،أشـــاد استشـــاري األمـــراض

المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو
المقـــدم طبيب منـــاف القحطانـــي بالنظام

فكرته ،فهو يتيح للجهات المعنية متابعة

مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحـــوث

إلزاميـــا لهم من
التســـجيل فـــي التطبيـــق
ً

ومستجدات مواجهة الفيروس.

التســـجيل اختياريًـــا للعموم .ودعـــا القائد

وليـــد المانـــع أن مـــا يتمتـــع بـــه المجتمـــع

مـــن مميـــزات تســـهم فـــي حمايتهـــم مـــن

كان داعمً ـــا لنجـــاح الشـــراكة المجتمعيـــة؛

الحاالت المخالطة للحاالت القائمة وتنبيه

 )VID-19عبـــر اتبـــاع التعليمـــات الصادرة

والعـــاج تحـــت إشـــراف طاقـــم طبـــي

أو مخالطتهم للحاالت القائمة أو المشـــتبه

الطبيعية مستمرة في المملكة.

واســـتعرض القحطانـــي مؤشـــر تســـجيل

وتنبيه المســـتخدم للقيام بالفحص الطبي

إلى أن الطاقة االستيعابية لمراكز الفحص

العديـــد مـــن المعلومـــات واالحصـــاءات

بمراحـــل ،وتتكفـــل وزارة الصحـــة بتقديم

وعالميا.
ً

لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن ،حيـــث

التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

والعالج  1667ســـريرًا يبلغ اإلشـــغال منها

البحريـــن ،منوهـــا بـــأن اإلســـتراتيجية

الحالية المتبعة للحد من انتشـــار فيروس

كورونا هو (اتبع ،افحص ،عالج) ،إذ تعتمد
والقيـــام

بإخضاعهـــم

للفحوصـــات

علـــى النتائـــج يتـــم نقلهـــم لمراكـــز الحجر

الصحـــي االحتـــرازي أو مراكـــز العـــزل
متخصص.

قائمة في البحرين وبعض الدول األخرى،
في مؤشر تســـجيل الحاالت منذ تسجيل
أول  100حالـــة قائمة وتعافي الكثير منها
أفضـــل بكثيـــر مـــن الـــدول األخـــرى التـــي
ً
واضحا في عدد الحاالت
أظهرت تصاع ًدا

القائمـــة مما يؤكـــد أن البحرين تتجه نحو
تســـطيح المنحنـــى الخـــاص بالفيـــروس،

وقف أعمال الصيانة ..وال توصيل لألطعمة بعد منتصف الليل
ترجمة فاضل المؤمن

أصدر مجمع ســـيتي ســـنتر البحرين تعميما
باللغـــة اإلنجليزيـــة مســـاء أمـــس (الثالثـــاء)
لجميـــع مســـتأجريه ،تنـــاول اإلجـــراءات

الواجـــب اتباعهـــا لمحاربـــة انتشـــار فيروس

كورونـــا (كوفيد )19؛ تماشـــيا مع اإلجراءات

الحكوميـــة المتبعة في هذا الســـياق .وفيما

يلي نص التعميم الذي حصلت عليه “البالد”

وترجمته إلى اللغة العربية:

عزيزي المستأجر الكريم:
ً
وفقـــا للتكليف الحكومي ،فإنـــه تقرر إغالق
مجمـــع ســـيتي ســـنتر البحرين لألســـبوعين
ً
سابقا.
المقبلين كما تم اإلعالن

خالل هذه الفترة ،نأمل من الجميع التعاون
التام لضمان االمتثـــال لجميع تدابير الحياة
والصحـــة والســـامة مـــن خـــال تطبيـــق

الممارسات التشغيلية التالية:
جميع المتاجر:

 تأكد من إطفـــاء جميع األجهزة الكهربائيةبما في ذلك المصابيح.

اســتجابة للنقص العالمي في هذه المواد المهمة كما أن آالف األقنعة

“سيتي سنتر”
يصدر مجموعة من
اإلرشادات للمستأجرين
 -تأكد من إطفاء جميع أنظمة التبريد.

 -تأكد من التخلص من البضائع القابلة للتلف

أو إزالتها مثل الشوكوالتة واآليسكريم.

 تأكـــد مـــن اتبـــاع اإلجـــراءات الخاصة بكفـــي التعامـــل مع النقـــد وإغالق نقـــاط البيع

الخاصة بك

 -يجـــب طلب أعمال الترويج أو أي احتياج

للدخــ�ول للمحل من خــ�ال“ “�Partner Con

 ”nectفقط.

 -سيراجع فريق العمليات كل الطلبات على حدة.

 تأميـــن المتجر إلزامـــي وال يمكن إلغاؤه أوتعليقه ً
وفقـــا اللتزامات المســـتأجر بموجب
عقد اإليجار والتوجيه القانوني السائد.

 -يجـــب تعليـــق جميـــع أعمـــال التجهيـــز أو

الصيانة الرئيسة حتى إشعار آخر.

يتم التبرع بها لوزارة الصحة .كما قام مطعم بيغ تاكســس األميركي
فــي البحريــن بالتبــرع بالطعــام لدعــم العمــال واألفــراد اآلخرين ممن

وذلـــك بفضـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة

ليس لديهم مطابخ.

والتدابيـــر الوقائيـــة ومختلـــف القـــرارات

Û Ûوفــي غضــون ذلــك ،تُ واصــل الواليــات المتحــدة دورهــا القيــادي فــي

والتعليمـــات واإلرشـــادات الصـــادرة مـــن

االســتجابة العالميــة لجائحــة كوفيــد  .19منــذ عام  ،2009اســتثمرت

الجهـــات الرســـمية كمنع التجمعـــات ألكثر

الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة ،وهــي ذراع الحكومــة األميركية

مـــن  5أشـــخاص فـــي األماكـــن العامـــة،

للمســاعدات األجنبيــة ،أكثــر مــن مليــار دوالر للمســاعدة فــي منــع
واكتشــاف واالســتجابة للتهديــدات الصحيــة المســتوطنة والناشــئة

وتدابيـــر التباعـــد االجتماعـــي وإغـــاق

مثــل كوفيــد  ،19بمــا في ذلك فيروس نقص المناعــة (اإليدز) ومرض

المحـــال التجاريـــة باســـتثناء المحـــات

السل وغيرها من األمراض .وقد عزز هذا التمويل قدرات االستجابة

للضرورة المعيشية وتفعيل العمل عن بعد

الصحية العامة في بعض من أفقر مناطق العالم.

وغيرها من اإلجراءات المتخذة.

Û Ûوبمجــرد معرفــة الواليات المتحدة عن انتشــار الفيــروس في الصين

فيما أكدت استشـــارية األمـــراض المعدية

بدايــة ينايــر ،قدمنــا مســاعدتنا فورا .ومنــذ ذلك الحين ،قدم الشــعب

واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية

األميركي بالفعل  17.8طنًا من إمدادات اإلغاثة المتبرع بها لمقاطعة

الطبي جميلة الســـلمان أن البحرين تخطو

هوبــي فــي الصين .ويأتــي هذا التمويــل الحكومــي األميركي إضافة
إلــى مئــات المالييــن مــن الــدوالرات التــي التزمــت بهــا المنظمــات

بثبـــات نحـــو الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس

األميركية الخاصة والخيرية لوقف انتشار كوفيد .19

كورونـــا ( )COVID-19بكوادرهـــا الطبيـــة

Û Ûإن التنســيق والتعــاون الثنائــي القــوي مثــل ذلــك الــذي نتمتــع بــه مع

وجهود أبنائها كافة وفي كل المجاالت.

البحريــن لهــو أمر محــوري في مكافحة هــذا الفيــروس .يعمل المركز

وأشـــارت الســـلمان إلى أن هناك  268حالة

األميركــي للســيطرة علــى األمراض والوقايــة منها ،والمعهــد الوطني

قائمة جميعها مســـتقرة باستثناء حالتين

للصحــة ومنظمــات أمريكيــة أخرى مــن القطاعين العــام والخاص مع

تحـــت العنايـــة ،حيث إن ما نســـبته % 18

منظمــة الصحــة العالميــة ،مــن بين منظمــات أخرى ،لتوفير إرشــادات

فقط من مجموع الحاالت القائمة تتطلب

مُ حدثــة للبلــدان حــول العالــم ،بمــا فــي ذلــك البحريــن ،حــول أحــدث
خيارات التشخيص لالستجابة لوباء كوفيد .19

األدويـــة ضمـــن البروتوكـــول العالجـــي

Û Ûكمــا يعمــل علماؤنا مــع نظرائهم في العالم لدفــع العمل على اللقاحات

المعتمـــد ،كما أوضحـــت أن مجموع الذين

خالل المراحل األولى من التطوير بسرعة قياسية .ومن أجل تسريع

خرجوا من الحجر الصحي االحترازي بلغ

هــذه العمليــة ،تدعــو الواليــات المتحــدة الباحثيــن فــي جميــع أنحاء

 472بعـــد خـــروج  13حالـــة إضافيـــة ،كما

العالــم الســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الفائقــة الدقــة التــي لدينا ،وهي

تعافـــت  8حـــاالت إضافية مـــن الفيروس،

األقــوى فــي العالــم ،بموجــب اتحــاد الحوســبة عاليــة األداء لفيروس

ليصـــل العدد اإلجمالـــي  295حالة خرجت

كوفيد  19مما سيســاعدهم على فهم الفيروس بشــكل أسرع ويُ سرع

من مراكز العزل والعالج.

التشخيص والعالج بشكل أفضل.

Û Ûلقــد عمــل األميركيــون والبحرينيــون معً ا ألكثر مــن  120عامً ا للتغلب

وأكـــدت الســـلمان أن البحريـــن مســـتمرة

علــى مجموعة واســعة مــن التحديات ،بما في ذلــك األمراض الفتاكة

في تطويـــر بروتوكولها العالجي ،كما هي

مثل الكوليرا والجدري .معاً ،سننتصر على تلك األمراض مرة أخرى.

مســـتمرة في االطالع على تجارب الدول

*سفير الواليات المتحدة لدى مملكة البحرين

األخـــرى؛ لالســـتفادة مـــن بروتوكوالتهـــم
العالجية للحاالت المتعافية لديهم.

تدريب  332فردا على عمليات التطهير

وحدات األطعمة والمشروبات:

 -ق ــم بإبالغ غرف ــة التحكم في األم ــن إذا كان

سيتم توصيل الطعام وإال فسوف تقوم وحدة

األطعمة والمشروبات بإلغاء عملية التسليم.

 -يمكـــن تنفيـــذ أوامـــر التوصيـــل مـــن خلف

المبنى أو المحل.

 ســـتعمل مواعيد التســـليم بما يتماشى معتوقيـــت “كارفور” في المجمـــع التجاري (من
الســـاعة  9صباحا حتى الساعة  12منتصف

الليـــل) ،إذ لـــن تتم أي عمليـــة توصيل خارج
هذه األوقات.

 -يجـــب تجريـــد الوحـــدة مـــن جميع الســـلع

القابلة للتلف وتنظيفها وإبقاؤها جاهزة في

حال أقر إعادة التشغيل.

 -التأكد من االســـتمرار في أنشـــطة مكافحة

الحشرات كما هو مقرر وحسب الحاجة.

 -التأكد من تنظيف وتشـــحيم المصائد على

أساس منتظم وحسب الحاجة.

 -التأكـــد مـــن أن أنظمـــة إنـــذار الحريـــق،

مكافحـــة الحرائق ،وأنظمة إخمـــاد الحرائق

فعالة طوال الوقت.

المنامة  -وزارة الداخلية

صرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة للدفاع
المدنـــي أنه فـــي إطـــار االلتـــزام بتنفيذ

اإلجـــراءات االحترازيـــة؛ للحـــد مـــن

انتشـــار فايروس كورونا ،وضمن عملية
تدريـــب وتأهيـــل الشـــركات المشـــرفة
علـــى النظافـــة بمختلـــف المحافظـــات

والشركات المختصة بعمليات التطهير؛
لضمـــان تطبيـــق عمليـــات التطهير وفق

المعايير المحلية والدولية ،وبالتنســـيق
مـــع كافـــة الجهـــات المعنية ،فقـــد بدأت

تلك الشـــركات فور اســـتكمالها التدريب
وإصـــدار الشـــهادات من جانـــب الدفاع

المدني بمباشرة العمل في المحافظات،
وذلـــك ضمـــن جـــدول زمني تـــم إعداده

مسبقا.

وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع
المدنـــي إلـــى عقـــد  ٤٤دورة تدريبيـــة،

وبلـــغ عدد من تم تدريبهم على عمليات

التطهير من شركات النظافة والشركات

الخاصة المعنية ما يقارب  ٣٣٢فردا.

وأضـــاف أن اإلدارة العامـــة للدفـــاع

المدنـــي أصدرت مـــا يقارب  ٣٣شـــهادة
لتلـــك الشـــركات المرخصـــة ،والتـــي تـــم

إدراجهـــا في المواقع الرســـمية لمحاربة

فايروس كورونا ،ويتم تحديثها بشـــكل
يومي؛ ليتســـنى االستفادة من خدماتها
عند الحاجة.

وأعرب مدير عام اإلدارة العامة للدفاع
المدني عن شـــكره لكافة الجهود ،والتي
تعكس وعي مكونـــات المجتمع بأهمية

تفعيـــل مبدأ الشـــراكة المجتمعية؛ للحد

من انتشار فايروس كورونا.
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جهود جبارة لـ “التربية” و ”اإلعالم” لضمان انسياب العملية التعليمية

تربويـــون :دول خليجيـــة تســـتفيد حاليـــا مـــن تجربـــة البحريـــن الرقميـــة

المنامة  -بنا

أكد ناشـــطون تربيون وإعالميون لوكالة أنباء
البحريـــن (بنا) أن التعاون بيـــن وزارتي التربية

والتعليم وشـــؤون اإلعالم يمثـــل أروع األمثلة
فـــي تحقيـــق أنبـــل األهـــداف فـــي ضمـــان حق

كان اهلل في عون البحرين

أبنـــاء المملكة في اســـتكمال تحصيلهم العلمي

Û Ûالمشهد العالمي واإلقليمي ،الصحي واالقتصادي ضدنا بكافة

فيروس كورونا (كوفيد  ،)19عبر جعل التعليم

تفاصيله ،هذا ما تبوح به شاشة الحياة ،الممثلون الحقيقيون
ضدنــا ،االنهيار يســرق مــن أموالنا ،واألمــراض تفتك صحتنا،
ونحن محتسبين ،صابرين على قضاء هللا وقدره.

في هذه الظروف االســـتثنائية في ظل انتشار
ً
متاحـــا لجميـــع الطلبة علـــى اختالف
عـــن بعـــد

وأعرب الباحث التربوي والمشرف على حساب

التطورات المتســـارعة في الحقل التكنولوجي
ً
إيجابا
ووســـائط أو وســـائل االتصال انعكست

فئاتهم العمرية ومراحلهم األكاديمية.

Û Ûكان هللا فــي عــون البحريــن قيــادة وحكومــة وشــعبًا ،وهــي
آن واحــد ،فــي ظــل وضع اقتصــادي وإقليمي وعالمي شــديد

إلـــى وزارة شـــؤون اإلعالم على هـــذه المبادرة

التعقيد .البحرين التي كانت تعاني من وطأة انخفاض أسعار
النفــط منــذ عــدة أعوام وانعســاكاتها على مختلــف األصعدة.
واليوم وجدت نفسها تحت مشكلة أكبر فرضت نفسها عليها
أال وهــي معركــة مقاومــة فيــروس (كورونــا) وانهيــار أســعار
النفط بكل ما تحمل هذه المشكلتين من مضامين.

Û Ûأســعار النفــط انخفضــت بشــكل كبيــر جــدً ا ووصلــت إلــى 23
دوالرا للبرميــل ،أي بانخفــاض مقداره  37دوالرا عما هو معد

ومحتســب فــي الميزانيــة العامــة للدولــة ( 60دوالرا) .مــاذا
يعنــي هــذا األمــر ومــا هــو الواقــع الجديــد الــذي تفرضــه لغــة
األرقام هذه؟

Û Ûتنتــج البحريــن يوميً ا  198ألف برميــل نفط 150 ،ألف برميل
منهــا مــن الحقــل المشــترك مع الشــقيقة الســعودية ،و 48ألف

صالح الحايكي

إلكترونيا بشكل سليم”.
تقييم الطلبة
ً

التعليــ�م مســ�تقبل فــ�ي االنســ�تغرا م �educa

تواجه أشرس حرب بيئية وإنسانية وصحية واقتصادية في

نواف إبراهيم

بدوره ،قال الكاتب الصحفي إبراهيم النهام إن

 ،@tion.bhفاضـــل حبيب عن شـــكره وتقديره

في رفد الجوانب التربوية والتعليمية ،وتعزيز

التعليميـــة المتميزة بالتعاون مع وزارة التربية
ً
معتبرا هذه المبادرة غير مســـبوقة،
والتعليـــم،

وأكد النهام أهمية وفاعلية دور وسائل اإلعالم

التعليم عن بعد كثقافة ونهج حياة.

فـــي توصيـــل مفاهيـــم هـــذا النظـــام التعليمـــي

إبراهيم النهام

ســـيكون بإمـــكان الطالب وولـــي األمر االطالع

اســـتثنائيا تداعياتـــه الخاصة بـــه؛ فإن حكومة
ًّ

بذلـــك ،كمـــا أنه سيشـــكل قاعـــدة مهمـــة يمكن

ً
دمجـــا تربويًّـــا رائعً ـــا لحقليـــن
التعليـــم؛ فـــكان

علـــى الدروس بشـــكل متكـــرّر ومتى مـــا رغبوا

االســـتناد عليهـــا لتطويـــر آليـــات التعليـــم عـــن
ً
مســـتقبل في المملكة” .بـــدوره ،قال خبير
بعـــد

التقنيـــة وأميـــن ســـر جمعيـــة البحريـــن للمـــدن

الذكيـــة نـــواف عبدالرحمن إن جائحـــة كورونا
ً
تحديـــا للجميـــع وبخاصـــة للقطـــاع
شـــكلت

إذ تعـــد األولـــى من نوعها فـــي المنطقـــة؛ نظرًا

الحديث والذي يقوم على فكرة إيصال المادة
التعليمية إلى المُ ِّ
تعلم عبر وســـائط أو أساليب
َّ
االتصاالت التقنية المختلفة.

الفائـــدة على طلبة المدارس في هذه الظروف
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تؤكـــد حـــق األفـــراد فـــي الوصول إلـــى الفرص

التعليميـــة الرقميـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم

للهدف النبيل الذي انطلقت منه وهو استدامة
ّ
والتعلـــم ،وهو ما ينســـجم مـــع الهدف
التعليـــم

الرابـــع (التعليم الجيد) مـــن األهداف األممية الـ

وأضـــاف“ :التعلم عـــن بعد يرتكز على فلســـفة

وأضـــاف حبيـــب بالقـــول“ :أنـــا أعتبـــر البدايـــة

التعليميـــة المتاحـــة ،بمعنـــى تقديـــم فـــرص
ُّ
التعلـــم والتدريـــب لـــكل مـــن يريد فـــي الوقت

وأثر ملموس في التغيير وصناعة األثر ،سواءً

األســـاليب والوســـائل االعتيادية المُ ســـتخ َدمة
ُّ
التعلم العادية ،وهو ما يحدث اآلن
فـــي عملية

موفقـــة ،فقـــد تـــم اختيار نخبـــة مـــن المعلمين

والمعلمـــات بالمدارس الحكومية ممن لهم دور
مـــن خـــال برنامـــج تحســـين أداء المـــدارس،

والمـــكان الذي يريده دون التقيـــد بالطرائق أو

التعليمـــي ،ولكـــن البحريـــن تفـــرّدت بنموذجها

التعليمي واســـتغالل التقنيـــة الحديثة لتعميم
االســـتثنائية .وذكـــر عبدالرحمـــن أن المبادرات
متميـــزة ،خاصة مـــع اتخاذها أكثر مـــن مبادرة
تقنيـــة كالبوابـــة التعليميـــة وقنـــاة “اليوتيوب”

والحصص المتلفزة بالتعاون مع وزارة شـــؤون
اإلعالم واستخدام نظام “مايكروسوفت تيمز”
للتعلـــم عن بعد .ويـــرى عبدالرحمن أن التعاون
ً
حاليـــا بيـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم
القائـــم

أو حصـــول البعـــض منهـــم على جوائـــز تربوية

فـــي البحرين بنجاح في ظـــل مواجهة جائحة

فــي الســوق ،فإننــا نخســر يوميً ــا  2,769,228دينــار ،وســنويً ا

التوســـع فـــي عـــرض الحصـــص
وأكـــد أهميـــة
ُّ

بدورهـــا ،قالت الكاتبة الصحفية ســـارة نجيب

الـــدروس التعليميـــة وتصويرهـــا وبثهـــا يعتبر

مــن ســعر البرميل مقارنــة بالســعر الموجود بميزانيــة الدولة،

الوطنيـــة بالمدارس الخاصة؛ ألن التعليم ليس
ً
صرفـــا ،وإنمـــا التعليـــم الخاص
حكوميـــا
شـــأ ًنا
ً

المعلميـــن ،واســـتخدام عدة وســـائل مثل قناة

اليوتيـــوب الخاصة بـــوزارة التربيـــة والتعليم،

الطلبـــة ،الفتا إلى أن البحرين أصبحت ســـباقة

ينبغي إشـــراك أولياء األمور وعـــدد من الطلبة

ســـيتيح للطلبـــة قـــدرًا كبيـــرًا مـــن المرونـــة،

برميــل مــن حقــل البحريــن ،ووفقً ــا ألســعار البرميــل اليــوم

مرموقة على المستوى المحلي والخليجي”.

 758,679,472دينــار ،وهذه الخســارة هــي مقدار ما انخفض

التعليميـــة المتلفزة واالســـتفادة مـــن الخبرات

وهــو ســعر ال يحقــق المعادلــة بيــن المصروفــات والمدخــول،
إذ نحتــاج فــي البحريــن أن يصــل ســعر البرميل إلــى نحو 95
دوالرا.

Û Ûجميعنا كبحرينيين يجب علينا أن نقف مع الوطن ،مع جاللة

لـــه دور ال يقـــل أهميـــة فـــي هـــذا الســـياق ،كما

فيروس كورونا”.

إن نشـــر دروس مرئية تنفذها نخبة من أفضل

وتلفزيـــون البحريـــن وعرضهـــم بشـــكل متكرر

ومـــن ثم إعادة بثهـــا” .وذكر حبيب أن المرحلة

مستوى العالم ،ومجريات األحداث في مملكة

خاصة وأن وزارة التربية والتعليم لديها تصور

احترازية وضـــع على عاتق الجميع مســـؤولية

المملكـــة في هذا الجانب وما تقدمه من جودة

مُ حكـــم .وأضـــاف أن “مـــا نحتاجـــه هـــو تكاتف

شـــؤون اإلعـــام والتربيـــة والتعليم مـــن إنتاج

األعـــزاء ،فـــي التعاطـــي اإليجابي والمســـؤول

للتفاعـــل والتعـــاون البنـــاء الـــذي يصـــل فـــي

والتصـــرف بوعي مع متطلبات المدرســـة ليتم

وأضافـــت نجيـــب“ :بحســـب المعطيـــات،

مليار دينار شــملت  8مبادرات حيوية ،وإعفاء عن مســاجين

األخرى تكمن في عملية تقويم الطلبة عن بُعد،

Û Ûويجب العمل على تصفير المشاكل ونبذ الطائفية وتغيير ما

لعملية تقييم الطلبة بشـــكل رسمي موضوعي

مشـــتركة ،الفتـــة إلـــى أن ما قامت بـــه وزارتي

اســتنادً ا لآليــة الكريمــة( :إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا

الجهـــود والرهـــان علـــى وعـــي أوليـــاء األمـــور

اســـتثنائي للحلقـــات والـــدروس هـــو ترجمـــة

في توفير المناخ التعليمي المالئم في المنزل،

مصلحة الطلبة.

بأنفســنا ،فهــذا األمر هو شــرط هللا ســبحانه وتعالــى للتغيير،
مــا بأنفســهم) ،وعنــد ذلــك ســنحتفل مــن خروجنا مــن زنزانة
االبتالء.
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إلكترونيــا فــي 2019
إنجــاز نصــف مليــون معاملــة
ً

ضمـــن جهـــود اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي الدفـــع نحـــو إنجـــاز

أشـــادت جمعيـــة البحريـــن التســـامح

صـــاح شـــهاب ،أحد الفائزين أســـبوعيا من مســـتخدمي الخدمات

والكبيـــرة لقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب

اإللكترونيـــة وعددهـــم  39فائـــزا ،فيمـــا تواصـــل اإلدارة ،تقديـــم

بدل فاقد أو تالف) ،إضافة إلى (تحديث بيانات االتصال)؛ من أجل

ومهمًّ ـــا يســـتند عليـــه المجتمـــع فـــي عمليـــة

ورقيه .ولما كان لقرار إيقاف الدراســـة
نهوضه
ّ

تلقي اإلشعارات ،كما يمكن للجمهور االستعالم عن سجل حوادث
المركبـــة ،وتتوفـــر كذلـــك خدمـــة تخفيض رســـوم تجديـــد المركبة
للمســـنين فوق  60ســـنة التي أضيفت تســـهيال على كبار السن .أما

وأضـــاف الحايكـــي أن عملية افتتـــاح القنوات
التلفزيونيـــة التعليميـــة التربويـــة جـــاءت

اســـتثمارًا لوقـــت الطلبة وشـــغل أوقاتهم فيما
يدفـــع العمليـــة التعليميـــة  -التعلميـــة ،ويضمن
بذلـــك اســـتمرارهم مـــع المقـــررات الدراســـية

وعدم انقطاعهم عنها ،مشيرا إلى أن الحصص
التعليميـــة المتلفـــزة شـــكلت عامـــاً مســـاع ًدا

للطلبة في فهم الكثير من الدروس ،واستدراك
مـــا يمكـــن مـــن الوقـــت لصالـــح تطـــور العملية

التربويـــة؛ بـــل واســـتطاعت أن تغطـــي بشـــكل

شـــبه كلي الفراغ الحاصل في عملية التواصل

بين ركني العمليـــة التعليمية؛ المعلم والطالب،
باإلضافـــة إلـــى قنـــوات التواصـــل التعليميـــة

األخرى التي اعتمدتها وزارة التربية كـ (البوابة
التعليمية).

وبيـــن الحايكـــي أن األهميـــة الكبـــرى للعالقات

المتبادلـــة بين حقلي اإلعـــام والتربية ،تتضح
فـــي أن اإلعـــام لـــه دور فـــي تقريـــب المجتمع
لعمليـــات التطـــور الحاصلـــة فـــي النظريـــات

عالميا،
واألفكار التربوية والتعليمية المتداولة
ً
مـــع نقـــل كل مـــا يجـــري فـــي العالـــم الخارجي

بتأطيـــر محلـــي بمـــا يضمـــن للمجتمـــع المحلي

خصوصياته ،ويحافظ على عاداته وتقاليده.

وذكر الحايكي أن أهمية االعالم في التنســـيق

لعرض المـــادة العلمية بصورة صحيحة كان له
دور مهـــم ورئيســـي؛ فهو يع ُّد مســـؤوالً عن كل
مـــا ينقله أمـــام المجتمع ،وهو مطالب بســـامة

المـــادة العلميـــة المنقولـــة مـــن أجـــل ســـامة

المنقول إليه من األفكار المغلوطة والملوثة.

وأكـــد الحايكـــي أن وزارتـــي التربيـــة واإلعالم
قـــد لعبتـــا دورًا تربويًّـــا متناغمً ـــا اســـتطاع أن

يـــردم فجـــوة أحدثتهـــا ظـــروف خارجـــة على
ّ
وحلقتـــا بالمنهـــج التعليمي في أجواء
اإلرادة،

مـــن التطور التكنولوجي وخـــارج إطار التعليم
التقليدي.

فـــي إدارة فريق البحريـــن ألزمة فيروس
كورونـــا .وأضـــاف بوزبـــون أن “تاريخنـــا
فـــي البحرين يزخـــر على الـــدوام بمظاهر

الوحـــدة الوطنيـــة الحقيقيـــة والتكاتـــف

والتعاضـــد ،وتـــرى الجمعيـــة أن وحـــدة

الشـــعب البحريني تمثـــل المرجع األصيل
لبناء القواعد الراســـخة لمستقبل مزدهر،
وأثبتـــت مســـيرة البحريـــن التاريخيـــة
أن أخالقيـــات التســـامح الســـائدة فـــي

بوزبـــون “إن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا

معاملة .وقال مدير إدارة الثقافة المرورية أن الجائزة األســـبوعية

برقم لوحة المركبة) ،و(دفع المخالفات المرورية) ،و(إصدار رخصة

رئيســـا
والتربـــوي؛ بـــل أصبـــح يشـــكل جـــزءً ا
ً

وقـــال رئيـــس جمعيـــة “تعايـــش” يوســـف

عـــدد المعامـــات المنجـــزة إلكترونيـــا في  2019إلـــى نصف مليون

(تجديد رخصة الســـياقة) ،و(تجديد تسجيل المركبة) ،و(االحتفاظ

مـــن جهته ،قـــال التربـــوي صـــاح الحايكي إن
اإلعـــام لم يعد منفصالً عن الوضع االجتماعي

السامية لكل ما يهم المواطن البحريني.

الذكية أو منصات الحكومة اإللكترونية ،وأجهزة سداد ،وقد وصل

وبكفاءة عالية .يشار إلى أن الخدمات المتوفرة إلكترونيا ،تتضمن

لالنتقال نحو التحول الرقمي والمدن الذكية”.

فـــي اهتمامـــه البالـــغ ورعايتـــه األبويـــة

 ،Bahrain.bhأو تطبيق خدمات المرور  eTrafficالمتوفر لألجهزة

إنجاز المعاملة وتوفرها على مدار الســـاعة ،عبر إجراءات ميســـرة

تعليميـــة عاليـــة .وهـــي مؤهلـــة فـــوق العـــادة

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

الجائزة أسبوعيا لتشجيع استخدام أوسع لتطبيق البوابة الوطنية

للجمهور والتشجيع على استخدام التكنولوجيا التي تختصر زمن

البحريـــن الرقميـــة ،ممـــا يـــدل على مـــدى تفرد

وتعايـــش األديـــان بالجهـــود العظيمـــة

المعامـــات المرورية إلكترونيا ،كرم مديـــر إدارة الثقافة المرورية

“امتياز” ،وتخصيصها يأتي اســـتمرارا لتطويـــر الخدمات المرورية

ضـــرر ممكن .وأضاف عبدالرحمـــن“ :لم تقتصر

يعتبران من أهم الحقول المجتمعية.

بوزبون :ما حققناه في مواجهة “كورونا” أثبت الرؤى الثاقبة لجاللة الملك

المنامة  -وزارة الداخلية

منهـــا حتـــى يوليـــو المقبـــل بدعـــم مـــن شـــركة تســـهيالت البحرين

يتجـــاوز الطلبة الفصل الدراســـي الجاري بأقل

البحريـــن ارتـــأت اســـتخدام اإلعـــام لصالـــح

المجتمع بكل تالوينه وطوائفه قوة ملتحمة خلف قيادته
جمعية البحرين للتسامح وتعايش األديان

قيمتهـــا  50دينارا ،وتســـتمر لمدة عام ويمكن للجمهور االســـتفادة

التربيـــة والتعليـــم واإلعـــام ،حتـــى تضمن أن

تواجههم؛ لضمان ســـير الـــدروس المتلفزة في

البحريـــن ومـــا تبعهـــا مـــن إجـــراءات وتدابيـــر

ومحكومين.

القليلـــة التي بادرت بهـــذا التعاون بين وزارتي

وأوضحـــت نجيـــب أن الظـــرف االســـتثنائي

الفتـــرة الصباحيـــة وتحميلها علـــى اليوتيوب،

االقتصــاد والسياســة باإلعــان عــن حزمــة اقتصاديــة بـــ 4.3

فـــي تميزهـــا التعليمـــي الرقمـــي ومـــن الـــدول

الـــدروس علـــى البحريـــن فقط ،بل هنـــاك دول
ً
حاليـــا مـــن دروس وتجربة
خليجيـــة تســـتفيد

المتمثـــل فـــي انتشـــار فيـــروس كورونـــا علـــى

منــذ التداعيــات األولــى للكورونــا بــدأت بتضميــد جراحــات

جهـــدا جبـــارا يشـــكرون عليـــه ويخـــدم آالف

واســـتطالع رأيهـــم حـــول برنامجهـــم اليومـــي

في البيت ،والوقـــوف على التحديات التي قد

الملــك وســمو رئيــس الوزراء وولــي العهد ،هذه القيــادة التي

ووزارة شـــؤون اإلعالم في ضمان اســـتمرارية

وســـيعالج اإلشـــكاليات المرتبطـــة بصعوبـــة

التواصل بين المعلم والطالب.

