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ــرر مـــصـــرف الــبــحــريــن  ــ ق
ــا مــنــه  ــًيـ ــعـ ــزي سـ ــ ــرك ــ ــم ــ ال
لــتــخــفــيــف االلـــتـــزامـــات 
ــــى كـــاهـــل  ــل ــاة عــ ــقــ ــ ــل ــمــ ــ ال
الشركات جراء تداعيات 
فايروس “كورونا”، إعفاء 
ــبــنــوك والـــشـــركـــات من  ال
المالية  نتائجها  إعـــان 
الــعــام  مـــن  األول  ــلــربــع  ل

الجاري.

إعفاء الشركات من إعالن نتائج الربع األول

)09(

قانون ملكي بتعديل فقرة من قانون “الشركات”
المنامة - بنا

الملك حمد بن عيسى  الباد صاحب الجالة  صادق ملك 
بتعديل   2020 لسنة   )6( رقــم  قــانــوًنــا  وأصـــدر  خليفة  آل 
التجارية  الشركات  قانون  )284( من  المادة  )أ( من  الفقرة 
ونص   ،2001 لسنة   )21( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 

القانون على ما يلي:
ُيستبدل  أنــه  القانون  األولــى من  الــمــادة  وجــاء في 
بنص الفقرة )أ( من المادة )284( من قانون الشركات 
لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية 

2001، للنص اآلتي:
“أ- لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن 
طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير 
الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت 
شريك  لكل  ويكون  الغرض،  لهذا  الشركة  ُتعده  بالكتابة 
عدد من األصــوات ُيعادل عدد الحصص التي يملكها في 
الشركة”. وجاء في المادة الثانية، أنه على رئيس مجلس 
تنفيذ أحكام هذا   - - كل فيما يخصه  والـــوزراء  الـــوزراء 
في  نشره  لتاريخ  التالي  الــيــوم  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــانــون، 

الجريدة الرسمية.

“األعلــى للمرأة”: برنامج شــامل يخفف مــن آثار “كوفيــد 19” على المرأة

بدء العمل الميداني لـ “متكاتفين... ألجل سالمة البحرين”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة أمــس  بــــدأ ال
لحملة  الــمــيــدانــي  العمل  جــانــب  تنفيذ 
البحرين”  ســامــة  ألجـــل  “مــتــكــاتــفــيــن.. 
في  وذلــك  مؤخرًا،  بتدشينها  قام  التي 
إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( في مملكة البحرين، 
ــذه الــمــرحــلــة الــعــمــل على  وتــتــضــمــن هـ
توفير وإيصال المساهمات العينية من 
والصحية  االستهاكية  المستلزمات 
الــمــرأة  الــتــي تعيلها  لــأســر  الــضــروريــة 
يعمل  التي  القوائم  بحسب  البحرينية، 
المجلس على متابعة ظروفها الحياتية، 
العاملة  الطبية  الكوادر  أسر  ولمساندة 
تمر  ما  األمامية في ظل  الصفوف  في 

به الباد من ظروف استثنائية.
ــع عــــدد من  ــوزيـ ــتـ ــيــات الـ وبـــاشـــر عــمــل
“المنصة  على  المسجلين  المتطوعين 
ــمــشــاركــة من  ــتــطــوع”، وب الــوطــنــيــة لــل

البحرين،  ومـــرشـــدات  كــشــافــة  جمعية 
التنفيذية  اإلدارة  من  مباشر  وبإشراف 
األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  فــي 
لـــلـــمـــرأة، حــيــث تـــوجـــه 11 فـــريـــق في 
لهذه  خصيصا  توفيرها  جــرى  حافات 
ــن قــبــل شـــركـــة الــمــنــصــوري  الــمــهــمــة مـ

لعدد  الــدولــي،  للحراك  البحرين  ومركز 
أولـــى،  كمرحلة  الــبــحــريــن  مــنــاطــق  مــن 
وســيــجــري تــبــاعــًا مــواصــلــة هــذا الدعم 
وما  ظــروف  مــن  مــا سيستجد  بحسب 
يطبق من إجــراءات لدعم األسر خال 

التزامهم بالتعليمات الضرورية.

األعلى للمرأة بدء مرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية )متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين(

)٠٤(

ذكر رئيس جامعة البحرين رياض  «
حمزة أن درجة الطالب في نهاية 

الفصل سيتم رصدها بنتيجة 
)ناجح/راسب( وعندها فإن 

المعدل التراكمي للطالب لن 
يتأثر عما كان عليه في الفصل 

السابق.

أكد خبراء ومسؤولون في مجال  «
التأمين بالبحرين أن فيروس 

كورونا )كوفيد 19( ال يشمل 
األمراض التي تغطيها وثائق 

التأمين بالمملكة، إذ تم تصنيفه 
وباء من قبل منظمة الصحة 

العالمية.

توّقعت لجنة األمم المتحدة  «
االجتماعية واالقتصادية 

لغرب آسيا )إسكوا( أمس 
أن ينضم أكثر من 8 ماليين 

عربي إلى “عداد الفقراء” 
في المنطقة جراء انتشار 
فيروس كورونا المستجد.

عشقت المصممة البحرينية  «
فاطمة فتحي مجال تصميم 

المالبس واألزياء من سن صغيرة، 
فكانت دائما تتابع عروض األزياء 

عبر المجالت والصحف والتلفزيون، 
وكان إحساسها موجودا لالنخراط 

في هذا المجال االبداعي.

قال اتحاد السباحة  «
المجري أمس إن بوجالركا 

كاباش بطلة العالم في 
سباحة الفراشة بين 9 
سباحين في المنتخب 

الوطني أصيبوا بفيروس 
كورونا.

0609121915

إصابة 9 سباحين مجريين بـ “كورونا”فاطمة فتحي شابة تصمم األزياء8,3 مليون عربي مهددون بالفقروثيقة التأمين الصحي تستثني األوبئة“ناجح/راسب” لتقييم الجامعيين

جاللة الملك

علي الفردان

للمواد  فـــود”  “ُأوول  شــركــة  شحنت 
تتكون  دفــعــة  البحرينية  الــغــذائــيــة 
مما يقارب من 4 آالف كيلوغرام من 
من  الــطــازجــة  الــغــذائــيــة  المنتوجات 
أوروبا على متن طائرة بوينغ 9-787 
الخليج،  لطيران  التابعة  دريماينر 
مساء  المملكة  إلـــى  وصــلــت  ــتــي  وال
الغذائية  الشحنة  نقل  اليوم. ويصب 
للناقلة الوطنية  المشترك  الهدف  في 
بــاإلســهــام في  ــود(  فـ )ُأوول  وشــركــة 
الجهود الوطنية التي يقوم بها كافة 

أعضاء فريق البحرين.

“طيران الخليج”: نقل شحنة غذائية من أوروبا
المنامة - طيران الخليج

أكد رجل األعمال محمد عبدالعال 
استيراد 100 طن من الخضروات 
ــه، أمــــس، وضــخــهــا في  ــواكـ ــفـ والـ

األسواق المحلية أمس.

ضخ 100 طن من الخصروات والفواكه

)06(
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المحرر االقتصادي

المحرق - باس

 ردت نفت شركة خدمات مطار البحرين 
“بـــاس”، على مــا تــم تــداولــه يــتــداول في 
عن  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  بعض 
بــعــض موظفيها  ألــزمــت  قــد  الــشــركــة  أن 
إجبارية،  سنوية  ــازات  إجـ فــي  بــالــخــروج 
ورد  مــا  أن  على  الــشــركــة(  )إدارة  مــؤكــدة 

ليس صحيًحا إجبارية.

“باس”: ال إجازات 
إجبارية للموظفين

وافق أعضاء مجلس العاصمة على إغاق 
والمماشي  والمتنزهات  للحدائق  مؤقت 
والماعب الخاضعة إلدارة أمانة العاصمة. 
وبــيــن رئــيــس لجنة الــخــدمــات والــمــرافــق 
العامة أن الهدف دعم اإلجراءات الوقائية 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة؛  والتدابير 

فيروس كرونا )كوفيد 19(.

إغالق حدائق 
ومالعب المنامة

)08(

)17(

مروة خميس

المنامة - بنا

نائب  التمييز  محكمة  رئيس  أعلن 
للقضاء  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ
عن  البوعينين  عــبــدهللا  المستشار 
تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية 
والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها 
تحول  في  كامل،  بشكل  إلكترونًيا 
أمام  العدالة  إجـــراءات  في  جــذري 

المحاكم.
جاء ذلك خال االجتماع الذي ُعقد 
الحديثة  التقنيات  أمس باستخدام 
بعد، بمشاركة  المرئي عن  للتواصل 
ــشــؤون اإلسامية  وال الــعــدل  وزيـــر 
بن  خالد  الشيخ  معالي  واألوقـــاف 
التنفيذي  علي آل خليفة، والرئيس 
ــهــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والــحــكــومــة  ل

اإللكترونية محمد علي القائد.
الــخــدمــة  أن  الــبــوعــيــنــيــن  وكـــشـــف 
الــجــديــدة ســتــتــيــح رفـــع الـــدعـــاوى 

والطلبات  المذكرات  جميع  وتقديم 
لتشمل  الــدعــوى،  خــال كل مراحل 
تم  التي  درجــة  أول  إلــى  باإلضافة 
مـــؤخـــًرا، مرحلة  تــدشــيــنــهــا  ــان  إعــ
ــم الــطــعــون  ــديـ ــقـ االســـتـــئـــنـــاف، وتـ
إلى  وصـــواًل  التمييز،  محكمة  أمــام 
مراعاة  األحكام، مع  إصــدار  مرحلة 
الدستورية  الضمانات  كافة  توفر 
والــقــانــونــيــة الـــمـــقـــررة لــلــمــحــاكــمــة 
العادلة. ولفت إلى أنه بإطاق هذه 
المحاكم  منظومة  تصبح  الخدمة 
محاكم  وكذلك  والتجارية  المدنية 
بشكل  إلكترونًيا  متاحة  التنفيذ، 
الدعوى  بــدًءا من رفع  كامل، وذلك 
ــام  ــكــ ــة تــنــفــيــذ األحــ ــلـ ــرحـ ــى مـ ــتـ حـ
القضائية، حيث تم تدشين خدمات 
ــيــة مــنــذ الــعــام  ــكــتــرون الــتــنــفــيــذ اإلل

.2015

إجراءات التقاضي المدنية 
والتجارية إلكترونًيا

أفادت وزارة الصحة بأن الـ 47 حالة من الحاالت 
لعمال  األول  أمس  عنها  اإلعــان  تم  التي  القائمة 
االحــتــرازي  الصحي  الحجر  تحت  كانوا  وافــديــن 
الشركة  إدارة  مــع  التنسيق  وفـــق  سكنهم  بمقر 
مقر  يغادروا  ولم  “سلماباد”  بمنطقة  لها  التابعين 
الحجر الصحي االحترازي في سكنهم طوال فترة 

الحجر.
وأوضحت الوزارة أنه تم فحص العمال الوافدين 
وفق  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  مــدة  نهاية  مــع 
الفيروس،  انتشار  من  للحد  المتبعة؛  اإلجـــراءات 
وتبين من خال الفحوصات المختبرية أن نتائج 
الحاالت  إلى  إضافتهم  وتم  إيجابية  عامًا   47 الـ 
تم  كما   ،)COVID-19( كــورونــا  لفيروس  القائمة 
والعاج في سترة  العزل  لمركز  نقلهم  الفور  على 
اتخاذ  جانب  إلى  لهم،  مخصص  مقر  وتخصيص 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لكافة المخالطين 
المختبرية؛  الفحوصات  وإجـــراء  الــحــاالت  لهذه 
الماحظة،  تحت  ووضعهم  سامتهم  من  للتأكد 
وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي االحترازي 

أسبوعين وفق اإلجراءات الوقائية المتبعة.
وأكدت وزارة الصحة أنه ال يوجد انتشار للفيروس 
له، وتهيب  الترويج  يتم  كما  الوافدة  العمالة  بين 

بالجميع ضرورة استقاء المعلومات حول الحاالت 
المصادر  مــن  ومعلومات  قـــرارات  أي  أو  القائمة 

الرسمية.

ال انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة
الـ 47 حالة كانوا تحت الحجر بمقر سكنهم في سلماباد ونقلوا إلى “عزل سترة”

المنامة - بنا
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بـــدأ المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أمـــس تنفيـــذ 
جانـــب العمـــل الميدانـــي لحملـــة “متكاتفين.. 
ألجل ســـامة البحريـــن” التي قام بتدشـــينها 
مؤخـــًرا وذلـــك فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( في 
المرحلـــة  البحريـــن، وتتضمـــن هـــذه  مملكـــة 
المســـاهمات  وإيصـــال  توفيـــر  علـــى  العمـــل 
االســـتهاكية  المســـتلزمات  مـــن  العينيـــة 
تعيلهـــا  التـــي  لألســـر  الضروريـــة  والصحيـــة 
المرأة البحرينية، بحســـب القوائم التي يعمل 
المجلـــس علـــى متابعـــة ظروفهـــا الحياتيـــة، 
ولمســـاندة أســـر الكـــوادر الطبيـــة العاملة في 
الصفـــوف األماميـــة في ظل ما تمـــر به الباد 

من ظروف استثنائية.
وباشـــر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين 
المســـجلين على “المنصـــة الوطنية للتطوع”، 
وبمشـــاركة مـــن جمعيـــة كشـــافة ومرشـــدات 
اإلدارة  مـــن  مباشـــر  وبإشـــراف  البحريـــن، 
التنفيذية في األمانة العامة للمجلس األعلى 
للمـــرأة، حيث توجـــه 11 فريق فـــي حافات 
جـــرى توفيرها خصيصا لهذه المهمة من قبل 
شـــركة المنصـــوري ومركـــز البحريـــن للحراك 
الدولـــي، لعدد مـــن مناطق البحريـــن كمرحلة 
أولـــى، وســـيجري تباعـــًا مواصلة هـــذا الدعم 
بحســـب ما سيســـتجد من ظروف وما يطبق 
مـــن إجـــراءات لدعم األســـر خـــال التزامهم 