فاضل حبيب

سارة نجيب

مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة فيـــروس

يوسف بوزبون

الموروثات الثقافية لشعب البحرين كانت

ما تزخر به مملكتنا الغالية من رؤی ثاقبة

ســـبيل إرســـاء االســـتقرار االجتماعـــي

الشـــاملة واالســـتقرار السياســـي والرخاء

الجمعيـــة تنظـــر بفخـــر واعتـــزاز كبيريـــن

ترسيخ األمن واألمان والسلم المجتمعي،

العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

تالوينـــه وطوائفـــه وانتماءاتـــه الدينيـــة

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة

ملتحمة مـــع القيادة؛ من أجـــل تجاوز كل

كورونا والحد من انتشـــاره أثبتت للجميع
وفكـــر نيـــر بفضـــل التوجهـــات الســـامية

لجاللة الملك ،وهي التي وضعت البحرين

بشـــأن خدمـــات إدارة تعليم الســـياقة ،فتتوفر خدمـــة (البحث عن

فـــي المكانـــة الرفيعـــة التـــي تتبوؤها في

الســـياقة) إلـــى جانـــب الخدمـــات األخـــرى ذات العالقـــة بالمركبـــة

كمـــا أشـــاد فـــي ذات الوقـــت بتوجيهـــات

و(مواقع محطات الوقود) ،و(االستعالم عن الوقود).

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة في

مدرب ســـياقة) و(حجز موعد لالمتحـــان) و(إدارة مواعيد امتحان

الكثير من المجاالت المهمة”.

والســـائقين مثل (ســـجلي المروري) ،و(التأمين لجســـر الملك فهد)،

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

واالقتصـــادي .وأشـــار بوزبـــون إلـــى أن
للجهـــود الكبيـــر والمشـــهودة عالميـــا لولي

عامـــا رئيســـا فـــي ثبـــات مســـيرة التنمية

االقتصادي والرقي الثقافي والفكري وفي

وأن تاريـــخ البحرين أكد أن المجتمع بكل

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

والعقائدية وحدة واحدة متماسكة وقوة

في قيادته التي اتســـمت بالمهنية العالية

األزمات والعقبات”.

بوحسين
المحامي والمحكم الدولي محمد رضا
ّ

وباء كورونا بين إجراءات الحكومة والواجب االجتماعي
Û Ûفــي ظــل أوضــاع تقشــي وبــاء “كورونــا” ،والحالــة التــي يمــر بها
مجتمعنــا البحرينــي العزيــز بمختلــف قطاعاتــه وفئاتــه ،التــي

تكشــف لنــا أن مصيرنــا واحد في النجاح والفــرح واأللم والبقاء،

في وسعها لتخيف اآلثاراالقتصادية على القطاع العام والخاص
لتجاوزهذا الوضع الوجودي الذي فيه نكون أو ال نكون.

Û Ûأمــا مــن ناحيــة الواجــب األجتماعــي ،فمــن المؤكــد أن جميــع

شعرت أن من واجبي االطمئنان والتواصل معكم؛ ألنكم عائلتي

اإلجــراءات الحكوميــة لن تكون فعالة إذا لــم يلتزم المجتمع من

الكبيــرة ،ولعائالتكــم ،وألحبائكــم ولمجتمعنــا العزيــز مــن رجالــه

جانبــه باتخــاذ الوســائل الفعالــة لمنع انتشــار الفيــروس؛ ألن ذلك

وشيوخه ونسائه وأطفاله الصحة والعافية الدائمة.

Û Ûقامــت الحكومة مؤخرا باتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات
وفقا لقواعد وضوابط إدارة األزمات والتحفيز؛ الستعادة القدرة
علــى العمــل بعــد الكوارث ( ،)DRوكانت الركيــزة األولى فيها هي
المحافظــة على حياة اإلنســان؛ باعتبــاره المكون الرئيس للتطور
الحضــاري فــي كوكــب األرض ،وقــد تنازلت عن جميــع الجوانب
األخــرى االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باعتبارهــا عناصر
يمكــن تعويضهــا مهما طــال الزمن ،ومــا كانت الحكومة ســتتخذ
هذه اإلجراءات لوال األهمية القصوى لحماية األنسان الذي يمثل
الركيــزة األساســية فــي إســتراتيجية النظــام ،ومــن جانــب آخــر
قامت باتخاذ عدد من اإلجراءات؛ لتحفيز االقتصاد باذلة كل ما

ســيدمر المجتمــع وكل فرد منا إذا لم يتــم التعامل بجدية وحزم
مــع هــذا األمر ،وال غنى في هــذه المرحلة عن أحد وال عن بعضنا
البعض وجهد الجماعي التضامني لتجاوز هذه المحنة ،ولعل أهم
مــا فــي هذا الحدث أنه كشــف لنا أن أي منا غير محصن وكشــف
لنــا أهمية اعتمادنا على ســلوك بعضنا البعــض المراعي لآلخرين،
وكشف أهمية شد عضد بعضنا البعض وتعاوننا وتكاتفنا بالعمل
من أجل استقرار وجودنا .إن كل فرد من أبناء شعبنا ليس رقما

Û Ûألجل ذلك ،فالجميع عليه أن يعلم أن مراعاة القواعد واإلرشادات
وقــرارات الحكومــة والبُعد عن بعضنا البعض بمســافات في هذه
المرحلــة هــو تعبير صــادق وحقيقي عن رعايتنــا وحبنا وحرصنا
علــى بعضنا وعلــى أحبابنا وأقرب الناس إلينا من عائتنا وقريتنا

بالسالمة والعافية ،وأن تكون سببا مقنعا لنعيش األيام الجميلة
أجيــاال بعــد أجيــال فــي نمــاذج مــن العيــش والترابــط والتآخــي
نفتخر بها بين أقراننا وجغرافيا العالم.

Û Ûإننــا وكمــا كنــا دائمــا ثابتيــن ثبــات قالعنــا الحصينــة التــي كانت

ومجتمعنــا ،دون أن نتــرك أولئــك الذيــن يحتاجــون الرعايــة

الــدرع الحامــي لوطننــا الحبيــب فــي جميــع الشــدائد وعلــى مــر

والتضامــن ورفــع المعنويــات .إن الوقوف بجانــب بعضنا البعض

األزمــان ،فكونــوا علــى ثقــة بهذه المرحلــة بأن قياداتنــا الحكيمة

وتكاتفنــا كعائــات ومجتمــع هــو األهــم والمطلــوب فــي هــذه

قادرة على السير ِبنَا إلى بر األمان وسيمر شبح فايروس كورونا

المرحلة لمواجهة الجائحة مع التقيد التام بالقواعد واإلجراءات

ســريعا بفضــل تضافــر الجميع ،والجميــع ال يعني تحميــل الدولة

المطروحة من الحكومة سواء بشكل فردي أو مجتمعي.

بقدر ما يستلزمه االنضباط وتنفيذ ما جاء من قرارات الحكومة

Û Ûسوف ننجح في تجاوز هذه المرحلة إذا قام الجميع بحق باداء
واجباتهــم ومســئولياتهم تجــاه المرحلة ،وأهمهــا التعامل بجدية

الوقائيــة فــي هــذا الخصــوص علــى نحــو ذاتــي وأســري وعائلي
ومناطقــي ودعمنــا بعضنا بعضــا ،فالرابط االجتماعــي هو مصدر

مــع هــذا االمــر؛ باعتبــاره التحدي األكبــر والوجودي الــذي يواجه

للقــوة وهــو مــا يميــز أبنــاء ومجتمع البحريــن بعيدا عــن أغراض

مجتمعنا الصغير بجغرافيته والكبير بعمقه وقيمه.

الســوق الســوداء للساســة ،فلتكن محنة “كورونا” عصرا لتوحيد

Û Ûأحبابنا األعزاء دعوا هذه المحنة سببا يجمعنا دائما كما كنا؛ ليعم

إحصائيا ،وإنما هم أبناؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وأوالدنا ال نستغني

الخيــر والحــب والوفاء والعطاء ،فنحن شــعب شــهد لــه التاريخ

جهــود جميــع األبنــاء فــي ســبيل تحقيــق بنــاء مســتقبل ونهضة
البحرين للخلف وأسلف بكل قوة وشجاعة واقتدار.

Û Ûجميعنا يعلم ،بأن الحياة الدنيا ليســت ســوى حلم قصير ووقت

عن حمايتهم مهما قست الظروف؛ ألننا بمجتمع مترابط متراص

بشرف مواقفه وتآزره ووحدته وتضامنه ونسيجه المترابط في

حيــاة كل شــخص فيــه مهمــة وذات اعتبــار بيــن أهلــه وجيرانــه

جميــع الظــروف والملمــات والمحــن ،وأتمنى أن يكفيكم هللا شــر

مــن الزمــن نمضيــه ،لنعيشــه بتآلــف وفــرح ونعيــم يعــم الجميــع،

ومجتمعه هكذا هي البحرين.

هــذا الوبــاء وشــر مــا خفي منه وأن تمــر هذه األيــام علينا جميعا

فكونوا حصنا ثابتا ال يهزه الريح.

“نهر توبلي” ..ساحر المنظر ..كريه المعشر
الهنــدي لـــ“^” :توســعة محطــة المعالجــة ســتنهي معانــاة القاطنين
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سيدعلي المحافظة

علــى بعــد أمتــار مــن محطة توبلــي لمعالجــة مياه الصــرف الصحي،

رسالة اإلنذار األخيرة

ويسحر بوشاحه األخضر عيون الناظرين.

Û Ûاالحتــكار “فيــروس ســام” يصيب التجار بمختلف البلــدان ،وضربهم بالقانون

جــدول مــاء قــد مــد عنقــه ناحيــة الخليــج ،يتلحــف زرقــة الســماء،

كذلك بدا مظهـــر مجرى تصريف

توبلي ،وإنهاء معانـــاة القاطنين،

محافظـــة

مـــن التلوث .وأشـــار إلـــى أن ذلك

الميـــاه المعالجـــة ،الـــذي بحـــث
مجلـــس

تنســـيقي

العاصمة قبل أيام شـــكوى بشـــأن
معانـــاة أهالـــي مجمـــع  711مـــن

التلـــوث

بالمنطقـــة،

وأوصـــى

الجهـــات المعنيـــة بأهميـــة إعادة

تشـــييد الســـور الفاصل ،ودراسة

أقــوى تريــاق ،ومــن بيــن القصص إيداع تونــس صاحب مخزن مــواد غذائية
بالســجن بتهمــة االحتــكار ،وســجن مصــر مدير مخــزن حجــب األرز والعدس

وبـــدء مرحلـــة تعافـــي الخليـــج

والسكر عن التداول لبيعها بأزيد من سعر السوق.

Û Ûالبحريــن ليســت بمنأى عــن هذا الفيروس ،وحــدَّ ت النيابــة العامة من جموح

ســـيمكن الدولـــة مـــن بـــدء العمل

المخالفات بعد “تحميرها العين” ضد التجار الجشعين ،وردع مخالفي الحجر

على معالجة المشكلة البيئية في

المنزلي ،وكل ما يرتبط من إجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

خليج توبلي ،وإعادة الحياة إليه

Û Ûأعتبــر أمــر النائــب العــام علــي بن فضــل البوعينيــن ببيــع المنتجــات الغذائية

من جديد.

ألي تاجر ،عينه للمضاربة بأسعار
المحتكَ رة باألسواق “رسالة اإلنذار األخيرة” ّ

الســلع المعيشــية ،استغالال لشح تدفقها؛ بسبب أوضاع االستيراد من البلدان

بعض الحلـــول المقترحة لتطوير

األخرى.

المنطقة.

Û Ûالنتيجــة الميدانيــة ألمــر النائــب العــام انعكســت بهبوط أســعار الســلع ،وذلك

وفـــي هـــذا الســـياق ،تواصلـــت

بالتــوازي مــع إجــراءات اتخذتهــا الجهــات المعنيــة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك

“البـــاد” مـــع عضو مجلـــس أمانة

انخفــاض ســعر كارتــون الطماطــم من  18دينــارا إلى  14 – 10دينارا بحســب

العاصمة محمد الهندي الذي بين

عدد الكيلوات بكل كارتون.

أن هـــذا المجرى هو الذي يتم من

Û Ûقوبلــت إجــراءات النيابــة بارتيــاح شــعبي واســع ،وتجــدّ دت مطالبــات قــراء

خاللـــه التخلص من مياه الصرف

الصحيفة ومســتخدمي وسائل التواصل االجتماعي ونواب للتشهير بأسماء

الصحـــي الزائـــدة عـــن قـــدرة

المخالفيــن؛ مــن أجــل تحقيــق مزيد من الــردع ،وهو واجــب يتراخى مجلس

المحطـــة بعـــد معالجتـــه ثنائيـــا،

النــواب فــي المبــادرة بتحويلــه مــن فكــرة لواقــع ملمــوس ،من خــال اقتراح

حيـــث يتـــم ضخـــه إلـــى خليـــج

التعديل المناسب بالقانون؛ ألن التشريع النافذ ال يجيز التشهير بالمخالف.

توبلي عبر هذا المجرى.

Û Ûورســالتي لمجلــس النــواب بضــرورة مغــادرة موقــع المتفــرج ،ورد الفعــل،

وأشـــار إلـــى أن ضـــخ الميـــاه

والرغبــات الشــعبوية ،إلــى توقيــع االقتراحــات المؤثــرة بالقوانيــن ،ولتكــن

المعالجـــة فـــي الخليـــج عبـــر هذا

التجربــة الســعودية قــدوة ،حيــث تشــمل عقوبــات قانــون مكافحــة الغــش

المجرى نجم عنه حدوث مشاكل

التجاري التشــهير باســم المخالف بالصحف المحلية والوســائل اإللكترونية..

بيئيـــة ،نتيجة تكـــدس المخلفات

وعلى نفقته.

وما يصدر عنها من روائح كريهه،
إلى جانـــب تحولها لبـــؤرة لتكاثر

تيار

الحشـــرات والقوارض مما يسبب
باإلضـــرار بالقاطنيـــن بالقرب من

» »“كل نفس ذائقة الموت ،ولكن ليست كل نفس ذائقة الحياة!”.

هذا المجرى.

موالنا جالل الدين الرومي

ولفـــت إلـــى أن وزارة األشـــغال
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط

العمرانـــي وفـــي ســـبيل وقـــف

تدفقات المياه عبـــر هذا المجرى

البحرين ترمض بهاللين لشهر رمضان المبارك

إلـــى خليـــج توبلي ،بـــدأت خالل

العـــام الماضـــي خطـــة لتوســـعة

قـــال الباحـــث الفلكـــي علـــي الحجـــري

المحطـــة ،بما ســـيرفع من طاقتها

“مـــن المتوقـــع أن مملكـــة البحريـــن

االســـتيعابية إلـــى  400ألـــف متر
ً
يوميا.
مكعب

ســـترمض بهاللين لشهر رمضان المبارك
للعـــام  1441هجـــري ،فـــي يـــوم الجمعة

وذكـــر أن هـــذه التوســـعة الرابعة

والموافـــق  24أبريـــل  2020لمعتمـــدي

للمحطـــة ستســـاهم فـــي وقـــف

التقاويـــم الفلكيـــة ،بينمـــا ســـيكون غرة

التدفقات إلى الخليج ،واستيعاب

شـــهر رمضـــان لمعتمدي الرؤيـــة العينية

جميع التدفقات الواردة للمحطة

في يوم السبت  25أبريل .2020

ومعالجتها كاملة معالجة ثالثية.

وأشـــار الحجري إلـــى أن طول فترة

وبيـــن أن ذلك ســـيؤدي إلى وقف

الصيام للشهر الكريم لهذا العام في

أحـــد أبـــرز مصـــادر تلـــوث خليج

البحرين ســـتكون األقصـــر في أول

الشهر واألطول في آخر الشهر.

علي الحجري

وزيرا المالية والعمل يوضحان آلية دفع رواتب البحرينيين
فــــي اجـــتـــمـــاع تـــعـــقـــده “خــــدمــــات الـــــشـــــورى” الـــيـــوم

القضيبية  -مجلس الشورى

مشـــروع القانـــون ودعـــوة معالـــي

فور إحالته للســـلطة التشريعية وقبل

وســـعادة وزيـــر العمـــل والتنميـــة

لضمـــان إنجـــازه فـــي أســـرع وقـــت
ً
تحقيقـــا للمصلحة العامة التي
ممكن،

أكـــدت رئيســـة لجنـــة الخدمـــات

وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني

اســـتعداد اللجنة لمناقشة مشروع

االجتماعيـــة ،الســـتيضاح بعـــض

بمجلـــس الشـــورى جهـــاد الفاضـــل

قانـــون لدفـــع رواتـــب البحرينيين
العامليـــن بالقطـــاع الخـــاص لمـــدة
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مليـــون دينـــار ستســـحب مـــن

احتياطـــي صنـــدوق التعطـــل،
مشـــيرة إلى أن اللجنة تتجه لعقد

اجتمـــاع اليـــوم األربعاء لمناقشـــة

الجوانـــب المتعلقـــة بآليـــة تطبيق

مشـــروع القانون.وفيمـــا رحبـــت
بإقـــرار مجلس النواب خالل جلســـته
المنعقـــدة صبـــاح أمـــس لمشـــروع

القانـــون ،بينت أن اللجنة وبتوجيهات
مـــن رئيـــس الشـــورى علـــي الصالـــح

شـــرعت في دراســـة مشـــروع القانون

إحالتـــه إلـــى اللجنـــة بصفـــة رســـمية،

يقتضيهـــا الظـــرف االســـتثنائي ضمـــن

الجهـــود التي يبذلها مجلس الشـــورى
لمواكبـــة الجهـــود الحكوميـــة للتصدي

النتشار فايروس كورونا ،واإلجراءات
المتخـــذة لتجنـــب أي تداعيـــات علـــى

االقتصـــاد الوطني والوضع المعيشـــي
للمواطنين.

جهاد الفاضل

الخاطر 11 :ألف طالب بالثالث اإلعدادي في الدروس التفاعلية
مشـــاركة طلبـــة الثانـــوي قريبًـــا

ﻋﻤﻼؤﻧﺎ اﻟﻜﺮام،
ﻧﻮد إﻓﺎدﺗﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ إﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ  ٣٠أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢٠م
ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺮع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺴﻰ.

خاص

وﻳﺴﺮﻧﺎ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻓﺮوﻋﻨﺎ

كشــفت الوكيــل المســاعد للتخطيــط والمعلومــات بــوزارة التربيــة

اﺧﺮى اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

والتعليــم نــوال الخاطــر عــن أن أكثــر مــن  11ألــف طالــب وطالبــة
بالصــف الثالــث اإلعــدادي بمختلــف المــدارس الحكوميــة قــد شــاركوا

فــي الــدروس المركزية التفاعلية التي أطلقتهــا الوزارة يوم األحد 29
ً
مبينة أنها نســبة كبيرة
مــارس المنصــرم ،باســتخدام تطبيــق “تييمــز”،

تؤكــد نجــاح الــوزارة فــي الوصــول إلــى شــريحة واســعة مــن الطلبــة،
ّ
التعلم عن بعد خالل هذه الفترة.
لتعزيز

ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺮوع وأوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﺟﻰ
الخاطر تتابع االستعدادات لبدء الدروس المركزية

وأكـــدت الخاطـــر ،فـــي تصريح خاص

نســـبة مـــن الطلبة مـــن المشـــاركة في

إضافـــي مـــن الـــدروس واإلثـــراءات

إتاحـــة خيـــارات متنوعـــة لألبنـــاء

إشـــراك طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي

عمـــل هـــذا التطبيـــق مـــن خالل نشـــر

بالـــوزارة إلـــى جانـــب المعلميـــن
ً
فضـــا عـــن إطـــاق
بالمـــدارس،

أكبر شـــريحة منهـــم .وأنهت الخاطر
تصريحها قائلة بأن مشـــروع جاللة

وزارة شـــؤون اإلعـــام ،وإنشـــاء 14

وفر الركيزة األساسية التي أسهمت

لـ”البالد” ،أنه سيتم خالل األيام المقبلة
مثل هذه الـــدروس الرقمية الموحدة،

حيث يمكن للمعلم من خاللها التفاعل
مـــع الطلبـــة واإلجابـــة عـــن أســـئلتهم

واستفساراتهم ،واالستفادة من آليات
لقيـــاس مدى وصول المعلومة للطلبة،
ً
موضحـــة أنه في ســـبيل تمكيـــن أكبر

هـــذه الـــدروس ،فقـــد تم شـــرح كيفية

فيديوهات توضيحية قصيرة.

وذكـــرت أن هـــذه الـــدروس تضـــاف

التي يشترك في إنتاجها المختصون

الحصـــص المتلفـــزة بالتعـــاون مـــع

إلى الوســـائل العديـــدة التي وفرتها
ّ
التعلـــم
الـــوزارة لضمـــان اســـتدامة

قناة يوتيوب تشمل جميع الصفوف

تزويـــد البوابـــة التعليميـــة بعـــدد

والتربية الخاصـــة ،وكل ذلك بهدف

خالل فتـــرة تعليق الدراســـة ،ومنها

الدراســـية ،والتعليم الفني والمهني،

اﻟﺘﻜﺮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ khcbonline.com
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الطلبـــة ،بمـــا يضمـــن الوصـــول إلـــى

الملك حمـــد لمدارس المســـتقبل قد

في إنجاح جهود الوزارة في تفعيل
ّ
التعلـــم الرقمـــي عن بعـــد خالل هذه
الظروف االستثنائية.

ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﻤﺼﺮف ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺰﺋﺔ إﺳﻼﻣﻲ
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القبض سارق  18ألف دينار وبطاقات بنكية
المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة

عـــن تحديد هويـــة المشـــتبه بارتكابه

المديريـــة تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى

المضبوطـــات التـــي كانـــت بحوزتـــه

محافظـــة العاصمـــة ،أن شـــرطة
شـــخص مـــن جنســـية عربية ،مشـــتبه

فـــي ســـرقته  18ألف دينـــار وبطاقات
بنكيـــة فـــي قضايـــا أخـــرى منفصلـــة.

وأوضـــح أن شـــرطة المديريـــة ،وفور

تلقيها بالغا بالواقعة ،باشرت عمليات
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت

الواقعـــة والقبـــض عليه ،وتـــم تحريز
وتشـــمل جـــزءا مـــن المبلـــغ المالـــي
والبطاقات البنكية المسروقة.

الحبس  3أشهر لرجل أعمال ومحامية خالفا الحجر

المحكمــة اســتبدلت عقوبــة المحاميــة لإلقامــة الجبريــة وأبعــدت الثانــي
عباس إبراهيم

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأن
المحكمـــة الصغرى الجنائية قد أصدرت
حكمهـــا أمـــس فـــي واقعة امتنـــاع رجل

أعمـــال ومحامية بعـــد مخالفتهما تنفيذ

وأشـــار مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة

إجراء الحجر المنزلي المفروض لغرض

اإلجراءات القانونيـــة المقررة وإحالة

وتفشـــيه بحبس المتهمين ثالثة أشـــهر

محافظـــة العاصمة إلى أنـــه تم اتخاذ

منـــع انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد

القضية إلى النيابة العامة.

وأمـــرت بإلزام المتهمـــة األولى باإلقامة
الجبريـــة مـــدة الحبـــس وإبعـــاد المتهـــم

القبض على  3آسيويين يبيعون الخمور
المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث

المشتبه بهم والقبض على أحدهم أثناء

االتجار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة،

األولى” وفي القضيـــة الثانية تم القبض

واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن شـــرطة مكافحة
تمكنـــت فـــي قضيتيـــن منفصلتيـــن مـــن

القبـــض على ثالثـــة أشـــخاص ،يحملون
جنســـية آســـيوية مشـــتبه فـــي قيامهـــم

بحيـــازة وبيـــع مـــواد مســـكرة .وأوضـــح
أن أعمـــال البحـــث والتحـــري التـــي تـــم
مباشـــرتها بعـــد تلقـــي معلومـــات فـــي

هذا الشـــأن ،أســـفرت عن تحديـــد هوية

قيامـــه ببيـــع المـــواد المســـكرة “القضيـــة

علـــى رجل وامرأة أثنـــاء قيامهما بالبيع،

باإلضافة لضبط كميـــة كبيرة من المواد
المُ ســـكرة فـــي مخزن خـــاص بمحل لبيع

المواد الغذائية .وأشار مدير عام اإلدارة
العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه
ً
تمهيدا
جار اتخاذ اإلجراءات القانونية،

إلحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة.

الثاني بعد تنفيذ العقوبة عن البالد.

وكانـــت إدارة الصحة العامـــة قد أبلغت

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة

ومركـــز شـــرطة المحرق ،ويحتـــوي هذا

اســـتقباله حســـن الـــدوي نائـــب رئيـــس

خدمة “واتســـاب” بهدف تســـهيل تبادل

المحـــرق العميـــد صالح الدوســـري ،لدى
مجلـــس المحـــرق البلـــدي ،أن شـــرطة

المحرق باشرت العمل في خطة توعوية

خاصية االتصال إضافة إلى
النظام على
ّ
المعلومـــات ومتابعتهـــا .وقـــال حســـن
الـــدوي :ناقشـــنا خـــال هـــذا االجتمـــاع

محكمة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة
فيـــروس كورونـــا ،مؤكـــ ًدا ومشـــد ًدا في

وذلـــك فيمـــا يتصل بإجـــراءات مكافحة

بصرامة مع المخالفين .وضمن الشـــراكة

فـــي األماكـــن العامـــة ألكثـــر من خمســـة

الوقـــت نفســـه علـــى تطبيـــق القانـــون

مع المجلس البلدي ،وبتوجيهات العميد

الدوسري ،باشر قسم العمليات في مركز
شـــرطة المحـــرق تطبيـــق نظـــام تواصل
مباشـــر ما بيـــن أعضاء المجلـــس البلدي

المثمر قضايا الدائرة الثانية التي أمثلها
الفيـــروس ،ومـــن أهمهـــا منـــع التجمعات

أشـــخاص وفق قرار وزير الداخلية وبما
يتســـق مـــع اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا

مملكـــة البحريـــن لمكافحـــة انتشـــار

“كورونا”.

أخـــذ عينـــة منهمـــا للفحـــص ،وأبلغهمـــا

محاضـــر الجلســـات والتصويـــر األمنـــي

الطبيـــب المختـــص بوجـــوب االلتـــزام

لقاعة المحكمة.

بالعـــزل فـــي المنـــزل لمدة أربعة عشـــرة
ً
وفقـــا لإلجـــراءات المتبعـــة إزاء
يومً ـــا

هـــذا وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة
تحقيقاتها حيث اســـتمعت إلى شـــهادة

القادميـــن مـــن الـــدول التـــي ظهـــر فيها

األطباء الذين باشـــروا فحص المتهمين

فيـــروس كورونا المســـتجد ،ومن خالل

عنـــد وصولـــه البـــاد ،كمـــا اســـتجوبت

متابعتهمـــا تبيـــن مخالفتهمـــا إجـــراء

المتهميـــن وأمـــرت بإخضاعهمـــا لتدبيـــر

العـــزل في المنزل ،وذلك بأن غادر رجل

اإلقامـــة الجبريـــة ،وأمـــرت بإحالتهمـــا

األعمـــال وتوجـــه إلـــى مطـــار البحريـــن

للمحاكمة الجنائية التي قضت بإدانتهما

الدولـــي ،فيما توجهـــت المحامية لمبنى

ومعاقبتهما عما نسب إليهما.

عدنان الوداعي

الســـلعة بدينـــار ويقدمـــان للموظـــف  500ريـــال إلرجـــاع الباقـــي
محرر الشؤون المحلية

عاقبـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة
متهما ومتهمة بواقعة ترويج عملة مزورة
عصيـــر قيمتهـــا  8دنانيـــر؛ وذلك بســـجنهما
لمـــدة  5ســـنوات وبتغريـــم كل منهمـــا مبلغ
 1000دينار ،كما أمرت بإبعادهما نهائيا عن
مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي

محرر الشؤون المحلية

بفايـــروس كورونـــا المســـتجد ،وقـــد تم

جلســـات المحاكمـــة حســـبما ثبـــت مـــن

شاب وفتاة يضحكان على  5محالت بعمالت مزورة

من فئة  500ريال سعودي لشراء آلة صنع

شرطة المحرق :خطة توعية لمكافحة “كورونا”

عن قـــدوم المتهمين من دولـــة موبوءة

المحاكـــم وباشـــرت عملهـــا بحضـــور

بهـــا .وتتحصل تفاصيـــل الواقعة فيما أبلغ
بـــه موظف فـــي محـــل لبيـــع اإللكترونيات

دعـــاه إلـــى العـــودة مســـرعا للبحـــث عـــن

المتهمـــة ،ومـــا إن رآهـــا متوقفـــة بالقـــرب

تالقـــت واتحـــدت إرادتهمـــا معه على

بالموضـــوع حتـــى انهـــاال عليـــه بالضرب

اصطناعهـــا علـــى غـــرار األوراق

والصراخ وغادرا المكان مسرعين.

الماليـــة الصحيحـــة مـــن تلـــك

فتقدم ببالغ ضدهما لدى مركز

الفئـــة علـــى النحـــو المبيـــن

الشـــرطة بشـــأن الواقعة ،حيث

بتقريـــر التزييـــف والتزويـــر

تبيـــن أن المتهميـــن توجهـــا أيضا

وذلـــك بقصـــد ترويجهـــا

ألحـــد محـــات بيـــع إكسســـوارات

واستعمالها.

الهواتف النقالة واشتريا من المجني

ثانيا :حازا بقصد الترويج

عليـــه الثاني غطاء هاتـــف “كفر” بقيمة

دينـــار واحـــد وســـلماه مبلـــغ  500ريـــال

المتهمة الثانية واشـــترت آلـــة صنع عصير

البحريني ،كما اشترت المتهمة الثانية أيضا

فئـــة  500ريـــال ســـعودي ،فأعاد لهـــا باقي

المجني عليه الثالـــث ،فيما توجهت لمحل

تغييـــر أوراق أخـــرى مـــن ذات العملـــة إلى

أيضـــا مبلغ  500ريال ســـعودي واســـتلمت

وغيـــر لها تلـــك المبالغ .وأضـــاف أنه عندما

تبديـــل أوراق نقديـــة مـــزورة أخـــرى ،قبل

العملـــة ،تفاجـــأ بأن ذلـــك المبلغ مـــزور ،مما

العصير المشار إليها.

كان علـــى واجب عملـــه بالمحل حضرت له

سعودي واســـتلما منه باقي المبلغ بالدينار

بمبلـــغ  8دنانير ،وســـلمته ورقـــة نقدية من

غطاء هاتف آخر من محل آخر مشابه من

المبلـــغ بالعملـــة البحرينية ،كمـــا طلبت منه

رابع واشـــترت منه بمبلغ  5دنانير وسلمته

توجـــه إلـــى شـــركة صرافـــة قريبـــة لتغيير

أخـــرى مـــن فئـــة  500ريال ســـعودي بأن

مـــن المحل برفقـــة المتهـــم األول وأبلغهما

أنـــه وبتاريـــخ  24يوليـــو  ،2019وأثنـــاء ما

الدينـــار البحرينـــي ،وبالفعل اســـتجاب لها

متداولـــة قانونا في مملكة البحرين ودول

الباقـــي بالعملـــة البحرينيـــة ،وطلبـــت منـــه

أن يتوجها لمحل االلكترونيات لشـــراء آلة

أوراق العمالت المقلدة محل التهمة بالبند
أوال.

وثبـــت بالتحقيقـــات أن المتهمـــة الثانيـــة

ثالثا :روجا العملة محل التهمتين سالفتي

تلـــك العمـــات النقديـــة المـــزورة ،وثبـــت

للمجني عليهم على أنها عمالت صحيحة.

مزورة وتنطلي على األشخاص العاديين.

المنقوالت المبينـــة النوع والوصف والقدر

اعترفت أن المتهم األول هو من قد سلمها

الذكـــر بـــأن دفعـــا بهـــا للتـــداول وقدماهـــا

بتقريـــر إدارة األدلـــة الماديـــة أن العمـــات

رابعـــا :توصـــا إلـــى االســـتيالء علـــى

وثبـــت للمحكمـــة بعـــد مداولـــة القضية أن

بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم سالفي

اآلتي:

احتيالية بأن قدمـــوا لهم العمالت المزيفة

المتهميـــن في غضون العـــام  ،2019ارتكبا
أوال :اشـــتركا بطريقي االتفاق والمساعدة
مـــع آخر مجهول في تقليـــد عمالت ورقية

الذكر بالبند ثالثا وذلك باســـتعمال طريقة
لشـــراء المنقـــوالت منهـــم والســـتبدالها

بعمالت بحرينية صحيحة.

حبس المتهمين الثالثة بقضية غسيل أموال بنك المستقبل  25سنة

 3.5مــلــيــون ديـــنـــار غــــرامــــات ومــــصــــادرة  80ألــــف دوالر مـــن كـــل متهم
وتوصلـــت تلـــك التحقيقات إلـــى أن بنك

خدمـــة الرســـائل الســـرية كبديـــل لنظـــام

المعامالت المتبقية.

المســـتقبل ،الـــذي يعمـــل تحـــت إشـــراف

ســـويفت ،الـــذي أخفـــى عمـــدا المعامالت

كما ذكـــر النائب العام أنه في العام 2018

البنـــك الوطنـــي اإليرانـــي (ملـــي) وبنـــك

من المنظمين البحرينيين حيث ســـمحت

تـــم التحقيق في عمليات بنك المســـتقبل

صـــادرات إيران ،قد نفـــذ آالف المعامالت

هـــذه اإلجراءات لبنك المســـتقبل بإخفاء

مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي

الماليـــة الدوليـــة مـــع توفيـــر غطـــاءات

مـــا مجموعـــه  2مليـــار دوالر أمريكي من

الـــذي اســـتنتج بعـــد التدقيـــق وعـــدة

للكيانات اإليرانية فيها.

المعامالت.