بالتعليمات الضرورية.
وقامت الحملة باتباع وتطبيق كل اإلرشادات 
الصحية في عمليات تعبئة وتوزيع وتســـليم 
المســـاهمات التطوعية، حيـــث تم تخصيص 
مركز إلدارة عمليات الحملة في مقر المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالرفـــاع، وتجهيـــزه بـــكل مـــا 
يلزم من معدات وقايـــة وتعقيم، والتأكد من 
اتباع الجميع للتعليمات الوقائية، وخصوصًا 
بالحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعـــي خـــال 

العمل.
والمســـاعدات  المســـاهمات  توزيـــع  ويمثـــل 
المســـتحقة  واألســـر  المـــرأة  علـــى  العينيـــة 
واحـــد مـــن أربـــع مجـــاالت تتضمنهـــا حملـــة 
“متكاتفيـــن.. ألجـــل ســـامة البحريـــن”، هـــو 
مجـــال “الدعم األســـري” المتمثل فـــي تقديم 
فيمـــا  الطارئـــة،  والخدمـــات  المســـاعدات 
تشـــمل المجـــاالت األخرى “اإلرشـــاد الخدمي 

واالستشارات األســـرية والقانونية” الفورية، 
و”الدعـــم االقتصادي” لضمان االســـتفادة من 
التدابير المالية المتعددة المطروحة من قبل 
الدولة الســـتمرار نشـــاط المـــرأة التجاري في 
ســـوق العمل، و”الدعـــم التعليمـــي” عبر رصد 
االحتياجـــات التعليمية لألســـر لدعمهم أثناء 

مواصلة العملية التعليمية “عن بعد“.
واســـتقبلت الحملة مســـاهمات مشـــكورة من 
قبـــل عـــدد مـــن مؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
واألفراد باإلضافـــة إلى مبادرات متنوعة من 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي التـــي ســـتوجه 
لتوفير االحتياجات العينية بحسب مجاالت 

الحملة.
تنفيـــذًا  “متكاتفيـــن”  حملـــة  إطـــاق  وجـــاء 
لتوجيهات قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة، بتقديم كل 
ما يلزم لمساندة احتياجات المرأة البحرينية 
وأســـرتها، بالتعـــاون والتنســـيق المباشـــر مـــع 

المنصة الوطنية للتطوع.
وتهـــدف الحملـــة إلـــى اإلســـهام فـــي تقويـــة 
مجـــاالت العمـــل بيـــن فئـــات المجتمـــع بروح 
“فريـــق البحرين” الواحد، وتأمين االســـتقرار 
النفســـي واالجتماعـــي لجميـــع أفراد األســـرة 
الواعيـــة  المجتمعيـــة  الثقافـــة  وتنميـــة 
والمســـئولة في مثل هذه الظروف، والســـعي 
بشـــكل مســـتمر إلى إظهار أفضل الممارسات 
المجتمـــع  أفـــراد  يمارســـها  التـــي  اإليجابيـــة 
البحرينـــي فـــي تكافلهـــم وتكاتفهـــم في مثل 
هـــذه الظـــروف الحرجـــة مـــن أجـــل احتـــواء 
مخاطـــر وتبعـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد 19(.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدء مرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية “متكاتفين... ألجل سالمة البحرين”
“األعلــى للمــرأة”: برنامــج شــامل يخفف من آثــار وتداعيــات “كوفيــد 19” علــى المرأة



أشـــادت رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب 
الفضالـــة  ســـبيكة  الشـــورى  بمجلـــس 
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة في 
إطـــاق مبادرة “جســـر” وحرص ســـمّوها 
على دعم الشباب وتمكينهم في مختلف 
المجاالت، مؤكدة أن هذه المبادرة تعتبر 
مـــن المبـــادرات النوعيـــة التـــي تواكـــب 
التطـــورات التقنيـــة واألدوات الحديثـــة 

فـــي عـــرض المنتجـــات واألعمـــال الفنية 
لتنميـــة  الشـــباب  وتحفيـــز  واإلبداعيـــة، 
مهاراتهم وأفكارهم، مؤكدة أنَّ الشـــباب 
فـــي مملكـــة البحريـــن يمتلكـــون طاقات 
متميـــزة، وقادرون على العطاء واإلبداع 

بما ُيبرز دورهم ومسؤوليتهم الوطنية.
وقالـــت الفضالة إن مبادرة “جســـر” التي 
أعلنـــت عنها مؤسســـة المبـــرة الخليفية، 
تفتح آفاًقا جديدة ومساحة واسعة أمام 
الموهوبيـــن البحرينييـــن؛ مـــن أجل إبراز 
مهاراتهم وقدراتهـــم، وتعزيز إبداعاتهم، 

وفـــي الوقـــت ذاته تســـويق مشـــاريعهم 
وأعمالهم اإلبداعية.

وأكـــدت الفضالـــة أن هـــذه المبـــادرة وما 
تحمله من أهداف خاقة ونبيلة، تشـــكل 
أحد أوجه الدعم والمساندة التي يحظى 
بهـــا الشـــباب فـــي البحريـــن، وخصوًصـــا 
وتدفعهـــم  والمبدعيـــن،  الموهوبيـــن 
لتكثيـــف جهودهم، واســـتثمار مواهبهم، 
وتهيئهـــم لدخـــول ســـوق العمـــل، ســـواًء 

على المستوى المحلي أو الخارجي.
ونّوهـــت رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب 

بمجلس الشـــورى بقيام مؤسســـة المبرة 
مـــع  تفاهـــم  بتوقيـــع مذكـــرة  الخليفيـــة 
لتنفيـــذ  المتخصصـــة  الشـــركات  إحـــدى 
مبـــادرة “جســـر”؛ لخلـــق فـــرص الترويج 
والتســـويق للموهوبيـــن، وإيجـــاد فرص 
للعمـــل عـــن ُبعـــد والعمـــل المؤقـــت وفق 
مختلـــف  لـــدى  الحديثـــة  التوجهـــات 
عـــن  معربـــة  والشـــركات،  المؤسســـات 
تفاؤلهـــا في نتائـــج ومخرجات المبادرة، 
وانعكاســـها علـــى أعـــداد الموهوبين في 

مملكة البحرين.

القضيبة - مجلس الشورى

مبادرة “جسر” لسمو الشيخة زين تفتح آفاقا واسعة للموهوبين
ــن ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــارات وقـــــــــدرات وإبــــــداعــــــات ال ــ ــهـ ــ ــرز مـ ــبـ ــتـ الـــفـــضـــالـــة: سـ

أصحاب المجالس العائلية: أثبتنا وعَينا وسنغلب “كورونا”
أكــد عــدد من أصحــاب المجالس العائلية واألهلية لــــ )البالد( أهمية 
اســتثمار قنــوات التواصــل االجتماعي في تنوير الــرأي العام، وفي 
تزويــده بالمعلومــة الصحيحــة، واألهــم االلتــزام بكافــة الضوابــط 
واإلجراءات االحترازية الرسمية لحملة مواجهة فيروس “كورونا”.

تالحم ووعي

وشـــددد صاحب مجلـــس الدوي 
الـــدوي  إبراهيـــم  بالمحـــرق، 
علـــى أهميـــة التـــزام المواطنيـــن 
اإلجـــراءات  بكافـــة  والمقيميـــن 
االحترازية؛ للوقاية من فيروس 
“كورونـــا”، مبينـــًا بـــأن “اســـتجابة 
والشـــبابية  العائليـــة  المجالـــس 
لذلك فـــي كافة مناطق البحرين، 
والتاحـــم  الوعـــي  يعكـــس 

المجتمعي االستثنائي”.

وبين الـــدوي بتصريحه لـ )الباد( 
بـــأن االجتماع األخيـــر الذي جمع 
وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة مـــع الفعاليات 
الوطنية بنادي الضباط بالوزارة، 
جـــاء حينهـــا بالوقـــت المناســـب، 
ووضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف، 
وحـــدد للجميـــع ماهيـــة تحديات 
المرحلـــة ومـــا هـــو مطلـــوب مـــن 

الجميع.
وأشـــار الـــدوي إلـــى ضـــرورة ان 
المجالـــس  أصحـــاب  يســـتثمر 

واألهليـــة  والشـــبابية  العائليـــة 
وقنـــوات  المميـــزة،  عاقاتهـــم 
التواصل الغنيـــة لديهم مع فئات 
المجتمـــع كافـــة، ومـــع معارفهـــم 
المســـتمر  للتأكيـــد  وروادهـــم، 
علـــى ضـــرورة عدم الخـــروج من 
المنـــزل اال للضـــرورة، وااللتـــزام 
التـــام بكافـــة التعليمـــات من قبل 
مـــن  للحـــد  المختصـــة؛  الجهـــات 

الضرر، وحماية األسرة.

قنوات التواصل

من جهته، شجع صاحب مجلس 
الشـــرقي،  بالرفـــاع  الحوســـني 
أصحـــاب  الحوســـني  محمـــد 
شـــبكات  الســـتثمار  المجالـــس 
لوصـــل  االجتماعـــي  التواصـــل 
النـــاس، وتقويـــة أواصـــر العاقة 
وتزويدهـــم  ونصحهـــم،  معهـــم، 

بالمعلومة الجديدة والمفيدة.
وقـــال “لدينا بمجلس الحوســـني 
)قـــروب  عبـــر  توعـــوي  برنامـــج 
الواتســـاب(،  بتطبيـــق  المجلـــس 
حيث نؤكد خاله أهمية االلتزام 
والجلـــوس  العامـــة،  بالمصلحـــة 
فـــي البيت، وبأن يكون التواصل 
الهاتـــف  بنطـــاق  اآلخريـــن  مـــع 
النقـــال، وبــــ )السوشـــيال الميديا( 

المتنوعة”.
أيضـــا  النـــاس  “نشـــجع  وأضـــاف 
على اســـتثمار الوقت بالبقاء مع 
األوالد واإلشـــراف على دروسهم 
عبر البوابـــة التعليميـــة، والعودة 
كالطبـــخ  القديمـــة  للعـــادات 
وغيرهـــا،  والزراعـــة  والقـــراءة 
هـــذه الظروف االســـتثنائية تلزم 
والنخـــب  المجلـــس  أصحـــاب 
المختلفة ألن يـــؤدوا دورهم كما 
يجـــب؛ دعمـــا للمصلحـــة العامـــة، 

والستقرار الوطن”.

تنوير المجتمع

إلـــى ذلـــك، أكـــد مجلس الشـــاعر 
بقالـــي ســـامي الشـــاعر ضـــرورة 
أخـــذ  بأهميـــة  المجتمـــع  تنويـــر 
المعلومات من مصدرها الرسمي 

والصحيـــح، محذرا مـــن مخاطر 
انتشـــار االشـــاعات بيـــن العامـــة 
والتي تهدف إلى اإلضرار باألمن 

والسلم األهليين.
وأوضـــح الشـــاعر بـــأن اعتمادية 
أصحـــاب المجالـــس لحســـاباتهم 
الرســـمية بالتواصـــل االجتماعي 
باألخـــص تطبيقي )االنســـتغرام( 
و)الواتســـاب( يســـاعد كثيرا على 
البحريـــن،  فريـــق  جهـــود  دعـــم 
والـــذي يهـــدف لحمايـــة البلد من 
مخاطـــر آفـــة فيـــروس “كورونا” 

المستجد.
وبيـــن بـــأن الوعـــي العـــام خـــال 
تميـــز  أثبـــت  الماضيـــة  الفتـــرة 
هـــذه البقعة المضيئـــة من العالم، 
بطموح ملك وإرادة شـــعب قادر 

بالتغلب على الصعوبات.

التواصل بـ 
“السوشيال 

ميديا”... وإحياء 
العادات القديمة

بحث عدد من المستجدات والقضايا األمنية

الصالح: الممرضون ركن أساس بالقطاع الصحي

التجمعات بحظر  إلــكــتــرونــي  بــاجــتــمــاع  ــاد  أشـ ــام  ــع ال ــن  األمـ رئــيــس 

ــة فـــي الـــصـــفـــوف األولــــى ــي ــب ــط ــود جـــبـــارة لـــكـــوادرنـــا ال ــهـ جـ

أشاد رئيس األمن العام الفريق طارق بن 
حسن الحسن بقرارات اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والخطـــوات التـــي 
اتخذتهـــا فـــي ســـبيل الحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونا، مثمنا الدور الذي يقوم 
بـــه الفريق الطبي في التعامل مع حاالت 

العاج والعزل والحجر الصحي.
وأثنى رئيس األمن العام، خال ترؤســـه 
وقـــادة  العاميـــن  للمديريـــن  اجتماعـــا 
اإلدارات التابعة لرئاسة األمن العام، عقد 
عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي، على 

قـــرار وزيـــر الداخليـــة بحظـــر التجمعات 
التـــي تزيد عن 5 أشـــخاص، والذي القى 
اســـتجابة كبيـــرة لـــدى كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن في إطار االلتـــزام بإجراءات 

السامة العامة .
وقـــد تم خال االجتماع ، بحث عدد من 
المســـتجدات والقضايـــا األمنيـــة ، حيث 
أعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام عـــن شـــكره 
لجميـــع اإلدارات المعنيـــة ومـــا تقـــوم به 
للتعامل مع الوضع الراهن والحرص على 
حفـــظ أمن وســـامة الجميـــع، داعيا إلى 
مواصلة العمل وااللتزام بأداء الواجبات 
فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة للحـــد مـــن 

انتشار فيروس كورونا.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
الطاقـــم التمريضـــي يشـــكل ركًنا أساســـًيا 
مملكـــة  أن  كمـــا  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا خاًصـــا بالكوادر 
التمريضيـــة، فجهودهم النبيلة المســـتمرة 
بتفـــاٍن وإخاص لهـــا دور بـــارز في خدمة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
واضحـــة  بصمـــة  لهـــم  أن  كمـــا  البحريـــن، 
فـــي مســـيرة التطويـــر والتحديـــث التـــي 
يشـــهدها القطـــاع الصحـــي، مشـــيرًة إلـــى 
أن الـــكادر يبـــذل قصـــارى جهـــده من أجل 
راحـــة المرضى وال يدخر جهدا في الوفاء 
بالتزاماته وواجباته بكل إنسانية ومهنية 

في جميع األوقات.
وقالت الصالح إن اإلسهامات البارزة التي 
يبذلها الطاقم التمريضي في فترة جائحة 
فيروس كورونـــا )COVID-19( وجهودهم 
الجبـــارة فـــي الصفوف األولـــى في مواقع 
العمـــل للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس هـــي 

جهود تســـتحق الشـــكر والتقديـــر، فالكادر 
الظـــروف  فـــي  أثبـــت  البحرينـــي  الطبـــي 
االســـتثنائية أنـــه قـــادر علـــى التعامـــل مع 
مختلـــف التحديـــات واضًعا نصـــب عينيه 
حفـــظ صحـــة وســـامة الجميـــع كأولويـــة 

قصوى.
جـــاء ذلك لدى قيامهـــا صباح أمس بزيارة 
ميدانيـــة لمختلـــف مواقـــع عمـــل الكـــوادر 
التمريضيـــة بحضـــور وكيل الـــوزارة وليد 

المانع ووكاء وزارة الصحة المســـاعدين، 
لتقديـــم الشـــكر والثنـــاء لفـــرق التمريـــض 
العاملـــة بمختلف ميادين العمل، بمناســـبة 
يـــوم الصحـــة العالمـــي والـــذي يصـــادف 7 
أبريـــل من كل عام، ويبدأ االحتفال به من 
األســـبوع األول من الشـــهر، ويحمل شعار 
هذا العام “دعم التمريض والقبالة”، تزامًنا 
مـــع تخصيـــص منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
العام 2020 لاحتفاء بالتمريض والقبالة.