عمليات تحري شـــاملة أن بنك المستقبل

وتضمنـــت أحـــد أشـــكال اإلخفـــاء اإلزالة

وقال محافظ مصـــرف البحرين المركزي

ومســـاهميه المســـيطرين قد تورطوا في

المتعمـــدة للمعلومـــات األساســـية عنـــد

رشـــيد المعراج“ ،كجزء مـــن فريق العمل

انتهـــاكات ممنهجـــة وواســـعة للقوانيـــن

تحويـــل األمـــوال عبـــر شـــبكة ســـويفت

المالـــي وعضـــو مؤســـس فـــي مجموعـــة

المصرفيـــة فـــي البحريـــن ،حيـــث أن

 -وهـــي ممارســـة غيـــر مشـــروعة يشـــار

العمـــل المالـــي لمنطقـــة الشـــرق األوســـط

مصرف البحريـــن المركزي قام بالتحقيق

إليهـــا باســـم “ ،”Wire Strippingكمـــا

وشـــمال أفريقيـــا ( ،)MENA-FATFأن

مـــع موظفـــي بنـــك المســـتقبل ومراجعـــة

حـــدد التحقيق آالف المعامـــات التي تم

مملكـــة البحريـــن تلتـــزم بالتنفيـــذ الكامل

عشرات اآلالف من وثائق البنك بالتعاون

تجريدهـــا من البيانـــات ،وبلـــغ مجموعها

للمعاييـــر الدوليـــة فـــي مكافحـــة غســـل

مـــع وحـــدة التحقيقـــات الماليـــة بـــوزارة

حوالي  5مليارات دوالر أميركي.

األموال وتمويل اإلرهاب ،ويعد التحقيق

الداخليـــة وخبـــراء دولييـــن مســـتقلين

وأعقـــب النائـــب العام بأن شـــكل آخر من

في االنتهاكات ومالحقتها جزءا أساسيا

ومحللين جنائيين.

أشـــكال اإلخفـــاء ينطوي على اســـتخدام

من حماية نزاهة النظام المالي الدولي”.

اســـتمرار التحقيقـــات فـــي اآلالف مـــن

محرر الشؤون المحلية
أصــدرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة ،غيابيا ،حكمها يوم أمس في القضايا الخمس المرفوعة ضد بنك المســتقبل المملوك إليران ،والتي
تضم  7متهمين 3 ،منهم أشــخاص يحملون الجنســية اإليرانية وتابعين للبنك والمتهمين بإجراء عمليات مشــبوهة وغســيل أموال لصالح باقي
المتهميــن ،وهــم كل مــن البنــك المذكــور و 3بنــوك أخــرى متصلة به هم البنــك الوطني اإليراني “ملــي” وبنك صادرات إيران وفــرع بنك صادرات
إيــران فــي دولــة خليجيــة ،إذ تــم تجريد اآلالف من العمليــات من المعلومات والبيانــات لتحويالت مالية بلغت  5مليــارات دوالر أميركي ،فضال
عن إخفاء آالف المعامالت األخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ 2مليار دوالر أميركي ،والتي ما تزال تجرى مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على
النظام المصرفي العالمي ،حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثالثة

القضايـــا ،أي بإجمالي أكثـــر من  561ألف

المتوقع الكشـــف عن متورطين أكثر بهذا

لمدة  25ســـنة لكل منهم بواقع  5سنوات

دوالر أميركـــي في كل القضايا المرفوعة

المخطـــط الـــذي وفـــر الغطـــاء للكيانـــات

عـــن كل قضيـــة ،كمـــا غرمتهـــم والبنـــوك

ضد جميع المتهمين.

اإليرانيـــة ،إذ ال تـــزال آالف المعامالت لم

األربعـــة بمبلـــغ  100ألف دينـــار لكل منهم

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد لفتـــت فـــي

يتم التحقيق فيها حتى اآلن.

فـــي كل قضيـــة وبإجمالي بلـــغ  3ماليين

تصريحهـــا إلـــى أن المصـــرف المركـــزي

وأشـــار النائب العام إلى أن النيابة العامة

و 500ألـــف دينار في جميـــع القضايا ،كما

حقق في أمر عشرات اآلالف من الوثائق

قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية

أمرت بمصـــادرة  80153.6دوالر أميركي

بالتعـــاون مـــع خبـــراء محلييـــن ودوليين

الكبـــرى ،مضيفا أنه من المتوقع الكشـــف

من أموال كل متهم وممتلكاته في جميع

مســـتقلين ومحلليـــن جنائييـــن ،ومـــن

عـــن متورطيـــن أكثـــر فـــي المخطـــط مع

تخفيف عقوبة موظف الدفاع المدني المرتشي إلى  5سنوات
محرر الشؤون المحلية

خففــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبــة موظــف الدفاع

المدنــي المرتشــي ،والــذي قبــض عليــه متلبســا فــي كميــن أثنــاء اســتالمه
رشــوة بمبلغ  2000دينار إلدراج شــركة أمن وســامة ضمن قائمة الشــركات

المتعاقدة مع اإلدارة لتتمكن من الدخول في صفقة شراء شاحنات إطفاء،
واكتفت بسجنه لمدة  5سنوات ،وأيدت تغريمه مبلغا مماثال لقيمة الرشوة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة وجهـــت للمتهم

عامـــا طلـــب لنفســـه مـــن الشـــاهد األول

كونه موظفا عاما (أخصائي أول فحص

 2000دينار؛ لدى قيامه بمهام وظيفته،

أنـــه فـــي غضـــون أكتوبـــر  ،2019وحال

فني بإدارة الدفاع المدني) طلب لنفسه
بشـــكل مباشـــر عطيـــة عبـــارة عـــن مبلغ

مالي قدره  2000دينار لدى قيامه بمهام

وظيفته تتمثل في اقتراح إدراج اســـم
شـــركة أمن وسالمة من ضمن الشركات

المشاركة في تعاقدات اإلدارة.

وتتحصـــل الواقعـــة حســـب حكـــم

المحكمة في أن المتهم وبصفته موظفا

بشكل مباشر عطية ومبلغا ماليا وقدره
فـــي مقابل اقتراح ادراج اســـم الشـــركة

التـــي يعمل فيها الشـــاهد والمتخصصة
في مجـــال األمـــن والســـامة من ضمن

أسماء الشركات المشاركة في تعاقدات
اإلدارة محل عمله.

استلم  2000دينار
إلدخال اسم شركة
بقائمة الشركات
المتعاقدة

عـــن وجـــود مناقصـــة كبيـــرة مزمـــع

في القائمة فقط وأن مســـؤولي شركته

التحقيقـــات لتصويـــر واقعـــة التســـليم

بالمتهـــم والـــذي انفـــرد بـــه وأبلغـــه

اإلعـــان عنها لشـــراء شـــاحنات إطفاء
ومعـــدات وأنـــه عضـــو في لجنـــة وضع

المواصفـــات التقنيـــة لتلـــك المناقصـــة،

وأن اســـم شـــركتهم غيـــر مـــدرج ضمن

قائمة الشـــركات المســـموح لها بدخول
الشـــركة المذكورة وكيلة عالمة عالمية
متخصصـــة فـــي شـــاحنات اإلطفـــاء

ومســـتلزماتها والتقـــوا بمســـؤولين في
اإلدارة كان مـــن ضمنهـــم المتهم؛ بقصد
عـــرض وتســـويق منتجـــات الشـــركة

العالميـــة صاحبـــة العالمـــة المذكـــورة
لدخـــول المناقصـــات التـــي تطرحـــا

وأوضحـــت أنـــه بغضـــون شـــهر أكتوبر

اإلدارة.

إدارة الدفـــاع المدنـــي ضمن مســـؤولي

أخـــرى للـــرد علـــى االستفســـار الخاصة

 2019حضـــر الشـــاهد األول لمبنـــى

عـــن بعـــض منتجـــات الشـــركة ،فالتقى

-الضابـــط مجـــري التحريـــات -فأكـــد له

وجلس معـــه بالمـــكان المذكـــور ،بعدما

وبعـــد عـــدة أيـــام حضـــر الشـــاهد مـــرة

المناقصة ،وطلب منه مبلغ  2000دينار

مقابل إضافة اسم شركتهم في القائمة،
فأبلغه الشاهد بضرورة الرجوع لمديره
للحصول على موافقته.

لكن الشـــاهد أبلغ الشـــرطة ونسق معهم

لضبـــط المتهم متلبســـا ،وبعدها تواصل
المتهـــم مـــع الشـــاهد وســـأله عمـــا جرى
مـــع مديره ،فأخبره أنـــه وافق على دفع

المبلغ ،وســـأله الشاهد هاتفيا عن مقابل
ذلك المبلغ تحت مســـمع الشـــاهد الرابع

المتهـــم أنه مقابل إدخال اســـم الشـــركة

إذا أرادوا الفـــوز بالمناقصـــة فإن هنالك
تكلفة إضافية.

اســـتعان الضابـــط بالمختصيـــن بـــإدارة

والتسلم والضبط.

واللقاء سأل الشاهد المتهم عن المقابل

واتفق الشاهد مع المتهم هاتفيا بتاريخ

الـــذي ســـتحصل عليـــه شـــركته من دفع

على مقابلته في اليوم التالي لتســـليمه

إدخال اســـم شركته في القائمة السالفة

 30أكتوبر  2019بالتنســـيق مع الضابط
المبلـــغ المذكور ،وبذلـــك التاريخ توجه

الشـــاهد لمبنى التحقيقـــات حيث زوده

الضابـــط بمبلغ الكمين المتفق عليه بعد

تصويره وتســـجيل أرقامه المتسلسلة،
وهـــو عبـــارة عـــن  100ورقـــة فئـــة 20

دينـــارا ،واتصـــل بالمتهـــم واتفـــق معـــه

علـــى مالقاته في أحد محالت الكوفي

شـــوب العالمية بمنطقـــة الزنج ،وتوجه
الشـــاهد األول في الموعـــد المحدد في
المـــكان المتفـــق عليـــه والقـــى المتهـــم

ذلـــك المبلغ ،فأكـــد له المتهـــم أنه مقابل

البيان وأنه في حال رغبة شركته بالفوز
بالمناقصـــة فـــإن عليـــه أن يدفعـــه إليـــه

مبلغ  % 1من قيمة كل شـــاحنة إطفاء،

كما أنه يســـتطيع تزويـــده بالمواصفات
المطلوبة مقدما ،فســـلمه الشاهد المبلغ
المصـــور وأخـــذه المتهـــم ،وعندمـــا هـــمّ

بالمغـــادرة تـــم القبـــض عليـــه بمعرفـــة

ضابط التحريـــات وضبط بحوزته مبلغ
الرشـــوة ،وهـــو مـــا لـــم يســـتطع إنـــكاره

بتحقيقات النيابة العامة.

سلمان بن خليفة :الحزمة المالية تبلغ ثلث حجم اقتصاد الدولة

معتذر واحد
اعتـــذر عـــن الجلســـة العاديـــة

تــــغــــطــــي رواتــــــــــــب  100ألــــــــف مــــواطــــن

الخامســـة والعشـــرين مـــن دور

االنعقـــاد الثانـــي ضمـــن الفصـــل

التشـــريعي الخامس النائب عادل

قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ

العسومي.

ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة إن الحزمـــة المالية
للتصدي لفيروس الكورونا البالغة نحو  4.3مليار

تغطية :مروة خميس

دينـــار تمثل ثلث حجـــم اقتصاد مملكة البحرين،

تصوير :رسول الحجيري

ســـتغطي رواتـــب عـــدد كبيـــر مـــن المواطنيـــن

أي بحـــدود  100ألـــف مواطـــن ،علمً ـــا بـــأن جميـــع

المبادرات فيها فائدة للمواطنين ،وسنســـتمر في
تنفيذها.
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وبيـــن أن الحزمـــة تـــم وضعهـــا للحفـــاظ

علـــى كل مـــا هو في صالـــح المواطنين في

local@albiladpress.com

الفتـــرة الحالية ،وذلك اســـتمرارا في البناء
واالزدهار.

وذكـــر بأن هناك  8مبادرات تغطي شـــريحة
واســـعة للحفاظ علـــى حقوق ومكتســـبات

المواطنين ،الف ًتا إلى أن تم أخذ في االعتبار

التركيز على الشركات الصغيرة والمتناهية

وضـــع الحزمـــة التركيـــز عليهـــم باألخـــص

الصغـــر ،فهذه فئة مهمة من ناحية توظيف

مضاعفـــة حجـــم صنـــدوق الســـيولة بـ 100

البحرينيين ودخل المواطنين ،إذ تم خالل

مليون دينار إضافية.
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حميدان :معيار الـ  336دينار قديم ..والكوهجي :دراستك فاشلة
الوزير يؤكد أن الحكومة تشجع على رفع مستوى األجور

أعــاد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميل حميدان شــرح الدراســة التي أجريــت في العــام 2003؛ بغرض
تحديــد مســتحقي الضمــان االجتماعــي الذي صدر فــي العام  ،2006ولم تتم تســميته بمعيار الفقــر ذلك الوقت،
وإنمــا معاييــر تلبــي متطلبــات الحيــاة األساســية ،حيث تم تحديــد مبلغ  336دينــارا معيارا لمســتحقي الضمان
للذين تقل أجورهم عن ذلك المبلغ.
وأوضـــح بأن معيار الدراســـة أصبحت قديمـــة ولم تعد

للمتقاعديـــن يحصـــل عليهـــا  70ألف أســـرة ،فيما عالوة

صالحـــة ،ولكن تم اتخاذ العديـــد من المبادرات العديدة

اللحوم ليس لها حد ومسجل لها  160ألف أسرة” .وبين

لتحسين دخل المواطن ،وتبقى الحاجة أن يتم تجديد

أن الدراســـة القديمة التي أجريـــت للضمان االجتماعي

الدراســـة ووضـــع معاييـــر لهـــا .وأشـــار خـــال رده علـــى

دراسة صالحة إلى األبد ،إذ قامت الحكومة بأخذ الكثير

ســـؤال برلماني للنائب أحمد الكوهجي بشـــأن احتساب

سواء
من القرارات من شأنها تحسين معيشة المواطن،
َ

الحد األدنى لمتطلبات الحياة األساسية ،الى أن معايير

من خالل محفظة الدعم المباشـــر للمواطنين ،أو حزمة

الضمان األجتماعي  336دينارا ال تتعدى  % 4من المبلغ

الدعـــم الخـــاص للســـلع أو تحســـين األجـــور .ومن جهة

المحـــدد ،وهـــو  21مليون دينار فقط ويتســـفيد منه 17
ألف أسرة ال تملك دخالً أو تملك حدا أدنى من الدخل.

أخرى ،أشـــار إلى أن الحكومة تشـــجع على رفع مستوى
األجـــور ،وذلـــك من خالل دعـــم األجور المباشـــر ،أي أن

وقـــال“ :إن كل عالوة لها معاييـــر مختلفة ،فمثال عالوة

الموظفين يحصلون على عالوات  % 50أو  % 30ترفع

الغـــاء يســـتحقها أي مواطـــن يقـــل دخلـــه عـــن 1000

من مستوى الدخل.

دينـــار ،إذ عالوة الغالء تكلف  128مليون دينار يحصل

وعقـــب النائـــب حمـــد الكوهجـــي علـــى مداخلـــة الوزير

عليها  124ألف مواطن ،فيما عالوة تحســـين المعيشـــة

”:أنت جميل ،ولكن لم تكن جميال في الرد ،واســـمح لي

حمد الكوهجي

أن أقـــول إن الدراســـة فاشـــلة” .وقـــال“ :ال يمكن مقارنة
مملكة البحرين ضمن دراســـات دولية لدول إفريقية أو
آسيوية لقياس مستوى األجور ،ويجب مقارنتها بأجور
دول الخليج كالكويت والسعودية ،فهل يمكن أن نجري
دراسة تبين راتب وزير في دولة إفريقية ومقارنتها مع
راتبك ،وكم تستلتم”.
وقال“ :معقولة  500فلس بمعدل  1.25دوالر دخل الفرد
اليومـــي ،ثـــم زادتها الـــوزارة إلـــى  4دوالرات بمعدل 65
دوالرا فـــي الشـــهر ،وذلك بناء على دراســـة تم أجراؤها
منذ  10سنواتً ،
إذا دراستك فاشلة”.

 96ألف بحريني يعملون في “الخاص”

لعدم احتساب اإلجازات السنوية لمن هم في الحجر الصحي

وافـــق مجلـــس النواب على مشـــروع قانـــون بإضافـــة بند جديد

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

الكوهجي يرفض ضريبة الشركات

يــقــول لـــ “الــــنــــواب” :تــبــرعــوا بــرواتــبــكــم  3أشهر

أثـــارت مداخلة عضـــو مجلس النواب عيســـى الكوهجي بعد

رفضه فرض الضرائب على الشركات غضب عدد من النواب.

برقم ( )3إلى الفقرة (ج) من المادة ( )8من المرســـوم بقانون رقم

وقال في مداخلته مخاطبا زمالءه“ :قبل أن نطلب من غيرنا

( )78لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

وأشـــارت النائب فاطمة القطري إلى أن هذا المشـــروع سيحفظ

أنـــا نأخذ مـــن اآلخرين ،لنرى ماذا فعلتـــم أنتم ،أقترح أن يتم

عملـــه ومنـــع تعرضه للفصل بســـبب عدم قدرة تلك المؤسســـات

ألـــف دينـــار ،وفـــي حال تم إشـــراك أعضـــاء مجلس الشـــورى

التبرع لمدة  3أشهر من رواتبنا ،وهذا المبلغ سيبلغ نحو 425

األســـرة البحرينيـــة مـــن خالل دعـــم بقاء رب األســـرة على رأس

ســـنتعدى مبلـــغ  850ألـــف دينار ،ومـــع الوزراء ســـيقدر المبلغ

علـــى تســـديد أجره .وقـــال النائـــب إبراهيم النفيعـــي يجب على

المجموع بنحو مليون دينار”.

وزيـــر العمـــل أن يفـــرض شـــروطا لدعـــم األجـــور ،وإصـــدار قرار
بخصـــوص مرضـــى فيـــروس الكورونا خـــارج البحريـــن ،وداخل

الحجر حتى ال يحتســـب من إجازاتهم .وقـــال النائب عمار قمبر

بأن االســـتعجال في مشروع دفع رواتب المواطنين في القطاع
الخاص سيسهم في تغطية  % 90من أجور المواطنين ويحقق
االســـتقرار العائلـــي .ودعا النائب خالد بوعنق لمســـاندة أصحاب

األجرة ،إذ إنهم ليسوا مؤمنين ضمن التأمينات االجتماعية.

وعقـــب النائب باســـم المالكي على مداخلتـــه ،وقال“ :إذا كان
وقال“ :يجب على رؤســـاء الشـــركات الذين اســـتقطعوا باإلجبار

إجازات الموظفين السنوية أن يضعوا للمساءلة والمحاسبة”.

وأشـــار النائـــب باســـم المالكـــي إلـــى أن هنـــاك  96ألـــف بحرينـــي

يعملون في القطاع الخاص ،ودعم رواتبهم أمر ضروري في ظل
الظروف في األزمة العالمية.

وزير األشغال :تقديم مياه المعالجة مجا ًنا

مقترحـــه للدفـــاع عـــن التجـــار ،فإنهـــم لـــم يقدمـــوا شـــيئا من

فوائدهـــم للبحرينييـــن ،ونحـــن نقـــدم أرواحنـــا وليـــس فقط
أموالنا”.

وأضاف النائب محمود البحراني :أنا أفتخر بتقديمي اقتراحا
بفرض الضريبة على الشركات ،وجاء الدور عليها بعد أخذها

من خيرات البحر والغاز واألرض لكي تؤكد وطنيتها”.

فيمـــا أخمد النائب ممدوح الصالح نار الجدال المشـــتعل بعد
ً
مشـــيرا إلـــى أهمية
مقتـــرح فـــرض الضرائب على الشـــركات،

التكاتف ومواجهة األزمة في ظل الظروف الراهنة.

بسبب “الكورونا” 6 ...اقتراحات برغبة ترفع للحكومة

أشـــار وزيـــر االشـــغال وشـــؤون البلديـــات

وأردف “أن الغـــرض الثانـــي هـــو الســـتخدامه

قـــرر مجلـــس النـــواب الموافقـــة علـــى االقتراحـــات

لظـــروف انتشـــار وباء فيـــروس كورونـــا (كوفيد،)-19

الرئيســـية لمحطات المعالجة هي معالجة مياه

من منظمة الصحة العالمية وكإجراء احترازي

الحكومة ،وهي بشـــأن :منح أقـــارب ذوي اإلعاقة من

وقروض اإلســـكان ،للمتقاعدين مـــن المواطنين ،دون

والتخطيـــط العمراني عصام خلـــف بأن المهمة

الصرف الصحي ،فجميع المياه التي تضخ يتم
اســـتخدامها .وبيـــن أن غـــرض ميـــاه المعالجة
موجـــه ألعمـــال التشـــجير والتجميـــل وهـــو ما

نقـــوم به ونتوســـع به في الوزارة ،إذ اســـتطعنا

أن نوصـــل الميـــاه المعالجـــة من محطة ســـترة
والتـــي تقـــدر بحوالي  13ألف متـــر مكعب إلى

شـــبكة المياه المعالجة الموجودة على خزانات
أم الحصم وشـــبكة الطـــرق الرئيســـية ،فجميع

المسطحات الخضراء سيصل لها المياه.

للزراعة ويتم ذلك وفـــق المواصفات المعتمدة
ننصـــح المزارعيـــن بعـــدم اســـتخدامها لســـقي

الورقيـــات” .ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة فتحـــت

الفرصـــة للمخططات الســـكنية لالســـتفادة من
محطـــات ميـــاه المعالجـــة لتلبيـــة احتياجـــات

برغبـــة والمقدمـــة بصفـــة االســـتعجال ،وإحالتهـــا إلى

الدرجـــة األولى إجـــازة اضطراريـــة لمراعاتهم ،نتيجة

توقف الدراســـة بالمراكز التأهيليـــة ،ضمن اإلجراءات
االحترازيـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا ،أو منحهـــم

فرصة العمل عن بُعد ،تعويض أولياء أمور المعوقين

من الرسوم المقررة للمراكز التأهيلية الخاصة لتوقف

القاطنين من الماء ،والتي تتواجد مع مضخات
ً
مجانا.
المياه

الدراســـة؛ بســـبب اإلجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة

أحمـــد الدمســـتاني حـــول حجـــم الفائـــض مـــن

كما أيد إعفاء مستأجري المحالت التجارية المملوكة

وجاء ذلك فيه رده على سؤال برلماني للنائب

المياه المعالجة.

فيروس كورونا.

للدولـــة مـــن اإليجار الشـــهري ،لمدة ثالثة أشـــهر؛ نظرا

ووقف اســـتقطاع أقساط قروض استبدال المعاشات
أربـــاح ،لمدة  6أشـــهر؛ نظـــرا للظروف الطارئة بســـبب

فيـــروس كورونـــا ،وتأجيـــل جميـــع أقســـاط القروض

الحكومية ،إلى جميع القطاعات والهيئات والشـــركات
الحكوميـــة (قـــروض الخدمـــات اإلســـكانية – قـــروض
التقاعـــد – االســـتبدال – القـــروض الداخليـــة) ،وقيـــام

الحكومـــة الموقـــرة بإيجـــاد طريقـــة مناســـبة لتحمـــل

األقســـاط المســـتحقة ،لمدة  6أشهر ،عن المنفذ عليهم
مطالبـــات ماليـــة بحكم جنائـــي ،مراعاة لهـــم ،في ظل

اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 30.2إجمالي التداوالت في مارس

المصارف اللبنانية
توقف سحب الدوالر

مليــون دينــار

قيمة األسهم ووحدات الصناديق االستثمارية ارتفعت بنسبة % 83

بيروت  -أ ف ب

أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب

بالدوالر األميركي بانتظار إعادة فتح مطار
بيروت الــدولــي المغلق منذ نحو أسبوعين

أمل الحامد

فـ ــي إطـ ـ ــار إجـــــــــراءات م ــواج ــه ــة انــتــشــار

فيروس كورونا .وقال مسؤول في جمعية

ارتفعــت قيمــة األســهم ووحــدات الصناديــق االســتثمارية العقاريــة المتداولة

الــمــصــارف ،إن الــمــصــارف أوقــفــت عمليات

والمدرجــة بورصــة البحريــن فــي شــهر مــارس الماضــي ،إلــى نحــو  13.7مليون

الــســحــب ب ــال ــدوالر “بــانــتــظــار أن يــعــاد فتح
ً
موضحا أن “الدوالر يتم استيراده
المطار”،

دينــار ،مــا نســبته  ،% 83إذ ســجل في مــارس الماضي نحــو  30.2مليون دينار،
مقابل  16.5مليون دينار في شهر فبراير الماضي.

م ــن ال ــخ ــارج وهـ ــذا ل ــم يــعــد مــمــكــنــا بسبب
فيروس كورونا”.

وأظهـــرت البيانـــات التـــي جمعتهـــا

األربعاء  1أبريل  8 - 2020شعبان  - 1441العدد 4187

08

business@albiladpress.com

“البالد” ،أن قيمة األسهم المتداولة في
الربع األول من العام الجاري بلغت نحو
ً
انخفاضا
 63.6مليـــون دينار ،مســـجلة
 25.7مليـــون دينـــار ،أي مـــا نســـبته 29
 %مقابـــل  89.3مليـــون دينـــار تقري ًبـــا

بالفترة المقابلة من العام الماضي.

“البورصة” تخسر
 1.9مليار دينار
من قيمتها
السوقية

وســـجلت القيمـــة الســـوقية للشـــركات
المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي

رائد البصري

البورصة بنهاية شـــهر مـــارس الماضي

raedalbassri3@gmail.com

 8.5مليار دينار ،بتراجع مقداره 163.3
ألـــف دينـــار ،أي ما نســـبته  ،% 2مقابل
نحو  8.7مليار دينار في مارس .2019

 5مهارات تميز القائد التحويلي
القائـــد التحويلـــي يتمتـــع بقدرة علـــى تحفيـــز العاملين؛ كـــي يقوموا

بـــأدوار لـــم يكونـــوا بمقدورهم القيام بهـــا ،ويعمل جاهـــدا على تعزيز

إحســـاس العاملين بأهمية المهام التي يؤدونها ويهيئ المناخ المالئم
الذي يرفع من درجة التغير إلى أعلى مســـتوى ممكن ،وللتعرف على
تلك المهارات ،فهي على نحو التالي:

كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة
بنهاية مـــارس العام الماضي  1.9مليار
دينـــار تقري ًبـــا ،أي مـــا نســـبته % 18.7

مقابـــل  10.5مليـــار دينـــار فـــي شـــهر
فبراير الماضي.
وأقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام بنهاية
مـــارس الماضـــي عنـــد مســـتوى

 1,350.62نقطة ،مسجال تراجعً ا قدره

» »المهارة األولــى :التأثير بالقدوة :يقصد بها مهــارة القائد في بناء
الثقة والحظــوة باحترام العاملين ،ويعد هذا األمر األســاس في
قبول العاملين بالتغير الذي ينشده القائد ،فإذا افتقد القائد هذه
المهارة ،فــإن التغير التنظيمي ســيكون عرضــة للمقاومة من
العاملين.
» »المهارة الثانية :التحفيز المتميز :حيث تعتمد على إتاحة الفرصة
للعامين في المشــاركة عند تحديد األهداف المنظمة وسياساته
برســم التوقعــات العاليــة ذات الصلة بــأداء أفراد فــرق العمل
وتتصف هذه التوقعات بأنها على قدر من التحدي ،وهو ما يحفز
العاملين على بذل قصارى جهدهم؛ لتحقيق تلك التوقعات.
» »المهارة الثالثة :االستشــارة الفكرية :يشــجع العاملين على طرح
األفكار اإلبداعية عند التصدي للمشكالت التي تواجههم ويحثهم
علــى اختيار أســاليب وإســتراتيجيات جديدة عنــد تنفيذ المهام
الموكلة لهم.
» »المهارة الرابعــة :العناية بالفرد :إن دمج األفراد في عملية التغير
التنظيمي تقتضي تشــخيص رغباتهم والتعــرف على حاجاتهم
ودوافعهم وينطلق التشــخيص من قناعة القائد التحويلي بأن
دوافع األفراد وقدراتهم متباينة.
» »المهارة الخامســة :المهارة اإلدارية :أول مهــارة ينبغي أن تتوافر
فــي القائــد التحويلي هــي القدرة على ممارســة وظائــف اإلدارة
المختلفة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة.
فالخالصـــة أن القيـــادة التحويليـــة تســـتطيع التغير من خـــال إلهام

اآلخريـــن ،وهذه القيادة تقـــوم بتنفيذ التغير جنبا إلى جنب مع أفراد

الفريـــق أو المجموعـــة وتعمل علـــى تعزيز الدافعيـــة وروح المعنوية.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن الجماعـــات التـــي تشـــرف عليهـــا قيـــادات

تحويليـــة يكـــون لديهـــا أيضـــا مســـتويات أعلـــى مـــن األداء والرضـــا

الوظيفي.

أمـــا القيـــادة اإلجرائيـــة (التبادلية التقليديـــة) ،فإنها تعتمـــد أكثر على
قواعـــد وإجراءات وتحرص على تدفق العمل الطبيعي وتعتمد على

الســـلطة التأديبية ومجموعـــة من المكافآت لتحفيـــز الموظفين على
القيـــام بأفضـــل أداء وهذا النوع من القيـــادة ال يحفز الموظفين على

التفكير اإلبداعي إليجاد حلول جديدة للمشكالت ،وإنما ضبط إيقاع

ســـير العمل فقط ،ويعتبر النوع من القيـــادة أكثر فعالية في الحاالت

التي تكون فيها المشكالت بسيطة ومحددة بوضوح.

وهنـــاك مقولـــة شـــهيرة لجـــون ماكســـويل الخبيـــر في مجـــال اإلدارة

والقيـــادة يقـــول فيهـــا “القائـــد الحقيقـــي ال يمتلك مكاتـــب فارهة وال

كاميـــرات مراقبة وال أبراج شـــاهقة يدير منها فـــرق العمل التابعة له،

وإنما ينصهر مع مجموعات لتحقيق األهداف المنشـــودة التي تسعى
إليها المنظمة”.

 62.70نقطة ،أي ما نسبته  % 4مقابل
 1,413.32نقطـــة في الفتـــرة ذاتها من

العـــام  ،2019وتراجـــع المؤشـــر بنهاية
مـــارس الماضـــي  310نقطـــة ،أي مـــا
نســـبته  18.66نقطة مقابل 1,660.48
نقطة بنهاية شهر فبراير الماضي.
وبلغ مؤشـــر البحرين اإلسالمي بنهاية
مارس الماضي 595.27 ،نقطة بتراجع
بمقدار  189.05نقطة ،أي ما نسبته 24
 %مقابـــل  784.32نقطـــة فـــي الفتـــرة
المماثلـــة فـــي العـــام  ،2019وتراجـــع
المؤشـــر بنهايـــة مـــارس  164نقطـــة
مقارنة ب  759.15نقطة بنهاية فبراير
الماضي.
وبلغـــت كميـــة األســـهم ووحـــدات
الصناديـــق االســـتثمارية العقاريـــة

صورة أرشيفية للتداوالت في البورصة

المتداولـــة والمدرجة في البورصة في
شـــهر مارس الماضـــي 162.18 ،مليون
ســـهم ،بزيـــادة  91.34مليـــون ســـهم

قياســـا بـ  70.84مليون ســـهم في شهر
ً

فبراير الماضي.

مـــا نســـبته  % 44مـــن  2,221صفقـــة

فـــي فبراير الماضي ،ليصل إلى 1,546

صفقة خالل مارس.

في حيـــن ،تراجـــع عـــدد الصفقات في

الربـــع األول مـــن العام الجـــاري بمقدار

وتراجعـــت كميـــة األســـهم ووحـــدات

 858صفقـــة أي مـــا نســـبته  % 14مـــن

والسندات المتداولة بالبورصة 53.28

الجـــاري ،ليصل إلـــى  6,003صفقة في

الصناديـــق االســـتثمارية العقاريـــة
مليون ســـهم ،من  291.92مليون سهم
بالربـــع األول مـــن العام الجـــاري مقابل

 345.2مليون سهم في الفترة المماثلة
من العام .2019

وشـــهد عـــدد الصفقـــات فـــي مـــارس

الماضـــي ،ارتفاعً ا بمقـــدار  675صفقة،

 5,145صفقـــة بالربـــع األول مـــن العام

الفترة المماثلة من العام الماضي.

يشـــار إلى أن هنـــاك  44شـــركة محلية
مدرجـــة بالبورصـــة تحـــت  6قطاعات،

هـــي :البنـــوك التجاريـــة ،االســـتثمار،

التأمين ،الخدمات ،الفنادق والسياحة
والصناعة.

تداول  2.1مليون سهم بـ  457.7ألف دينار
المتداولة  382.20ألف دينار أي ما نســـبته % 83.51

المنامة  -بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحرين العام” يوم أمـــس الثالثاء عند
مســـتوى  ،1,350.62بانخفـــاض وقـــدره  4.83نقطـــة

مقارنة بإقفاله يوم اإلثنين.

وتـــداول المســـتثمرون  2.13مليـــون ســـهم ،بقيمـــة
إجماليـــة قدرهـــا  457.68ألف دينار ،تـــم تنفيذها من

خالل  39صفقة .وركز المســـتثمرون تعامالتهم على

أسهم قطاع البنوك التجارية ،التي بلغت قيمة أسهمه

البحريـــن لالتصـــاالت (بتلكـــو) بقيمـــة قدرهـــا 37.86

مـــن القيمة اإلجماليـــة للتداول وبكميـــة قدرها 1.45

ألـــف دينار ،أي ما نســـبته  % 8.27مـــن إجمالي قيمة

وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول إذ بلغت

تم تنفيذها من خالل  4صفقات.