منظمـــة  اختيـــار  علـــى  الوزيـــرة  وأثنـــت 
الصحـــة العالميـــة هـــذا العام 2020 كســـنة 
دولية لكادر التمريـــض والقبالة، لاحتفاء 
بدورهم في جميع أنحاء العالم، والتركيز 
علـــى دعمهم فـــي اليـــوم العالمـــي للصحة 
وتخصيص الشعار لمهنة التمريض، مثمنة 
اهتمـــام المنظمـــة بالـــدور الحيـــوي لكوادر 
التمريـــض والقبالـــة في تقديـــم الخدمات 

الصحية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة
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سبيكة الفضالة سمو الشيخة زين بنت خالد
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المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صباح امـــس رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة. وأشاد القائد العام بالجهود 
الطيبة المبذولة التي يقدمها المجلس األعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة 

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تماشـــًيا مـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا )COVID- 19(، وفي 
إطار الخطـــط التطويرية لرفع كفاءة 
لكافـــة  المقدمـــة  الخدمـــات  وجـــودة 
المرضـــى والمراجعيـــن، أعلنـــت إدارة 
مجمع الســـلمانية الطبي عن تدشـــين 

العيـــادات  لمواعيـــد  االتصـــال  مركـــز 
الخارجيـــة بالمجمـــع؛ بهـــدف تقديـــم 
خدمـــات جدولة المواعيد للمراجعين 
الفائتة مواعيدهـــم، وإعطاء مواعيد 
وصفـــات  لتجديـــد  العيـــادات  فـــي 
األدوية، إلى جانب اإلجابة عن جميع 

االستفسارات المتعلقة بالمواعيد.

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
مـــن  حزمـــة  إطـــاق  عـــن  واإلقامـــة 
للمواطنيـــن  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
نظـــام  عبـــر  والـــزوار،  والمقيميـــن 
التواصل الخاص بموقعها اإللكتروني 
www.npra.gov.bh بهدف تسجيل 
وتســـريع إنجاز المعامات وبالجودة 
المطلوبـــة، كمـــا تـــم تخصيـــص مركز 
استفســـارات  علـــى  للـــرد  االتصـــال 
العمـــاء وتقديـــم الدعم والمســـاندة 
بشـــأن الخدمـــات اإللكترونيـــة، يأتي 
ذلك في إطار االلتـــزام بتطبيق كافة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحد مـــن انتشـــار فيروس 

كورونا.
وأكدت أنه اعتباًرا من األحد 5 أبريل 
الجاري سيكون نظام التواصل متاحا 
للعمـــاء لتقديـــم طلباتهـــم إلكترونًيا 

مع وقف استقبال المراجعين، حفاظًا 
على صحتهم وسامتهم.

كمـــا ســـيتم اعتمـــاد الرصيـــد النقدي 
كمســـتخرج للمعامـــات التي تنجزها 
للمعامـــات  بالنســـبة  أمـــا  اإلدارة، 
المتعلقـــة بتأشـــيرات العمل، فســـيتم 
اعتماد المســـتخرج الصادر من هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، وفيمـــا يتعلق 
إضافـــة  تمـــت  الجـــوازات،  بـــإدارة 
خدمـــات إصـــدار الجـــواز البحرينـــي 
ألول مرة وإصـــدار الجواز البحريني 
بـــدل فاقـــد أو التالف إلـــى الخدمات 
اإللكترونيـــة عبـــر “تواصـــل” واإلبقاء 
على خدمات استبدال الجوازات من 
خـــال موقـــع الحكومـــة اإللكترونية، 
ويتعين على طالب الخدمة اســـتام 
الجـــواز مـــن مركـــز الخدمـــات بفـــرع 

مدينة عيسى فقط.

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”

تدشين “مركز االتصال” لمواعيد العيادات الخارجية

“الجنسية”: تحويل الخدمات إلكترونًيا من 5 أبريل



أكـــد  وزيـــر الماليـــة و االقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة أن 
مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل 
المحـــال لمجلس الشـــورى يهدف إلى دفع 
رواتـــب المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع 
التعطـــل  صنـــدوق  خـــال  مـــن  الخـــاص 
لألشـــهر )أبريـــل ومايـــو ويونيـــو( ويأتـــي 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــذا 
لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة التـــي تم على إثرها 
اإلعان عـــن الحزمة المالية واالقتصادية 
بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات 
CO� )االنتشـــار العالمي لفيـــروس كورونا 
بمـــا  المحلـــي  المســـتوى  علـــى   )VID�19

يحافظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
برئاســـة  الحكومـــة  لقـــرارات  ومتابعـــًة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وأوامر ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بإطاق حزمة 
ماليـــة واقتصاديـــة وذلـــك لتخفيف اآلثار 
االقتصادية المترتبة على القطاع الخاص 
حفاظًا على النمو المستدام، ودعمًا لكافة 

المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

جـــاء ذلـــك خـــال االجتمـــاع الـــذي عقده 
عـــن ُبعـــد بمشـــاركة وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان مـــع رئيس 
بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة  وأعضـــاء 
الشـــورى، وذلك لمناقشة مشـــروع قانون 
بإضافـــة بنـــد جديد برقـــم )3( الـــى الفقرة 
)ج( مـــن المـــادة )8( مـــن المرســـوم بقانون 
رقم )78( لســـنة 2006 بشـــأن التأمين ضد 
التعطـــل والـــذي يهـــدف الى دفـــع رواتب 
المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع الخاص 
من خال صندوق التعطل لألشهر )أبريل 
األقصـــى  الحـــد  وفـــق  ويونيـــو(  ومايـــو 
للرواتـــب المنصـــوص عليـــه فـــي قانـــون 
التأميـــن االجتماعـــي، وذلـــك بقيمـــة 215 

مليـــون دينار، حيث أطلع رئيس وأعضاء 
القانـــون  مشـــروع  بإيجابيـــات  اللجنـــة 
المحـــال لمجلس الشـــورى وأهميته لدعم 

المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع الخاص 
والدفـــع بعجلة التنمية االقتصادية، معربًا 
عن تطلعه لتسريع اإلجراءات التشريعية 

لتفعيـــل أحد أهم قـــرارات الحزمة المالية 
واالقتصاديـــة، بمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة 
المواطنيـــن ومواصلـــة النمو فـــي القطاع 

الخاص بمملكة البحرين.
ونـــوه بـــأن جميـــع الجهـــات فـــي مملكـــة 
البحريـــن من ســـلطة تنفيذية وتشـــريعية 
وقطـــاع خاص تعمـــل يدا بيد بمـــا يحقق 
المصلحـــة العامـــة التي يقتضيهـــا الوضع 
CO� )الراهـــن لمواجهـــة فيـــروس كورونا 
VID19( والعمـــل علـــى الحد من انتشـــاره 
بما يحفظ صحة وســـامة الجميع، مؤكدًا 
مواصلـــة تعزيـــز التعـــاون بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية بما يخدم مصالح 
الوطـــن والمواطنيـــن ويصـــب فـــي صالح 

االقتصاد الوطني.

المنامة - وزارة المالية و االقتصاد الوطني

وزير االقتصاد: الحزمة المالية للمحافظة على التنمية المستدامة
ــاص” ــ ــخ ــ ــب مـــوظـــفـــي “ال ــ ــ ــداد رواتـ ــ ــس ــ ــة ل ــي ــع ــري ــش ــت تـــســـريـــع اإلجــــــــــراءات ال

طرح اختيار نتيجة “ناجح/راسب” لتقييم الطلبة بالفصل الثاني
ــة والــــــــــدراســــــــــة إلــــكــــتــــرونــــًيــــا ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ نـــــــظـــــــًرا لــــــــأوضــــــــاع االسـ

قــال رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض حمزة، إن مجلــس الجامعة قرر أمس تقييــم الطلبة في الفصل الدراســي الثاني 
بوســائل تقييــم تشــتمل علــى الوســائل المتبعــة والمعتمــدة عالمًيــا في نظــام التعليم اإللكترونــي كدراســة الحالة، أو 
التفكير االستقصائي لحّل مسائل أو السعي لتحديد المشكالت وإعطاء الحلول والتفسيرات المقنعة لها، أو المقاالت، 
أو المشــاريع، أو التقارير، أو البحوث، أو العروض المباشــرة عن طريق وســائل التعليم االلكتروني، أو المشــاركة في 

مناقشات المجموعات، أو االختبارات القصيرة، أو الواجبات.

وأضـــاف رئيـــس الجامعـــة: “إن جامعـــة 
التعليـــم  فتـــرة  بـــدء  ومنـــذ  البحريـــن، 
ممارســـات  برصـــد  قامـــت  االلكترونـــي، 
أفضـــل الجامعـــات اإلقليميـــة والعالميـــة 
فيما يتعلق بطرق التقييم خال التعليم 
الجـــودة  علـــى  يحافـــظ  بمـــا  ُبعـــد،  عـــن 
األكاديميـــة للمحتـــوى العلمـــي، ويحقـــق 
في الوقت ذاته مصلحة الطلبة في هذه 

الظروف االستثنائية.
وبيـــن أن درجة الطالب في نهاية الفصل 

ســـيتم رصدهـــا بنتيجة  )ناجح/راســـب( 
وعندها فإن المعدل التراكمي للطالب لن 
يتأثـــر عما كان عليه في الفصل الســـابق، 
وستحسب ســـاعات المقرر الذي اجتازه 
ضمن مجمـــوع الســـاعات المعتمدة التي 
تـــم اجتيازهـــا تراكمًيـــا وســـيكون الحـــّد 
األدنـــى لمتطلبات الحصـــول على نتيجة 
)ناجـــح( هـــي المتطلبات ذاتهـــا متطلبات 

النجاح في المقرر بباقي الفصول.
أما إذا اختار الطالب الذي يرغب بأن يتم 

تقييمـــه في هذا الفصـــل من خال رصد 
درجتـــه المئويـــة كباقـــي الفصـــول، ففي 
هـــذه الحالة ترصد نتيجـــة الطالب نهاية 
الفصـــل بنتيجـــة “غيـــر مكتمـــل” ويتقدم 
المتحـــان نهائي للمقـــرر يتم عقده خال 
جـــدول زمني تعلنـــه الجامعة ليكون في 
الدراســـي  الفصـــل  مـــن  األول  األســـبوع 
وتحتســـب   .2020/2021 القـــادم  األول 
النتيجـــة النهائيـــة للمقـــرر ضمـــن المعدل 
التراكمـــي كمـــا هـــو متبـــع فـــي الفصـــول 

األخرى، وهذا يعني أن تكون هناك نسبة 
%60 مـــن الدرجـــة النهائيـــة لمـــن يختار 
هذا المســـار كأعمال الفصـــل، واالمتحان 
النهائـــي يخصـــص لـــه %40 وتحتســـب 
الدرجـــة أو التقدير النهائي من المجموع 

الكلـــي كمـــا هو متبـــع في باقـــي الفصول 
بعد أن يؤدي االمتحان النهائي.

بطلـــب  الحـــق  لـــه  الطالـــب  أن  وأكـــد 
لانســـحاب من المقـــرر أو الفصل بتقدير 
)W( حتى تاريخ 14 مايو 2020م، وذلك 
بتقديم الطلب من خال نظام معلومات 
الطالـــب )SIS(. كمـــا إن اختيـــار الطالـــب 
لدرجـــة “غيـــر مكتمل” في نهايـــة الفصل 
الثانـــي لمقـــرر مـــا، يعنـــي ضمنيـــًا عـــدم 
رغبتـــه باختيار رصد نتيجتـــه في نهاية 
الفصل لذلك المقرر بـ )ناجح( أو )راسب(، 
والتزامـــه بالنتيجة النهائيـــة بعد إجرائه 
االمتحـــان المحـــدد فـــي بدايـــة الفصـــل 
معدلـــه  فـــي  ستحتســـب  والتـــي  األول 

التراكمي.
وأردف حمـــزة أنـــه لـــن يحتســـب الفصل 

الدراســـي الثانـــي الحالـــي ضمـــن اإلنذار 
األكاديمـــي، فالطالـــب الـــذي كان تحـــت 
االنـــذار األكاديمـــي في الفصل الدراســـي 
األول أو منـــح فصاً اســـتثنائيًا لدراســـة 
الفصـــل الثانـــي الحالي، ولـــم يتمكن من 
تعديـــل وضعـــه األكاديمـــي بنهايـــة هـــذا 
األكاديميـــة،  تتأثـــر حالتـــه  لـــن  الفصـــل؛ 
ويمكنـــه التســـجيل للفصـــل األول القادم 
بصرف النظر عن نتيجته أو مستواه في 

نهاية هذا الفصل.
وفيمـــا يخـــص طلبـــة الســـنة التمهيدية، 
فإن طريقة تقييمهم تســـتمر كما هي وال 
تغييـــر عليهـــا، أما طلبة الدراســـات العليا 
فيتـــم تقييمهـــم وفقـــًا لمجمـــل أعمالهـــم 
خـــال الفصـــل، وترصـــد درجاتهـــم فـــي 

نهاية الفصل بناًء على ذلك.