مليون سهم ،تم تنفيذها من خالل  25صفقة.

قيمـــة أســـهمه المتداولـــة  332.71ألـــف دينـــار ،أي ما
نســـبته  % 72.70من إجمالي قيمة األسهم المتداولة

وبكميـــة قدرهـــا  1.32مليون ســـهم ،تـــم تنفيذها من
خـــال  19صفقـــة .أمـــا المركـــز الثانـــي فكان لشـــركة

األسهم المتداولة وبكمية قدرها  105.00آالف سهم،
وجـــاءت مجموعـــة “جـــي اف اتـــش الماليـــة” بقيمـــة
قدرهـــا  27.45ألـــف دينـــار ،أي مـــا نســـبته % 6.00

مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها

 505.65ألف سهم ،تم تنفيذها عبر  3صفقات.

“البحرين والكويت” يسدد سندات مستحقة بـ  400مليون دوالر

ف ــي خط ــوة تؤك ــد الم ــاءة المالي ــة العالي ــة والس ــمعة الدولي ــة الراس ــخة

المنامة  -البحرين والكويت

البنك حريص على
إيجاد طرق مبتكرة
الستثمار رأس المال

أعلــن بنــك البحرين والكويت ،البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية
والخدمــات المصرفيــة لألفراد ،عن ســداد ســندات دولية بالدوالر التــي تبلغ قيمتها

 400مليون دوالر ،في خطوة تعكس مرة أخرى ثبات الوضع المالي للبنك ومكانته
الراسخة في أسواق المال المحلية واإلقليمية والدولية.
والسندات المســـتحقة هذه أصدرها بنك

نتـــاج الخطـــوات اإليجابيـــة والخطـــط

بموجب برنامج سندات متوسطة األجل

مـــن فريـــق البنـــك ،بمـــا يصـــب ويســـهم

البحريـــن والكويـــت فـــي مـــارس ،2015

بقيمة ملياري دوالر أميركي.

وبهذه المناســـبة ،قال الرئيـــس التنفيذي
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت

عبدالرحمـــن ســـيف ،في تصريـــح له “إن
تســـديد بنـــك البحريـــن والكويـــت تلـــك

الســـندات المســـتحقة في موعدها يؤكد

القاعدة المالية الراسخة للبنك ،ومستوى

السيولة العالية التي يتمتع بها”.

وأضاف ســـيف “أن هذه الخطوة جاءت

على االقتصاد العالمي”.

التنمويـــة للقيادة الرشـــيدة وعمـــل جبار
في تعزيـــز مكانـــة البحريـــن االقتصادية
ً
ً
ودوليـــا وتقويـــة ثقـــة
إقليميـــا
والماليـــة

المستثمرين الدوليين في االستثمار في
السوق البحرينية والبنك”.

يذكـــر أن بنـــك البحريـــن والكويـــت نجح

فـــي يوليـــو  2019في جمـــع  500مليون

عبدالرحمن سيف

خطة البنك االستراتيجية للفترة - 2019

وأكـــد حـــرص بنـــك البحريـــن والكويـــت

 ،”2021وقال “نواجه كل التحديات بثقة

الســـتثمار رأس المـــال ،وتنويـــع عملياته

السائدة في األسواق ،فضال عن الظروف

مطلوباته وتحقيق أهدافه المتماشية مع

سلبي لتفشي فايروس كورونا المستجد

الدائـــم على مواصلة إيجاد طرق مبتكرة

وتفـــاؤل ،بما في ذلك التقلبات المتزايدة

التمويليـــة وتوزيـــع آجـــال اســـتحقاق

االقتصاديـــة الصعبة ،ومـــا أعقبها من أثر

دوالر مـــن إصدار ســـندات جديدة مدتها
خمـــس ســـنوات بنســـبة  % 5.5وتاريـــخ

اســـتحقاق  9يوليو  ،2024وســـلط نجاح
هـــذا اإلصـــدار الجديـــد الضـــوء علـــى

قـــوة البنـــك وثقـــة المســـتثمرين في بنك

البحريـــن والكويـــت ،وأكـــد صوابية نهج
البنـــك الحذر في إعـــادة تمويل المخاطر

في هذه األوقات المتقلبة.

“ عمومية األسواق الحرة” تقر توزيع أرباح نقدية بـ  7.1مليون دينار
المنامة  -البحرين لألسواق الحرة

عقدت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة اجتماع الجمعية العامة
العاديــة الســنوي وذلــك ظهر يــوم أمــس الثالثاء الموافــق  31مارس
 2020عبر وسائط االتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ .% 66.31

خالل اجتماع
الجمعية العمومية
عن طريق االتصال
المرئي

وقـــد تـــرأس االجتمـــاع فـــاروق

االســـتماع لتقارير مجلس اإلدارة

المؤيـــد رئيـــس مجلـــس اإلدارة

ومدققـــي الحســـابات عـــن الســـنة

ممثـــل المجلس وبحضور عبدهللا

الماليـــة المنتهية في  31ديســـمبر

بوهندي العضو المنتدب وأعضاء

 ،2019ومناقشـــة البيانات المالية

مجلـــس األدارة وفريـــق اإلدارة

للســـنة المنتهيـــة في  31ديســـمبر

التنفيذية ،وبمشاركة المساهمين

 2019والمصادقة عليها.

تصرفاتهـــم خـــال الســـنة المالية

الرقابيـــة

وقـــد اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة

كما شـــهد االجتماع إعـــادة تعيين

 ،2019كأرباح نصف سنوية لغاية
 30يونيـــو  .2019وســـيتم دفـــع
باقي األرباح في موعد أقصاه 12
أبريل .2020
كمـــا وافقت علـــى تخصيص مبلغ
 149,973دينار لألعمال الخيرية،
أيضـــا تخصيـــص مبلـــغ 130,000

اإلدارة مـــن أيـــة مســـؤولية عـــن

لمكافـــأة أعضاء مجلـــس اإلدارة،

المنتهيـــة في  31ديســـمبر ،2019

فاروق المؤيد

عبدالله بوهندي

مـــن وزارة التجـــارة والصناعـــة

العاديـــة تقريـــر الحوكمـــة بشـــأن

والســـياحة ،مصـــرف البحريـــن

مدى التـــزام المصرف بالمتطلبات

مدققـــي الحســـابات لســـنة 2020

العمليات التي تمت خالل الســـنة

بشـــأن توزيـــع أربـــاح نقديـــة على

البحريـــن

الصـــادرة عـــن وزارة التجـــارة

وتخويـــل مجلس اإلدارة بتحديد

ومدققـــي الحســـابات وذلـــك عبر

والصناعـــة والســـياحة ،ومصـــرف

أتعابهـــم وذلك بعد الحصول على

نظـــام التواصـــل المرئـــي ،وفـــي

البحريـــن المركـــزي ،إضافـــة إلـــى

موافقـــة وزارة التجارة والصناعة

بدايـــة اإلجتماع أشـــار المؤيد إلى

إبـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلـــس

والســـياحة ،وصادقـــت الجمعيـــة
العموميـــة العاديـــة للشـــركة علـــى

وممثلـــي

المركـــزي،

الهيئـــات

بورصـــة

الماليـــة المنتهية في  31ديســـمبر

 2019مع أي أطـــراف ذات عالقة

أو مع مساهمين رئيسيين.

فيمـــا اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة

العاديـــة توصيـــة مجلـــس اإلدارة

المساهمين بنسبة  % 50من رأس
المـــال ،أي مـــا يعـــادل 7,124,397
دينـــار ،علمـــا بأنـــه قـــد تـــم توزيع

 2,845,439دينـــار بمنـــه (أي 20

 %من رأس المال) في أغســـطس

وذلك بعـــد موافقة وزارة التجارة
والصناعـــة والســـياحة .وترحيـــل
ح
المتبقـــي مـــن صافـــي األربـــا 
235,083

دينـــار إلـــى األربـــاح

المســـتبقاة ،وذلـــك بعـــد خصـــم
توزيعات األربـــاح والتخصيصات
المقترحـــة مـــن جانـــب مجلـــس
اإلدارة.

“عمومية تسهيالت البحرين” تقر توزيع أرباح نقدية بـ % 25
المنامة  -البحرين للتسهيالت التجارية

عقــدت الجمعيــة العامــة لشــركة البحريــن للتســهيالت التجارية (ش.م.ب) ،اجتماعهــا في مركز موظفي بتلكــو بمجمع بتلكو الرئيــس بالهملة ،بعد
حصول الشــركة على موافقات الجهات الرســمية والرقابية المختصة ،وقامت باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير االحتياطية والوقائية الالزمة
للحد من انتشار فيروس كرونا (كوفيد  )19إذعانا للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية واللجنة التنسيقية المختصة في البحرين.

الماليـــة المنتهيـــة في  31ديســـمبر
 ،2019ووافقـــت علـــى انتخـــاب 5

مترشـــحين ،وتعيين  5ممثلين عن

كبـــار المســـاهمين لعضوية مجلس

وحضـــر االجتمـــاع المســـاهمون،

عـــن طريق الحضور الشـــخصي ،أو

للتســـهيالت التجارية عبد الرحمن

وأعضاء مجلس اإلدارة ،وممثلون

عـــن طريـــق الحضـــور االفتراضـــي

يوســـف فخـــرو؛ لمناقشـــة جـــدول

عـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي،

عبـــر إحـــدى وســـائل التواصـــل

أعمـــال الجمعية العامـــة والموافقة

اإللكترونية.

عليها.

وأقـــرت الجمعيـــة العامـــة توزيـــع

الخارجـــي للشـــركة ،إلـــى جانـــب

وعقـــد االجتمـــاع برئاســـة رئيـــس

وصادقـــت الجمعيـــة العامـــة علـــى

أعضاء اإلدارة العليا للشركة ،سواء

مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن

النتائـــج الماليـــة للشـــركة للســـنة

 25فلســـا للســـهم الواحد بنسبة 25

وبورصـــة

البحريـــن،

والمدقـــق
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“بي أم أم آي” تتجه لرفع حصتها في “بنادر” إلى % 90.9
بع ــد موافق ــة المس ــاهمين عل ــى تحوي ــل ق ــرض بـــ  14.8ملي ــون دين ــار ألس ــهم ممت ــازة
علي الفردان

وافقت الجمعية العمومية لشركة بنادر البحرينية ،المالكة لفندق داون تاون روتانا بالمنامة،
فــي اجتمــاع الجمعية العمومية غيــر العادية أمس األول على مقترح تحويل القرض الثانوي

المقــدم مــن شــركة بــي أم أم آي ،والمقــدر بنحــو  14.8مليــون دينــار ،منهــا  11.5مليــون دينــار

متعثرة السداد كما في  31ديسمبر  ،2019إلى أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية

كما في اتفاقية القرض مع شركة شركة بي أم أم آي.
وبموجب الخطـــوة التي تنتظر موافقة مصرف

إصدار  200مليون ســـهم ممتـــاز قابل للتحويل

ســـيتم إصـــدار ما يقـــارب  148,336,150ســـهم

متراكمـــة األربـــاح وغيـــر مشـــاركة فـــي األرباح

البحريـــن المركـــزي والجهات الرقابيـــة األخرى،

عادي بقيمة أســـمية تبلغ  100فلس لكل ســـهم،
وبذلـــك تتـــم زيـــادة حصـــة “بـــي أم أم آي” فـــي

شـــركة بنـــادر للفنادق نتيجـــة لتحويـــل القرض

الثانـــوي ألســـهم عادية مـــن  % 35,91إلى نحو

.% 90.9

إلى أســـهم عادية ،وغير قابلة لالســـترداد وغير
بسعر  100فلس للسهم في فترة خمس سنوات
بعد الحصول علـــى موافقات المصرف المركزي

والجهات الرقابية.

كما ناقشـــت وصادقت الجمعيـــة العمومية غير
عادية في البند الثاني من اجتماعها على مقترح

ومـــن بيـــن المقترحـــات التـــي وافقـــت عليهـــا

تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع لشـــطب

بنـــادر على تمويل مســـتقبلي من شـــركة “بي أم

كمـــا في  31ديســـمبر  ،2019والتـــي وصلت إلى

الجمعية العمومية غير العادية ،مقترح حصول
أم آي” بعـــد  31ديمســـبر  2019وذلـــك مقابـــل

الخســـائر المتراكمة البالغـــة  17.19مليون دينار
نحـــو  % 75من رأس المـــال المصدر والمدفوع،

الخطوة تنتظر
موافقة المصرف
المركزي والجهات
الرقابية األخرى

 229,501,500ســـهم إلـــى  36,620,990ســـهم

مقترح بخفض
رأس المال الصادر
والمدفوع لشطب
الخسائر المتراكمة

وشطب  65,681دينار من االحتياطي القانوني

و 279,236دينار من االحتياطي العام.

ويخضـــع قـــرار تخفيـــض رأس المـــال الصـــادر

والمدفـــوع لموافقـــة مصرف البحريـــن المركزي

والجهات الرقابية ،وقد وافق المســـاهمون على
تخفيـــض رأس المـــال الصـــادر والمدفـــوع على

أســـاس تناســـبي لجميع المســـاهمين المسجلين

في نهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العمومية

وحســـاب تســـوية رأس المال البالـــغ  2.4مليون

 ( %تخفيـــض  8.4ســـهم لكل  10أســـهم تقريبا)

دينار وذلـــك من خالل الموافقـــة على تخفيض

مـــن  22,950,150دينـــار إلـــى  3,662,099دينار

غيـــر العاديـــة ،فـــي حيـــن أن القيمـــة الدفتريـــة

رأس المال الصادر والمدفوع بما يقارب 84.04

مـــن خالل تخفيـــض إجمالـــي عدد األســـهم من

المال.

لشـــركة بنادر لـــن تتغير نتيجـــة لتخفيض رأس

“الوطني” يواصل اإلجراءات الوقائية لضمان سالمة الموظفين والعمالء

مـــتـــنـــام
الـــبـــنـــك يـــطـــبـــق مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل “عــــــن ُبـــــعـــــد” بـــشـــكـــل
ٍ

المنامة  -بنك البحرين الوطني

مباشـــر ،بمســـتلزمات الحمايـــة الصحية

بــادر بنــك البحريــن الوطني ( )NBBبتنفيذ مجموعة مــن اإلجراءات الوقائية

والمعقمات؛ لضمان سالمتهم.

الضروريـــة ،وتشـــمل القفـــازات واألقنعة

الداخليــة؛ بهــدف ضمــان حماية فــرق العمل من جميع أقســام البنك ودعمهما
ً
انطالقــا مــن مســاعيه؛ للحفــاظ علــى صحــة وســامة
بشــكل إضافــي ،وذلــك

خفض ساعات العمل والمناوبات

الموظفين والعمالء الكرام في الفترة الحالية.
وباشـــر بنك البحريـــن الوطنـــي بتطبيق

حكومة البحرين التي تشجع المواطنين

مع منـــح األولويـــة لموظفـــات البنك من

االجتماعي؛ للحد من انتشار الفيروس.

 18عامً ـــا أو أقـــل ،وكذلـــك الموظفيـــن

صالحيـــات العمـــل عـــن بُعـــد لموظفـــي

متنـــام،
مفهـــوم العمـــل عـــن بُعـــد بشـــكل
ٍ

الحوامـــل وأمهـــات األطفـــال البالغيـــن
الذيـــن يعانـــون ضعـــف المناعـــة بســـبب

ظـــروف صحيـــة مزمنـــة ،والموظفيـــن

الذيـــن يقيمون مـــع أفراد األســـرة الذين
يندرجـــون ضمـــن الفئـــات المذكـــورة.

وتتوافـــق هـــذه الخطـــوة مـــع توجيهات

العمليـــات الذيـــن يعملـــون حاليـــا مـــن
منازلهـــم .واســـتمر عقـــد الـــدورات

التدريبيـــة واجتماعـــات العمـــل مـــن
خـــال االعتمـــاد المتزايـــد على وســـائل
االتصـــال الرقميـــة .ويقـــوم البنـــك ً
أيضا

جان كريستوف دوراند

بتطبيـــق نظـــام تعقيـــم شـــامل لشـــبكة

فروعـــه وأجهـــزة الصراف اآللـــي التابعة

لـــه ككل ،إضافة إلـــى تزويـــد الموظفين
الذيـــن يقومـــون بخدمة العمالء بشـــكل

ترامب يطالب بزيادة أسعار النفط

فــي تحــول تاريخــي وأثنــاء محادثــات مــع بوتيــن

دبي ،سول  -مباشر ،رويترز

وشـــملت مبـــادرات بنـــك البحريـــن

مباشـــرة مـــن المنـــزل ،باالســـتفادة مـــن

العمالء ألي مخاطـــر صحية محتملة،

جانـــب إغالق الفـــروع التي تكثر فيها

التجمعـــات بشـــكل مؤقـــت ،وتحويل

الموظفيـــن العامليـــن فيهـــا إلى فروع
ً
أيضا بزيادة فترة
أخـــرى .وبادر البنك
اإلجـــازة الطبيـــة المقـــررة للمتضررين
مـــن فيروس كورونا وذلـــك بتمديدها

تأجيـــل اســـتقطاع األقســـاط الشـــهرية
البحرينييـــن ،وذلـــك لمـــدة تصـــل إلـــى 6

أشهر ودون احتساب أي رسوم إضافية
ً
أيضـــا علـــى
أو فوائـــد ،وينطبـــق ذلـــك
قروض برنامج مزايا للسكن االجتماعي
والقـــروض العقاريـــة .وتم ً
أيضـــا تأجيل
المدفوعات الشـــهرية المســـتحقة لكافة
حاملـــي بطاقـــات االئتمان لمدة  6أشـــهر

دون رســـوم أو فوائـــد إضافية .وشـــجع

ميـــزات الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة
المتوفرة لهم على مدار الساعة .وتشمل
المبـــادرات األخـــرى للبنـــك زيـــادة الحـــد
اليومـــي لخدمـــة الدفع الفـــوري “& Tap
 ”Goلتكون  50دينارا ً
بدل من  20دينارا،
إلـــى جانب زيادة الحد اليومي للســـحب
لبطاقـــات الخصـــم فـــي أجهـــزة الصراف
اآللـــي لبنـــك البحريـــن الوطنـــي لتكـــون
ً
بـــدل مـــن  1,000دينـــارا،
 2,000دينـــارا

وســـتكون هذه الميزات متوفـــرة مؤق ًتا
حتى إشعار آخر.

الذهب يعمق خسائره لـ  30دوالرا

رغــم حالــة عــدم اليقيــن حيــال تداعيــات “كورونــا”

لندن  -رويترز

أب ــدى الرئي ــس األميرك ــي قلق ــه بش ــأن

الثالثاء ،إذ ارتفع عن أدنى مستوى في 18

الهبوط الحاد ألس ــعار النفط ،بعد الخس ــائر

عام ــا ،والذي بلغه بس ــبب خف ــض توقعات

الت ــي تج ــاوزت  % 60للخام في األس ــابيع

تفش ــي وباء في ــروس كورون ــا للطلب على

الماضية.

الوقود في أنحاء العالم.

وق ــال دونال ــد ترام ــب ف ــي تصريح ــات

وزاد خ ــام القياس العالمي برنت  30س ــنتا

لبرنام ــج “فوكس آن ــد فاميل ــي” ،إنه هاتف

أو م ــا يعادل  ،% 1.3مس ــجال  23.06دوالر

الرئيس الروسي فيالديمير بوتين لمناقشة

للبرمي ــل بحل ــول الس ــاعة  06:35بتوقي ــت

حرب األسعار بين موسكو والرياض .وتابع

باســـتخدام هواتفهـــم وأجهزتهم الذكية

لكافـــة قـــروض العمـــاء مـــن المواطنين

وخفـــض مناوبـــات الموظفيـــن ،إلـــى

وإجـــراء المعامالت الماليـــة والمصرفية

تأجيل استقطاع األقساط الشهرية

وبـــادر البنـــك باعتمـــاد تدابيـــر وقائية

وقـــد شـــملت خفـــض ســـاعات العمـــل

كمـــا ومنـــح بنـــك البحريـــن الوطنـــي

من  14يوما.

اســـتخدام وســـيلة الدفع غير التالمسي

الوطنـــي لدعـــم عمالئـــه مـــن األفـــراد

إضافية لتفادي تعـــرض الموظفين أو

والمقيمين والشركات على اتباع التباعد

لموظفـــي البنـــك لتكـــون  21يومً ا بدال

بنـــك البحريـــن الوطنـــي العمـــاء علـــى

دونالد ترامب

جرينت ــش ،بعدما س ــجل عن ــد اإلغالق يوم

عمـــق الذهب خســـائره لنحـــو  30دوالرًا خـــال تعامالت

أمس الثالثاء ،مع ارتفاع الدوالر والعقود اآلجلة لألسهم

األميركيـــة على خلفية بيانات الصيـــن اإليجابية ،ورغم
اســـتمرار حالـــة عـــدم اليقين حيـــال تداعيـــات الكورونا.
وجـــاء أداء المعـــدن النفيـــس أمس بالتزامـــن مع ارتفاع

الدوالر واألســـهم وســـط تعافي النشـــاط االقتصادي في

الصين وتحوله من االنكماش إلى التوسع.

وأدت زيـــادة قيـــود الدول بشـــأن اإلغـــاق الوطني على

م ــن س ــلع أخ ــرى ،لك ــن ش ــركات النف ــط
الصخ ــري األميركي ــة تعان ــي حالي ـ ًـا ج ــراء

اإلثني ــن  22.76دوالر ،وه ــو أدنى مس ــتوى
منذ نوفمبر .2002

خلفية تفشـــي الكورونا إلى قلق المســـتثمرين ولجوئهم

السعر حاليا منخفض للغاية”.

الهب ــوط الح ــاد لألس ــعار ،ما دفعه ــا إلغالق

وارتف ــع الخام األميرك ــي  1.21دوالر أو ما

لكـــن يتجـــه معدن الذهـــب إلى حصد مكاســـب شـــهرية

تراجع ســـعر العقـــود اآلجلة للذهب تســـليم شـــهر يونيو
مســـتوى  1612.30دوالر لألوقيـــة .كمـــا انخفـــض ســـعر

ترام ــب“ :ل ــم أكن أعتقد أنني س ــأقول ذلك
يوما ما ،لكننا بحاجة لزيادة أس ــعار النفط،

أي تفسير وراء القرار.
 ،2020دون تقديم ّ

إلـــى الســـيولة النقدية (الكاش) بدال مـــن األصول اآلمنة،

وبحلـــول الســـاعة 11:39صباحـــا بتوقيـــت جرينتـــش،

واعت ــاد ترامب ط ــوال الس ــنوات الماضية
ً
معتبرا
على المطالبة بخفض أسعار النفط،

ع ــدد كبير من منص ــات التنقيب مع تجاوز

يعادل س ــتة بالمئ ــة ،مس ــجال  21.30دوالر

تكاليف االستكش ــاف والتنقيب لمستويات

للبرمي ــل بع ــد أن بلغ في الجلس ــة الس ــابقة

تصل إلى  % 1وكذلك مكاسب فصلية في الربع الجاري

أن األمر مفيد للمس ــتهلك األميركي ويمثل

أسعار الخام.

 20.09دوالر عن ــد التس ــوية ،وه ــو أدن ــى

بنحو .% 6

بنحـــو  ،% 1.9وهـــو مـــا يعـــادل  30.90دوالر ليهبط إلى

“خفضا ضريبيا له” يجعله يزيد اس ــتهالكه

عل ــى صعي ــد متص ــل ،تعافى النف ــط أمس

مستوى له منذ فبراير .2002

ومـــن جهـــة أخـــرى ،أعلـــن البنـــك المركـــزي الروســـي أنه

ســـيتوقف عن شـــراء الذهب اعتبارًا من اليـــوم  1أبريل

التســـليم الفوري للمعدن األصفر بنحو  % 1.4بما يوازي
 21.96دوالر إلى  1600.55دوالر لألوقية.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم (  )40365لسنة 2020

اعالن رقم (  )39801لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعــالن

شركة النيل لالعالن واالستشارات العقارية ش.ش.و لمكالها ماثيو جانداثارا

شركة امبوسبل سورس ذ.م.م

طوماس

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها
الســيد  /جاســم حســن يوســف عبد العال باعتباره المصفي القانوني شــركة
امبوســبل ســورس ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة والمسجلة
بموجب القيد 111488

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليهــا الســيد  MATHEW CHUNDATHRA THOMAS /باعتبــاره المصفــي
القانونــي شــركة النيل لالعالن واالستشــارات العقاريــة ش.ش.و لمكالها ماثيو
جانداثارا طوماس
المسجلة كشركة الشخص الواحد والمسجلة بموجب القيد 105227
طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من
الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها
مــن الســجل التجــاري ،وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد1-107340:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشان التوقف عن مزوالة النشاط

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

التاريخ 31/03/2020 :

إعالن رقم ( )37475لسنة 2020

النورس للوساطة المالية
)السيد ناصر عباس حسن خسرو(

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم ( )42992لسنة 2020

عمــال باحــكام المــادة  50مــن قانــون مصــرف

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

شركة لكس تكنك ذ.م.م

البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة رقم

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك شركة
أطلنطــا لتنميــة وإدارة األعمــال ش.ش.و لمالكهــا عزالديــن مرســي عبدالحميــد البــدري

المسجلة بموجب القيد رقم  1-107340طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليهــا الســيد  JYANTHI PATTIS /باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة لكس
تكنــك ذ.م.م  ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجــب القيد رقم
 98562طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشطبها
مــن الســجل التجاري ،وذلــك وفقا ألحكام قانــون الشــركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

 64لســنة  2006وتعديالتــه يعلــن النــورس

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5,000دينار بحريني ،بين كل من:
 .1عزالدين مرسي عبدالحميد البدري

 .2سارة سعيد محمد ياسين

للوســاطة المالية ( الســيد ناصر عباس حســن

 .3بليغ محمد عبده راشد

 .4الحسيني جابالله ابراهيم عقرب

وتغييــر اإلســم التجــاري مــن شــركة أطلنطــا لتنميــة وإدارة األعمــال ش.ش.و لمالكهــا

خسرو ) والمسجل تحت السجل التجاري رقم

عزالدين مرسي عبدالحميد البدري إلى سيسديف لتنمية وإدارة األعمال ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

(  ) 3-9012وهــو مرخــص له من قبل مصرف

38344464

البحرين المركزي لتقديم خدمات الداللة في
االوراق الماليــة ( ترخيص رقم خ.د.ا.م)004/
عــن عزمــه التوقف عن مزوالة النشــاط محل
الترخيــص المشــار اليــه اعاله اعتبــارا من 30
ابريل 2020
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
Capital & Muharraq Governorate

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
Capital & Muharraq Governorate

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺮق
اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

اﻟﻘﺪم

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ref No.

4,125,368

BD

18

BD

BC

 21292 2mاﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

L003784

120,000

BD

28.792

BD

RB

387.2 2m

اﻟﺤـــﺪ

L004933

3,960,614

BD

15

BD

BD

24530 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003785

146,127

BD

27

BD

RA

502.8 2m

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

L003798

626,895

BD

40

BD

BC

1456 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003786

901,056

BD

38

BD

B4

2202.9 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004843

548,533

BD

35

BD

BC

1456 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003787

587,176

BD

50

BD

BD

1091 2m

اﻟﺴﻴــﻒ

L003820

638,090

BD

40

BD

BC

1482 2m

اﻟﺤـــﺪ

L003788

347,031

BD

40

BD

00

 806 2mﺟﺰر أﻣﻮاج

L004845

103,1729

BD

90

BD

COM

1065 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003790

948,480

BD

40

BD

B4

2202.9 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004887

404,296

BD

60

BD

BD

626 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003791

372,972

BD

42

BD

BD

825 2m

اﻟﺴﻴــﻒ

L004859

361,025

BD

60

BD

BD

559 2m

اﻟﺴﻴـﻒ

L003792

748,636

BD

50

BD

B4

1391 2m

اﻟﻤﺎﺣـﻮز

L004862

179,544

BD

10

BD

PS, SP

 1668 2mاﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ

L003793

92,024

BD

26.600

BD

RA

 321.4 2mﺳﻤﺎﻫﻴﺞ

L004923

672,920

BD

27.5

BD

RB

2273.3 2m

اﻟﺠﻔﻴــﺮ

L003794

240,000

BD

40.246

BD

00

554 2m

اﻟﻤﺤﺮق

L004953

444,000

BD

55

BD

B3

750 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L003477

3,765,893

BD

140

BD

BB1

2,499 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000860

55,000

BD

44

BD

RHB

 115 2mﺑﻼد اﻟﻘﺪﻳﻢ

L002268

3,014,522.7

BD

140

BD

BB1

2,000.4 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000867

428,000

BD

95

BD

COM

419 2m

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

L002382

511,7313.2

BD

100

BD

BB1

4,754.1 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000862

359,894.3

BD

45

BD

BD

743 2m

اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ

L002383

1,480,609

BD

80

BD

BB

1,719.4 2m

اﻟﺴﻴﻒ

L000863

770,487

BD

60

BD

BD

1193 2m

اﻟﺠﻔﻴﺮ

L003398

251,877

BD

60

BD

BD

390 2m

اﻟﺤــﻮرة

L000888

Call.

36026333

39442411

36799711

Broker's license No. 3

رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺪ

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎرات

Property Manager's license No. 23

1,967,229

BD

20

BD

BC

 913.8 2mاﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

L003783

153,233

BD

28.500

BD

RA

499.5 2m

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

L003777
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17111504

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

+973

38344464

+973

17580939

+973

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

بـمساحة  650قدم مربعو بسعر  260الف دينار
غرف نوم عدد 7
مجلس
مطبخ داخلي وخارجي
صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول
بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات
تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار
إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

11

“كورونا” يحصد أرواح اآلالف رغم اتساع إجراءات العزل

األمم المتحدة تتوقع “تأثيرا

مدمرا” لكورونا في سوريا
نيويورك ـ وكاالت

حذر وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون

إيطاليا تنكس أعالمها ..والموت يضرب رقما قياسيا بإسبانيا

اإلنسانية بــأن الــحــاالت العشر المصابة وحالة
الوفاة الواحدة بفيروس كورونا المستجد في
ســوريــا ،ليست س ــوى “قــمــة جــبــل الــثــلــج” ،ومــن
المتوقع أن يكون هناك “تأثير مدمر” لذلك على

عواصم ـ أ ف ب

المجتمعات الضعيفة .وتحدث مارك لوكوك في

اتــســعــت رقــعــة إجــــــراءات الــعــزل

مجلس األمن الدولي قائال“ :جميع الجهود الرامية

الـــتـــام؛ ب ــه ــدف احـــتـــواء فــيــروس

إلى الكشف عن الحاالت المصابة بمرض كوفيد

كورونا المستجد الذي حصد أرواح

 19والتصدي له ستعرقل بسبب النظام الصحي

اآلالف حول العالم ،بينما يتواصل

الهش في سوريا” ،مشيرا إلى أن حوالي نصف

تفشيه بشكل متسارع في الواليات

مستشفيات الــدولــة ومــرافــق الــرعــايــة الصحية
كانت تعمل بكامل طاقتها في نهاية عام .2019

األربعاء  1أبريل  8 - 2020شعبان  - 1441العدد 4187

12

international@albiladpress.com

المتحدة .وأودى الفيروس بحياة
ّ
يقل عن  38466شخصا في
ما ال

الــعــالــم مــنــذ ظــهــوره فــي ديسمبر

في الصين ،وفــق حصيلة أعدتها

وكالة فرانس برس أمس الثالثاء

ّ
وتم
استنادا إلــى مصادر رسمية.
تشخيص إصابة  800ألف شخص
فــي  185بــلــدا ومنطقة مــنــذ بــدء

تفشي الوباء.

ومازالت إيطاليا تئن تحت وطأة
فيروس كورونا ،الذي حصد حياة

دقيقة صمت وتنكيس لألعالم ...إيطاليا تبكي ضحايا فيروس كورونا في نهاية شهر مأساوي

 11.591شخصا أكثر من نصفهم
فــي إقــلــيــم لــومــبــارديــا ال ــذي يضم

بــريــشــيــا ،مــعــلــنــة أمـ ــس الــثــاثــاء

تــنــكــيــس أع ــام ــه ــا؛ حــــــدادا على

انفجار يوقف صادارت الغاز اإليراني إلى تركيا
عواصم ـ وكاالت

الضحايا ،في حين سجلت إسبانيا
ً
قياسيا جــديــدا منذ انتشار
رقــمــا
الــوبــاء ،بوفاة  849في  24ساعة

أمـ ــس ،وذلـ ــك بــعــد تــراجــع ضئيل

اإلثنين ،وفق ما أعلنت السلطات.

قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي ،أمس الثالثاء ،إن صــادرات بالده

وأودى الــفــيــروس بــحــيــاة 8189

المجاور.

أكثر تضررا بالمرض من حيث عدد

من الغاز الطبيعي إلى تركيا توقفت بعد هجوم على خط أنابيب داخل البلد

شخصا فــي إســبــانــيــا ،ثــانــي دولــة

وقال مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية اإليرانية “هذا

الوفيات بعد إيطاليا.

الصباح ،هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من

وت ــس ــارع ارت ــف ــاع ع ــدد اإلصــابــات

من جانب آخر ،ذكرت وكالة انباء األناضول أن انفجارا مجهوال ضرب خط

مستوياته ( 9222إصــابــة فــي 24

حدود بازارجان اإليرانية مع تركيا مم أدى إلى توقف تدفق الغاز”.