الصخير - جامعة البحرين
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نمــــو النـــاتــــج المحلـــي اإلجمــالــــي بنسبــــة 1.8 %
نشــرت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي التقريــر االقتصــادي الســنوي 
لمملكــة البحريــن للعــام 2019 عبــر موقعهــا اإللكترونــي امس، حيــث تناول 
التقرير أحدث البيانات والمؤشرات االقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب 
االقتصــاد فــي المملكــة، كمــا واشــتمل علــى أهــم المتغيــرات االقتصاديــة 

العالمية واإلقليمية.

وبّيـــن التقريـــر اســـتمرار النمـــو اإليجابي 
لاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة 
من العام 2018 مدعومًا بتطبيق الخطط 
االقتصاديـــة الواعدة التـــي جاءت ضمن 

إطار رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وعكســـت مؤشـــرات األداء نمـــو الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي فـــي مملكـــة البحرين 
علـــى   % 1.8 بنســـبة   2019 العـــام  فـــي 

أســـاس ســـنوي متماشـــيًا مع معدل النمو 
الســـنوي المسجل في العام 2018. حيث 
انتعـــش القطـــاع النفطي مســـجاً معدل 
نمـــو بلـــغ 2.2 %، في حيـــن حقق القطاع 
غيـــر النفطـــي نســـبة نمـــو بلغـــت 1.7 % 

مقارنة بالعام 2018.
األداء  اســـتمرار  المؤشـــرات  وعكســـت 
اإليجابـــي للقطاعـــات غيـــر النفطيـــة مما 

أســـهم في دعم عجلة النمـــو االقتصادي 
في المملكة، حيث ســـجل قطاع الفنادق 
والمطاعم النمو األســـرع بيـــن القطاعات 
غير النفطية في العام 2019 بنســـبة نمو 
ســـنوية بلغـــت 6.8 %. وشـــكلت الزيادة 
فـــي أعـــداد الـــزوار عبر جســـر الملك فهد 
دورًا مهمـــا فـــي انتعـــاش القطـــاع حيـــث 
بلغـــت 3.8 %، إلـــى جانب ارتفـــاع أعداد 
القادميـــن عبـــر مطـــار البحريـــن الدولـــي 
بنســـبة بلغـــت 5.5 %. مـــن جانـــب أخـــر، 

ارتفع متوســـط مدة إقامة الزوار بنســـبة 
متوســـط  كذلـــك  ارتفـــع  كمـــا   ،%  16.8
اإلنفـــاق اليومـــي للزائـــر بنســـبة 1.1 %. 
وبلغـــت نســـبة اإلشـــغال لفنـــادق الخمس 
علـــى   % و49   %  52 نجـــوم  واألربـــع 
التوالي خال العام 2019 مقارنة بنســـبة 
إشغال بلغت 41 % و49 % على التوالي 
فـــي العام 2018. وحقق قطاع الخدمات 
الشخصية واالجتماعية ثاني أعلى نسبة 
نمـــو بلغـــت 2.9 %، مـــع ارتفـــاع الناتـــج 

المحلي اإلجمالي من القطاعات الفرعية 
التعليميـــة  الخدمـــات  قطاعـــي  وهـــي 
الخاصـــة والخدمـــات الصحيـــة الخاصة. 
فـــي حين ســـجل قطاع البناء والتشـــييد 
نموًا ايجابيًا في الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2019 بنســـبة بلغت 2.6 %. وسجل 
قطـــاع الصناعات التحويلية نمـــوًا مبهرًا 
في النصف الثاني من العام 2019 محققًا 
نموا ســـنويًا في نهاية العام 2019 بنسبة 
1.6 %، مدعومـــًا بتدشـــين خـــط الصهـــر 

السادس بشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(.
القطاعـــات  لمســـاهمة  وبالنســـبة 
االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي فقـــد احتـــل قطـــاع 
األولـــى  المرتبـــة  الماليـــة  المشـــروعات 

بنســـبة مســـاهمة بلغـــت 16.5 %، تـــاه 
بنســـبة  التحويليـــة  الصناعـــات  قطـــاع 
%14.5، وقطـــاع الخدمـــات الحكومية 

بنسبة 11.8 %.
وعكس التقرير اســـتمرار إنجاز المشاريع 
التنمويـــة في المملكة خـــال العام 2019 
ومنهـــا المشـــاريع تحـــت مظلـــة برنامـــج 
التنميـــة الخليجـــي ومن أبرزهـــا االنتهاء 
من بناء 1,560 وحدة سكنية في مدينة 
خليفة، ومشـــروع تطوير شـــارع الشـــيخ 
جابـــر األحمـــد الصباح، كما شـــهد القطاع 
النفطـــي العديـــد مـــن اإلنجـــازات أهمهـــا 
إتمام 40 % من مشروع تحديث مصفاة 
شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( والمتوقع 

إنجازه في العام 2022.

المنامة- بنا

المشروعات المالية تتصدر المرتبة األولى 
بمساهمة 16.5 %

 رياض حمزة

ثمـــن مديـــر مكتـــب المنظمـــة العالمية 
عضـــو  “انيوســـبتا”،  الطفـــل  لحمايـــة 
ســـلمان  بالمنظمـــة  االدارة  مجلـــس 
الســـبيعي، كل الخطوات واإلجراءات 
الرشـــيدة  الحكومـــة  تتخذهـــا  التـــي 
بقيادة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان ال 
المواطنيـــن  كافـــة  لســـامة  خليفـــة، 
البحرينييـــن، مؤكـــدا أن خطط العمل 
التـــي تنفذهـــا الحكومـــة بتوجيهـــات 
الحكيمـــة  الســـمو  صاحـــب  ومتابعـــة 
عملـــه  بوضـــوح  تؤكـــد  والرشـــيدة، 
وعمـــل الحكومـــة فـــي ضمان ســـامة 
مـــن  والخـــارج  بالداخـــل  المواطنيـــن 
وبـــاء كورونا “كوفيـــد 19�” والخروج 

من هذه األزمة بأمن وسام.
لــــ  تصريحـــات  فـــي  الســـبيعي  وعبـــر 
“البـــاد” عن فخره واعتـــزازه بالجهود 
والـــدور الكبير الـــذي تقوم بـــه اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد ّال خليفـــة، 
والخطـــة الوطنيـــة لمكافحة فيروس، 
وكافـــة الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
التـــي تقف فـــي الصـــف األول لحماية 
الوطـــن من هـــذا الوباء المتفشـــي في 
كل أنحـــاء العالـــم، مثمنـــا فـــي نفـــس 
االتجاه جهـــود قيادة وحكومة مملكة 
البحريـــن فـــي ســـبيل تعزيـــز الحقوق 
لحمايـــة االطفال من مخاطر الكورونا 
ومـــن خال توجيهات القيـــادة لوزارة 
التربيـــة والتعليم بوقف الدراســـة في 
المنـــزل  فـــي  واقتصارهـــا  المـــدارس 
عـــن بعـــد وذلـــك لحماية االطفـــال من 
االختـــاط مع بعضهم البعض في هذا 

الوضع الراهن.

سلمان السبيعي

وقــف الدراســة يأتــي لحمايــة أطفالنــا مــن “كورونــا”
السبيعي لـ “^”: البحرين قادرة على تجاوز األزمة بنجاح

المنامة - طيران الخليج

فـــي إطـــار الجهـــود الوطنيـــة المبذولة مـــن أجل تعزيـــز توافر 
المخـــزون الغذائـــي فـــي مملكـــة البحرين وتغطيـــة احتياجات 
الســـوق المحلية والمســـتهلكين فـــي مملكـــة البحرين في ظل 
تداعيات انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد19�(؛ قامت شـــركة 
)ُأوول فود( للمواد الغذائية البحرينية بشحن دفعة تتكون مما 
يقارب من 4,000 كيلوغرام من المنتوجات الغذائية الطازجة 
مـــن أوروبـــا على متن طائـــرة بوينـــغ 787�9 دريماينر التابعة 

لطيران الخليج، والتي وصلت إلى المملكة مساء امس.
ويصـــب نقل الشـــحنة الغذائيـــة في الهـــدف المشـــترك للناقلة 
الوطنيـــة وشـــركة )ُأوول فود( باإلســـهام في الجهـــود الوطنية 
التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين. وستســـتمر طيران 
الخليـــج في تســـخير عمليات الشـــحن التابعة لهـــا للتعاون مع 
كافـــة المورديـــن المحلييـــن فـــي نقـــل الشـــحنات الغذائية من 
مختلـــف وجهـــات شـــبكتها؛ وذلـــك فـــي ســـبيل ضمـــان تأمين 

المخزون الغذائي للمملكة وتحقيق التطلعات المنشودة.

لتغطيــة احتياجــات الســوق المحليــة والمســتهلكين
“طيران الخليج” تنقل شحنة غذائية من أوروبا إلى البحرين

بدور المالكي



أعلـــن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس 
المستشـــار  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
عبـــدهللا البوعينيـــن عـــن تدشـــين خدمة 
رفـــع الدعاوى المدنيـــة والتجارية بجميع 
أنواعها ودرجاتها إلكترونًيا بشكل كامل، 
وذلـــك فـــي تحول جـــذري فـــي إجراءات 

العدالة أمام المحاكم.
المجلـــس األعلـــى  نائـــب رئيـــس  وأشـــاد 
للقضاء بمتابعة ودعم اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ما كان له الدور البارز في 
إنجاح هذه الجهود وتحقيق هذا اإلنجاز 
وفقًا ألهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  بقيـــادة عاهـــل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ُعقد أمس 
األربعـــاء باســـتخدام التقنيـــات الحديثة 

للتواصل المرئي عن بعد، بمشـــاركة وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 

اإللكترونية محمد علي القائد.
ومن جانبه، أعرب وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن 
علـــي آل خليفـــة عن بالغ شـــكره وتقديره 
لهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
لمـــا قدمته من جهد ودعم كبيرين إلنجاز 
النظام اإللكتروني لرفع الدعاوى المدنية 
والتجارية، مشـــيًدا بالعمـــل المتميز الذي 
تقـــوم بـــه إدارات الـــوزارة وبخاصة نظم 
فـــي  والتنفيـــذ،  والمحاكـــم،  المعلومـــات، 
توفيـــر أرضيـــة صلبـــة قـــادرة علـــى دفـــع 
لإلجـــراءات  المســـتمر  التطويـــر  عجلـــة 

العدلية.
إلى ذلـــك، كشـــف البوعينيـــن أن الخدمة 
الجديدة ســـتتيح رفع الدعـــاوى وتقديم 
جميـــع المذكـــرات والطلبـــات خـــالل كل 

مراحـــل الدعـــوى، لتشـــمل باإلضافـــة إلى 
تدشـــينها  إعـــالن  تـــم  التـــي  درجـــة  أول 
وتقديـــم  االســـتئناف،  مرحلـــة  مؤخـــًرا، 
الطعون أمام محكمة التمييز، وصواًل إلى 
مرحلة إصدار األحـــكام، مع مراعاة توفر 
كافـــة الضمانـــات الدســـتورية والقانونية 

المقررة للمحاكمة العادلة.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ولفـــت 
للقضـــاء إلـــى أنـــه بإطـــالق هـــذه الخدمة 
المدنيـــة  المحاكـــم  منظومـــة  تصبـــح 
التنفيـــذ،  محاكـــم  وكذلـــك  والتجاريـــة 
متاحـــة إلكترونًيـــا بشـــكل كامـــل، وذلـــك 

بدًءا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ 
األحـــكام القضائيـــة، حيـــث تـــم تدشـــين 
خدمـــات التنفيـــذ اإللكترونية منـــذ العام 

.2015
المشـــترك  بالتعـــاون  البوعينيـــن  ونـــوه 

مـــع وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف، وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، الـــذي أثمـــر عن إنجـــاز هذا 
المشـــروع التحديثـــي الكبير في مســـيرة 
تطور المنظومة القضائية والعدلية، وفي 

دعم مزايا البيئة االستثمارية الجاذبة.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
أن تحويـــل نظـــام التقاضـــي إلـــى نظـــام 
إلكترونـــي بالكامل يتماشـــى مع تطلعات 
التطويـــر والتحديـــث وذلـــك مـــن خـــالل 
تطويـــع مختلـــف الوســـائل الحديثة التي 
تســـهم فـــي االرتقـــاء بمســـتوى وجـــودة 
الخدمـــات الحكوميـــة خاصـــة الخدمـــات 
المتصلة بالشأن العدلي مشيًدا في الوقت 
نفســـه بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف كونها ٌتعد من الـــوزارات ذات 
الجهود المشهودة لها في سعيها لتحقيق 
التحـــول اإللكترونـــي، مضيفـــًا أن تقديم 
خدمات القضـــاء إلكترونيًا وبناء قدرات 
موظفي الوزارة على اســـتخدام األنظمة 
الجديـــدة، سيســـهم فـــي تســـريع إنجـــاز 
القضايـــا، وتســـهيل االطـــالع علـــى كافـــة 
مراحـــل القضيـــة بمختلـــف تفاصيلها من 

قبل المتقاضين.

المنامة - بنا

تحول إجراءات التقاضي للنظام اإللكتروني بالكامل
ــذ األحــــــكــــــام” ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ بــــــــــــدًءا مــــــن “رفــــــــــع الــــــــدعــــــــوى” حــــتــــى “ت

local@albiladpress.com
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سلمته سيارتها لتصليحها فتفاجأت بتحويل ملكيتها آلخر
ــر ــزوي ــت ــال ــب أســـبـــقـــيـــات ب ــاحـ ــد صـ ــ ــاغ ض ــبـ ــدة تـــتـــقـــدم بـ ــيـ سـ

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
محاكمـــة متهـــم بتزويـــر ملكيـــة ســـيارة 
بعدما اســـتلمها من المجني عليها بداعي 
تصليح بعض األعطال الميكانيكية فيها، 
إال أنها فوجئت بورود رســـالة لها مفادها 
أن ســـيارتها معروضة للبيع؛ حتى جلسة 
12 أبريل الجاري لندب محام للمتهم عن 
طريـــق وزارة العـــدل مع األمر باســـتمرار 
حبســـه لحين الجلســـة المقبلة، خصوصا 
أن لـــه أســـبقيات مماثلة.وتتمثل الوقائع 
فـــي أن المجنـــي عليها صاحبة الســـيارة 
تقدمت إلى مركز شـــرطة مدينة عيســـى 
ببـــالغ قالـــت فيـــه إنها ســـلمت ســـيارتها 
للمتهـــم قبـــل 20 يومـــا حتـــى يصلحهـــا، 
وأن قيمـــة التصليـــح 350 دينارا ســـلمته 
منهـــا 290 دينـــارا، وأنه عندمـــا تتصل به 

للســـؤال عن ســـيارتها كان يبلغهـــا أنها لم 
تجهز بعد، وفي 28 سبتمبر 2019 وردت 
لها رســـالة نصية من رقم غريب يخبرها 
أن مركبتهـــا معروضة للبيـــع. وبالتواصل 
مـــع المتهم للحضور لســـؤاله عن الواقعة 
قـــرر أن المجنـــي عليها صاحبة الســـيارة 

من طلبت منه بيع سيارتها فباعها.
بمعرفـــة  المتهـــم  مـــع  التحقيـــق  وأثنـــاء 
النيابـــة العامـــة أنكـــر، وقـــال إن االتهـــام 
غيـــر  اآلخـــر  والبعـــض  صحيـــح  بعضـــه 
صحيـــح، مبينا أنـــه تعرف علـــى صاحبة 
الســـيارة عـــن طريـــق ابنـــة أختهـــا، التـــي 
تعاملـــت معـــه مســـبقا في بيـــع حيوانات 
أليفـــة، وقد أبلغتـــه المذكـــورة أن خالتها 
-المجني عليها- لديها سيارة وترغب في 
أن يتـــم تصليحهـــا، وعليـــه تواصلـــت مع 
خالتهـــا واتفـــق معها بأن يصلـــح المركبة 
بمبلـــغ 350 دينـــارا، وحدث ذلـــك االتفاق 

عـــن طريـــق الهاتـــف، مـــن ثم توجـــه إلى 
منزلهـــا وقابلهـــا وســـلمته المركبـــة ومبلغ 

150 دينارا؛ لكي يصلحها.
وادعـــى أنـــه توجه إلـــى أحـــد الكراجات 
أن  تبيـــن  وهنـــاك  الســـيارة،  لتصليـــح 
فيهـــا العديـــد مـــن المشـــكالت واألعطال 
الميكانيكيـــة فأبلغهـــا بما حصـــل، وعليه 
أخبرته أنها ترغب إذن في بيعها. وأشـــار 
إلـــى أنـــه توجـــه إلى مقـــر عمـــل المجني 
عليها في مجمع الســـلمانية الطبي؛ حتى 
يتســـلم بطاقتهـــا الذكيـــة منهـــا وملكيـــة 
الســـيارة، وبعدها نشر صور السيارة عبر 
وســـائل التواصل االجتماعـــي، وتواصل 
معه شـــخص لشـــرائها، وأنه أبلغ صاحبة 
الســـيارة باألمـــر ووافقـــت علـــى عمليـــة 
البيع، إذ تواصل بدوره مع أحد مخلصي 

المعامالت.
وتابـــع أن مخلـــص المعامـــالت أبلغـــه أن 

السيارة توجد عليها مخالفات، فتواصل 
مع المجني عليهـــا والتي أبلغته بضرورة 
لمقـــر ســـكنها الســـتالم قيمـــة  الحضـــور 
إليهـــا  توجـــه  وعندمـــا  منهـــا،  المخالفـــة 
ســـلمها اســـتمارة تحويل الملكية وقامت 
بالتوقيـــع في خانـــة البائع واســـتلم مبلغ 
االســـتمارة  ســـلم  وبعدهـــا  المخالفـــة، 
للمخلـــص، والذي أنهى إجراءات تحويل 
الملكيـــة، إذ تمكن من بيع الســـيارة بمبلغ 
الســـيارة  قيمـــة  وســـلمها  دينـــار،   1000
بالكامـــل، لكنـــه فوجـــئ الحقـــا بتقديمها 
بالغـــا ضده مدعيا أنهـــا كانت ترغب في 
مبلغ أكثر من ذلك، إال أن اتهامات النيابة 
له تكشـــف أنـــه بالفعل تســـلم مبلغـــا أكبر 
من الشـــخص الذي اشـــترى منه السيارة. 
الجنائـــي  االســـتعالم  بكشـــف  وثبـــت 
الخـــاص بالمتهم أنه توجد ضده بالغات 

سابقة مماثلة.

رفضـــت محكمـــة االســـتئناف العليـــا الجنائيـــة األولى طعن شـــاب 
توجه لإلبالغ عن فقدان محفظته، فاعتدى على شـــرطي بالضرب 
بداخل مركز للشركة بمجرد أن علم أنه مطلوب على ذمة قضيتين 
وحاول الهرب من المركز، وأيدت سجنه 3 سنوات عما أسند إليه.

وكان الشاب المستأنف قد توجه إلى مركز شرطة المحرق لتقديم 
بـــالغ عن فقـــدان محفظته التي تحوي بطاقاته الشـــخصية، وبعد 
تسجيل بياناته في النظام اإللكتروني الحظ شرطي االستقبال أن 
الحاضر أمامه مطلوب على ذمة قضيتين لدى مركز شرطة الحد، 
فطلب منه الجلوس بقاعة االنتظار لحين مناداته. لكن المســـتأنف 
أحـــس بالخـــوف مـــن األوضـــاع وانتابه الشـــك، فحاول الفـــرار من 
مركـــز الشـــرطة، إال أنـــه وقبل خروجه مـــن البوابة الرئيســـة تمكن 
شـــرطيان من اإلمســـاك به والقبـــض عليه في الســـاحة الخارجية، 
فبـــدأ بمقاومتهمـــا، وتســـبب أثناء ذلـــك بإصابة أحدهمـــا في عينه 

اليمنى بعدما ضربه بمرفق يده في عينه.

فتقدم الشرطي المجني ببالغ ضده، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة  «
على اعتبار أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2019، وحال كونه عائدا، اعتدى على 

سالمة جسم عضو من قوات األمن العام رئيس العرفاء المجني عليه 
والتابع لوزارة الداخلية؛ أثناء وبسبب تأديته وظيفته.

تأييد السجن لضارب الشرطي بعد افتضاح أمره

السجن 3 سنوات لمتهَمين أجبرا وافدتين على الدعارة
ســجنت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى وافدين لمدة 3 ســنوات وغرمت كل 
منهمــا مبلــغ 2000 دينــار؛ إلدانتهمــا باالتجــار فــي األشــخاص بحــق فتاتيــن مــن 
جنسيتهما بعدما أجبرتهما المتهمة األولى على العمل في الدعارة وحجزت جواز 
الســفر الخــاص بهمــا، كمــا أمــرت بإلــزام كال المتهميــن بمصاريف إعــادة المجني 

عليهما إلى بلدهما وبإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل واقعة 
ضبط المتهم األولى والثاني تتمثل في 
أن مركز شرطة الحورة تلقى بالغا من 
المجنـــي عليهمـــا، واللتين أفادتـــا أنهما 
حضرتـــا إلى مملكة البحرين بمســـاعدة 
أحد األشـــخاص في بالدهما، والمتهمة 
األولـــى المقيمـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
حيث استخرجت األخيرة لهما تأشيرة 
اإلقامـــة للعمل واشـــترت تذاكر الســـفر 
للقدوم للبحرين لتعمال معها في مجال 

الدعارة.

المتهمـــة حجـــزت جـــواز  أن  وأضافتـــا 
ممارســـة  علـــى  وأجبرتهمـــا  ســـفرهما 
الدعـــارة مع الزبائـــن مقابل مبالغ مالية، 
وعندما رفضتا ذلك وطلبتا منها العودة 
إلـــى بالدهما، هددتهما بإبالغ عائلتيهما 
بأنهما تعمالن في مجال الدعارة، فضال 
عـــن تهديدهـــا لهمـــا بإدخالهما الســـجن 

لمدة 9 سنوات.
فرضختـــا لألمـــر الواقـــع وقـــام المتهـــم 
الثانـــي بإيصالهمـــا إلـــى شـــقق الزبائـــن 
من أجل ممارســـة الدعـــارة مقابل مبالغ 

نقدية، إلـــى أن تمكنتا من االتصال في 
الشرطة وطلب المساعدة والهروب من 

الشقة.
خـــالل  عليهمـــا  المجنـــي  وأوضحـــت 
التحقيق معهما أنهمـــا كانتا تعانين في 
بالدهمـــا مـــن الفقـــر، ونظـــرا لظروفهما 
المادية الســـيئة فـــي بلدهمـــا ورغبتهما 
عمـــل  فرصـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي 
تجلـــب لهما حيـــاة كريمة قررتـــا العمل 
فـــي مملكـــة البحريـــن، إذ نقلتـــا همهمـــا 
إلـــى شـــخص مـــن معارفهمـــا يعمل في 
تخليـــص المعامـــالت ببلدهمـــا، وطلبتا 

منه البحـــث عن وظيفة لهمـــا، وبالفعل 
عـــرض عليهما العمل فـــي إحدى الدول 
الخليجيـــة كخادمـــة منـــزل أو مقدمـــة 
طعام أو منظفة في أحد المستشـــفيات 
مقابل راتب شـــهري وقدره 200 دينار، 
فوافقتا على ذلك وسلمتاه جواز السفر 
الخاص بكل منهما وتقريرهما الطبيين 

إلنهاء اإلجراءات.
وبعد مدة اتصلـــت بهما المتهمة األولى 
وعرضـــت عليهمـــا العمـــل في ممارســـة 
الدعـــارة مع الزبائـــن بمملكـــة البحرين، 
ونظـــرا لظروفهما وحاجتهما لتحســـين 
علـــى  وافقتـــا  المعيشـــية  أوضاعهمـــا 
ذلـــك، فاســـتخرجت لهما تأشـــيرة عمل 
علمهمـــا  دون  منزليتيـــن  كخادمتيـــن 
بهويـــة كفيلهمـــا وأرســـلت لهما نســـخة 

منها ونسخة من تذكرتي السفر.
وفـــي اليوم المحدد لســـفرهما ســـافرت 

كل منهمـــا ووصلتا إلى مطـــار البحرين 
الدولـــي، وعند وصولهمـــا كان المتهمان 
نقالهمـــا  واللـــذان  االســـتقبال،  فـــي 
وآووهما في شقة في مبنى يقع بمنطقة 
المتهمـــة األولـــى  الجفيـــر، واحتجـــزت 
جوازي الســـفر الخاص بهما وســـلمتهما 
لـــوازم العمـــل بالدعـــارة، وقبل شـــروع 
المجنـــي عليهمـــا فـــي تلك الممارســـات 
طلبتـــا منهما الســـماح لهمـــا بالعودة إلى 
بلدهمـــا، إال أن المتهمـــة األولى رفضت 
ذلـــك وأخبرتهما بأن عليهمـــا دفع مبالغ 
ماليـــة كبيـــرة إذا مـــا كانتـــا ترغبان في 
المغـــادرة، ولـــن تســـتطيعا دفعها إال من 
خـــالل عملهمـــا في الدعـــارة وإلى حين 
دفعهـــا بالكامل، فرضختا لها ومارســـتا 

الدعارة مع الزبائن.
وثبـــت للمحكمـــة بعـــد مداولـــة القضية 
أن المتهميـــن في غضـــون العام 2019، 

ارتكبا اآلتي:
أوال: إتجرا بشخص المجني عليهما بأن 
قامـــا بنقلهمـــا وإيوائهما بغرض إســـاءة 
اســـتغاللهما في ممارسة الدعارة وذلك 
بطريق اإلكـــراه والتهديد والحيلة حال 
كونهمـــا فـــي حالـــة ظرفية وشـــخصية 
برضاهمـــا  االعتـــداد  معهـــا  يمكـــن  ال 

واختيارهما.
ثانيـــا: حجزا المجني عليهما وحرماهما 
مـــن حريتهما بغير وجـــه قانوني وذلك 
وبغـــرض  والتهديـــد  القـــوة  باســـتعمال 

الكسب.
ثالثـــا: حمـــال المجنـــي عليهمـــا ســـالفي 
الذكـــر على ارتـــكاب الدعارة عن طريق 

االكراه والتهديد والحيلة.
رابعـــا: اعتمدا فـــي حياتهما بصفة كلية 
علـــى مـــا تكســـبانه المجنـــي عليهما من 

ممارسة الدعارة.

وعداهما بوظيفة 
“عاملة منزل” 

وغدرا بهما

تشمل مرحلة 
االستئناف 

وتقديم الطعون 
أمام “التمييز”

الخدمات العدلية اإللكترونية توفر الوقت والجهد
رئيس “المحامين” يدعو لاستفادة من منظومة القضاء بحلتها الجديدة

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أصـــدر 
المحاميـــن المحامي حســـن بديـــوي بيانا 
المبذولـــة  الرائـــدة  بالجهـــود  أشـــاد فيـــه 
مـــن قبـــل كل من نائـــب رئيـــس المجلس 
األعلـــى للقضـــاء رئيس محكمـــة التمييز 
ووزيـــر  البوعينيـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس 

التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمـــد علـــي القائـــد وفـــرق 
عملهم حول التطور الملموس في قطاع 
الخدمات العدليـــة اإللكترونية، وما لقته 
من تحـــول جذري في تطويـــر الخدمات 
المســـيرة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  العدليـــة 
التنمويـــة الشـــاملة، بقيـــادة عاهـــل البالد 
وفي ضـــوء توجيهات الحكومـــة بقيادة 
ودعـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ســـمو 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولـــي 

العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، وما كان لها من 
دور بارز ســـاهم في نجـــاح هذه الجهود، 

وتحقيق هذا اإلنجاز.
وجـــاء ذلك إثـــر إعالن تدشـــين خدمات 
رفع الدعاوى المدنيـــة والتجارية بجميع 
أنواعها ودرجاتها إلكترونيا بشكل كامل، 
المدنـــي  القضـــاء  منظومـــة  واســـتكمال 
الدعـــاوى  رفـــع  مـــن  بـــدءا  اإللكترونيـــة 
وحتى تنفيذ األحكام، بما يشـــكل إضافة 

العدالـــة  قطـــاع  فـــي  ومتقدمـــة  مميـــزة 
بمملكـــة البحرين مقارنة بالدول األخرى، 
ويســـاهم في رفع اســـم مملكـــة البحرين 

دوليا.
وأكد وقـــوف الجمعية مـــع الجهات ذات 
االختصاص العدلي فـــي مملكة البحرين 
ودعمهـــا بما لديها من قـــدرات وإمكانات 
وتطويـــر  دعـــم  فـــي  يســـاهم  بشـــكل 
منظومـــة العدالة اإللكترونيـــة باعتبارها 
شـــريكا أساســـيا فـــي المنظومـــة العدلية 

فـــي مملكـــة البحريـــن. واختتـــم بديـــوي 
بالقول إن الجمعية تؤكد على المحامين 
بضرورة االستفادة من الخدمات العدلية 
اإللكترونيـــة التي تطرحهـــا وزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالتعاون 
مـــع المجلس األعلـــى للقضـــاء من خالل 

البوابة اإللكترونية للحكومة اإللكترونية 
بمملكة البحريـــن؛ لما لها من أهمية بالغة 
فـــي تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة وســـرعة 
إنجـــاز األعمـــال عن ُبعد بمـــا يوفر المزيد 

من الجهد والوقت.