اليومي من جديد ليبلغ أيضا أعلى

أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا بوالية أغري شرقي البالد في إندالع

ســاعــة والــعــدد اإلجــمــالــي 94417
ً
ّ
تباطؤا منذ
سجل
إصابة) ،بعد أن

تركيا بالغاز اإليــرانــي بالقرب من معبر “غــوربــوالك” التركي الــحــدودي في

وف ــي الــعــالــم ،دع ــي أكــثــر مــن 3,6

وأشارت إلى أن االنفجار أدى الشتعال حريق شوهدت من القرى المجاورة،

الــســكــان إل ــى الــبــقــاء فــي منازلهم

إجــراءات أمنية واسعة في المنطقة .وأوضح أن فرق اإلطفاء تمكنت من

برس أمس الثالثاء.

حريق وحدوث أضرار بالخط.

وأوضحت الوكالة ،أن انفجار وقع في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يزود
ساعات مبكرة من صباح الثالثاء.

منتصف األسبوع الماضي.

مــلــيــار شــخــص ،أي  % 46,5من

منوهة إلــى أن قــوات األمــن التركية سارعت إلــى مكان الحادث واتخذت

وفق إحصاء أعدته وكالة فرانس

إخماد الحريق الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا.

وإيطاليا هي الدولة األكثر تضررا

توتر جديد في سجون إيران ..تمرد ونار في األهواز

القوى األمنية ترد بإطالق النار وإلقاء القنابل المسيلة للدموع

م ــن ال ــم ــرض م ــع  ،11591بعدها

مــلــيــون دوالر .كــمــا وع ــد بــإرســال

اإلبالغ عن ثالث وفيات يُ ّ
رجح أن

ال ــق ــاري ــة م ــع  3305وفـــيـــات ،ثـ ّ
ـم

أوروبــيــة أخــرى متضررة جــدا من

وأعــلــنــت ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة عن

إسبانيا مــع  8189وف ــاة ،والصين

الواليات المتحدة مع  3170وفاة،
وف ــرن ــس ــا ال ــت ــي ســجــلــت ،3024

وإيران مع  2898وفاة.

بفيروس كورونا المستجد ما يرفع

تــســجــيــل  141وفـــــــاة إض ــاف ــي ــة

الــحــصــيــلــة اإلجــمــالــيــة إل ــى 2898
ً
حالة في الجمهورية اإليرانية التي
تع ّد من بين الــدول األكثر تضررا

بالعالم جراء الوباء.

وأعلنت وزارة الخارجية األلمانية
ّ
سلمت معدات
أن دوال أوروبــيــة

طبية إلى طهران في أول معاملة
عــبــر آل ــي ــة انــســتــكــس لــلــمــقــايــضــة

التجارية الــتــي تسمح بااللتفاف
عـ ــلـ ــى الــــعــــقــــوبــــات األمـــيـــركـــيـــة

المفروضة على طهران.

وأعــلــن الرئيس األمــيــركــي دونالد

ترامب عن إرسال تجهيزات طبية
فــائــضــة إل ــى إيــطــالــيــا بقيمة مئة

أفــادت مصادر إعالمية أمس الثالثاء

الــعــمــر  12عــامــا تــأكــدت مــن قبل

إصابتها بمرض كوفيد -19الناجم
عــن فــيــروس ك ــورون ــا المستجد،

وفق ما ذكر مسؤولون صحيون.
وفي فرنسا ّ
حذرت الهيئة الوطنية
ل ـ ــأدوي ـ ــة مـ ــن اآلثـــــــار الــجــانــبــيــة

الخطيرة المحتملة للعالجات التي

تـ ّ
ـم اخــتــبــارهــا لــمــرض كــوفــيــد،-19
ً
داعــيــة إلــى عــدم استخدامها “في

أي حال” للتطبيب الذاتي ،فيما ّ
تم

ونــقــل الــمــرضــى الــذيــن يتطلبون
عــنــايــة غــيــر مــرتــبــطــة بــفــيــروس

كورونا المستجد.

وفــي المكسيك أعلنت الحكومة

حــال الــطــوارئ الصحية حتى 30

أبريل لمكافحة تفشي وباء كورونا
المستج ّد ال ــذي أودى بحياة 28
شخصا في البالد.

فـــي إنــدونــيــســيــا أع ــل ــن الــرئــيــس

جوكو ويــدودو حالة الطوارئ في
البالد وسط ارتفاع عدد الوفيات
بفيروس كورونا المستجد في رابع
أكــبــر دول الــعــالــم مــن حــيــث عــدد
الــســكــان ،لكنه تــجــاهــل الــدعــوات

لفرض إجراءات عزل شامل.

عــلــى مــواقــع بمنطقة الــكــســارات غــرب

من تفشي فيروس كورونا في السجن.

العاصمة.

وأشــارت المعلومات إلى أن السجناء

وقـ ـ ــال أب ــوب ــك ــر أدوي ـ ــه ـ ــش ،ال ــم ــس ــؤول

ق ــام ــوا بــاالحــتــجــاج وال ــت ــم ــرد داخ ــل

األهوازية بتمرد السجناء بعد الرفض

في بلجيكا ،توفيت فتاة تبلغ من

تخفيف العبء عن المستشفيات

من نوع “بيرقدار” ،بعدما حاولت اإلغارة

السجناء السياسيين على خلفية القلق

للدموع.

األراضي اإليطالية.

إلــى مرفأ فــي نــيــويــورك؛ مــن أجل

الــثــاثــاء ،إســقــاط طــائــرة مسيرة أخــرى

الـــمـــركـــزي الــــــذي ي ــض ــم ال ــع ــدي ــد مــن

بدورها ،أفادت منظمة حقوق اإلنسان

الـ ــذي يــعــد بـ ــؤرة الــفــيــروس على

عــســكــريــة م ــج ــه ــزة ب ــأل ــف ســريــر

مسيرة (من دون طيار) ،جنوب طرابلس،

بـــحـــدوث ت ــوت ــر فـــي ســجــن األهـــــواز

بإطالق النار وإلــقــاء القنابل المسيلة

تعمل فوق طاقتها في شمال البالد

ووصـ ــلـ ــت ســفــيــنــة  -مــســتــشــفــى

حاولت اإلغارة علــى مواقع للجيش الوطني غرب العاصمة

أعــلــنــت مــصــادر عــســكــريــة لــيــبــيــة ،أمــس

و ،10فــي حــيــن ردت الــقــوى األمنية

األوروبــيــة فــقــرا ،منذ اإلثنين في

 164610حالة مثبتة حتى اآلن.

ليبيا ..إسقاط طائرتين تركيتين خالل  12ساعة

عــادت التوترات مجددا إلى السجون

وعمدوا إلى إحــراق األقسام  6و 7و9

وف ــي إيــطــالــيــا ي ــش ــارك ق ــراب ــة 30

جهود مساعدة المستشفيات التي

بعد ســاعــات مــن إســقــاط طــائــرة تركية

منحهم إجــازات طبية أو إصــدار عفو
بحقهم ،خــوفـ ًـا مــن تفشي الفيروس،

اإلنتاج المحلية.

وف ـ ــي إي ـ ـ ــران أع ــل ــن ــت الــســلــطــات

دبي ـ وكاالت

السجن؛ للمطالبة بإطالق سراحهم أو

جراء الفيروس ،مع تزايد قدرات

طبيبا من ألبانيا ،إحدى أكثر الدول

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

فــي إيـ ــران الســيــمــا فــي األه ـ ــواز ،فقد

أجهزة تنفس اصطناعي إلى دول

تكون مرتبطة بهذه العالجات.

استمرار التوتر في سجن شيبان في األهواز

اإلعــامــي لــقــوة االحــتــيــاط فــي الجيش

الــوطــنــي الليبي“ :تمكنت وحــداتــنــا من

الــمــتــكــرر مــن قــبــل مــســؤولــي الــقــضــاء

يــذكــر أن السلطات اإليــرانــيــة أطلقت

والــســجــن لــطــلــبــات الــعــفــو أو إط ــاق

ســراح  83ألــف سجين مؤقتا من بين

إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار

السراح المشروط.

أكثر من  280ألف سجين في مختلف

حــاولــت اإلغـ ــارة على مواقعنا بمنطقة

كما أشــارت إلى أن سيارات اإلسعاف

أنــحــاء إيـ ــران؛ بسبب تفشي الــوبــاء،

الكسارات بورشفانة” ،غرب طرابلس.

ش ــوه ــدت تــنــقــل جــرحــى م ــن السجن

لكنها استثنت اآلالف مــن المعتقلين

وأوضـ ــح أدويــهــش أن وحـ ــدات الــدفــاع

إلــــى الــمــســتــشــفــيــات ،بــيــنــمــا طــوقــت

والسجناء السياسيين خصوصا في

ال ــج ــوي تــمــكــنــت م ــن إس ــق ــاط الــطــائــرة

قوات األمن والحرس الثوري السجن

سجون األهــواز ،رغم مناشدات األمم

باستخدام مدفع م ط  ،14.5وذلك قبل

ومحیطه والطرق المؤدية إليه.

المتحدة والمنظمات الدولية.

أن تحقق األهداف التي أقلعت من أجل
تنفيذها.

حطام إحدى الطائرات التركية الست المسقطة

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن قبل

العسكرية ،وتم إسقاطها جنوب العاصمة

ســاعــات ،إســقــاط طــائــرة مسيرة تركية

طرابلس .وكان اللواء فوزي المنصوري،

عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع

قــائــد مــحــور عــيــن زارة الــتــابــع للجيش

الــجــوي ،لترتفع الحصيلة إلــى طائرتين

الليبي ،قد أكد ،أن قوات الجيش تمكنت

خالل  12ساعة.

سيرة
وق ــال الــجــيــش ،فــي بــيــان ،إن المُ ّ

الــتــركــيــة أقــلــعــت م ــن ق ــاع ــدة معيتيقة

خالل األيام القليلة الماضية من السيطرة
على عدة مناطق بالعاصمة طرابلس بعد
دحر الميليشيات اإلرهابية.

ماكرون :األيام اآلتية ال تشبه الماضية

وفاة عبدالحليم خدام في فرنسا

جو بايدن ال يؤيد رفع العقوبات عن إيران

باريس ـ أ ف ب

باريس ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

فــي خضم أزم ــة فــيــروس كــورونــا

مع ذلك إلى ضرورة “زيادة اإلنتاج

أعــلــن مــصــدر س ــوري فــي فرنسا ،وفــاة

البعث ،ومحافظ القنيطرة ،ومحافظ

أكــــــد ج ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،نـ ــائـ ــب ال ــرئ ــي ــس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وانتقد مــاكــرون “كــل مــن يسعون

الــســوري الــســابــق حــافــظ األسـ ــد ،فجر

ســوريــا شهر ديسمبر مــن عــام ،2005

مقابلة تلفزيونية مع قناة ان بي سي

فيه الــحــرب (عــلــى كــورونــا) بعد”،

وأضاف المصدر أن خدام توفي أمس

التي تعصف ببالده والعالم ،حذر
مـ ــن أن قــــــادم األيـــــــام لـ ــن يــشــبــه

ماضيها ،مشددا على ضرورة “بناء

سيادة وطنية وأوروبية”.

وقــــــــــــــال مــــــــــاكــــــــــرون ف ــي
تــصــريــحــات ح ــول أزمــة

الكمامات أثناء زيارته
أحــــد الــمــصــانــع غــربــي

البالد أمس الثالثاء ،إن

الــعــالــم قــد تغير ،ويوجد

ضــغــط كــبــيــر وغــيــر مسبوق

محليا لتقليص تبعيتنا”.

لــرفــع قضايا فــي وقــت لــم نكسب
ووصــف هــؤالء بأنهم أنــاس غير
مسؤولين.

واعتبر أن زمــن المسؤولية
آت و”أنــنــا نتعلم جميعا
بكل تــواضــع أال نحمل
الـ ــيـ ــوم وزر األمـ ـ ــس”،

معربا عن إيمانه بأن الوحدة

ضــروريــة الــيــوم؛ لكسب الحرب

فــي األسـ ــواق العالمية للكمامات

ضد كورونا.

وأضــاف أن هناك مخزونات ،لكن

الخطر الذي يمثله فيروس كورونا

قــرارات بما فيها االستيراد بشكل

ودعا قادتها إلى التضامن والتوحد

لمجابهة الوباء العالمي.

لــمــواجــهــة األزمــــة تــم اتــخــاذ عــدة

سريع ألكثر من مليار كمامة ،مشيرا

عــبــد الــحــلــيــم خـ ـ ــدام ،ن ــائ ــب الــرئــيــس

الثالثاء ،في العاصمة باريس.

الثالثاء في فرنسا عن عمر  88عاما.

كما أشار صالح عياش المقرب
من عائلة خدام ،أن األخير
تــوفــي الــســاعــة الخامسة

صباحا (الثالثة بتوقيت

غرينيتش) ،عقب إصابته

بــأزمــة قلبية .يــشــار إلــى أن

خدام كان عمل مدة  30سنة في

ولجأ إلى فرنسا .وفي أغسطس ،2008

أصــدرت المحكمة العسكرية الجنائية
األولى بدمشق 13 ،حكما غيابيا على
خـ ــدام بــالــســجــن لــمــدد مختلفة،
أشدها األشغال الشاقة المؤبدة
مـ ــدى الــحــيــاة وذل ـ ــك بتهم
مختلفة ،أبرزها “االفتراء
الــجــنــائــي عــلــى الــقــيــادة

ال ــس ــوري ــة ،واإلدالء بــشــهــادة

كــاذبــة أم ــام لجنة التحقيق الدولية

الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل

بــشــأن مقتل رئــيــس الـ ــوزراء اللبناني

بــشــار ال ــذي أصــبــح رئيسا عــام .2000

“ب ــال ــم ــؤام ــرة عــلــى اغــتــصــاب السلطة

وفي وقت سابق حذر ماكرون من

حــافــظ األس ـ ــد ،واب ــن ــه رئــيــس الــنــظــام

على أوروبــا والمشروع األوروبــي،

وتــولــى خــدام مناصب قيادية مؤثرة

في مواجهته.

حــمــاة .وانــشــق خ ــدام عــن الــنــظــام في

في سوريا ،حيث شغل نائب الرئيس،
ووزيــر الخارجية ،وعضو قيادة حزب

األســبــق رفــيــق الــحــريــري” ،كما اتهمته
وصالته غير المشروعة مع إسرائيل،
ودس الــدســائــس ل ــدى دولـ ــة أجنبية

لدفعها على العدوان على سوريا”.

األمــيــركــي الــســابــق بـ ــاراك أوب ــام ــا ،في

األميركية ،أنــه ،ال يؤيد رفع العقوبات

األميركية المفروضة على إيــران رغم
دعوات المقربين من أوباما لذلك.

وســأل المذيع بادين “لــو كنت أنت
ال ــرئ ــي ــس ،هـ ــل ك ــن ــت لــتــرفــع
ً
مؤقتا العقوبات عن إيران

بــســبــب وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا؟”،
لــيــرد عــلــيــه بــايــدن قــائــاً:

“ليس لدي معلومات كافية

حــول الــوضــع فــي إي ــران اآلن.
ً
متأكدا من وجــود أي دليل
ولست

حـ ــول ال ــوض ــع ف ــي إي ـ ـ ــران .وأك ـ ــد أن

المسؤولين اإليرانيين “مشكلة حقيقية
وهم يكذبون” .وختم قائالً“ :سأحتاج
إلــى مزيد من المعلومات إلصــدار هذا
الحكم” بشأن رفــع العقوبات .ويُ عتبر

جو بايدن من الديمقراطيين المعتدلين
وق ــد أ ّيـ ــد ال ــح ــروب األمــيــركــيــة في
أفــغــانــســتــان والـ ــعـ ــراق .ويــظــهــر
مــوقــفــه الــمــبــدئــي م ــن إيـ ــران
ً
ً
كبيرا عن الرئيس
اختالفا
األمــيــركــي الــســابــق ب ــاراك

أوب ــام ــا ،الـــذي ك ــان بــايــدن

ن ــائ ــب ــه ،والـ ـ ــذي أب ـ ــرم م ــع طــهــران

االتفاق النووي وأرسل إليها أمواال كانت

عــلــى ذلـ ــك” ،فــي إشـ ــارة إل ــى مصاعب

مــجــمّ ــدة فــي ط ــائ ــرات .ويــقــوم اللوبي
ً
حاليا بحملة ضغط إعالمية
اإليــرانــي

وأض ـ ــاف ب ــاي ــدن أن فــريــق الــســيــاســة

دونــالــد تــرامــب لــرفــع العقوبات بشكل

تؤكد طهران أنها تواجهها للوصول إلى
األدوية والمعدات الطبية.

الخارجية الخاص به وضع عدة تكهنات

كــبــرى عــلــى إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي

مؤقت عن إيران لمواجهة وباء كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قطر تعتلي صهوة الحقد والغيرة على البحرين
اســـتنادا إلـــى ما قامـــت به قطـــر “البلد الالأخالقـــي” بموضـــوع العالقين

عجزه وضعفه وعزلته.

يؤكد أن منهج وممارسات نظام الحمدين ال يمكن أن تتغير ،وسيواصل

االلتـــزام بكل معايير الســـامة واالحتـــراز الصحي المطلـــوب ،وكما قال

ومحاولتها المكشـــوفة اإلســـاءة إلى البحرين عبر استغالل هذه الورقة،
هذا النظام تدخالته في شـــؤون الغير والتزحلق على جليد المؤامرات،
واالســـتخفاف بـــكل القيـــم واألعـــراف ،وألن تجاربنـــا عديـــدة مـــع قطـــر
فـــكل شـــيء واضح والواقع يكشـــف لنا ما نالحظه وهـــو أن قطر تعتلي

صهـــوة الحقد والغيرة على البحرين منذ أمد بعيد ،وتزعجها المكنونات

الحقيقيـــة لقـــدرة الشـــعب البحرينـــي وإمكانياتـــه الخالقـــة وجوهـــره

الحقيقي لقيمه وفضائله ،فكل نجاح تحققه البحرين على كل األصعدة

االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية والثقافيـــة وغيرها ،يصيب قطر
بأضـــرار كثيـــرة علـــى الصعيد النفســـي ويثـــور إعالمها كالمجنـــون الذي

يركـــض في الشـــوارع ويرمـــي الناس بالحجـــارة ثم يجثو علـــى ركبتيه

“ويمجـــع شـــعره” ،فإعالمهـــم الرخيـــص المتطـــرف تصـــور أنه ســـيفوت

الفرصة إذا ما اســـتغل قضية العالقين ،فاشـــتدت وتيرة العداء للبحرين
وبـــدأ في مختلف أشـــكال الكـــذب واالعتداءات المتوقعـــة ،والتي تبين

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

التعريـــف الدقيق والملموس لخطة اإلجالء فـــي مثل هذه األوضاع هو
مستشار سيدي جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد
آل خليفـــة (إن البحرين رتبت خطة إجالء مواطنيها العالقين في إيران

بترتيـــب رحـــات خاصـــة مباشـــرة من مطار مشـــهد إلى مطـــار البحرين

للتواصل17111483 :

علـــى دفعات تلتزم بكل معايير الســـامة واالحتـــراز الصحي المطلوب،

وليـــس فـــي رحالت تجارية تعرض المســـافرين اآلخرين فـــي الطائرات

والمطارات لخطر الوباء) ،لكن النظام القطري بمواقفه وأفكاره العدائية
المقصـــودة نقل المســـافرين العالقين في رحـــات تجارية من إيران إلى
الدوحـــة ثـــم إلـــى مســـقط ومرة أخـــرى أعادهم إلـــى الدوحة ،بـــدون أي
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» »جميع المساعي العدائية التي تبذلها قطر وإعالمها ستفشل ،وهذا الفشل هو
الذي يرسم إطار تحركها واتجاهها ويدفع العالم العربي كله بقوة أكبر إلى
كرهها ومقتها.

رانيا الحاطي

استثمروا في وقت آخر
منذ بداية أزمة “كورونا” حتى يومنا هذا ،كانت راحة المواطن وأمنه وسالمته
الهم األكبر للقيادة الرشيدة للمملكة ،وتبعا لذلك صدرت التوجيهات من القيادة
بالتعـــاون مـــع المواطنين لتخفيف التبعـــات االقتصادية المتوقعـــة لهذه األزمة،
وفي خطوة غير مســـبوقة من قبل ،شـــهدنا تجاوب البنوك التجارية وشـــركات
التمويـــل األهلية من تأجيل وتجميد للقروض الشـــخصية للمواطنين ،ومواكبة
التكنولوجيا المالية لتسهيل التعامالت البنكية والمالية عن بعد.
لكـــن لألســـف هناك صـــورة أخرى مغايـــرة لهذه الصورة المشـــرفة ،فهنـــاك من ال
يـــزال يفكر بعقلية االســـتثمار واالســـتغالل في خضم األزمات ،فبعض شـــركات
االتصـــال مازالت تمطرنا بمكالمات “العروض الخاصـــة” و”الباقات المتميزة”! بل
إنها زادت في الفترة األخيرة استغالال للوضع الحالي النعزال الناس في بيوتهم
وانكبابهم على الهواتف لمتابعة األخبار العالمية ووســـائل التواصل االجتماعي.
وفـــي الحقيقـــة ال أرى أيـــة ميـــزة فـــي أن يتلقـــى مواطـــن اتصاالت عـــدة يوميا
إلقناعه بدفع مبالغ إضافية على فاتورته الشهرية التي لربما ال يزال يفكر كيف
ســـيقوم بســـدادها في وقت صعب مثل هذا ،في حين مازالـــت فواتير الهواتف
على تسعيرتها األساسية ،بال تأجيل أو تخفيض أو مراعاة .بيد أن المتوقع من
هـــذه الشـــركات أن تمتثل لمبادرة الدولة في األخـــذ بيد المواطن والوقوف معه
في هذه المحنة ،خصوصا بعد صدور توجيهات ســـمو ولي العهد بتكفل الدولة
برواتب المواطنين خالل الشهور القادمة.
لـــم تقتصر محاوالت االســـتثمار االســـتغاللي عند عتبات فواتيـــر االتصاالت بل
امتـــدت إلى رفوف األغذية والخضروات والفواكه ،لنشـــهد ارتفاعا غير منطقي
في أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه ومحاوالت لالحتكار ،في محاولة
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الـــروح إلـــى الوطن ،فمن دونك يا خليفة العز ال شـــعور باألمن واألمان لدى المواطن،
ً
ً
غانما لوطنك وشـــعبك ،والتوجيهات السامية التي تصب
ســـالما
فمنذ عودة ســـموك
فـــي خدمة ورعاية ودعم المواطنين ال تتوقف ،وهذا هو عهدنا بك وحرصك الدائم

وعنايتك المســـتمرة النابعة من إحساســـك بمشاكل ومعاناة شعبك في كل الظروف،
فمـــن توجيهاتـــك بحصـــر الطلبـــة الدارســـين بالخـــارج والعالقيـــن تمهيـــ ًدا إلجالئهـــم
وضمـــان عودتهـــم لبالدهـــم ...إلـــى توجيهاتـــك بتكثيف حمـــات التفتيـــش والرقابة

لضبط األســـعار ومكافحة الممارســـات االحتكارية والتصدي بكل حزم لمن يتالعب

باســـتغالل اإلجراءات الوقائية االحترازية ،لضمـــان جعل البحرين آمنة مطمئنة في

الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم اليوم في ظل الحرب على وباء كورونا.
ً
ً
وأبـــدا ،األب
دائما
إن عهدنـــا بـــك يا ســـمو األميـــر األب ...هو عهـــد كما كان وســـيظل
الراعي والقائد الحازم ،فأنت في المواقف الصعبة واالســـتثنائية من يهمه المواطن
ً
أوالً
وأخيرا ،فالمواطن بالنســـبة لك أســـاس عمل الحكومة وما الحكومات في العالم
ودورها ســـوى المواطن ،وهو حجر األســـاس في قيام الحكومات بخدمة الشـــعوب
وهذا ما تجســـده يا بوعلي في نهجك الذي وضعته منذ تأسســـت نهضة هذا الوطن
وحتـــى اليـــوم ،فقـــد وضعت القواعـــد للدولـــة العصريـــة الحديثة وكان أساســـها هو

الشـــعب ،فأية حكومة في العالم ال ترتبط بشـــعبها ال تعبر عنه ،وحكومتك بقيادتك

وإن كانت كتف أخيه.
هـــذه المحاوالت باءت بالفشـــل بعد صدور توجيهات حاســـمة من ســـمو رئيس
الـــوزراء الموقـــر بتكثيـــف حمـــات التفتيـــش ومراقبـــة األســـعار ومالحقـــة كل
محـــاوالت االحتـــكار والتالعب واســـتغالل المواطـــن ،بل وإطالة عمـــر المخازن
االستراتيجية لضمان وفرة المواد الغذائية والسلع في السوق.

عهدناك وكنت عند العهد بك
عاد سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه إلى الوطن وعادت

من بعض الموردين للعب لعبة “التاجر الشاطر” الذي يعرف من أين تؤكل الكتف

» »هذه المبادرات والتوجيهات الكريمة من حكومتنا ليست محاوالت لرفع

العتب ،بل نهج قويم أسست عليه هذه المملكة لضمان حق المواطنين

وتوجيهاتك وما رسمته لها منذ تأسست هي األساس الذي تقوم عليه اليوم ،سواء

وديمومة االستقرار فيها من ناحية ،ومن ناحية أخرى رسالة واضحة للتجار

للـــه ،فقـــد أدت هـــذه الحكومـــة دورهـــا من خـــال قيادتـــك الحكيمة لهـــا ومن خالل

وقت ًا لالستثمار واستغالل حاجة المواطنين وهلعهم والطبطبة عليهم

كنت ســـموك بالوطن أو خارجه لظروف صحية طارئة خطاك الشر وتعديته والحمد

وأصحاب المؤسسات والمصالح التجارية مفادها أن هذا الوقت ليس

متابعتـــك الدائمة حتـــى وأنت بظروفـــك الصحية بالخارج كنت الراعي والمســـؤول

بمبادرات خجولة ،بل هو وقت للتكاتف وتسطير مواقف يشاد بها ودعوة

والمتابع الدائم لشؤون البلد من صغيرها لكبيرها.

ألن تكون يدهم بيد الحكومة لتتخطى البالد هذه المرحلة الحرجة بسالم.

إن حضورك الدائم بيننا ســـواء كنت بالبحرين أو خارجها لم تغب عنا وهو الحضور
الذي يشكل صمام أمان حتى وإن كنت بعيد المسافات إال أن الشعور بوجودك معنا
هو الذي يعزينا وهو الشعور المالزم لشعب البحرين بكل طوائفه وفئاته دون تمييز،
وهـــو مـــا جعل من ســـموك حفظك هللا من كل شـــر ،القلـــب األبوي الكبيـــر الذي يلجأ
إليه الجميع بكل المواقف والظروف وما تأكيد سموك في توجيهاتك بشأن األسعار
واالحتكار تجاه كل من يتالعب بقوت المواطنين إال صورة ناصعة لحمايتك شعبك
من االستغالل وهذا ما يحتاجه المواطن بالظروف االستثنائية التي نمر بها.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

خليفة بن ســـلمان صوت الشـــعب حينما يكون الشعب بحاجة لصوت ،ومالذ الشعب
حيـــن يحتاج الشـــعب لمن يلوذ إليه ...عهدناك وكنت عنـــد العهد بك ...لقد انتظرناك
يا روح هذه األمة وها أنت وفي لشعبك بالحماية والرعاية حفظك هللا من كل شر.

منظمة األمم المختلفة

» »تنويرة :الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي.

أمر غريب أن تســـمى منظمة األمم المتحدة بهذا االســـم وبين أعضائها
كل هـــذه الخالفـــات العميقـــة ،ومـــن العجيـــب أيضـــا أن يســـمى مجلس
األمن بهذا االسم في عالم لم يتحقق األمن في أي جزء منه .هل يعقل
أن يختلـــف مجلـــس األمن ويفشـــل فـــي االتفاق على مســـودة أو إعالن
خطـــر فيـــروس كورونا الذي جعل العالم كله في مواجهة عدو واحد هو

د .زهرة حرم

فوبيا الكورونا!
ً
أعراضا
ال يكاد يخلو بيت – هذه األيام – من شخص يشك في حالته الصحية ،وأن
يستثن بالده؛
خصوصا أن هذا الوباء لم
ً
مشابهة ألعراض الكورونا ،قد بدأت تنتابه،
ِ
فقـــد وصـــل إليـــه ،كمـــا اجتاح غيـــره ،لذلك تجـــده في حالة (وسوســـة)؛ يقـــرأ ويتابع
ً
عرضا أو
أعـــراض المرض بالملليمتر ،ثم يســـتيقظ اليـــوم التالي في فزع؛ ألنه تلمّ س
أكثر ،قري ًبا منه ،فهل سمعتم بفوبيا األمراض؟!
يعيـــش بيننـــا – في الحـــاالت الطبيعية وقبـــل كورونا – العديد من األشـــخاص؛ ممن

يعيشـــون الشـــعور العميق بوجود مرض ما ،خطير ،وغير معروف ،لديهم! لذا تراهم
يتقلقلـــون بيـــن أمريـــن ،األول :الزيـــارات المســـتمرة لألطبـــاء ،للتأكد من ســـامتهم،

وينتهي أمرهم بفشل هؤالء األطباء في تشخيص مرضهم ،والثاني :االبتعاد الكلي
عن األطباء؛ لكيال يؤكدوا لهم مرضهم الخطير ،الذي يتوهمون أنهم مصابون به!

تخيلـــوا أن مـــن بيننـــا – مـــن دون الكورونـــا – من يعانـــون فوبيا اإلصابـــة باألمراض!
فكيـــف وهـــو موجـــود – أصـــا ُ -تلعلـــع بـــه أجهـــزة اإلعـــام كل دقيقـــة من الســـاعة

يخطئهم زما ًنا وال مكا ًنا.
األمي
الواقع أن الكورونا يســـيطر على الجميع؛ على كل العقليات والنفســـيات ،على
ّ
والعالم! أصبح – شـــئنا أم أبينا  -هاجســـنا اليومي ،والخبر المَ عيش ،فكيف ال تتشربه
حواســـنا ،وتمتصه كما يمتص اإلســـنفنج الماء؟! كيف نســـتطيع أن نفلت من عقاله،
خليي البال منه ،هذا صعب ،ويكاد يكون مســـتحيال في هذه المرحلة ،كيف
ونكون
ّ
ّ
لنـــا ونحـــن أصبحنا ممثليـــن (أبطاال أو كومبارس) على مســـرحه المرعـــب؛ أل نصاب
بلوثتهّ ،
َ
قشعريرة الخوف من اقترابه المفزع.
وأل تطول أرواحنا

حاولت – شخصيا – أن أجد موضوعا بعيدا عن الكورونا؛ فما استطعت،
ُ
» »

فالحديث عن غيره فرط غياب عن الواقع ،ودخول في عالم الحلم! لقد تمكّن
منا جميعا – دون استثناء – حتى انه لم يعد فوبيا الفرد ،بل فوبيا الشعوب

والدول؛ ليس فوبيا اإلصابة المرضية في حد ذاتها ،بل فوبيا أو خوف االقتراب؛
مجرد االقتراب ،وهذه بعض شعوب من العالم ،هربت من منازلها خوفا منه،

الواحـــدة؟! ال نســـتغرب أن يُ صـــاب (البعض الكثير منـــا) بفوبيا كورونـــا! وأن يتحول

وكأنها في حالة حرب .كل أمانينا وأحالمنا أصبحت :أن نرجع كما كنا ،قبل

إال مسألة وقت – حسب برمجتهم العصبية – حتى يجتاحهم ،كصاروخ (موّ قت) لم

حياتنا التي ظنناها عادية بسيطة ،كانت قطعة من جنة.

العـــزل خلـــف جدران منازلهم ،إلى إنذار وشـــيك أو قريب بوصـــول المرض ،وما هي

الكورونا ،وأن نستيقظ من كابوسه ،فقد أثبتت لنا الفوبيا التي نعيشها اآلن أن

المرض؟
هـــذا مـــا حـــدث قبل أيـــام قليلة حيـــث حدثـــت خالفات علـــى صياغات
ومفـــردات معينـــة اســـتخدمت فـــي نـــص المســـودة التـــي أعـــدت حول
خطـــورة هـــذا المرض وضـــرورة أن يتعـــاون العالم فـــي مواجهته ودعم
الدولة الفقيرة التي ال تمتلك المال واألنظمة الصحية القوية لمواجهته.
تعودنا على أن تختلف الدول وتتصادم داخل مجلس األمن وتستخدم
الفيتـــو حـــول الحروب والصراعـــات التي تجـــري بينها ،لكن هـــذه المرة
الصـــراع الجـــاري بين عدو خفي وبين العالم كلـــه ،غنيه وفقيره ،عدو ال
يعترف بالحدود وال يهمه غني أو فقير ،لكن مع األســـف لم يتحد العالم
حتى في هذه الظروف.
آه أيهـــا العالم الغريب! لـــو كانت الدول قد اســـتخدمت فوائضها المالية
في بناء مستشفيات وصناعة أجهزة التنفس الصناعي بدال من صناعة
اإلرهـــاب وصناعـــة الســـاح لكان العالم أحســـن حاال ولما كان للبشـــر أن
يناموا في طرقات المستشفيات في إيطاليا!
» »إلى متى ستمضي البشرية في طريق الصراع والتناحر؟ وإلى متى سيستمر
الفساد في البر والبحر؟ هل هذه التجربة المريرة التي يمر بها العالم في

مواجهة عدو ال تراه العين ستجعل عالم ما بعد كورونا مختلفا عن عالم ما

قبل كورونا؟ حتى اآلن ال يبدو في األفق أن هذا سيحدث ،واسألوا أعضاء
مجلس “األمن” ...على ماذا اختلفتم؟.

عنان :تأجيل الكأس لمصلحة الجميع
دعــا إلــى التعاقــد مــع محتــرف جديــد لطائــرة األهلــي
حسن علي

أكد نجم منتخبنا الوطني والنادي األهلي للكرة الطائرة ناصر عنان تأييده
لتأجيــل منافســات كأس ســمو ولــي العهد وباقــي المســابقات حفاظا على
سالمة الرياضيين كإجراء إحترازي من فايروس كورونا (كوفيد .)-19
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العزل المنزلي ال يوقف الحياة!
ربما تكون فترة العزل المنزلي صعبة على الكثير من الناس ،إذ لم يعتادوا
الجلوس في المنزل لفترات طويلة ،لكنني في واقع الحال ال أشــعر بتغيير
كبير فيما يحدث!

وكان اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة

لقـــب “أغلى الكـــؤوس” ،خصوصا

أصـــدر قـــرارً ا بتأجيـــل مســـابقات

وأنه لم يتبقـــى إال مباريات قليلة

الدرجة األولى والثانية إلى شـــهر

على ختام المسابقة.

أغســـطس المقبـــل علـــى أن يتـــم

ويواجـــه األهلـــي فريـــق النجمـــة

إخطـــار األنديـــة بالموعـــد الجديد

ويلتقـــي المحرق مع داركليب في

بشهر يوليو.

منافسات الدور نصف النهائي من

وأضاف عنان لـ البالد ســـبورت أن

كأس ولـــي العهد .وتمنى عنان أن

قرار التأجيـــل يصب في مصلحة

تحافـــظ إدارة النـــادي علـــى نفس

الجميـــع وهو يتوافـــق مع الجهود

العناصر مـــن الالعبيـــن الحاليين،

الوطنيـــة المبذولة من قبل الدولة

بهدف االستقرار الفني والمنافسة

قـــدم كل مـــا يملـــك من مســـتوى،

فـــي مكافحـــة هـــذا المـــرض ،كمـــا

على األلقاب في الموسم المقبل.

ولكنني أرى استبداله بالتعاقد مع

أوضـــح بأنـــه يعـــارض قـــرار إلغاء

وردا علـــى ســـؤال البالد ســـبورت

العب يفوقه من حيث المســـتوى

مســـابقة الـــكأس ويتفق مـــع قرار

حـــول رأيـــه بشـــأن المحتـــرف

في مركز  4ليخدم الفريق بصورة

التأجيل الســـتمرار المنافسة على

الكنـــدي ريمونـــد قـــال عنـــان “لقد

إمكاناتـــه وإنمـــا طمعا فـــي العب

ناصر عنان

أكبـــر وذلـــك ليـــس انتقاصـــا مـــن

بمســـتوى أعلـــى منـــه .”..وأشـــار

عنـــان بأن التوقـــف الحالي له آثار

ســـلبية على فريقه وجميع الفرق
األخـــرى ،ولكنـــه يســـعى للتـــدرب

في المنزل للمحافظة على لياقته

ومستواه.

المسلم :انتخابات االتحادات في موعدها

ربما ال أشعر بالتغيير؛ ألنني بالفعل شخص “بيتوتي” وخروجي من المنزل

رغــــــم تـــأجـــيـــل أولــــمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو إلــــــى 2021

إذن ،مــاذا كنــت أفعــل ومــاذا صــرت أفعــل فــي المنــزل؟ هــذا هــو الشــيء

يعتبر المقياس الحقيقي لإلنجازات على مستوى

يقتصر على الذهاب للعمل وما يتعلق بشؤونه في معظم األحيان ،أما تلك
المشاوير األخرى المتعلقة بالحياة االعتيادية ،فلست من روادها منذ مدة.

سبورت

اإليجابي الذي أشعر به خالل فترة العزل المنزلي ،وهو البقاء لفترة أطول

أكد مدير عام المجلس األولمبي اآلســـيوي وأمين

ولعــل الوضــع االســتثنائي الذي نعيشــه فــي الفتــرة الحالية ،وفر لنــا الكثير

عـــدم تأجيـــل انتخابـــات االتحـــادات الرياضيـــة

أصبحنــا نســتغل هــذا الوقــت لالطــاع والقــراءة والعمــل ،باإلضافــة إلــى

صيف  2020إلى صيف .2021

وال أعلم إن كان هذا أمرً ا جيدً ا بالنسبة لبقية الناس ،لكنني أرى أن الحياة

االتحـــادات ينـــص علـــى أن االنتخابـــات تقـــام

بحيث تستمر دورة العمل واإلنتاج وفي ذات الوقت تزدهر الحياة المنزلية.

األولمبيـــاد جعل البعض يعتقد بأن ذلك ســـيؤجل

أن الجميــع يعيــش هذه الحال ومتفهم لحساســية المرحلــة ،وهذا ما جعلنا

ســـتقام االنتخابـــات فـــي موعدهـــا خـــال شـــهري

حياتنا!

وتابـــع :جرت العادة علـــى إقامة االنتخابات عقب

في المنزل مع العائلة ،والعمل بشكل اعتيادي وأكبر ولكن عن بعد.

العالـــم .وعلـــى الصعيد ذاتـــه ،نفى رئيـــس اللجنة
األولمبيـــة اللبنانيـــة جـــان همـــام فـــي تصريحـــات

ســـر اللجنـــة األولمبيـــة الكويتية حســـين المســـلم

مــن الوقــت ،كنــا نقضيه في زحمة الشــوارع في كل األوقــات ،أما اآلن فقد

األهليـــة بعـــد تأجيـــل دورة األلعـــاب األولمبية من

الجلوس مع العائلة.

وأضـــاف المســـلم أن النظـــام األساســـي فـــي

يمكــن أن تكــون جميلــة في المنزل ،مع البقاء متصلين مع العالم الخارجي،

بعـــد الـــدورة االولمبيـــة مباشـــرة ،بيـــد أن تأجيـــل

صحيــح أننــا نفتقد زمالءنا وأصدقاءنا لعدم التقائنــا بهم ،لكن األمر الجيد

االنتخابـــات أيضـــا ،وهذا غيـــر صحيـــح ،وبالتالي

نســتذكر األوقــات التــي كنــا نقضيها بحرية في الســابق ونحــن نتهكم على

أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

صحافيـــة أيضا في شـــكل قاطـــع احتمال حصول
تأخير فـــي انتخابات اللجـــان اإلدارية لالتحادات
الرياضية والمكتب التنفيذي للجنة األولمبية.
وقال همـــام :األمر غير مرتبـــط بإقامة األلعاب أو
عـــدم إقامتهـــا ،فالجمعيات العموميـــة لالتحادات
الرياضيـــة انتخبـــت لجانهـــا االداريـــة لفتـــرة أربع
ســـنوات تمتد مـــن العـــام  2016إلى العـــام ،2020

حسين المسلم

وبدورهـــا اللجنـــة االولمبيـــة انتخبـــت فـــي ينايـــر

األولمبيـــاد ،وهـــو مـــا يعتبـــر بمثابـــة تقييـــم لعمل

االتحادات من خالل نتائجها في الدورة االولمبية
منـــذ بداية االعداد لهـــا ،خصوصـــا وأن األولمبياد

 2017وتنتهـــي واليتها في ينايـــر  ،2021وبالتالي
إجراء االنتخابات أمر ملزم ومنفصل عن األلعاب
األولمبية الصيفية.

نتائـــج غيـــر متوقعـــة للمنـــامـــة

فـــي أول  11جولـــة بقيـــادة التونســـي المكشـــر فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز
أحمد مهدي

لم يتوقع أشـــد المتشـــائمين للفريق األول
لكـــرة القـــدم بنـــادي المنامـــة ،أن يحتـــل

“التـــاج” المنامـــي المركـــز الســـادس بعـــد

مرور  11جولـــة على دوري ناصر بن حمد

الممتاز ،خصوصا وأن الفريق يعد وصيف
المســـابقة في الموســـم الرياضي الماضي
 .2019 - 2018المنامـــة وبعـــد مـــرور 11

جولة ،حصد  15نقطة فقط بالتشـــارك مع

نادي النجمة ،إذ حقق المناميون الفوز في
 3مناســـبات فقط ،فيما يعد الفريق األكثر
ً
تحقيقا لنتيجة التعادل بواقع  6تعادالت،
فيما خسر الفريق في مباراتين فقط.

وتعاقـــدت اإلدارة المناميـــة فـــي الموســـم
الرياضـــي الجديـــد مـــع المدرب التونســـي

محمـــد المكشـــر ،إذ اســـتلم المهمـــة الفنية
ً
خلفـــا للمـــدرب الوطنـــي محمد الشـــمالن،

الذي قاد الفريق الموسم الماضي ،وانتقل
خالل هذا الموسم إلى نادي الحد.

بدايـــة المنامييـــن مـــع المكشـــر لـــم تكـــن

إيجابيـــة ،إذ خســـر الفريـــق كأس الســـوبر
أمـــام صاحـــب الثنائيـــة فـــي الموســـم

الماضـــي نـــادي الرفـــاع ،قبـــل أن يدشـــن

المنامة مشـــواره في الدوري ،الذي جاءت
حصيلتـــه بعد مرور  11جولة لتســـجل 15

نقطة فقط من أصل  33ممكنة.

وبالتأكيـــد ،فإن ما تحقـــق من نتائج حتى

اآلن لم يرض الجماهير المنامية العاشـــقة
لفريقهـــا ،التي تتطلع لتحقيـــق نتائج أكثر

تقدمً ـــا ،خصوصـــا أن الفريـــق فقـــد فرصة

الوصول إلى المباراة النهائية لكأس جاللة
الملك (أغلى الكؤوس) بعد خســـارته ذهابًا
وإيابًا أمام المحرق.

وبخالف المنافسات المحلية ،فإن المنامة
على المســـتوى الخارجي بدأ بشـــكل جيد،

وحقق انطالقة إيجابية في كأس االتحاد
اآلســـيوي عبر حصـــد  4نقاط مـــن لقاءين
(تعـــادل مـــع الجيـــش الســـوري وفـــاز على
العهـــد اللبنانـــي) ،قبـــل أن يطـــال التوقـــف

المنافسات؛ بسبب فيروس كورونا.

وبطبيعـــة الحال ،فإن المنامـــة في جعبته
خصوصـــا مـــع امتالكـــه
ً
الكثيـــر ليقدمـــه،

العديد من مفاتيح اللعب التي تعد عناصر
بـــارزة علـــى المســـتوى المحلـــي ،منهـــا من

ســـاهم في اإلنجازات الالفتة والتاريخية
لمنتخبنا الوطني األول في العام الماضي،

مثل :عيســـى موسى ،محمد عادل وأحمد
نبيـــل ،الذيـــن كانـــوا مـــن األعمـــدة التي ال

غنـــى للمدرب البرتغالي هيليو ســـوزا عنها
في قائمته.

وعلـــى األقل لعـــادل ونبيل اللذين شـــاركا
فـــي بطولتـــي غـــرب آســـيا وكأس الخليج
العربـــي (خليجـــي  ،)24بعكـــس عيســـى

موســـى الـــذي كان موجـــو ًدا فـــي بطولـــة
غـــرب آســـيا فقـــط وكان صاحـــب هـــدف

التتويج باللقب .وإضافة إلى من ســـبقوا،
فإن أحمد موســـى وعيســـى جهاد ومهدي
عبداللطيـــف والحـــارس رضـــا بهـــرام هـــي

فرحة منامية خالل إحدى المباريات

محمد المكشر

الفريق يمتلك
األفضل ولديه
عناصر محلية
ومحترفة البارزة
أســـماء وجدت بصفة كبيرة على مستوى

التشكيل األساسي للمدرب المكشر.

أما في جانب المحترفيـــن ،فإن البرازيلي
مارســـيو كان عالمـــة بـــارزة فـــي صفـــوف

الفريـــق ،واســـتطاع أن يقـــدم أوراق

اعتمـــاده بشـــكل مبكـــر كواحد مـــن أفضل

المحترفين؛ بفضل أدائه المميز وحاســـته
حاليـــا في
التهديفيـــة العاليـــة ،إذ موجـــود
ً
الئحة الهدافين برصيد  4أهداف ،وبفارق
هدفيـــن فقط عـــن ثالثي الصـــدارة الذين

يملكون  6أهداف.

وعلـــى صعيد األرقام ،فإن المنامة ســـجل

أحمد موسى وأحمد نبيل من العناصرة البارزة لدى المنامة

فريق المنامة

ً
هدفـــا فـــي  11جولـــة واســـتقبل مثلها
13
ً
أيضـــا .ورغم كل المعطيـــات التي أفرزتها

الجوالت الماضية ،إال أن المنامة قادر على
تحقيـــق المزيد مـــن التقدم على مســـتوى
خصوصـــا
ً
ترتيـــب منافســـات الـــدوري،
أنـــه يملـــك العوامل المســـاهمة علـــى ذلك،

إضافـــة إلـــى وجـــود مـــدرب مميـــز ،عالوة

علـــى تمتع الفريق بالمـــؤازرة الجماهيرية،
التي شـــهدت هذا الموســـم ظهـــورًا جدي ًدا

لــــ “األلتراس” فـــي خطوة هـــي األولى من
نوعهـــا فـــي المدرجـــات البحرينيـــة علـــى

مستوى كرة القدم.

من مباريات المنامة في دوري ناصر بن حمد الممتاز

جماهير األلتراس المنامية

مارسيو أحد أبرز المحترفين

نــادي النجمــــة ..ال تجـــديــــد وال جـــديـــد ُيذكــــر
نادي النجمة  -المركز االعالمي

بين المركز االعالمي لنادي النجمة

ال ــري ــاض ــي أن األوضـــــــاع الــراهــنــة

تحتم على مجلس اإلدارة التريث

فيما يتعلق بتجديد بعض العقود
لألجهزة الفنية والالعبين حيث قرر
مجلس اإلدارة تجميد النظر في

أي تجديد لعقود الموسم الجاري

وأي التعاقدات الجديدة التي كانت
ضمن الخطط الموضوعة للموسم

المقبل لحين اتضاح الصورة العامة

حــيــث يــؤكــد الــمــركــز اإلع ــام ــي أن

ويجدر الذكر أن المكتب التنفيذي

ويُ ذكر أن أغلب األندية في العالم

المسابقات في جميع األلعاب حيث
إن المصلحة الــعــامــة لــلــنــادي ُتجبر

أمــر خــارج عــن إرادة الجميع وهي
مسألة ال تتطلب من مجلس اإلدارة

سابق مع األجهزة الفنية واإلداريــة

الــظــروف الــقــاهــرة والــراهــنــة جــراء

السطر واالنتظار لحين زوال الغمة

عليها أمــور مستقبلية تبعثر خطط

لــــأوضــــاع فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــســيــيــر

الــمــجــلــس عــلــى وضـ ــع نــقــطــة على

وانجالء الوباء ووضع النقاط على
الحروف من الجهات المسئولة فيما

يتعلق بالمسابقات لــانــطــاق من
جديد.

مــا يمر بــه العالم ومملكة البحرين

التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب
العمل الموضوعة من قبل المجلس
بما يتماشى والــمــوازنــة المرصودة

والعمل على مــوازنــة جميع األمــور
في النادي.

لنادي النجمة قد اجتمع في وقت
لــألــعــاب بــالــنــادي إلعـ ــداد الــتــقــاريــر

الــازمــة لمعرفة أوضـ ــاع ومــواقــف
الـ ــفـ ــرق فـ ــي ال ــم ــس ــاب ــق ــات لـــزيـــادة

التنسيق لــمــا تبقى مــن مسابقات

الــمــوســم الــحــالــي ووضــــع الــتــصــور

الشامل للموسم المقبل وفق رؤية

وخطط مجلس اإلدارة.

تتبع نفس النظام خصوصا في ظل

انتشار فــايــروس كــورونــا المستجد
(ك ــوف ــي ــد –  )19سـ ـ ــواء بــتــقــلــيــص

النفقات والمصروفات أو حتى ما

يتعلق بأمور الحديث عن أي تجديد
للعقود الموشكة على االنــتــهــاء أو

التعاقدات الجديدة يعتبر أمر سابق
ألوانه.
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خســـــارة صعبـــة لبــــاربــــار و“اللقـــــب” أصعــــب
“^ ســــبــــورت” يــســتــعــرض الـــجـــولـــة األولـــــــى لـــســـداســـي الـــيـــد ()4-6
علي مجيد
توقف األنشطة الرياضية المحلية بسبب اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا ،يتيح لـ “البالد سبورت” تسليط الضوء على مستويات
ونتائج الجولة األولى من سداسي دوري الدرجة األولى لكرة اليد.
ً
مفتوحا على مصراعيه للفرق الفائزة ولألخرى التي تكبدت الخســارة ،كل على حدة ،وســتكون الحلقة الرابعة اليوم من
الحديث ســيكون
نصيب “حامل اللقب” باربار الذي خسر أمام النجمة بنتيجة (/25.)22

خسارة صعبة

عــانــى كــثــي ـرًا ف ــي إي ــج ــاد نــفــســه بــهــذا

الــخــســارة بشكل عــام أمــر طبيعي في

وجماعية بشكل كبير وكأن المجموعة
ً
مسبقا ،إذ
نفسها لــم تلعب مــع بعضها

والــســقــوط فيها ،ومــا حصل لـــ “حامل

صعوبة في تأدية واجبها.

عــالــم الــريــاضــة ،ولــكــن هــنــاك تــدرجــات

ال ــج ــان ــب ،ووق ـ ــع ف ــي أخ ــط ــاء فــرديــة

متفاوتة في كيفة الخسارة وتكبدها

غــاب عنها االنسجام والتفاهم والقت

الــلــقــب” تــعــتــبــر خ ــس ــارة مــوجــعــة على

م ــدرب الفريق سيدعلي فــاحــي عمد

دون شــــك ،ال ــخ ــس ــارة ال غــبــار
ً
عطفا
عليها كــانــت مستحقة

ماجد حيدر وقاسم قمبر على حساب

جعفر عبدالقادر ومحمود الذي لم يكن

قدمه الفريق في  60دقيقة

من تحقيق عــودة بالنتيجة والخروج

انتهجها مدربه والتي أثرت

جعفر هو المنقذ في تسجيل األهداف

الميدان .خسارة من شأنها

وفي مقدمتهم محمد المقابي الغائب

في الحفاظ على لقبه الذي

العائد مــن اإلصــابــة أمــام بقاء محمود

الصعيد الفني.

إلشراك العبيه الشبان علي عباس وسيد

على األداء المتواضع الــذي

فــي مــســتــواه الــمــعــهــود ،وتمكن حينها

واألوراق ال ــف ــن ــي ــة ال ــت ــي

بالتعادل ،ولكن مع الشوط الثاني كان

سلبيا على العطاء بأرضية
ً

وســط غياب تــام لباقي أف ــراد الفريق

أن تصعب وضعية الفريق

عــن مــســتــواه ومــشــاركــة محمد حبيب

ح ــاف ــظ عــلــيــه لموسمين

عبدالقادر خارج الملعب ،لتحدث نقطة

متتاليين.

كيف خسر؟

الــتــحــول بــعــدمــا ك ــان الــفــريــق متخلف
ً
فارقا من األهداف
بفارق هدف ،أصبح

في النصف األخير للمباراة والتي كانت

ً
حقيقة ،مركز الحراسة

سب ًبا في الخروج خاسرًا رغم مساعي

األحـــــوال وبــصــورة

أم ــا الــجــانــب الــدفــاعــي فــلــم يــكــن أكثر

فـــي بـ ــاربـ ــار متقلب
كبيرة ،تــارة يكون

العبيه!

حالتي الحراسة والهجوم،
تحسنًا من
ّ
فهناك تباعد تــام بين أفــراد الخطوط،
وقــــد تـــم اســتــغــالــهــا بــشــكــل متقطع

سـ ــواء اخ ــت ــراق الــعــمــق أو األط ـ ــراف،

فيما التغطية األمامية كانت “ضائعة”

بدليل أن حسين بابور قد سجل غالبية
أهــدافــه مــن األمــتــار الــبــعــيــدة دون أن
يــلــقــى صــعــوبــة وبــجــانــبــه أيـ ً
ـضــا سعود
عبدالرحمن.

ـوص ــا ه ــن ــاك 4
الزال مـ ــوجـ ــو ًدا وخ ــص ـ ً
مــبــاريــات متبقية إن اســتــؤنــفــت أمــام

(األهــلــي ،االتــفــاق ،االتــحــاد والــشــبــاب)،
ولــكــن يــحــتــاج الــفــريــق بــقــيــادة مــدربــه

عمل جبار للغاية ،منها تحسين الصورة
العامة للفريق في الجوانب الدفاعية

التي البد من تقويتها وإحكامها بالشكل
المناسب مع ُحسن التغطية األمامية
أمام اندفاع العبي الخصوم بالتصويب

البعيد كما حدث في لقاء النجمة.

خالصة الحديث

وفـــي الــهــجــوم يــجــب إي ــج ــاد الــحــلــول

نــعــم ،الــخــســارة لــم تــنــه صــعــود بــاربــار

منصة التتويج طالما أمــل المنافسة

ال ــج ــذري ــة م ــع ت ــدخ ــل س ــري ــع إليــقــاف

وخصوصا
ً
ومعالجة وضعية الــفــريــق

حــيــنــمــا تــســتــصــعــب األمــــــور بــأرضــيــة
الــمــيــدان ،وع ــدم الــمــجــازفــة بالالعبين

الــشــبــان عــلــى حــســاب عــنــاصــر الخبرة

كــمــا ح ــدث فــي الــلــقــاء الــمــذكــور حتى

وإن نجح األمر في النصف األخير من

الشوط األول وحينها تم إبقاء االأوين
جعفر ومحمود أبــنــاء عبدالقادر على

دكــة االحــتــيــاط ،إال أن الــشــوط الثاني
ً
كفيل بأن يُ هزم الشبان أمام خبرة
كان

وقوة الخصم ،في الوقت الذي كان فيه

الفريق بحاجة لمحمود داخــل الملعب
بـ ً
ـدل مــن إبــقــائــه بــالــخــارج حتى نهاية
المباراة.

حـــــــــــارســـــــــــاه
عيسى خلف

وقــــــــــــاســــــــــــم

الـــــــشـــــــويـــــــخ
مــتــألــقــيــن أو

أحدهما كذلك

أو كالهما ال حــول وال

قوة ،وما حدث في لقاء النجمة خير

دليل على ذلــك رغــم أن البداية كانت

مــبــشــرة لعيسى خــلــف إال أن ذل ــك لم

يستمر كثيرًا.

وف ــي الــهــجــوم ،الــشــوط األول ورغــم

البداية الجيدة للخبرة جعفر عبدالقادر

وبجانبه محمد المقابي ،إال أن الفريق

لقطات من مباراة باربار والنجمة

“كـــورونـــا” ينقــــذ أحــــد المدانيـــــن مـــن السجــــن
وكاالت

للبرازيلــي جوزيــه ماريــا ماريــن ( 87عامــا) ،أحــد أبــرز المســؤولين المدانيــن فــي

بكرة القدم (اإلداريـــة أو الرياضية أو

فضائح فســاد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .وســمحت القاضية باميال تشن

أي شيء آخر) على الصعيدين الوطني

باالفــراج عــن ماريــن رئيــس االتحاد البرازيلي الســابق ،الــذي كان يمضي عقوبة

والدولي”.

سجن لـ 4سنوات لقبوله رشى بماليين الدوالرات ضمن سلسلة فضائح الفيفا.
السجن في  9ديسمبر  ،2020بحسب

مكتب السجون الفدرالي األميركي.

لــكــن بــعــد طــلــب م ــن مــحــامــي مــاريــن،

منحته تشن “إفراجا رحيما” ،ألسباب
“مــن بينها تقدمه فــي الــســن ،وصحته

المتدهورة بشكل كبير ،وارتفاع خطر

حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب
التفشي الــراهــن لفيروس كوفيد ،19
ووضــعــه كمجرم غير عنيف وخدمة

 80بالمئة من عقوبته األصلية” ،وذلك
بحسب وثيقة مــن المحكمة اطلعت
عليها “فرانس برس”.

كما فرض االتحاد الدولي على مارين
الــذي كــان مــن أقــوى الشخصيات في

“ال أريد أن أموت في السجن”

ك ــرة ال ــق ــدم الــعــالــمــيــة ،غ ــرام ــة قــدرهــا

وكـ ـ ــان مـ ــاريـ ــن مــحــتــجــزا فـ ــي ســجــن

مليون فرنك سويسري (مليون دوالر).

ألينوود فــي واليــة بنسلفانيا ،بعد أن

وبعد توقيفه في مايو  2015في فندق

أوقفه االتحاد الدولي في أبريل 2019

فــخــم فــي زي ــوري ــخ ،أمــضــى مــاريــن 5

مــدى الــحــيــاة إثــر إدانــتــه بالفساد من

أشهر في سجن سويسري قبل أن يتم

جانب القضاء األميركي.

جوزيه ماريا مارين

وكان مارين من الشخصيات الرئيسة
في الفضيحة الكبرى التي هــزت كرة
ال ــق ــدم الــعــالــمــيــة ،وعــصــفــت بــاالتــحــاد

الدولي “فيفا” منذ .2015

وأدانـــتـــه مــحــكــمــة ف ــي نــيــويــورك في
أغسطس  2018مع نائبه ماركو بولو

من ممارسة جميع األنشطة المتعلقة

وغالبية المتهمين بالرشى واالختالس

الدولي أن القضاة “منعوه مدى الحياة

منحت قاضية فدرالية في نيويورك افراجا مبكرا من الســجن ألســباب إنســانية

وك ـ ــان م ــق ــررا أن ي ــخ ــرج م ــاري ــن من

الرشوة ،مضيفة بحسب بيان االتحاد

مــن قبل الــقــضــاء األمــيــركــي ،بفضائح

دل نيرو ،بتهمة تلقي حوالي  6.6مليون
دوالر كــرشــى مــن شــركــات التسويق
الــريــاضــي ،فــي مقابل الــحــصــول على

عقود لبث البطوالت الكبرى.

ولدى سماع عقوبته في المحكمة ،انهار

مــاريــن الــذي كــان قــد أمضى  13شهرا

وراء القضبان ،وقال باكيا“ :ال يمكن أن
أموت في السجن!”.

كما قالت لجنة األخالقيات في الفيفا إن
مارين شارك في العديد من مخططات

تسليمه إلى السلطات األميركية ،حيث
دف ــع كــفــالــة قــدرهــا  15مــلــيــون دوالر

وأمــضــى عامين فــي اإلقــامــة الجبرية
ومــكــث فــي ب ــرج تــرامــب فــي الــجــادة

الخامسة في نيويورك.

ومــاريــن مــن بين  42مــســؤوال ومديرا

تسويقيا متهمين بدءا من عام 2015

فساد كبيرة.

من أميركا الجنوبية ،لكن هناك أيضا

أميركيين مثل تــشــاك بــايــزر ،األمين
العام السابق التحاد كونكاكاف الذي
توفي في يوليو .2017

وظــهــرت الــفــضــائــح فــي مــايــو ،2015

عندما أوقفت الشرطة السويسرية في
أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة7 ،

مسؤولين في االتحاد الذي كان يستعد
إلعـــادة انــتــخــاب الــســويــســري جوزيف

بالتر رئيسا ،وذلك بناء لطلب أميركي

بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر
يمتد لنحو  25عاما.

وأدت الــفــضــائــح إل ــى إطــاحــة رؤوس

كبيرة في الفيفا ،يتقدمها بالتر الذي
تــولــى رئــاســة االتــحــاد لــمــدة  17عاما،

وانتخب السويسري جاني إنفانتينو
خلفا له مطلع عام .2016

إعداد :راشد الغائب

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي
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
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والصورة والفيديو.

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

local@albiladpress.com

الموسوي يسهر مع العظماء وتعرف على “نسبريسو” وأدمن “نتفلكس”
ويـــتـــريـــض مــســاء
يــطــبــخ “الـــــريـــــوق” لـــلـــعـــائـــلـــة ..ويـــعـــد لــتــحــقــيــقــيــن..
ّ
محرر الشؤون المحلية

“أصبحت العالقة مع الفالســفة والعلماء ،و “نتفلكس” ،وماكنة صنع القهوة
( )NESPRESSOتأخــذ أكبــر وقتي فــي فترة العزل المنزلــي ،باإلضافة إلى

تخصيــص وقت للمشــي ،والتقرب من العائلة بشــكل أكبر أبــرز اهتماماتي”.

هكذا بدأ الكاتب الصحافي الزميل علوي الموســوي إجابته عن ســؤالنا عن
كيفية قضائه فترة العزل المنزلي.

الرياضيـــة البســـيطة وأمشـــي نحـــو

وأضـــاف “البارحة ســـهرت مع نزار
ً
واصفا
قباني ،وأعجبني عندما قال

أحـــرص أن أجـــري بعـــض التماريـــن

ساعة إلى ساعة ونصف الساعة”.

ليليا مع العظماء
وأفاد “تبدأ سهرتي
ً

والفالسفة والعلماء ،وقبل ليال عدة

تشهد التراشق الطائفي البغيض”.

بإعـــداد اإلفطـــار مع العائلـــة ،وبعدها

أقـــوم بمتابعـــة األخبـــار والتقاريـــر

وقـــراءة الصحف المحليـــة والعربية

والعالميـــة ،ومن ثم أبـــدأ بأداء العمل
بكتابـــة تحقيقيـــن؛ اســـتغالال لهـــذه

الفتـــرة الميتـــة بإعدادهمـــا؛ ليكونـــا

جاهزين بعد فترة وجيزة”.

وتابع “وبعدها أقوم بمتابعة شـــؤون
العائلـــة واللعب مـــع األطفـــال أحيا ًنا

وأســـاعد بقدر المســـتطاع في إعداد

خصوصـــا وجبة
ً
الوجبـــات اليوميـــة

النوم ،ال كاتبا يحرك غريزة الطرب،

يتحدث عن ترتيب جريمة كبيرة،

بل يجب أن يثير األعصاب ،ويغرز
في دبوس كل القضايا دبوســـا من

الكاتـــب الحقيقي( :يجب أال يكون

نـــار ،وأن يوقظ المجتمع من النوم
على ســـرير الماضي) .ونوه :بعدها

سهرت مع اإلمام علي (عليه السالم)

وقال الموسوي “يبدأ يومي الصباحي

علوي الموسوي

الغـــذاء والعشـــاء ،وقبـــل العشـــاء

على منصـــات التواصـــل االجتماعي

الكاتـــب منشـــ ً
دا يســـاعدكم علـــى

( )LA CASA DE PAPELالـــذي

أتابـــع األفـــام والمسلســـات عبـــر

بإعـــادة قراءة خطبه وحكمه

(نتفلكـــس) وآخـــر عمـــل شـــاهدته

المجموعـــة فـــي كتـــاب

هـــو مسلســـل البروفيســـور

نهـــج البالغـــة ،ومما

أنواعها ومشـــاربها ،ويتخلل جميع
األوقـــات التلـــذذ باحتســـاء القهوة
وتحضيرهـــا بجهـــاز تعرفـــت عليه
أخيرا ،وهي ماكنة (نسبريســـو)
لصناعة القهوة.

ا إل ســـبا ني

كان فـــي الســـهرة

وصيتـــه

وعـــدد كبيـــر مـــن األفـــام بشـــتى

(النـــاس

صنفان ،إمـــا أخ لك

فـــي الديـــن أو نظير

لـــك فـــي الخلـــق)،

ومـــا أحوجنـــا إلـــى

هـــذه الوصيـــة اآلن

وســـاحات وميادين
العالـــم االفتراضـــي

الهدي يشاهد أفالما قديمة ويساعد زوجته بأعمال منزلية

يقرأ للظهر ..ويرعى حديقــة البيت عصرا ..ولم يلتزم بالرياضة

المحفوظ مشرف “قروب واتساب” عن الروايات

البرنامــج المنوع يخــرج أي فرد من حالــة القلق واالكتئاب
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

قـــ ّدم أميـــن ســـر المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة الوســـطى (الملغى)،

المعلـــم المتقاعـــد الزميـــل الكاتـــب بصحيفـــة البالد ســـيد محمد
المحفوظ ق ّدم مشاركة بصفحة العزل المنزلي:

والرئيـــس الســـابق لجمعيـــة النويـــدرات الخيريـــة ،جعفـــر الهدي

بعـــد تفشـــي جائحـــة كورونـــا أصبـــح الجميـــع فـــي إجـــازة شـــبه

مشاركة بصفحة العزل المنزلي بجريدة البالد:

مفتوحة ،واألغلبية تعيش وقتا ضائعا أو فائض من الوقت كان

حاولـــت بقـــدر الممكـــن عدم حـــدوث تغييـــر كبير فـــي برنامجي

يجب شغله بما هو مفيد وممتع.

اليومـــي بحيـــث أصبحت أقوم ببرامجي نفســـها مـــع تحويل ما

بالنســـبة لـــي ،فقد خصصت وقتـــا للقراءة في الفتـــرة الصباحية

كنت أقوم به خارج المنزل داخله.