محرر الشؤون المحلية

صورة البيان

حسن بديوي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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المنامة - بورصة البحرين

تـــداول المســـتثمرون في بورصـــة البحرين، أمـــس، 2.10 مليون ســـهم، بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 409.47 ألف دينـــار، تم تنفيذها من خـــال 56 صفقة، إذ ركز 
المســـتثمرون تعاماتهم على أســـهم قطاع البنوك التجاريـــة، التي بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 178.56 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 43.61 % مـــن القيمـــة 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكمية قدرها 646.21 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها من خال 
22 صفقـــة. وجـــاءت شـــركة )بتلكو( فـــي المركـــز األول إذ بلغت قيمة أســـهمها 
المتداولة 128.70 ألف دينار أي ما نسبته 31.43 % من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة وبكمية قدرها 357.49 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 11 صفقة.
أمـــا المركـــز الثاني فكان لبنك األهلي المتحد بقيمـــة قدرها 106.90 ألف دينار 
أي مـــا نســـبته 26.11 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
428.01 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها من خـــال 10 صفقات.ثم جاءت المؤسســـة 
العربيـــة المصرفيـــة بقيمة قدرها 49.04 ألف دينار أي ما نســـبته 11.98 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 340.00 ألف سهم، تم تنفيذها 

عبر 10 صفقات.

تداول 2.1 مليون سهم بـ 409.5 ألف دينار

“باس” تنفي إلزام موظفيها بإجازات إجبارية
ــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة ــم مـ ــراك ــت ــم ــد ال ــي ــرص طــلــبــت تــصــفــيــة ال

ردت شركة خدمات مطار البحرين “باس”، على ما تم تداوله في بعض 
وسائل التواصل االجتماعي، عن أن الشركة قد ألزمت بعض موظفيها 
بالخروج في إجازات ســنوية إجبارية، وأنها تقوم عبر مديريها بجعل 
الموظفين يوقعون على أوراق بيضاء، مؤكدة )إدارة الشركة( على أن 
مــا ورد ليــس صحيًحا، وأن شــركة “بــاس” التي يمتد نشــاطها التجاري 
لنحــو 42 عاًمــا، اهتمــت طــوال عقــود مضــت بالعنصر البشــري الســيما 

الكوادر الوطنية. 

أزمـــة  خـــال  الشـــركة  وقامـــت 
كافـــة  بتوفيـــر  الراهنـــة  الكورونـــا 
الازمـــة لموظفيهـــا،  االحتياطـــات 
إلدارة  لجنـــة  الشـــركة  شـــكلت  إذ 
المخاطر والطوارئ؛ بهدف متابعة 
التزام كافة الموظفين باإلجراءات 
المعلنـــة من قبل الجهات الرســـمية 
مـــن  وســـامة  ســـامتهم  لحفـــظ 

يتعامل معهم. 

وبمـــا ال يخفـــى علـــى الجميـــع أن 
شـــركة “بـــاس” كونهـــا واحـــدة من 
مـــا  توظـــف  الوطنيـــة،  الشـــركات 
يقـــارب 3000 موظـــف وعامل في 
مطار البحريـــن الدولي الذي يعتبر 
بوابـــة البحريـــن األولـــى للعالم، قد 
وضعـــت خطًطـــا احترازيـــة لعملية 
تشغيل المطار في ظل ركود حركة 
الطيران في الفترة الحالية تحمي 

الموظفين والعاملين بنظام العقود 
بشـــكل طبيعي، إلى جانـــب توفير 
تســـمح  التـــي  المائمـــة  الظـــروف 
البحرينية  للمؤسسات والشـــركات 
بمواصلـــة  “بـــاس”  مـــع  المتعاقـــدة 

العمل بدون آثار جانبية كبيرة.
 كما تنـــوه “باس” انـــه وفقا لقانون 
العمـــل والنظـــام الداخلي للشـــركة، 
فقد طلب مـــن الموظفين بتصفية 

رصيـــد اإلجـــازات المتراكمـــة مـــن 
السنوات السابقة مع عدم المساس 

بإجازاتهم المستقبلية.
ضـــرورة  علـــى  “بـــاس”  وتشـــدد 
اســـتقاء الحقائـــق مـــن مصادرهـــا 
الرســـمية المعلنة وفـــق اإلجراءات 
التـــي تتبعها بالتنســـيق مـــع وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 

والجهات المعنّية.

المحرق - باس

دبي - مباشر

كشـــف ســـوق دبي المالي أمس 
قـــرار  تفعيـــل  عـــن  األربعـــاء 
تخفيـــض رأس المـــال لمصـــرف 

“الخليجي التجاري”.
بيـــان  فـــي  الســـوق  وأوضـــح 
أن  اإللكترونـــي،  موقعـــه  علـــى 
لـــدى  األســـهم  عـــدد  إجمالـــي 
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف 
بعد التخفيض ســـيكون 892.1 
مليون ســـهم بعد أن كان 1050 

مليون سهم.
األول  أمـــس  المصـــرف  وأعلـــن 
عـــن تخفيـــض فـــي رأس المـــال 
الصادر والمدفـــوع؛ نتيجة قرار 
الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
مـــارس   25 بتاريـــخ  المنعقـــدة 

الجاري.
أن  بيـــان،  المصرفـــي  وأوضـــح 
ذلـــك القـــرار أتـــى بعـــد موافقـــة 

المساهمين على تخفيض رأس 
مال المصـــرف من خال إطفاء 
بقيمـــة  المتراكمـــة  الخســـائر 

15.78 مليون دينار بحريني.
وسوف يكون السعر المعدل بعد 
تخفيض رأس المـــال والمعتمد 
الحتساب نســـبة التحرك للسهم 
أعلـــى وأدنـــى خال هـــذا اليوم 

هو 0.035 دينار بحريني.
وفي وقت سابق أعلن المصرف 
موافقـــة  التجـــاري  الخليجـــي 
الجمعية العمومية العادية على 
إلغـــاء إدراج أســـهمه في ســـوق 
تخفيـــض  إلـــى  إضافـــة  دبـــي، 
رأس المـــال الصـــادر والمدفوع 
للمصرف من 105 مايين دينار 
بحرينـــي إلـــى 89 مليـــون دينار 
إطفـــاء  خـــال  مـــن  بحرينـــي، 

الخسائر.

بورصة دبي تفّعل خفض رأس مال “الخليجي التجاري”

قيمة إجمالي الواردات الســلعية بلغت نحو 394 مليون دينار

الصادرات وطنية المنشأ في فبراير

أصــدرت هيئة المعلومات والحكومــة اإللكترونية تقريرها 
األولــي إلحصــاءات التجــارة الخارجيــة لشــهر فبرايــر مــن 
العــام 2020، إذ يشــتمل التقرير علــى بيانات عن الواردات 
والصادرات )وطنية المنشأ( وإعادة التصدير، إضافة إلى 

الميزان التجاري.

وذكـــر التقرير أنه في شـــهر 
بلغـــت  الماضـــي،  فبرايـــر 
الـــواردات  إجمالـــي  قيمـــة 
الســـلعية نحـــو 394 مليـــون 
مليـــون   350 مقابـــل  دينـــار 
دينار لنفس الشهر من العام 
الســـابق بنســـبة ارتفـــاع 13 
%، ويمثل مجموع واردات 
نســـبته  مـــا  دول   10 أهـــم 
68 % مـــن حجـــم إجمالـــي 
الـــواردات  أمـــا  الـــواردات، 
من باقي الـــدول فهي تمثل 

نسبة 32 %.
تحتـــل  التقريـــر،  وبحســـب 
الصيـــن المرتبـــة األولى في 
حجم الـــواردات التي بلغت 
تليهـــا  دينـــار،  مليـــون   57
البرازيـــل بقيمـــة 38 مليـــون 
دينـــار، بينمـــا تأتـــي المملكة 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
حجم الـــواردات التي بلغت 

30 مليون دينار.
ويعتبر أوكســـيد األلومنيوم 
 31 اســـتيرادًا  الســـلع  أكثـــر 
ثـــم خامـــات  مليـــون دينـــار 
غيـــر  ومركزاتهـــا  الحديـــد 
مكتلة ثانيا 24 مليون دينار 
ويليهما سيارات الجيب 15 

مليون دينار.
ومـــن جانـــب آخـــر، ارتفعت 
وطنيـــة  الصـــادرات  قيمـــة 
إذ   ،%  11 بنســـبة  المنشـــأ 
دينـــار  مليـــون   196 بلغـــت 
دينـــار  مليـــون   177 مقابـــل 

العـــام  مـــن  الشـــهر  لنفـــس 
مجمـــوع  ويمثـــل  الســـابق، 
صادرات أهم عشـــر دول ما 
نســـبته 85 % مـــن إجمالـــي 
بينمـــا  الصـــادرات،  حجـــم 
ال  الـــدول  بقيـــة  مجمـــوع 

تتجاوز نسبتها 15 %.
العربيـــة  المملكـــة  واحتلـــت 
الســـعودية المرتبـــة األولـــى 
مـــن حيث حجـــم الصادرات 
البالغـــة  المنشـــأ  وطنيـــة 
وتليهـــا  دينـــار،  مليـــون   57
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
دينـــار،  مليـــون   28 بقيمـــة 
بينما تأتي سلطنة عمان في 
المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
حجم الصـــادرات البالغة 19 

مليون دينار.
الصـــادرات  صعيـــد  وعلـــى 
وطنية المنشأ حسب السلع، 
خامـــات حديـــد ومركزاتهـــا 
مكتلـــة أكثر الســـلع تصديرًا 
مـــن  فبرايـــر  شـــهر  خـــال 
بلغـــت  التـــي   ،2020 العـــام 
دينـــار،  مليـــون   29 قيمتهـــا 
ويأتي فـــي المرتبـــة الثانية 
للمنشآت  جســـور واجزاؤها 
مـــن حديـــد صـــب أو حديـــد 
صلـــب الـــذي بلغـــت قيمتهـــا 
)16 مليـــون دينـــار( وتليهمـــا 
فـــي المرتبـــة الثالثة أســـاك 
مخلـــوط  غيـــر  األلومنيـــوم 
 15 قيمتهـــا  بلغـــت  والتـــي 

مليون دينار. 

 75 مليون دينار إلعادة 

التصدير

إعـــادة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
ارتفعـــت  فقـــد  التصديـــر، 
قيمة إعادة التصدير بنسبة 
75 مليـــون  6 %، إذ بلغـــت 
مليـــون   71 مقابـــل  دينـــار 
دينار لنفس الشهر من العام 
السابق، ويمثل مجموع أهم 
10 دول مـــا تتجاوز نســـبته 
90 % مـــن إجمالـــي حجـــم 
إعـــادة التصديـــر، أمـــا بقيـــة 
الدول فنصيبها 10 % فقط 

من حجم إعادة التصدير.
العربيـــة  اإلمـــارات  وتأتـــي 
المتحدة في المرتبة األولى 
إعـــادة  حجـــم  حيـــث  مـــن 
التصدير الـــذي بلغت قيمته 

وتليهـــا  دينـــار  مليـــون   23
المملكـــة العربية الســـعودية 
بقيمة 17 مليون دينار، ومن 
ثم تأتي الواليـــات المتحدة 
المرتبـــة  فـــي  األميركيـــة 
الثالثـــة والتـــي بلغـــت قيمة 
إعـــادة تصدير لهـــا 8 مليون 

دينار.
وتعتبر ســـبائك الذهب أكثر 
إعـــادة  حيـــث  مـــن  الســـلع 
قيمتهـــا  وبلغـــت  التصديـــر، 
15 مليـــون دينـــار، تليها في 
ســـيارات  الثانيـــة  المرتبـــة 
الجيب والتـــي تصل قيمتها 

إلـــى 8 مليون دينار، وتحتل 
المرتبـــة  الطائـــرات  أجـــزاء 
إعـــادة  حيـــث  مـــن  الثالثـــة 
بلغـــت  والتـــي  التصديـــر، 

قيمتها 7 مليون دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الذي 
يمثل الفرق بيـــن الصادرات 
 123 بلـــغ  والـــواردات، فقـــد 
مليون دينار مسجا ارتفاعا 
في قيمة العجـــز في فبراير 
مـــن العـــام 2020 عمـــا عليه 
فـــي نفس الشـــهر مـــن العام 
الســـابق )102 مليـــون دينار( 

بنسبة 21 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

بغداد - أ ف ب

انخفاض إيرادات 
النفط العراقي للنصف

النفط  مــن  الــعــراق  ــرادات  ــ إي انخفضت 
ــنــصــف فـــي مــــارس؛  إلــــى مـــا يـــقـــارب ال
عالميًا  الخام  أسعار  تدهور  وذلك جراء 
وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. 
أن  العرقية أمس  النفط  وزارة  وأعلنت 
الخام  مــن  الــمــصــدرة  الكميات  مجموع 
برميل،  ماليين   105 نحو  بلغت  لمارس 
بإيرادات 2,99 مليار دوالر. وكان العراق 
حقق في فبراير إيرادات بـ 5,5 مليارات 

دوالر بدل 98 مليون برميل فقط.