التي هي إحدى الهوايات ،واختيار المكان الحميمي للجلوس له

أســـتيقظ صباحا بين السادسة والســـابعة وأبدأ بتناول اإلفطار،

أهمية بالغة في االســـتيعاب كأن يكون في ركن من الحديقة أو

ثم أذهب لمكتبي في الطابق األول واستمر في القراءة والكتابة

غرفة هادئة .ال أشغل نفسي كثيرا بوسائل التواصل االجتماعي

حتـــى أذان الظهر .بعد الصـــاة أتناول بعض الفاكهة وأجلس مع
ً
تقريبا.
العائلة لبعض الوقت ثم أنام ساعة واحدة

التي تســـتأثر بوقت األكثرية؛ ألن هـــذا العالم أصبح مجاال تكثر
فيه األخبار غير الدقيقة .وكبديل ،فقد اتفقت مع أصدقاء على

أقضي فترة الظهر في مشـــاهدة األخبار وبعض األفالم القديمة
الفكاهية .أتناول الغداء الساعة الثالثة وأقضي فترة العصر في
مســـاعدة زوجتي فـــي األعمـــال المنزلية إضافـــة لرعاية حديقة
البيـــت .بعـــد صالة المغرب والعشـــاء أكـــون موجودا مـــع األهل،
وأتصفـــح األخبـــار والتقاريـــر والفيديوهـــات فـــي “الـــاب توب”
وأدون مالحظاتي عليها ألستفيد منها في كتاباتي صباح اليوم
التالي .خصصت ســـاعة للبرنامج الرياضي عند الســـاعة الثامنة

الهدي بحديقة المنزل

مساء ،لكنني لم ألتزم به بدقة ،وسأحاول أن أزيد فترة البرنامج
لتصل للساعة بشكل تدريجي.
ً
تقريبـــا
أذهـــب للنـــوم عنـــد الســـاعة الحاديـــة عشـــرة والنصـــف
وأستيقظ عند أذان الفجر وهكذا. ..

المحفوظ بمكتبته

إنشـــاء مجموعـــة في (الواتـــس اب)؛ لتبادل األحاديـــث الثقافية

والفكرية واقتراح عناوين لكتب وروايات.

فـــي فتـــرة الظهيرة فإنهـــا خاصة للقاء األســـرة .وأعتقد أن على

الجميـــع بـــث روح جيـــدة في فضـــاء المنزل بعـــد أن كان البعض

يقضي فيه قبل األزمة بضع ســـاعات وتســـتأثر المقاهي بالوقت
األكبر.

أما الفترة المســـائية ،فإنها األنســـب لممارسة الرياضة الخفيفة،

وهي المشي.

وعلي العكس تماما ممن يشـــكو من الســـأم والضيق ،فإن وضع

برنامـــج منوع كفيل بإخراج أي فـــرد من حالة القلق أو االكتئاب
وغيرها.

زينب تتعلم عن ُبعد وتجتاز دورة توعوية عن “كورونا”
محرر الشؤون المحلية

شـــاركت زينب سعيد تجربتها بفترة
العـــزل المنزلـــي عبـــر مقـــال بعثتـــه

لصحيفـــة “البـــاد” .وفيمـــا يأتي أبرز

ما كتبته:

هذه الفترة منحة
وليست محنة ألعيد

Zainab SaeedSalman

جدولة أموري

3e167900-6b4a-11ea-814abbe58954975f

ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺇﺗـﻤـﺎﻡ
ﺗـﺸــﻬﺪ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ ﺣـﻤﺪﺍﻥ ﺑـﻦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺍﻟـﺬﻛـﻴـﺔ ﺑـﺄﻥ

ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻌﻴﺪ

ألننـــي مـــن ذوي الشـــغف بـــأدوات
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ﻗـﺪ ﺃﺗـﻢ

التمكين الرقمي ،لـــم أطوع االزدهار

التكنولوجي ووسائل التعليم التقني
خدمـــة للطلبة فقط ،بل ســـعيت من
خاللها لتنمية ذاتي أنا أيضا والرقي

بمهاراتي.

انخرطـــت فـــي دورات التدريـــب

عـــن بُعد -عبـــر اإلنترنـــت -من خالل
ّ
ومنصـــات للتعليـــم تعـــود
مواقـــع

لجامعات وأكاديميات عالمية عريقة

ومعتمدة.

صـــار بإمكانـــي التعلـــم فـــي أي مـــن

ﻣـﺴﺎﻕ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻤﺎً ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ

المجـــاالت التـــي أريـــد غيـــر مقيـــدة

March 2020

بأســـس وضوابـــط يحدهـــا الزمـــان

والمكان.

وســـعيت جاهدة إلى تعزيز مهاراتي

الحياتية وتنمية مساراتي المهنية.

حيـــث كان من أبرز الشـــهادات التي
نلتهـــا مؤخـــرا إثـــر تدربـــي عـــن بُعـــد

شـــهادة كيف تصبـــح معلما عـــن بُعد
فـــي  24ســـاعة مـــن جامعـــة حمدان

بـــن محمد الذكيـــة ،كما نلت شـــهادة

زينب سعيد

علـــم بثقة من أكاديميـــة الملكة رانيا

لتدريـــب المعلميـــن ،أضـــف إلى ذلك
شـــهادة االحتراف في إنتـــاج القصة

المصـــورة وشـــهادة اجتيـــاز دورة

التفكير الناقد.

وال يفوتنـــي أن أذكـــر نيلـــي شـــهادة

شهادة التثقيف الصحي والوعي االجتماعي عن كورونا

التثقيـــف

الصحـــي

والوعـــي

االجتماعـــي بعد اجتيـــاز دورة تقوم
محاورهـــا علـــى التوعيـــة الصحيـــة

بشأن فيروس الكورونا ،والتأقلم مع
المتطلبات التي تترتب على اجتياح

الوباء للمنطقـــة مؤخرا ،وقد تكفلت

منظمـــة

شهادة كيف تصبح معلما عن بُعد في  24ساعة

NATHealth

بالشـــراكة

اإلستراتيجية م ع  Ficciو�Medvar
 sityبتقديـــم الـــدورة عـــن بُعـــد ومن

ثـــم إصـــدار شـــهادة اجتياز المســـاق

التدريبي.

لقـــد كانت هـــذه الفترة االســـتثنائية

منحة ،وليست محنة؛ ألعيد جدولة

أموري وتثبيت قدم لي على ســـاحة

التعلـــم والتدريب عن بُعد والمؤطرة

بميـــدان نقـــاش وتخاطـــب تعلمـــي
بيننا كمستفيدين ومقدمي الدورات

التدريبية.

هذه الصفحة برعاية

“ المبرة الخليفية” تعتزم تدشين منصة “جسر”

للعمل عــن بــعــد ..والمؤقت لدعم المواهب البحرينية

أعلنت مؤسســة المبرة الخليفية عن اســتعدادها لتنفيذ مبادرة “جســر”،

الخبرات المهنية”.
ومـــن جهتـــه قـــال المؤســـس

وهــي مبــادرة نوعية واألولى مــن نوعها في البحرين ،عبــارة عن “منصة

والمدير لشـــركة “فانجارد” حازم

العمــل عنــد بعد والعمل المؤقت” ،إذ توفر هــذه المنصة الفرصة والمكان

جناحي “نشـــكر مؤسســـة المبرة

للمواهب البحرينية لعرض مواهبها ومشــاريعها ،ما يســاعد أرباب العمل
ّ
تتطلب التزامً ا دائمً ا.
إيجاد األشخاص المناسبين للقيام باألعمال التي ال
وتـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم

إذ ستســـهم المنصـــة فـــي توفير

المشـــروع ،ويأتي هذا المشـــروع

للشركات والمؤسســـات واألفراد

مـــع شـــركة “فانجـــارد” لتنفيـــذ

ضمـــن ســـياق مســـاعيها الهادفة

إلى لتعزيز شـــراكتها المجتمعية،
ومـــن منطلـــق رســـالتها لتمكيـــن

الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية
والعملية من أجـــل تحقيق رؤية

المملكة االقتصادية لعام .2030

المواهـــب الوطنيـــة وتســـويقها
علـــى

المســـتويات

واإلقليمية والعالمية.

المحليـــة

ونتـــج عـــن التطـــورات التقنيـــة

جديدة داخل سوق العمل ومنها

الشيخة زين بنت خالد آل خليفة

العمل عـــن بعد والعمـــل المؤقت
المبني على إنجاز مهام محددة،

مـــن أجـــل إطـــاق هـــذه المنصة

مؤسســـة المبـــرة الخليفية ســـمو

“يســـعدنا التعـــاون مـــع شـــركة

“فانجـــارد” من أجـــل إطالق هذه

للتواصل17111509 :

اإللكترونيـــة ،إذ يـــدل ذلـــك على
وعيهـــم الكبيـــر بأهميـــة مواكبـــة
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آخـــر التوجهات العالميـــة لتعزيز

البحـــث عـــن المـــزود األمثـــل

وقالـــت رئيـــس مجلـــس أمنـــاء

السريعة والمتالحقة خلق ثقافة

الخليفيـــة علـــى التعـــاون معنـــا

المـــكان األفضـــل الـــذي يُ تيـــح

للخدمـــات المهنيـــة المطلوبـــة،
فضـــاً عن كونه منصـــة للترويج

إعداد :هبة محسن

سمو الشيخة زين بنت خالد

الموقـــع بيئـــة مثاليـــة للشـــباب

المنصـــة ،التـــي توفر ســـوق عمل

للحصـــول علـــى فـــرص وظيفية

افتراضـــي يســـتعرض إمكانـــات

ثقتهـــم فـــي نفســـهم وقدراتهـــم

داخـــل وخـــارج المملكـــة ،ويمنح
الشـــركات

multaqa@albiladpress.com

وخوض تجارب متنوعة وتعزيز

شباب مملكة البحرين ومواهبهم
واألفـــراد
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اقتصـــاد المملكـــة ،وســـيوفر هذا

المهنيـــة ،وســـيخدم كافـــة فئات

فرصـــة

“إيزي” تحصد “التميز في المدفوعات  -الشركات”

المجتمع من الباحثين عن أعمال

لتحقيق الدخل بمرونة وســـهولة

مؤقتـــة والشـــركات الباحثـــة عن

عبـــر توظيـــف قدراتهـــم وزيـــادة

أنســـب الخبـــراء لمشـــاريعهم

إنتاجيتهم وإكســـابهم المزيد من

المختلفة”.

حصلت شـــركة “إيزي للخدمات

الماليـــة” ،وهي شـــركة بحرينية
رائـــدة مســـجلة ومرخصـــة من

قبل مصـــرف البحرين المركزي

“إسناد” تتيح لموظفيها العمل “عن بعد”

متخصصـــة

بالتكنولوجيـــا

الماليـــة وتقـــدم خدمـــات الدفع

المالي عبـــر تقنيـــات المقاييس
الحيويـــة والتقنيـــات المبتكـــرة

تــــمــــاشــــيــــا مـــــع الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــســـامـــيـــة
ً

دفع بالبصمة في المنطقة ،على

أتاحـــت شـــركة إســـناد إلدارة

وشـــدد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

جائـــزة “التميز فـــي المدفوعات

العمل عن بعد مـــن المنزل ،كإجراء

إســـناد إلدارة المشـــاريع العقاريـــة

 -الشـــركات” للعـــام  ،2020فـــي

عبـــد الرحمـــن الكوهجـــي ،علـــى

النســـخة الرابعـــة مـــن مؤتمـــر

أهميـــة التعاون مع جميـــع الجهات

وجوائـــز “ ،”FiNextالـــذي عقـــد

الحكوميـــة المختصـــة والحمـــات

فـــي الفتـــرة ما بيـــن  26إلى  27فبراير ،في فنـــدق ومركز مؤتمرات لو

الوطنيـــة مـــع االلتزام باإلرشـــادات

ميريديان دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إيزي للخدمات

المشاريع العقارية لموظفيها فرصة
حرصا منها على ســـامتهم
ً
وقائـــي

وسالمة العمالء ،في ظل الظروف
الراهنـــة

وألخـــذ

االحتياطـــات

االحترازيـــة ،وتضامنًـــا مـــع اللجنـــة
التنســـيقية لمكافحـــة فيـــروس
كورونـــا (كوفيـــد  )19برئاســـة ولي
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

سلمان بن حمد آل خليفة.

عبدالرحمن الكوهجي

إلـــى جانب إطالقها أول شـــبكة

الصحيـــة التـــي تحمي من انتشـــار
الفيـــروس،

مـــن

أهمهـــا

الماليـــة” نايـــف العلـــوي “نحـــن فخورون للغايـــة بحصولنا علـــى جائزة

عـــدم

“التميز في المدفوعات  -الشركات” من “ ،”FiNextوهو حدث مرموق

االختـــاط باآلخريـــن ،والبقـــاء في

يتمحور حول تكريم قادة قطاع التكنولوجيا المالية ،الذين يســـعون،

المنزل وعدم الخروج إال للضرورة،

من خالل جهودهم المســـتمرة ،لتبني مستقبل المدفوعات ،وسنستمر

ســـائلين هللا عـــز وجـــل أن يحمـــي

بمواكبـــة أحدث التطـــورات عبر توفيـــر خدمات المقاييـــس الحيوية،

البحرين وأهلها ويكشـــف عنها هذا

كمـــا سنســـعى جاهديـــن لتغييـــر طريقة تفاعـــل العمالء مـــع مصرفهم

الوباء.

“زين البحرين” تطلق مبادرة “كن سالمً ا”

رقميــا
لتشــجيع العمــاء علــى إجــراء معامالتهــم
ً

أطلقـــت زيـــن البحرين ،أخيـــرًا مبادرة “كـــن ســـالمً ا” ،التي تهدف

وحساباتهم عند إجراء المعامالت”.

“التجارة” تدعم المنصات اإللكترونية واإلبداعات البحرينية

للحد من تداعيات “كورونا” بتوفير االحتياجات األساســية

تدعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،

المـــواد االســـتهالكية كالمـــواد الغذائيـــة

والخدمات الطبية ،من خالل حجز موعد

الخـــاص ،خصوصـــا قطـــاع المؤسســـات

تطبيق بقالـــة اإللكتروني “،”Get Baqala

باختياره والمقارنة بين األطباء من حيث

لتشـــجيع عمالئهـــا لالســـتفادة مـــن قنوات زيـــن الرقميـــة ،إلتمام

فـــي إطـــار مســـاعيها الداعمـــة للقطـــاع

وتأتـــي هذه المبـــادرة دعمً ا لتوجيهات القيـــادة العليا والحكومة

الصغيـــرة

المنصـــات

الوضع الراهن لفيروس كورونا.

الذيـــن استشـــرفوا المســـتقبل وتوجهـــوا

جميع معامالتهم بكل أريحية من منازلهم.

والمتوســـطة،

البحرينيـــة لحث المواطنيـــن والمقيمين للبقاء فـــي منازلهم في

اإللكترونيـــة واإلبداعـــات البحرينيـــة من

ويمكـــن لعمالء زين البحرين إجـــراء جميع معامالتهم من خالل

إلى عالـــم التكنولوجيا وطـــوروا منصات

إجـــراء محادثة تفاعلية مـــع روبوت زين ،متجر زين اإللكتروني

العالميـــة بتقديم مجموعـــة من الخدمات

قنوات زين الرقميـــة التي تتضمن :تطبيق زين للهواتف الذكية،

إلكترونيـــة محليـــة لتنافـــس المنصـــات

( ،)www.eshop.bh.zain.comفريق زين عبر الهاتف واالتصال

المختلفة بكفاءة عالية وفي وقت يسير؛

علـــى  36107555وفـــرع زيـــن الذكـــي ( ،)Smart Branchالـــذي

يتوفر في  10أماكن مختلفة في البحرين.

وتمكن هذه القنوات العميل من إجراء عدد كبير من المعامالت
بكل سهولة ،مثل استبدال بطاقة  ،SIMوتجديد باقة خط الدفع

اآلجل أو تغيير الباقة ودفع الفواتير.

وتوفر لهم إمكانية عرض وشـــراء آخر األجهزة واالســـتفادة من

خدمة التوصيل المجانية السريعة.

وكعادتها ،اتخذت زين البحرين في هذه الفترة خطوات عديدة
تضمـــن بهـــا أن تكـــون شـــبكتها وموظفيهـــا وخدماتهـــا على أتم

الجاهزية واالستعداد؛ لدعم عمالئها وبقائهم آمنين في منازلهم.
ولمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن قنـــوات زيـــن الرقميـــة وخدماتها،

الرجاء التفضل بزيارة الموقع (.)www.bh.zain.com

ويمكن لعمالء زين البحرين تحميل تطبيق زين للهواتف الذكية
لنظام “األندريود” و ”.”iOS

للحـــد من تداعيـــات جائحـــة كورونا ،عبر

العمل على توفير االحتياجات األساسية
والضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل،
وبات توفير هـــذه المنصات أمرا ضروريا
لمواجهة هذا التحدي.

ومـــن هنـــا تأتـــي منصـــة (هوميـــز)

“ ”Homiez.meالتـــي تعمـــل علـــى توفير

والمستلزمات المنزلية ،يمكنك استخدام
وتطبيق بقـــاالت “ ”Bagalatالذي يوســـع

دائرة التســـوق لتشـــمل المزيد من المواد
الغذائية وعدد أكبر من مزودي المنتجات
المحليين.

مســـبق مع الطبيب الـــذي يرغب المريض

ســـعر االستشـــارة ،تحديد وقت االنتظار،
وغيرهـــا لتجنـــب صفـــوف االنتظـــار .كما

يوفر تطبيق تلـــب للتعليم “ ”Telpتجربة

فريدة من نوعها ،إذ يتيح التطبيق الربط

أمـــا منصـــة (فـــي ال) “”Feela.com

اإللكترونـــي بين الطلبـــة وأولياء أمورهم

علـــى الرعايـــة الطبيـــة ،والحصـــول علـــى

توفيـــر البرامج التعليمية لتطوير معارف

للتســـوق عبر االنترنت ،ويمكن الحصول
االستشـــارة الطبيـــة مـــن خـــال مكالمات

الفيديـــو و ليـــس عليـــك ســـوى تحميـــل

تطبيـــق دكتـــوري للخدمـــات االلكترونية

(.)doctoriapp.com

مـــع معلميـــن خصوصييـــن ،إلـــى جانـــب
الطلبـــة ومهاراتهـــم عبـــر حجـــز حصـــص

أسبوعية مع المعلم المفضل بشكل فردي
أو ضمن مجموعات.

أما منصـــة ســـبرينغرينغ myspringring.

ولحجـــز موعدك مع الطبيـــب من المنزل،

 comالمدرســـية فهي تتيح لمستخدميها

لربط المرضـــى بمقدمي الرعاية الصحية

بالتواصل في آن ومكان واحد.

تقـــدم دوكويـــر “ ”Docwhere.netمنصة

مـــن المعلميـــن ،واإلدارييـــن ،واألهالـــي

“الثقافة” تقدم أنشطة متنوعة على منصاتها اإللكترونية
مضــى أكثــر مــن شــهر علــى توقــف النشــاط الثقافــي فــي البحريــن بشــكل
مؤقــت ،التزامً ــا باإلجــراءات االحترازيــة والوقائية التي تتخذهــا المملكة

فــي إطــار منع انتشــار فيروس كورونا المســتجد (كوفيــد  ،)19إال أن هيئة
البحريــن للثقافــة واآلثار لم تتوقف منذ ذلــك الوقت عن العمل على إعداد

رؤية تنتقل بها من العمل الثقافي على أرض الواقع إلى العالم االفتراضي.

“التاريـــخ الشـــفهي” التـــي توثق لنشـــوء

عروض عالمية
وبرامج تفاعلية
وجوالت افتراضية

وتطور المقومـــات الحضارية البحرينية
مـــن خـــال شـــهادات شـــخصيات مـــن

مختلف القطاعات الثقافية.

وفيما يخـــص الموقـــع اإللكتروني لهيئة

البحرين للثقافة واآلثار (www.culture.

وبـــدأت الهيئـــة مطلـــع األســـبوع الجاري

للجمهـــور إلـــى عوالـــم الفـــن واألدب

أمـــا يـــوم االثنيـــن فتعـــرض الهيئـــة مـــن

 ،)gov.bhتعمـــل الهيئـــة علـــى تحديـــث

وتعليميـــة علـــى مختلـــف منصاتهـــا

مـــن الوســـوم اليوميـــة (،)Hashtags

و#ضوء_علـــى معلومات حول المتاحف

الفرصة لالطالع على مختلف إصدارات

وســـيتنوع المحتـــوى اإللكترونـــي لهيئة

حســـابات الهيئة في “تويتر”“ ،انستغرام”

تعرضه من تحف ومقتنيات ،كما ســـيتم

زيـــارات افتراضيـــة للمواقـــع التاريخيـــة

.)bah

في تنفيـــذ رؤيتهـــا لتقديم باقـــة ثقافية
اإللكترونية بشكل يومي.

الثقافة ما بين عروض وحفالت عالمية،
والمتاحـــف ومراكـــز الـــزوار والمعـــارض،
أفـــام توثيقيـــة وأنشـــطة تفاعليـــة

للجمهور تخاطب مختلف األعمار.

وتفتـــح صفحـــات هيئـــة الثقافـــة علـــى

مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي نوافـــذ

والمعـــارف اإلنســـانية عبـــر سلســـلة

خـــال وســـمين همـــا #اثنين_المتاحـــف

التـــي بإمـــكان الجمهـــور متابعتهـــا علـــى

فـــي البحريـــن وســـيتم التركيـــز علـــى ما

و”فيسبوك” ،التي تحمل اسم( (�Culture

الترويـــج للمعـــارض المؤقتـــة التي تمت

فـــي بدايـــة األســـبوع تســـتعرض هيئـــة

وعبر وســـم #ثالثاء_الســـياحة ،ســـتقدم

وحفـــات وعـــروض عالميـــة شـــهدتها

المواقـــع األثرية والثقافية فـــي المملكة،

وسم #أرشيف_األحد.

البحريـــن التي وثقتهـــا مختلف اللقاءات

استضافتها.

مكتبهـــا اإللكترونيـــة لمنـــح الجمهـــور

هيئـــة الثقافة من كتـــب ومجالت ومواد
أدبيـــة ومعرفيـــة أخـــرى .وعلـــى صعيـــد
األنشـــطة التفاعليـــة ،تقدم الهيئـــة عد ًدا

مع أعـــام الثقافة ومن بينها أفالم “الفن

الثقافيـــة عبـــر وســـم #حقائق_الجمعـــة،

الثقافة أرشـــيفها من فعاليات وإنجازات

هيئـــة الثقافـــة معلومـــات تفصيليـــة عن

فنانـــي البحريـــن التشـــكيليين وذلك عبر

المنجـــزات الحضاريـــة البحرينيـــة ومـــن

مواســـم البحريـــن الثقافية الســـابقة عبر

فيما ســـيتم عرض اقتباســـات من ثقافة

ويمكـــن للجمهور متابعـــة بعض الحقائق

عامنـــا” التي تلقي الضـــوء على عدد من

الوسم #اقتباس_األربعاء.

واإلنجـــازات التـــي صنعتها المشـــروعات

قصصا حول
ً
وأخيرًا تروي هيئة الثقافة
يقـــف خلفهـــا ويحكـــي عنهـــا عبـــر وســـم

#قصة_الســـبت ،ومـــن بين ما ســـتعرضه
الهيئـــة عبـــر هـــذا الوســـم أفالم سلســـلة
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مـــن المبـــادرات الفنية التـــي يمكن لرواد
الثقافـــة المشـــاركة فيهـــا كمبـــادرة “مـــن
وحـــي الثقافـــة” التـــي تنطلـــق مـــع بداية

شـــهر أبريل  2020تحت مظلة ســـتوديو

 ،244فيما ســـيتم تقديم مبادرات أخرى

تعلن عنها هيئة الثقافة تباعً ا.

إسالم مبارك ...ومثال المرأة السودانية

تصور الفنانة المصرية بشرى
مشاهد دورها في مسلسل

“القمر آخر الدنيا” مع المخرج

تامر حمزة ،في أحد المواقع

نجمــة “ســتموت فــي العشــرين” ودور كبيــر فــي الفيلــم

بمدينة الشيخ زايد ،وتشارك
فيه بدراما رمضان المقبل.
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لعلــه مــن أنجــح األفــام العربيــة التــي شــاهدتها فــي
أواخر العام الماضي ،واستمر عرضه إلى بدايات العام
الجاري قبل إقفال السينما والمهرجانات.
أتحدث هنا عن الفيلم الس ــوداني الجميل “س ــتموت في
العش ــرين” ،لصديق ــي المخ ــرج أمج ــد أب ــو الع ــاء ،الذي
شاركه في كتابته يوسف إبراهيم.
وت ــدور أحداث ــه ح ــول طف ــل يدع ــى “مزمل” ،ينش ــأ في
قرية س ــودانية تس ــيطر عليها األفكار الصوفية ،ويقتنع
ه ــو والمحيطون به بنب ــوءة أحد المتصوف ــة التي تفيد
بأن ــه س ــيموت ف ــي س ــن العش ــرين ،فيعي ــش أيام ــه في
خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي

“مسافات البالد” مع نجوم الفيلم

وقدم ــت دورها للجمهور م ــن حول العالم بقوة ،في دور
يمثل المرأة الس ــودانية القوية والمعط ــاءة والمضحية،
التي تضع عائلتها أوال أمام نصب أعينها ،وتتحمل األلم
بهدوء.

“س ــليمان” ،لتتغير نظراته إلى الحياة وإلى هذا المعتقد،
ويب ــدأ الحي ــاة بعي ــدا ع ــن الش ــعوذة والخ ــوف اللذي ــن

“كورونا” يوقف تصوير “اختراق ”2

عاشهما.
وجس ــدت النجم ــة الس ــودانية اس ــام مب ــارك دور األم
“سكينة” بإبداع كبير.

قــررت الجهــة المنتجــة لمسلســل “اختــراق  ”2إيقــاف التصويــر ،إلــى حيــن

علـــى ُ
صنّـــاع المسلســـل ،ويأتـــي

وقـــف التصوير ،في ظـــل حاجة

المسلســـل ،الـــذي يقـــوم ببطولته

أحمد عيد ومي ســـليم وسواهم،
الســـفر إلى الســـعودية ،مـــا يمثل

خطـــرًا للجميع ،وغيـــر ممكن في

الوقـــت الراهـــن بعد غلـــق غالبية

المطارات وتوقف الطيران.

يُ ذكـــر أن المخـــرج أحمد حســـن،
انتهـــى مـــن تصويـــر مـــا يقـــرب
مـــن نصـــف أحـــداث المسلســـل،

مهرجان العين السينمائي “إن الفيلم يعتبر نقلة حقيقية
للسينما السودانية”.
وذكرت أن “س ــتموت في العشرين” ناقش بشكل واضح
قضي ــة الصوفية وعكس العديد من الس ــلبيات والخفايا
الت ــي تصاحبها ،مبينة أن تناول الصوفية لم يكن إلثارة

قدمي الجبل” ،من تأليف الكاتب السوداني حمور زيادة.

على مخاطرة.

ً
حفاظـــا
وأعلنـــت الشـــركة ذلـــك،

وقال ــت النجم ــة في آخر لق ــاء لي معها ،أثن ــاء حضوري

والعم ــل مأخ ــوذ م ــن قص ــة قصيرة بعن ــوان “الن ــوم عند

االنتهاء من أزمة فيروس كورونا المســتجد ،الذي تســعى الدول للســيطرة

الج ــدل أو االس ــتعداء ،ب ــل لعك ــس الوج ــه الحقيقي لما

وف ــي ه ــذا العم ــل ،كان ل ــدور األم األس ــاس ف ــي القصة

لكن صنّـــاع العمل واجهـــوا أزمة

زواي ــا عدي ــدة ،أوله ــا الصعوب ــة الكبيرة ف ــي تقديم هذه

خـــال األيـــام الماضيـــة؛ بســـبب

الشخصية التي تنتظر موت ابنها في العشرين.

كورونا ،خصوصـــا أنه يتبقى 10

وتكم ــن الصعوب ــة ف ــي ش ــخصيتها الت ــي كان ــت مليئ ــة

يحدث هناك.
وعن الشخصية التي قدمتها في العمل وتصوير الفيلم،
قالت إس ــام “إن فترة التحضي ــر والتصوير وصلت إلى
 3س ــنوات ،وه ــو م ــا جعله ــا تندم ــج وتقت ــرب أكث ــر من

بالتفاصي ــل الغامض ــة والش ــائكة ،خصوصا ف ــي الجانب

أيام فقـــط ،لالنتهاء مـــن تصوير

تفاصيل شخصية سكينة”.

النفس ــي؛ كونها أم تعرف أن طفلها أمامه س ــنوات قليلة

المشاهد المقرّ رة في مصر.

ويم ــوت بس ــبب معتقد ال تس ــتطيع أن تغي ــره ،ما يجعل

وكان الســـفر إلى السعودية ،يعد

مواجهته ــا البنه ــا وزوجه ــا الضعي ــف ومجتمعه ــا صعبة

أمـــرًا ضروريًـــا من أجـــل االنتهاء

وكش ــفت إس ــام أن الصدفة كان لها الدور األس ــاس في
اختيارها للدور ،إذ ذهبت إلى المسرح فوجدت مجموعة
من األش ــخاص يقومون باختبار أداء المرش ــحين للعب

للغاي ــة ،وكان ــت ت ــؤدي الش ــخصية وكل م ــا ذك ــرت ف ــي

مـــن تصويـــر عـــدد من المشـــاهد

مالمحها بإتقان كبير.

الخارجيـــة المهمة هنـــاك ،كما أن

ودرس ــت الممثل ــة الس ــودانية اس ــام مب ــارك التمثي ــل

العمـــل تـــدور أحداثه بيـــن مصر

أدوار بالفيل ــم ،األم ــر ال ــذي أث ــار إعجابه ــا لحداث ــة هذه
التجرب ــة ف ــي الس ــودان فقال ــت ش ــعرت أن مش ــاركتي
س ــوف تضيف الكثير لمس ــيرتي الفنية من خالل مخرج

واإلخراج ،ودخلت عالم الدراما منذ العام  2001ويعتبر

والسعودية.

سوداني له تجارب خارجية.

الفيلم “ستكون في العشرين” أولى تجاربها السينمائية،

“رتوتلي”

مع مخرج الفيلم أمجد أبوالعالء

وتمن ــت مب ــارك أن يك ــون ه ــذا الفيل ــم بمثاب ــة خط ــوة

تنعك ــس بش ــكل إيجابي على الس ــينما الس ــودانية ،وأن
خصوص ــا أن العمل هو
ً
تش ــهد الفت ــرة المقبلة طفرة بها،

السابع في تاريخ السينما في السودان عموما.

ويتناول الفيلم في ش ــخصية اسالم صمود وقوة المرأة
ف ــي رف ــض فكرة أن ابنها س ــيموت في س ــن مبكرة ،كما
رص ــد مواجهتها للتحدي ــات بمفردها ،بعد هروب زوجها

وتركها لمواجهة الحياة والمعتقد لوحدها.

وقدم ــت بطلة الفيلم إس ــام مبارك مش ــاهدها ش ــديدة
التأثيرُ ،
وقوبلت بإعجاب كل الحضور عندما عرض في

المهرجانات من كبار الممثلين وصنَّاع السينما ،خصوصا
وان ه ــذا ال ــدور يعتب ــر األول له ــا ف ــي

الس ــينما كم ــا ذك ــرت ،فه ــي باألس ــاس
ممثل ــة تلفزيوني ــة ومس ــرحية ف ــي

الس ــودان ،وع ــن دورها أكدت اس ــام

“الفيلم به الكثير من المشاهد الصعبة
والحساس ــة ،وكن ــت مرعوب ــة م ــن
جس ـ ُ
ـدتها بإحساس
تجس ــيدها ،لكن ّ
بسيط”.

“قوت القلوب”

“سنين وعدت”

كشــف الفنان والمنتج عبدالله الســلمان عن عرض برنامج “رتوتلي”،

يواصــل أبطــال مسلســل “إال أنا” تصويــر حكاية “ســنين وعدت”،

قــرر المخــرج مجدي أبــو عميرة اســتئناف تصوير المشــاهد

وأكــد أنه انتهى أخيرا من تصوير ومونتــاج البرنامج الكوميدي ،الذي

وفقً ــا لإلجراءات االحترازيــة والوقائية ضد كورونــا .وتقدم الفنانة

المقبــل وانتهاء أزمــة فيروس كورونــا ،إذ انطلق عرض أولى

وكتب كلمات أغاني العمل الشاعر القدير عبداللطيف البناي ،وتصدى

الشــخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة ،وشــيرين ،الشخصية

عبر شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان.

إحدى حكايات العمل؛ اســتعدادا لالنتهاء من المشاهد المتبقية،

تصــدى لتأليفــه وإخراجه ،ومن إنتــاج مركز “فــاش” لإلنتاج الفني،

هبة عبدالغني ،في األحداث شــخصية نجوى ،صديقة كل من هند،

للتلحين والتنفيذ الموســيقي الفنان جاســم الخلف .وقال السلمان :إن

حلقات العمل يوم الســبت الماضي على قناة الحياة ،وتقرر

اجتماعي مشوق .ويشــارك في بطولته كوكبة من الفنانين ،منهم :أروى جودة ،أحمد صفوت،

العجيرب ،أحمد الفرج ،محمد عاشور ،مي التميمي ،أنوار المنصور ورانيا شهاب.

طارق عبدالعزيز ،هبة عبدالغني وكارولين خليل ،ومن قصة وفكرة يسري الفخراني.