123 مليون دينار الميزان التجاري 
مسجال ارتفاعا في العجز بـ 21 %

 196
دينار مليــون 

هل ينطلق الدوالر الرقمي في عصر الكورونا؟
تعتزم اإلدارة األميركية إرسال شيكات إلى المواطنين 
في غضون أســـابيع كجـــزء من حزمة تحفيـــز لمعالجة 
التداعيـــات االقتصاديـــة مـــن انتشـــار كورونـــا. ولكـــن 
لـــم يذكـــروا شـــيئًا عمـــا ســـيفعله ماييـــن  المشـــرعين 
األشـــخاص الذين ليس لديهم حســـابات مصرفية بهذه 

الشيكات بمجرد استامهم لها.
رؤيـــة  فـــي  ريســـكس”  “مورجـــان  الكاتـــب  ويجيـــب 
تحليلية عبر وكالة “بلومبرج أوبينيون” أن األشـــخاص 
الذيـــن ليس لديهم حســـابات مصرفية مـــن األميركيين 
ســـيزورون منافذ صرف الشـــيكات والشـــركات المالية 
المماثلة، إذ سيكلف تحويل الشيكات إلى نقد ما يصل 

إلى 3.5 % من القيمة االسمية.
هذه ليســـت مشـــكلة لهذه األســـر فقط، مـــن وجهة نظر 
الحكومة يعد إرســـال الشـــيكات المادية لألفـــراد مكلًفا 

وغير فعال، وفي األزمات الوقت هو األساس.
وعندما يكون التباعد الجســـدي أمًرا بالغ األهمية، فإن 
تقليـــل الحاجـــة إلى تســـليم الماديات - مثل الشـــيكات 

وأوراق الدوالر - سيكون جيًدا للجميع.
الحل: هناك حاجة إلى دوالر رقمي، عملة يمكن لجميع 
األميركييـــن اســـتخدامها للتعامـــل فـــي اقتصـــاد القرن 
الحادي والعشـــرين، وتوفـــر هذه األزمـــة فرصة مثالية 

إلنشائها.
ولكـــن كيف يتـــم ذلك؟ يمكـــن للكونجـــرس منح جميع 
مواطني الواليـــات المتحدة خيار تلقي أموال التحفيز 
عن طريق فتح حسابات رقمية أو محافظ مباشرة مع 

االحتياطي الفيدرالي.
ســـتحظى “حســـابات الفيدرالي” بمجموعة واســـعة من 
الفوائـــد طويلـــة اآلجـــل، واألكثـــر وضوحًا أنها ســـتعزز 
الشـــمول المالـــي ألن مـــا يقـــرب مـــن 7 % مـــن األســـر 
األميركيـــة تفتقـــر إلى حســـاب مصرفـــي، و 1 % أخرى 
لديهم حســـابًا مصرفًيا ولكنهم ال يزالون يعتمدون إلى 
حـــد ما على مقدمي الخدمـــات غير المصرفيين باهظة 

الثمن.
وســـتضع حســـابات الفيدرالـــي هـــذه األســـر فـــي التيار 
المالي الرئيســـي، دون رسوم أو حد أدنى من األرصدة، 

وسيصبح نظام األموال والمدفوعات األميركي بمثابة 
بنية تحتية عامة شبيهة بالطرق واألرصفة والمكتبات 

العامة والنظام القضائي.
ويمكن للبنك األميركي إجراء “هليكوبتر األموال” )هي 
سياســـة مالية توســـعية يتـــم تمويلها من خـــال زيادة 
المعـــروض النقـــدي وتنطوي علـــى طباعة مبالـــغ كبيرة 
مـــن المـــال وتوزيعهـــا علـــى الجمهـــور من أجـــل تحفيز 
االقتصـــاد( مباشـــرة فـــي هـــذه الحســـابات المصرفيـــة 
للتحفيـــز الطارئ.كمـــا سيســـتفيد المســـتهلكون وتجار 
التجزئـــة ألنـــه علـــى عكـــس البنـــوك األخرى لـــن يفرض 
الذيـــن  التجـــار  علـــى  الفيدرالـــي رســـوًما  االحتياطـــي 

يقبلون بطاقات الخصم الخاصة به.
وســـيحافظ الـــدوالر الرقمـــي أيًضا على وضـــع الدوالر 
كعملـــة عالميـــة مهيمنة - وهـــي ميـــزة اقتصادية هائلة 
للواليـــات المتحـــدة، حيـــث تمتلك الصيـــن عملة رقمية 
فـــي طـــور التجهيز، وكذلك عملة فيســـبوك “ليبـــرا”، لذا 
مـــن المحتمـــل أن يفقد الـــدوالر مكانتـــه العالمية إذا لم 

يتنافس.

دبي - مباشر
أكـــد رجـــل األعمـــال محمـــد عبدالعـــال 
الخضـــروات  مـــن  طـــن   100 اســـتيراد 
والفواكه، أمس، وعرضها في األســـواق 
المحليـــة اليوم. وبّين أنه ســـيتم عرض 
كميـــات وفيرة مســـتوردة مـــن المملكة 
الكوســـا،  منهـــا،  الســـعودية  العربيـــة 
والباذنجـــان،  والخـــس،  والخيـــار، 
والتفـــاح،  كالحمضيـــات،  والفواكـــه، 
أن  إلـــى  عبدالعـــال  وأشـــار  وغيرهـــا. 
أكـــدوا  الســـعوديين  األعمـــال  رجـــال 
دعمهم اســـتقرار األســـعار في األسواق 
تصديرهـــم  خـــال  مـــن  البحرينيـــة 

للمحاصيل الزراعية باستمرار. 
وأضـــاف عبدالعـــال: كما ســـتصل اليوم 
شـــحنة جوية من أوروبـــا، بهدف تأمين 
للفتـــرة  للمملكـــة  الغذائـــي  المخـــزون 
المقبلة، وكذلك المحافظة على استقرار 
األســـعار. وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم االتفـــاق 
مـــع موردين مـــن مصر ولبنـــان وأوروبا 

وجنـــوب إفريقيـــا الســـتيراد مـــا يقارب 
1000 طن مـــن البطاطس والحمضيات 

ومواد أخرى. 
وذكر رجل األعمال محمد عبدالعال أنه 
وضعـــت خطة تعاون مـــع مصدرين من 
جميـــع أنحاء العالم، لكبـــح جماح غاء 
األســـعار في ظل هذه الظروف الراهنة 
التـــي تمر بهـــا المملكـــة، وتقديـــم أجود 
المؤن الغذائية للمستهلك المحلي، وأن 
هـــذه الجهـــود المتكاتفـــة أقل مـــا يمكن 

تقديمه للوطن والمواطن.

عبدالعال: ضخ 100 طن من الحضروات والفواكه
المحرر االقتصادي

محمد عبدالعال
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“BBK” يطلق منصة “BanKey” الرقمية إلدارة النقد
ــابات ــوية الحسـ ــة تسـ ــددة وأتمتـ ــرق متعـ ــات بطـ ــام المدفوعـ ــح إتمـ تتيـ

دشــن بنــك البحرين والكويــت، منصــة “BanKey” الجديــدة إلدارة النقد، 
وهــي منصــة رقمية حديثة تقدم مجموعة شــاملة ومتكاملة من خدمات 

إدارة النقد لعمالء البنك من الشركات ومؤسسات األعمال.

وتتيـــح منصـــة “”BanKey الجديدة 
إلدارة النقـــد “لعمالئنـــا الكـــرام إتمام 
مدفوعاتهم بواسطة طرق متعددة، 
وأتمتـــة عمليـــات التســـوية الخاصة 
بحســـاباتهم، وإدارة هياكل السيولة 
الخاصة بهم وزيادة تســـليط الضوء 
حســـابات  عبـــر  أرصدتهـــم  علـــى 
متعددة وتوفيـــر تقارير ومعلومات 
مفصلة؛ وكل ذلك بكل راحة ويســـر 

وعن بعد”.
 ”BanKey“ ويتماشى تصميم منصة
إلدارة النقـــد مع أفضل الممارســـات 
فـــي هـــذا المجـــال وتتضمـــن مزايـــا 

المعالجة المباشـــرة للمعامالت التي 
توفر مستويات جديدة من الكفاءة 
التشـــغيلية والدقة العاليـــة وأوقات 
اســـتجابة أســـرع، ولضمـــان ســـالمة 
بيانات معامالت العمالء، تســـتخدم 
األمـــان  معاييـــر  أعلـــى  المنصـــة 

المتاحة.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
عبدالرحمـــن  للمجموعـــة  التنفيـــذي 
سيف قائال “بنك البحرين والكويت 
توفيـــر  فـــي  بريادتـــه  معـــروف 
التمكيـــن  علـــى  القائمـــة  الخدمـــات 
للمحافظـــة  والرقمـــي  التكنولوجـــي 

علـــى مكانتـــه الرفيعـــة. كما يحرص 
البنـــك على مواكبـــة الحاجة لوجود 
بيئة رقمية تدعم منتجاته المبتكرة 
مثل منصـــة “BanKey”، التي تعتبر 
منصة رقمية متكاملة تتيح للعمالء 
استعراض بياناتهم المالية الموحدة 

ومراقبتهـــا والتحكـــم فيهـــا بشـــكل 
مستمر، ستكون هذه المنصة متاحة 
للعمـــالء في أي وقت وفي أي مكان 
مـــا يضمـــن لهـــم أن بنـــك البحريـــن 
والكويـــت هـــو شـــريكهم المصرفـــي 

الموثوق به وفي كل األوقات”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  واســـتطرد 
للمجموعـــة فـــي تصريحـــه بالقـــول 
مملكـــة  مبـــادرات  مـــع  “وتماشـــيا 
إلـــى  للتحـــول  العديـــدة  البحريـــن 
مركـــز للتمويـــل المبتكر فـــي منطقة 
الخليج واستراتيجية الرقمنة لبنك 
البحريـــن والكويـــت، يســـعى البنـــك 
باســـتمرار إلـــى تبني حلـــول حديثة 
ومبتكرة تتميز بفاعليتها وانخفاض 

المخاطر المصاحبة لها”.

عبدالرحمن سيف

المنامة - البحرين والكويت

لندن - رويترز

قفـــزت أســـعار الذهب بنحو 21 دوالرا خالل أولـــى تعامالت الربع الثاني من 
العام الجاري أمس األربعاء، مع تصاعد المخاوف حيال وباء الكورونا.

وســـاهم تفاقم المخاوف بين صفوف المســـتثمرين حول وباء الكورونا، في 
رحلـــة هـــروب إلى األصول اآلمنة مثل الذهب. واســـتطاع الذهب أن يحقق 
مكاســـب في شـــهر مارس بلغت 1.9 % وما يصل إلى 4.8 % في أول ثالثة 
أشـــهر من العام الجاري. وبحلول الســـاعة 7:52 صباحـــا بتوقيت جرينتش، 
ارتفـــع ســـعر العقود اآلجلة لمعدن الذهب تســـليم شـــهر يونيـــو بنحو 0.7 % 
بمـــا يـــوازي 11.40 دوالر، مســـجال 1608 دوالرات لألوقيـــة. كما صعد ســـعر 
التســـليم الفوري بنســـبة 1.3 % إلـــى 1597.90 دوالر لألوقية، رابحا 20.72 
دوالر. وفـــي تلـــك األثنـــاء، ارتفع المؤشـــر الرئيس للدوالر، والـــذي يتبع أداء 
الورقة األميركية مقابل 6 عمالت رئيسة بأكثر من 0.3 %، مسجال 99.381.

أسعار الذهب تقفز 21 دوالرا

 قــرر مصــرف البحريــن المركــزي ســعيا منــه لتخفيــف االلتزامــات الملقاة علــى كاهل الشــركات، إعفاء البنــوك والشــركات من إعالن 
نتائجها المالية للربع األول من العام الجاري وعلى ضوء هذا القرار بادرت بعض الشــركات المدرجة بأنها ســتعمل على االســتفادة 

من هذه الخطوة.

وبمقتضـــى التوجيهات الجديدة، فلن 
يكـــون على الشـــركات اإلعالن ونشـــر 
بياناتهـــا المالية للربـــع األول من العام 
الجـــاري، في الوقت الـــذي مددت فيه 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  مـــن  كل 
والســـياحة والمصـــرف المركزي فترة 
انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، 
بعقـــد  تتعلـــق  تســـهيالت  ومنحـــت 

االجتماعات “عن بعد”.
وتلتـــزم البنـــوك والمؤسســـات المالية 
المدرجة وغير المدرجة عادة باإلعالن 
الصحـــف  فـــي  الماليـــة  نتائجهـــا  عـــن 
تلتـــزم  حيـــن  فـــي  أشـــهر،  ثالثـــة  كل 
الخطـــوة  بهـــذه  المدرجـــة  الشـــركات 

كجـــزء من متطلبـــات اإلفصاح، ولكن 
بســـبب الضغط الحاصل في األوضاع 
الراهنة، فإن الوفاء بهذه المواعيد قد 
يخلق أعباًء على الشـــركات خصوصا 

تلك التي أرجأت عقد عمومياتها.
وســـيتعين على الشـــركات بنـــاء على 
هذا االستثناء ولغرض مواجهة اآلثار 
المترتبة علـــى االحتـــرازات المختلفة 
للتغلـــب علـــى وبـــاء “كورونـــا”،  نشـــر 
النتائج المالية للستة أشهر األولى من 

العام بنهاية يونيو المقبل.
جميـــع  إعفـــاء  القـــرار  وسيشـــمل 
الشـــركات المدرجـــة من نشـــر وإعالن 
النتائج المالية المدققـــة بالربع األول، 

إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية 
المحلية.

وكانت 38 شـــركة مدرجة في بورصة 
البحريـــن قـــد حققت فـــي الربع األول 
مـــن 2019، نحو 173.1 مليـــون دينار 
أربـــاح مجمعة مقارنة بـ 224.2 مليون 
دينـــار فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
الســـابق لـــه، حيـــث كان قطـــاع البنوك 
األعلـــى ربحيـــة بنمـــو 11 % إلى 123 
مليون دينار، في حين تراجعت أرباح 
شركات االستثمار بنسبة 17.2 % إلى 
48 مليون دينار. أما شركات التأمين، 
فقـــد رفعـــت ربحيتها في تلـــك الفترة 
لنحـــو مليـــون دينار بنســـبة زيـــادة 21 

%، بينمـــا انخفضـــت أربـــاح شـــركات 
شـــركات  تضـــم  والتـــي  الخدمـــات، 
 13 لتبلـــغ   % 24 بنســـبة  االتصـــاالت 
مليـــون دينـــار، فيما كان هنـــاك هبوط 

قـــوي في قطاع الصناعة بنســـبة 142 
%. أمـــا قطـــاع الفنادق، فقـــد ارتفعت 
أرباحـــه فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 

الماضي بنسبة 7.5 %.