أشهر أفالم الجواسيس على “نتفلكس”
حاليا على تلبية رغبات جمهورها
لمشاهدة المزيد من األفالم والبرامج التلفزيونية .وتعمل شبكة “نتفلكس” الشهيرة
ً

1982

العريض حول العالم ،عبر بث المزيد من األفالم المميزة وأهمها أفالم التجسس المشوقة:

الشـــمالية علـــى البيـــت األبيض،

“عاد العنكبوت”

حقـــق فـــي اختفـــاء ابنـــة أحـــد

“األلعاب البطولية”

الســـرية

للواليـــات

“يوم آخر”
لعبـــت هالـــي بيـــري دور البطولـــة في

والفيلـــم مـــن بطولة هاريســـون فورد

ويتميـــز الفيلـــم بالقصـــر الجليـــدي،

تجسد دور زوجته.

“صانع السالم”

مـــع بعـــض اللقطات التي تـــم تصويرها في مدينـــة نيويورك

مجموعـــة باتشـــينو ،ولكن ينتهـــي به األمر إلـــى حب الحياة

وهو مبني على رواية نقطة آمنة التي تتحدث عن الترسانة

وتـــم تصوير معظم المشـــاهد في شـــمال مقدونيا وروســـيا،

ويجســـد ديـــب دور ضابـــط شـــرطة يحـــاول التســـلل إلـــى

وفيالدلفيا وبراتيسالفا.

الغوغائية أكثر مما ينبغي.

النووية الروسية.

“األجنبي”

“الجندي الجاسوس”

يتحـــدث عـــن مؤامرة لهجوم حـــرب عصابات بقيـــادة كوريا

الشرطة اليوغسالفية تلقي القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.

2002
الجيش اإلسرائيلي يقوم بمجزرة في مدينة جنين استمرت حتى  12أبريل.

2009
كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال األطلسي /الناتو.

الحمل

فيلم إثارة وتجســـس في الحرب البـــاردة .مبني على رواية

الخدمة السرية البريطانية.

أبدا”
“الغد ال يموت ً
الفيلم الثامن عشر في سلسلة “جيمس بوند”.

ويحـــاول بوند إيقاف إليوت كارفر ،قطب اإلعالم المجنون،

الذي يسعى لبدء الحرب العالمية الثالثة.

خذ العبرة لتفادي السقوط مجدد ًا وسر بثبات.

العقرب

الثور
ال تفترض أن من حولك أكثر مهارة وخبرة منك.

الوقت مناسب جدا للقراءة واالعتكاف المنزلي.

القوس

الجوزاء
يرطب الزمالء األجواء في العمل اليوم وغدا.

السرطان

وصحح األوضاع الخاطئة في العمل.
ّ
كن متوازنا

الجدي

يطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدالت في

جون لو كاريه لعام  ،1974التي تحمل نفس االسم.

ويتحـــدث عـــن البحـــث عـــن عميـــل مـــزدوج ســـوفياتي في

الميزان
ربما ال يهتم الطرف اآلخر بسماع وجهة نظرك.

تدور القصة في جميـــع أنحاء العالم،

ً
مزيجـــا رائعً ا في هذا الفيلم
مثـــل جوني ديب وأل باتشـــينو
َ
يحظ باالهتمام الذي يستحقه.
الذي لم

“سقوط أوليمبس”

2001

بـــدور جـــاك رايـــن ،وآن آرتشـــر التـــي

“دوني براسكو”

“إيون برودكشنز” ،وأول فيلم من بطولة بيرس بروسنان.

إعالمية كبيرة واهتمام واسع.

كالنسي التي تحمل نفس االسم.

وبمعركة طويلة بالسيف.

الفيلم الســـابع عشر من سلســـلة “جيمس بوند” ،التي تنتجها

تحلق آلخـــر مرة إلـــى كراكاس

هـــو فيلـــم إثـــارة أميركـــي

للتجســـس ،يســـتند إلـــى روايـــة تـــوم

“غولدن آي”

التابعـــة

المتحـــدة مايـــك بانينـــج إلنقـــاذ

الرئيس األميركي.

واحد من أكثر أفالم بوند الغريبة.

ً
عرضا لسبعين طائرة تابعة لسالح الجو الملكي.
الملكة إليزابيث الثانية تشاهد

وريو دي جانيرو ،وســـط حملة

ويلعـــب مورغـــان فريمـــان دور

أعضاء الكونغرس األميركي.

1993

ويركـــز علـــى جهـــود عميـــل

روايـــة كالســـيكية تـــم تحويلها

المحقـــق أليكـــس كـــروس ،الذي

طائـــرة

فقط على االنتهاء من العمل نهائيًا.

انفجار طائرة ركاب أميركية أثناء رحلتها من اليونان إلى مصر.

للخطـــوط الجويـــة الفرنســـية

الخدمـــة

إلى فيلم تجسس.

كونكـــورد

الفطــر .وكان المخرج مجدي أبو عميرة قد انتهى من تصوير عدد

كبير من الحلقات ،وتم تســليمها إلى قناة الحياة للعرض ،على أن يتبقى أســبوعان

1986

 1ابريل

يمكــث مالييــن األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالم فــي منازلهم ،ما يزيــد من أوقات الفــراغ لديهــم ويجعلهم بحاجة

الذي يسعى إلى االنتقام.

عرضــه على جزءين ،جــزء حاليًا من  25حلقــة والثاني بعد عيد

التــي تقدمهــا الفنانة كارولين خليــل ،وتدور األحــداث بينهن في إطار

“رتوتلــي” يضم حشــدا من نجــوم الكوميديا ،بينهــم :عبدالرحمن العقل ،أحمــد العونان ،خالد

يظهـــر الفيلـــم الجانب المظلم والجريء للممثل جاكي شـــان

المتبقيــة مــن مسلســله “قوت القلــوب” ،بعد عيــد الفطر

مشاريع ونجاحات وتألقات بالجملة والنتائج

الظروف.

األسد

مفرحة.

الدلو
ال تعقّ د حياتك ،بل عالج األمور الطارئة بهدوء.

يشير اليوم إلى التخلص من إرباك واضطراب
وقلق.

الحوت

العذراء
انت قادر لتتغلب على الصعاب بحكمتك وصبرك.

يوم منتج ومنظم تستطيع فيه إنجاز كل المهام
المطلوبة.

tariq_albahhar
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“ عشان البحرين” أغنية وطنية عن “كورونا”
محرر مسافات

كمـــا عودنـــا دائمـــا الفنـــان البحريني
وقفتـــه مـــع الوطـــن فـــي مختلـــف
المهمـــات والصعـــاب ،وهـــذه المـــرة

والعالـــم يعيش تحت وطأة فيروس
كورونـــا ،أظهـــر الفنـــان البحرينـــي
معدنـــه األصيـــل وقـــدم عمـــا فنيـــا،

وهو أغنية بعنوان “عشـــان البحرين”
مـــن تأليـــف الشـــاعر الغنائـــي هشـــام

الشـــروقي ،وغنـــاء كل مـــن الفنـــان

محمد الحمادي ،ومحمد ربيعة وحال

التـــرك ،والحان بدر الذوادي ،وتوزيع
ومكســـاج عـــارف عامر ،وشـــارك في

العمـــل أيضا الفنـــان خليـــل الرميثي
والفنـــان حســـن محمـــد ،والدكتـــورة

شريفة عادل.

» »غادرت النجمة كاتي هولمز مدينة نيويورك التي تعاني من الفيروس
التاجي كورونا ،إذ اصطحبت ابنتها سوري كروز وكالبها واألمتعة
الخاصة .وشوهدت الممثلة البالغة من العمر  41عامً ا وهي ترتدي
القفازات وتسحب حقيبة من األمتعة إلى سيارة دفع رباعي تنتظر،
بينما كانت ابنتها سوري كروز تعتني بكلبيها.

رســـالة

األغنيـــة

باإلرشـــادات

هـــي

الوقائيـــة

االلتـــزام
واتبـــاع

التعليمـــات من أجل ســـامة الجميع

والتصـــدي لفيـــروس كرونـــا الجديد،
واســـتغرق تصويرهـــا يوميـــن فقط،

ولكنها أنجزت بإتقان ودقة.

الرميثـــي شـــكره أيضـــا إلـــى كل مـــن

شـــقيقنا الفنان حســـن الماجد ،وهي

“البـــاد” عن ســـعادته التي ال توصف

مجاله.

للوقايـــة مـــن كورونـــا ،وجئنـــا إلـــى

والذي يحمل رســـالة مهمـــة للتوعية

محمد أن المشـــاركة في هـــذا العمل

الفنـــان خليـــل الرميثـــي أعـــرب لــــ

تطـــوع لخدمـــة البحريـــن كل فـــي

تتضمـــن رؤيـــة توعويـــة ونصائـــح

بالمشـــاركة في هذا العمـــل الوطني،

مـــن جانبـــه ،أوضـــح الفنـــان حســـن

التصويـــر رغـــم قـــرار البقـــاء فـــي

مـــن فيـــروس كورونـــا والتالحـــم

واجـــب وطنـــي بالدرجـــة األولـــى،

المنازل ،ولكن البحرين تستاهل.

ومن كلمات األغنية ..نحاسب قد ما

والتعـــاون وحســـن التدبيـــر للخروج

فخـــورون بوطنيتنـــا ونحـــن دائمـــا

نقدر ..نعم وأكثر ..عساكم دوم على

الرميثـــي بالشـــكر الـــى كافـــة فريـــق

مهمـــا كان .وأضاف..أغنيـــة “عشـــان

وقفاتـــه .كورونا ما نبيه يبقي دقيقة

مـــن هـــذه األيـــام الصعبـــة ،وتوجـــه
األغنيـــة وجهودهـــم الكبيـــرة ،ووجه

رهـــن إشـــارة البحرين في أي شـــيء
البحريـــن” أغنيـــة توعويـــة أخرجهـــا

القـــوة أطبانا ..وطنا ال أبد ما ننســـى
هني.

“كورونا” يغيب كذبة أبريل وطرائفها من أذهان العالم
يسمى يوم الحمقى وتعود أصوله للعام  1582ويحمل إلى جانب الكذبة العديد من األحداث
إعداد محرر مسافات

نظــرًا للمأســاة العالمية التــي نواجهها مع فيروس كورونا ،الذي تســبب حتى

اللحظــة بوفــاة أكثــر مــن  27ألف شــخص ،وتصــدر الواليات المتحــدة أعداد

اإلصابــات ،قــررت شــركة “جوجــل” التخلــي عــن مــا تســميه خدعــة األول من

ابريل وذلك ربما للمرة األولى.

وجـــرت العـــادة في كل ســـنة بيـــوم كذبة

ابريـــل ،أن تطلـــق الشـــركة مجموعـــة من
مقاطـــع الفيديـــو والمواقـــع عـــن معظـــم

خدماتها تظهر فيها مزايا وأفكار منتجات

شهد  1أبريل أيضا تأسيس شركة أبل

جديدة تبـــدو خيالية في معظم األحيان،
فـــي حيـــن أن بعضهـــا نفذتهـــا فعـــا ،مثل

بريد “جي مايل” ،الذي كان يأتي بمساحة
أغلبها تبقى مجرد خدعة للتسلية.

كذبة أبريل في هوليوود

وألن الوقـــت ليـــس مناســـبا للتســـلية

عندمـــا كان الملـــك كارول يـــزور أحـــد

العالـــم ،أرســـلت مديـــرة التســـويق فـــي

متاحـــف العاصمة في أول أبريل؛ فســـبقه

الشـــركة “ ،”Lorraine Twohillرســـالة

ابريل.

رســـام مشـــهور ،كان قـــد ترصـــد قدومـــه،

للعام المقبل.

مقراتهـــا وأصبـــح موظفيهـــا يعملـــون من

وطالبت فـــرق العمل على كامل مســـتوى
والخـــدع فيمـــا يخـــص األول مـــن ابريـــل

كذبـــة أبريل فـــي معظم بلـــدان العالم في

الشركة.

بأمـــر أحـــد حراســـه ،بالنـــزول اللتقاطهـــا؛

ولكن ســـرعان ما اكتشفوا أنها كذبة ،وقد

الســـنة ،خصوصـــا أن جميعهـــا قـــد أغلقت
المنزل.

حتـــى علـــى المســـتوى الضيـــق وداخـــل

كبيرة على أرضية المتحف؛ ما دفع الملك

بعمـــل مقالـــب وخـــدع األول مـــن ابريـــل

وأكـــدت الرســـالة أن هدف الشـــركة حاليا

الشـــركة بالتوقـــف عـــن عمـــل المقالـــب

وقـــام برســـم ورقة ماليـــة أثرية مـــن فئة

وهنـــاك العديـــد من الشـــركات التـــي تقوم
ســـنويا ،ولنأمـــل أن تتوقـــف عنهـــا هـــذه

مســـاعدة النـــاس ،وليتـــم تأجيـــل النكات

باألمـــور بشـــكل فكاهـــي” .ومـــن أطـــرف

األكاذيب وأشـــهرها ،ما حدث في رومانيا

والضحـــك وهناك كل هذه المآســـي حول

الشـــركة كافة المشـــاريع المتعلقة بخدعة

الحكيميـــن ،وكان دور المهرج هو التحكم

أنها ممتعة ،إال أنها قد تنهي حياة البعض

خطيرا جـــدا ،إذ ظهر الحمقى من الرجال

تخزيـــن هائلـــة مقارنـــة بالمنافســـين ،لكن

لكافة الموظفيـــن تعلمهم فيها عن إيقاف

البروفسور بوسكين “كان ذلك اليوم يوما

إبريـــل؛ وبذلـــك تكـــون هـــذه الكذبـــة قـــد

اشـــتهر الشـــعب اإلنجليـــزي بكذبة ظهرت

في العام  1860في اليوم األول من شـــهر

أبريل؛ إذ حمل البريد إلى مئات من سكان

لنعـــد إلى كذبـــة أبريـــل وقصتهـــا ،تحدث

أول يوم من شـــهر أبريل من كل عام ،كما
يســـمى يوم كذبة أبريل ،أو يوم الحمقى؛
إذ اتخـــذ هـــذا اليوم اســـمه من األنشـــطة

العرفيـــة المســـتمدة من ممارســـة النكات
فـــي ذلـــك اليـــوم ،التي
تتراوح ما بين النكات

البســـيطة والمضحكـــة

التـــي يتـــم مبادلتهـــا بيـــن
األصدقـــاء،

وزمالء العمل.

والعائلـــة،

وتعـــد أصـــول كذبـــة أبريـــل غامضـــة،
وترجعهـــا النظريـــة الســـائدة إلـــى العـــام

 ،1582وهـــي نفس الســـنة التـــي اعتمدت

فيها فرنســـا التقويم الميالدي ،ولكن وفقا
لمـــا جاء في التفســـير الشـــعبي فإن جهل

لنـــدن بطاقـــات مختومـــة بأختـــام مزورة

ترجع أصولها إلى عهد قسطنطين

النـــاس وعـــدم درايتهـــم لإلعالن الســـابق

جعلهـــم يحتفلون بيـــوم كذبـــة أبريل في

األول من شـــهر أبريل للعام الجديد ،لذلك
أطلـــق عليـــه بيـــوم الحمقـــى ،ثـــم انتقـــل

هـــذا االحتفال الســـنوي إلـــى جميع أنحاء

أوروبا ،وإلى أجزاء أخرى من العالم.

إن أقرب إشارةٍ تاريخيةٍ منسوبةٍ إلى يوم

كذبة أبريل هو مـــا تتحدث عنه القصيدة
الهولنديـــة التي نشـــرت في العـــام ،1561

التـــي تســـبق اعتمـــاد التقويـــم الميـــادي
بنحـــو  21عامـــا ،ثـــم المهرجـــان اليهـــودي

وهو مهرجـــان ذو تاريخ طويل ،ويتزامن
حدوثه مـــع قدوم فصل الربيـــع؛ إذ يكون
االحتفـــال بارتـــداء المالبـــس ،ووجـــود

يتزامن مع قدوم فصل الربيع

(الكرنفـــاالت) “مدينـــة المالهـــي المتنقلة”،

والعديد من النكات والمزاح.

وثـــم نأتي على شـــرح أســـتاذ التاريخ في

جامعة بوسطن “جوزيف بوسكين” ،الذي
يقـــول :إن أصـــول كذبة أبريـــل ترجع إلى
عهد القســـطنطين؛ إذ أقيمـــت مهرجانات

وخـــدع للمحكمة اإلمبراطورية الرومانية
عـــدة ،واعتبـــر أن هـــذه الخـــدع يمكـــن أن

تعيد الحياة إلى اإلمبراطورية ،كما سمح
قســـطنطين للمهـــرج كوجيـــل أن يكـــون

ملكا ليـــوم واحد ،فأصدر مرســـوما يدعو

للسخرية من ذلك اليوم ،وبعد ذلك أصبح
مـــن العـــرف االحتفـــال به ســـنويا ،ويقول

تدعوهم “لمشاهدة الحفلة السنوية لغسل
األســـود البيـــض” ،فـــي بـــرج لنـــدن صباح

يـــوم األحد فـــي األول مـــن أبريـــل؛ وذلك
بالمجـــان؛ مـــا دفـــع الجمهور إلـــى التوجه

نحـــو البرج لمشـــاهدة الحفلـــة المزعومة.

وإلى جانب هذه المواقف المضحكة ،كان
هنـــاك أحداث مؤســـفة ومؤلمـــة صاحبت
هـــذا التقليـــد؛ ومـــن أشـــهرها قيام ســـيدة

إنجليزيـــة بالصـــراخ وطلـــب النجـــدة من

الشـــرفة؛ بســـبب انـــدالع حريـــق داخـــل
المطبـــخ ،ولـــم يســـتجب أحـــد،

إذ ظـــن النـــاس أن هـــذا

المشـــهد

هـــو

“كذبة إبريل”؛
لتزامـــن ذلـــك

اليوم مـــع أول

أودت بحيـــاة الكثيرين ،فعلـــى الرغم من
نتيجـــة التهـــور والتهويـــل واســـتخدام

الحيـــل واألكاذيب المخيفة .ويحمل يوم
األول مـــن شـــهر أبريل إلى جانـــب كذبته

الشـــهيرة العديد من األحداث التاريخية؛
ففيـــه تقـــع رأس الســـنة اآلشـــورية ،وفيه

تـــم اختراع النســـكافيه في العـــام ،1938

وشـــهد يوم أبريـــل نهاية الحـــرب األهلية

اإلســـبانية وبداية نظام فرانكو في العام

 ،1939وتأســـيس ستيف وزنياك وستيف
جوبز شـــركة أبـــل في العـــام  ،1976وفي

العـــام  2001اعتقلـــت ســـلطات صربيـــا

والجبـــل األســـود الرئيس اليوغوســـافي

الســـابق ســـلوبودان ميلوشـــيفيتش بعـــد
 26ســـاعة من حصـــار مقر إقامتـــه ،وفي

العـــام  2002أصبحـــت هولنـــدا أول دولة

فـــي العالم تجيز قانونيـــا الموت الرحيم.
عمومـــا يبقى يوم  1أبريل من األيام التي

تعلـــق في ذهـــن الكثيـــر من النـــاس ،وإن

كان هذه الســـنة وكما اســـلفنا في البداية
ســـيطرة موضوع كورونا على كل شـــيء

في العالم ،إال أن هذه االحتفالية لها طعم

خاص وال يمكن أن تنسى وتمحى.

abdulnabi.alshoala
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قصيدة تهنئة مرفوعة إلى مقام سيدي
حضرة صاحب السمو الملكي

بطلة “صراع العروش” تطلق مبادرة خيرية

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أطــلــقــت الــمــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة،

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

الشهير الحاصد لجوائز “إيمي”

بمناسبة عـودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى

إميليا كـــارك ،بطلة المسلسل

التلفزيونية“ ،ص ــراع الــعــروش”

اد َخ َ
الو َط ِن
وع َ
َ
ليف ُة َم ْجد َ

مــبــادرة خيرية فــي ظــل تفشي

فيروس “كورونا” المستجد.

الح فــي ُ
ــاســم ِبـ َ
ـاأل َمــانــي
األ ْف ِ
ــــو ٌر َب ِ ٌ
ــــق نُ ْ
َ

وعــبــر رســالــة مــصــورة لــهــا على

حسابها على موقع “إنستغرام”

ب َ
الطي ُر على َ
األ ْي ِ
َ
األ ْل َح ِ
ــك ِبـ َـأ ْعــذَ ِ
ان
ـدا
وشـ َ
َّ ْ
َفيا بحرينُ ازْد ِهــي واملَئي ُ
األ ْف َ
ــق ِت ْي ًها
َ
َ َ ْ َ ْ
ْ
َّ
َ
والش ِ
ان
الق ْد ِر
ِع ْو َد ِة َخ ِل ْي َفةَ ِذي
َو َهلِّ ِلي ب َ

لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،طلبت

إميليا كالرك الشهيرة بشخصية
“أم التنانين” في مسلسل “صراع
الــعــروش” من جمهورها للتبرع

إميليا كالرك

لــصــنــدوق اإلغ ــاث ــة الــخــاص بها

“ ،”SameYouلجمع مبلغ 250

ألف جنيه إسترليني ،في مقابل
ت ــن ــاول الــعــشــاء مــعــهــا ،بحسب

مجلة “فارايتي” األميركية.

وأشــارت كــارك ( 33عاما) ،إلى
أنها ستختار  12من المتبرعين
بصورة عشوائية لكي يتناولوا
الــعــشــاء مــعــهــا ،لــكــن لــيــس معها
بــصــفــة شــخــصــيــة وإنـ ــمـ ــا عــبــر

خاصية “االتصال عبر الفيديو”.

ولفتت ك ــارك إلــى أن األم ــوال
التي سيتم التبرع بها لصندوق

اإلغاثة الخاص بها ستساهم في

شفاء كويتية
ثمانينية من

َ
اع َر والـ ُ
َفـــ َر ٌح َه َّ
المش ِ
َ
ـد َهــا
ــز
ـعـ َ
ـق ـ ُلـ ْ
ب َوأ ْ
سـ َ
ـو َ
َ
ـيـ ِر َخ ِل ْي َفةَ ِذي َ
الف ْ
ـسـ ِ
ـان
ِبــاأل ِمـ ْ
ض ِل وا ِ
إل ْحـ َ
ِّـــدي تَ ِ
ســـي ِ
ِ
ش ِ
َأنَ ـــــا َ
ــحــ َّيــةً
ـــاعـــ ٌر ُأ ْه
ــــــدي َ
َّ
الــث َ
ــش ِ
ُي َ
ــق ِ
ــان
اء فيها
إل ْه
َ
ــاطــ ُر ِنــي ا ِ
ـــــــد َ
ـل َخـ ِلــيـ َ َ
ــــت ِمـ ْ
ـثـ َ
ــيــ ًرا َمـ ِ
ـدا
َمــا ر َِأ ْي ُ
ـاجـ ً
ـفــةَ أ ِم ْ
ْ
ــاســم الـ َّ
ـثـ ْ
ـــم ِ
ـغ ـرَِ ،قـــوِ يَّ
ـــان
الــعــز ِ
َ
ْم وا ِ
إل ْي َ
َب ِ َ
ــو َد ِة َخ ِل ْي َفةَ ُم َع ً
سا ِل َ ًما
ِــع ْ
س ِع ْدنَ ا ب َ
افى َ
َ

توفير الــدعــم لمرضى السكتة
الــدمــاغــيــة ،إلـــى جــانــب توفير

أسرة في المستشفيات لمرضى

فيروس كورونا.

وقــالــت فــي رســالــتــهــا الــمــصــورة

“سـ ــنـ ــطـ ــبـ ــخ الـــــعـــــشـــــاء ســـويـــا

وس ــن ــت ــن ــاول ــه م ــع ــا وســنــنــاقــش

ِـــك ِّ
ـــد ُه َو ُ
و ِإ َّ
ــــكــــ َر ُه ب ُ
ش ْ
ــس ِ
ــان
ـــم َ
ن َح ْ
ـــل ِل َ

الكثير مــن األم ــور ،منها العزلة
وال ــخ ــوف ،إل ــى جــانــب مقاطع

فيديو مضحكة”.

وأضافت مازحة أنها ال تستطيع

الطهي ،لذا سيكون األمر ممتعا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغسل يديه بمطهر كحولي بعد زيارة إلى
مصنع ألقنعة الوجه الواقية وسط فرنسا (أ ف ب)

األمير هاري وزوجته يودعان حياة الملوك

“كورونا”

نــشــر األمــيــر هـ ــاري وزوج ــت ــه مــيــغــان أم ــس االثــنــيــن،

أعــلــن وزي ــر الصحة الكويتي باسل

الــبــريــطــانــيــة ،قــبــل االنــتــقــال لــحــيــاة جــديــدة والــتــفــرغ

مواطنة عمرها  82عاما من فيروس

وصــدم األمير هــاري وميغان الملكة إليزابيث وباقي

وكتب الــوزيــر على حسابه الرسمي

مهامهما الملكية ،واتفقت الملكة معهما الحقا على أن

مواطنة تبلغ من العمر  82سنة ،ليبلغ

واعتبارا من اليوم األربــعــاء ،سيكون دوقــا ساسكس

فيروس كورونا المستجد  73حالة”.

وقضاء معظم وقتهما في أميركا الشمالية ،لكنهما لن

ال ــص ــب ــاح ،أم ـ ــس الـ ــثـ ــاثـ ــاء ،شــفــاء

كورونا المستجد.

َف ْل َي ِع ْ
س ـ ِّيـ ِ
ـدي لــلـ ِبـ َ
ـا ِد ُذ ْخـــ ًرا
ش َخ ِل ْي َف ُة َ
ـــل َ
ـم ـ َنــى وفــي ِظ ِّ
فــي ُ
األ َم ِ
ــانــي
ــعــاعِ الـ ُ
ش َ
ـح ـ َر ْيــنِ َأ َ
ت
ــــاء ْ
ـــو ُدر ٌَّة ِمـــنْ ُكــ ُن ْ
ــو ِز ال ـ َبـ ْ
ُه َ
ض َ

ـد الـ َّ
ـيـ ِ
ــو ِر فــي َطـــار ِ
ـز َمـ ِ
ـان
ـس الــنُّ ْ
ِف وتَ ـ ِلـ ْ
َق ـ َبـ َ

ـهـ ِ
ـســتَ ـ ْر ِ
ـات َم ِل ْي ٍ
ك
ـيـ َ
شـ ً
ـدا ِبــتَ ـ ْ
ـو ِجـ ْ
ســـا َر ُمـ ْ
َ
ْ
َ
َّ
َــة الـــرَّأ ِي َث ِ
صــال ِ
اني
َمــا ل ُ
َــه في الــذكَ ــا ِء وأ َ
ِــا ُد ب َ
ــال َم ِ
ــد ِ
َم ـ ِلـ ٌ
ِــأ ْف َ
ت الــب َ
ــض ِ
ــآثــر ِِه
ــع َ
س َ
ـك َ
الـــو َّ
ضـــاحِ الـ َ
ـم ـ َران
ـاه
ـح ـ َّيـ ُ
َوز َ
َهــــا بِــ ُن ْ
َ
ــو ِر َمـ َ
ـقـ َ

رسالتهما األخيرة بصفتهما عضوين في العائلة المالكة
لنشاطات بعيدة عن حياة الملوك.

أفــراد األســرة في يناير بإعالن اعتزامها التخلي عن

صــــ ْر ًحــــا َ
ش ِ
ــام ً
ـــح َ
ــخــا
ـــضـــا َر ِة َ
َبـــنَـــى ِلـــ ْل َ

بموقع “تويتر”“ :تم بحمد هللا شفاء

يشقا طريقهما بنفسهما بدءا من شهر أبريل.

عــدد الــحــاالت التي تــم شفاؤها من

حــريــن فــي مــمــارســة وظــائــف جــديــدة وكــســب الــمــال

األمير هاري وزوجته األميركية ميغان

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت

يكون بوسعهما استخدام لقب “ملكي” في الترويج أو

وأضافا “نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا ..لقد

بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك عدد

لقب صاحب أو صاحبة السمو.

وببعضكم البعض”.

وأوضـ ــح الــمــتــحــدث الــرســمــي باسم

والسادس في ترتيب واليــة العرش ،أميرا لكن دون

اآلن وفي األشهر القليلة المقبلة على أسرتهما ،بينما

مــؤتــمــر صــحــفــي ،أن ال ــح ــاالت هي

وقال الزوجان في رسالتهما األخيرة إلى ما يربو على

وأضاف “يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز

مخالطة ،وحــالــة واح ــدة لمقيم من

أنك قد ال ترانا هنا ،سيستمر العمل”.

“كوفيد ”-19فيروس كورونا”.

بين َ
َّ
َو َقرَّب في َّ
األ ْد َي ِ
اي ِ
ان
ش
امحِ
َ
والت َع ُ
س ُ
الت َ

االثنين تسجيل  11إصــابــة مؤكدة

القيام بواجبات رسمية ،ووافقا على عدم استخدام

كنتم رائعين ،وإلى أن نلتقي ،فضال اعتنوا بأنفسكم

اإلصابات المسجلة إلى  266حالة.

وســيــبــقــى األم ــي ــر هــــاري ( 35ع ــام ــا) ،حــفــيــد الملكة

وقال بيان صادر عن مكتبهما ،أشارا إلى أنهما سيركزان

وزارة الــصــحــة عــبــد هللا الــســنــد في

تولي أي مناصب عسكرية.

“يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية”.

حالتان مرتبطتان بالسفر ،و 8حاالت

 11مليون متابع لحسابهما على إنستغرام “في حين

الجنسية الهندية وهي قيد التقصي
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في األسابيع واألشهر التالية على االستجابة العالمية لـ

محمد يعقوب يوسف المفتاح

الوبائي.

سرقة لوحة لفان غوخ بمساعدة “كورونا”
ُسرقت لوحة الفنان الشهير فنسنت فان

فجرا وغادروا المكان مع اللوحة”.

التدخين و”كورونا”..
تحذير جديد من

وأغــلــق المتحف فــي  12م ــارس ،جنبا

منظمة الصحة

وقال متحف “سنجر الرين” بالقرب من

ريجكس في أمستردام.

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا

للفنان الهولندي فان غوخُ ،سرقت في

“سنجر الريــن” ،على سبيل اإلعــارة من

فيروس كورونا ،الذي أودى بحياة أكثر

قـ ــال مــديــر مــتــحــف “ غــرونــيــنــجــر” إن

اآلن.

جميعا”.

بـمــوقــع “ف ـي ـس ـبــوك” ،إن الـتــدخـيــن بكل

غوخ من متحف هولندي مغلق؛ بسبب

جائحة فيروس كورونا.

أمــســتــردام “إن لــوحــة “حديقة الربيع”

الساعات األولى من صباح يوم االثنين”.
وق ــال ــت وس ــائ ــل إعــــام هــولــنــديــة “إن
الــلــصــوص شــقــوا طــريــقــهــم عــبــر الــبــاب

األمامي الزجاجي بعد الساعة الثالثة

إلى جنب مع متحف فان غوخ ومتحف
وك ــان ــت لــوحــة ف ــان غ ــوخ ف ــي متحف
متحف “غرونينجر”.

الــســرقــة كــانــت “س ــرق ــة عــمــل يخصنا

أوروبا تتنفس هواء
ً
نظيفا بعد الحظر
ع ــل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ــح ــج ــر الــصــحــي
الــمــفــروض مــنــذ م ــدة ف ــي ع ــدة دول
أوروبــيــة إثــر انتشار فيروس كورونا

جــديــدا إلــى المدخنين فــي ظــل تفشي

المستجد وحصده آالف األرواح ،فقد
كان لهذا اإلجراء إيجابية أخرى.

مــن  37أل ــف شـخــص فــي ال ـعــالــم حتى

فــبــاإلضــافــة إل ــى أن الــحــجــر الصحي
للحماية من الوباء ومنع تفشيه أكثر

وقالت المنظمة في منشور على حسابها

وأك ــث ــر ،أظ ــه ــرت ص ــور الــتــقــطــهــا قمر
صــنــاعــي ،ت ــراج ــع تــلــوث ال ــه ــواء في

أنواعه ،ســواء أكــان سجائر أم أرجيلة،

المناطق الحضرية في أنحاء أوروبــا
خالل اإلغالقات المفروضة ،فيما ّ
حذر

يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس
كورونا ونقل العدوى لآلخرين.

النشطاء من أن قاطني المدن مازالوا

وذكرت المنظمة أن وضع اليد على الفم

األكثر عرضة لمخاطر الجائحة.

خالل التدخين من الممكن أن يؤدي إلى

وأظ ـ ــه ـ ــرت ص ـ ــور ال ــق ــم ــر الــصــنــاعــي

نقل الفيروس داخل الجسم ،مشيرة إلى

سنتينل -5تراجع متوسط مستويات

أن تبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض

ثاني أكسيد النيتروجين الــضــار في

أيـضــا بين المدخنين .وأك ــدت منظمة

مـ ــدن م ــن بــيــنــهــا بــروكــســل وب ــاري ــس

الصحة العالمية أن التدخين يضعف

ومــدريــد ومــيــانــو وفــرانــكــفــورت في

الجهاز التنفسي ،مما يعزز فرص اإلصابة

وتُظهر لوحة “حديقة الربيع” التي رسمها الفنان الهولندي العام  1884حديقة في نوينين ،إذ كان
يعيش في ذلك الوقت.

بفيروس كــورونــا ،خصوصا أن المرض
يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

عرض أزياء مع قناع للوجه في كشك بسوق في باندا آتشيه (أ ف ب)

الفترة ما بين الخامس و 25من مارس،
مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