ومـــن المتوقـــع أن تنعكـــس األوضـــاع 
التـــي يعيشـــها العالم من وقع تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، بآثار ســـلبية على أداء 
الشركات ومن غير الواضح حتى اآلن 
حجـــم التبعـــات الماليـــة، إال أن نتائج 
النصـــف األول قـــد تكشـــف جـــزءا من 
هذه التبعات فـــي الوقت الذي أعلنت 
فيـــه الحكومـــة عـــن برنامـــج ضخـــم 
لمساعدة الشـــركات والمواطنين على 

تخطي هذه األزمة.

قرار جديد لـ “المركزي” للتعامل مع تداعيات “كورونا”
لــلــشــركــات والــبــنــوك الــمــالــيــة  الــنــتــائــج  إعـــان  ــرة  ــت ــن ف ــع األول م ــرب ال اســتــثــنــاء 
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أكــد خبراء ومســؤولون في مجــال التأمين بالبحريــن أن فيروس كورونا 
)كوفيــد 19( ال يشــمل األمــراض التي تغطيها وثائق التأميــن بالمملكة؛ إذ 

تم تصنيفه وباء من قبل منظمة الصحة العالمية.

أن حكومـــة  “البـــالد”  لــــ  وأوضحـــوا 
تقـــدم  الصحـــة  ووزارة  البحريـــن 
للمصابيـــن  العالجـــات  أفضـــل 
بالفيـــروس وتحـــرز تقدًمـــا ملحوًظا 
مقارنـــة بمصابيـــن الـــدول األخـــرى، 
مبينيـــن أن الوعـــي لـــدى المواطنين 

الجميـــع  يلتـــزم  إذ  تأميـــن،  أقـــوى 
بالحجـــر المنزلـــي وعـــدم المخالطة، 
مـــا يحرز تقدما بعدم انتشـــار الوباء 

داخل المملكة.
وقـــال الخبيـــر فـــي مجـــال التأمين، 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 

البحرينية الكويتية للتأمين السابق، 
ابراهيم الريس: إن فيروس كورونا 
كان ضمـــن األمـــراض التـــي يغطيها 
التأميـــن فـــي الســـابق قبـــل أن تعلن 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة باعتبـــاره 

وباء.
وأوضح أن وثائـــق التأمين الصحي 
فيـــروس  أو  مـــرض  أي  تســـتثني 
يصبح وباًء تلقائيا وبشـــكل رسمي، 
إذ تنـــص وثائـــق التأميـــن علـــى أن 

الوثيقة ال تغطي عالجات األوبئة.

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة 
التســـهيالت للتأمين علـــي الديلمي: 
غيـــر  حـــدث  كورونـــا  فيـــروس  إن 
متوقـــع، إذ ال يغطـــى من قبل وثيقة 
التأمين الصحي تقنًيا وبروتوكولًيا.
وأضـــاف أن حكومـــة البحرين تقوم 
العالجـــات  وأن  وأكثـــر،  بالواجـــب 
الالزمـــة التي تقدمهـــا أكثر من الذي 
يقـــدم فـــي المستشـــفيات الخاصة، 
ونســـبة التصدي للوباء في المملكة 

أفضل بكثير من باقي الدول.

خبراء ومختصون: وثيقة التأمين الصحي تستثني األوبئة

 علي الفردان
تمديد فترة 

انعقاد الجمعيات 
العمومية للشركات 

ومنحها تسهيالت

زينب العكري

علي الديلمي ابراهيم الريس

المنامة - الهالل األحمر البحريني

أدرج االتحـــاد الدولـــي للصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمـــر البحريـــن، ممثلًة 
بجمعيـــة الهالل األحمر البحريني، على قائمة الدول التي اســـتجابت لنداء 
االتحاد الخاص بجمع تبرعات من أعضائه بغرض استخدامها في مواجهة 

أزمة كورونا في المناطق األكثر تضررا حول العالم.
وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني فوزي أمين عن 
تقديره إزاء تسجيل اسم البحرين في طليعة قائمة الدول التي تعمل على 
دعم جهود العمل اإلغاثي واإلنســـاني على مستوى العالم، وقال “هذا يؤكد 
مـــرة أخـــرى مركز المملكة المتقـــدم على خريطة العمل اإلغاثي واإلنســـاني 
العالمـــي، ويعكـــس حـــرص البحريـــن علـــى النهـــوض بمســـؤوليتها فـــي هذا 

المجال وتجسيد روح التضامن الدولي في األزمات والكوارث”.
وأوضح أمين أن البحرين، ومن خالل جمعية الهالل األحمر البحريني، هي 
أول المبادرين لالســـتجابة لنـــداء االتحاد الدولي للصليـــب األحمر والهالل 

األحمر الخاص بجمع التبرعات الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.
ومـــن جانبه، أوضح األمين العـــام للجمعية بالوكالة والمدير العام للجمعية، 
مبـــارك الحـــادي أن تلـــك االســـتجابة لنداء االتحـــاد الدولي تأتـــي في إطار 
الجهـــود التـــي ينهض بها الهـــالل األحمـــر البحريني لتقديم العـــون اإلغاثي 
واإلنســـاني على مختلف المســـتويات، الفتا في هذا اإلطار إلى أن الجمعية 
كانـــت أيضـــا قدمـــت دعما ماليـــا للجهـــود الوطنية فـــي البحريـــن لمكافحة 

فايروس كورونا المستجد.

“االتصاالت” تحقق في 1604 شكاوى في 2019إدراج البحرين ضمن الدول المكافحة لـ “كورونا”
ســـنوي أســـاس  علـــى   %  89 بلغـــت  بزيـــادة  منهـــا   1597 تســـوية 

حققت هيئة تنظيم االتصاالت في العام 2019 في 1604 شكاوى، منها 1597 شكوى تم تسويتها بزيادة 
بلغت 89 % في عدد الشكاوى مقارنة بالعام 2018. 

وشـــكلت نســـبة الشـــكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف 
المتنقـــل 60 % مـــن مجمل الشـــكاوى التـــي تم البت 
فيها، فيما بلغت شكاوى النطاق العريض )البرودباند( 
24 %، و11 % لشـــكاوى خدمـــات الهاتـــف الثابـــت 
وتوزعت النســـبة المتبقية علـــى خدمات أخرى مثل 

بطاقات االتصال.
وقال مدير إدارة شؤون المستهلك واإلعالم بالهيئة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــود آل خليفـــة “إن الهيئـــة 
تولـــي أهمية قصوى فيما يتعلق بحماية المســـتهلك 
وتوعيته باإلضافة إلى ضمان التزام مزودي الخدمة 
بذلـــك، حيث تتخذ الهيئة كافة االحتياطات الالزمة 
لضمان حماية حقوق ومصالح المســـتهلكين بشـــكل 

عادل”. 
وأوضحـــت الهيئة مركز اتصال المســـتهلك )81188( 

استلم منذ تدشينه أكثر من 31 ألف مكالمة، بمتوسط 
96 % فـــي اإلجابـــة علـــى المكالمات بنجـــاح، معززة 
تواصلها مع المشـــتركين من ذوي العزيمة من خالل 
خدمة الفيديو لتســـهيل عمليـــة التواصل وتوعيتهم 

بحقوقهم كمستهلكين في قطاع االتصاالت.
ومن جانبها، صرحت مدير قســـم شـــؤون المستهلك 
بالهيئـــة، آمنـــة الغتـــم “إن خدمـــات الهاتـــف المتنقـــل 
تشـــكل باســـتمرار النســـبة األكبـــر للشـــكاوى بشـــكل 
ســـنوي، إذ يفـــوق اشـــتراكات الهاتـــف المتنقـــل عدد 
القطـــاع،  فـــي  أخـــرى  خدمـــات  فـــي  االشـــتراكات 
وبالتالـــي فـــإن هذا متوقـــع نظًرا ألن شـــكاوى خدمة 
الهاتـــف المتنقل تتمثـــل في بيانات الهاتـــف المتنقل 
والمكالمـــات والتغطية والفواتير والتجوال، من بين 

عوامل أخرى”.
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ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52049( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52065( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

محمد يوسف الحسن القابضة ذ.م.م
بناء على قرار الشركاء في شركة محمد يوسف الحسن 

القابضة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52051( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52055( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52069( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52060( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-52062( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

القيد: 1-71200
 التاريخ :  29/03/2020

القيد: 71140-1
التاريخ :  30/03/2020

القيد :74063
التاريخ :30/03/2020

القيد: 71176-1
التاريخ :  29/03/2020

القيد: 1-71201
التاريخ :  29/03/2020

القيد: 1-71197
التاريخ :  31/03/2020

القيد: 1-71203
التاريخ : 29/03/2020

القيد: 71162-1
التاريخ :  30/03/2020

S a l a m  V i l l a s

300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة شــركة وابــاغ للتشــغيل والصيانــة ذ م م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 92834، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة واباغ 

للتشغيل والصيانة ذ م م إلى شركة اكوا للتشغيل والصيانة ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )52640( لسنة 2020  
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة  شركة واباغ للتشغيل 

والصيانة ذ م م

القيد:92834  
التاريخ : 31/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )156725( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة نعيمة لتصميم األزياء ش ش و ولمالكتها نعيمة بالكرضة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / نعيمــة بالكرضــة  باعتبارها المصفــي القانوني لشــركة نعيمة لتصميم 
األزياء ش ش و ولمالكتها نعيمة بالكرضة ،المســجلة كشــركة الشــخص الواد 
بموجــب القيــد رقــم 126883 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن السادة مؤسسو شركة محمد الكوهجي 
 1-71200 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  القابضــة ش.م.ب  وشــركاه 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:
 

1.   ندى محمود أحمد كاظم
2.     محمد عبدالجبار محمود الكوهجي

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن السادة مؤسسو شركة محمود الكوهجي 
 71140-1 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  القابضــة ش.م.ب  وشــركاه 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:
 

1.   رنا علي يوسف الخميري

2.    محمود عبدالجبار محمود الكوهجي

المسجلة بموجب القيد رقم   74063بتصفية الشركة اختياريا وتعيين  السيد 
/ محمد يوسف علي عبد الوهاب الحسن   مصفيا للشركة

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

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

رقم الموبايل:  39000044
SHAMSALBH@GMAIL.COM

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن الســادة مؤسســو شــركة سليم الكوهجي 
 71176-1 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  القابضــة ش.م.ب  وشــركاه 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:

1.   سليم عبدالجبار محمود الكوهجي

2.     ليلى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحسن

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن السادة مؤسسو شركة عيسى الكوهجي 
 1-71201 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  القابضــة ش.م.ب  وشــركاه 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:
 

1.   شهلة يوسف عبدهللا المرزوقي

2.    عيسى عبدالجبار محمود الكوهجي

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن السادة مؤسسو شركة عبدهللا الكوهجي 
 71162-1 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  مقفلــة  القابضــة ش.م.ب  وشــركاه 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:

1.   ليلى عثمان ابراهيم آل محمود

2.    عبدهللا عبدالجبار محمود الكوهجي

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتب المحامية مها جابر بالنيابة عن الســادة مؤسســو شركة جمال الكوهجي 
وشــركاه القابضــة ش.م.ب مقفلــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-71203  ، 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينــار بحرينــي )مائتان وخمســون ألف 

دينار بحريني(، بين كل من:

1.   نوال عبدهللا محمد العوضي

2.    جمال عبدالجبار محمود الكوهجي

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مكتــب المحاميــة مهــا جابــر بالنيابــة عــن الســادة مؤسســو شــركة عبدالحميــد 
القيــد رقــم  المســجلة بموجــب  القابضــة ش.م.ب مقفلــة  الكوهجــي وشــركاه 
71197-1  طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 
ذات مســئولية محــدودة بــرأس مــال وقــدره 250,000 دينــار بحرينــي )مائتان 

وخمسون ألف دينار بحريني(، بين كل من:

1.   نبيلة راشد محمد الكوهجي

2.    عبدالحميد عبدالجبار محمود الكوهجي

 29301-1

رقم القيد

تنجيدات الوسام

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة       
)CR2020-52729( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم الينــا المعلــن ادناه ورثــة المرحومة : جميلة ناصر علــي   بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد / راشد عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن 

باسالر
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقــدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ :31/3/2020
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الفيروس المستشري في 186 بلًدا.. يفتك بما ال يقل عن 43 ألف شخص

غوتيريس: “كورونا” أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية

أودى فيــروس كورونــا المســتجد بأكثــر مــن 43 ألــف شــخص فــي العالم ثالثة 
أرباعهــم فــي اوروبــا، فــي وقــت تبــدو الواليات المتحــدة مهــددة باجتياح من 
الوبــاء الــذي وصفتــه األمــم المتحــدة بأنــه أســوأ أزمــة تواجهها البشــرية منذ 

.1945

وأمـــس االربعاء، أعلنت اســـبانيا البلد 
الثاني االكثر تضررا بالوباء في العالم 
تسجيل عدد قياسي يومي جديد بلغ 
864 وفـــاة فـــي 24 ســـاعة، متجـــاوزة 

بذلك عتبة 9 االف وفاة.
فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  بـــدء  ومنـــذ 
الصين في ديســـمبر، ســـجلت أكثر من 
830 ألف حالة رســـميا في العالم، أكثر 
مـــن نصفها في أوروبـــا، و189 ألفا في 
 110 مـــن  المتحـــدة وأكثـــر  الواليـــات 

آالف في آسيا.
فيـــروس  انتشـــار  وقـــف  أجـــل  ومـــن 
كورونا المستجد، دعي أكثر من 3,75 
مليـــار شـــخص، أي 48 % مـــن ســـكان 

العالم الى البقاء في منازلهم.
تواجـــه  فقـــرا  االشـــد  المناطـــق  لكـــن 
صعوبات جمة كما في جنوب افريقيا، 
البلد االكثر تضررا في القارة السوداء 
)1400 اصابة رسميا وخمس وفيات(. 
فعنـــد أطـــراف مدينـــة الـــكاب، يعيش 
مئـــات االف االشـــخاص داخـــل اكواخ 
من الطين حيث ال مياه وال مراحيض 

وال كهرباء.
تيـــدو  ديتينـــي  الســـكان  أحـــد  وقـــال 
“ال مراحيـــض لدينـــا لـــذا نضطـــر الـــى 
ايضـــا.  فنخـــرج  ميـــاه  ال  الخـــروج. 
نحـــاول البقـــاء فـــي كوخنا لكـــن االمر 
ليس ســـهال. الناس هنا يـــودون التزام 
التعليمات ويحاولون القيام بذلك لكن 

االمر مستحيل بكل بساطة”.

 “مجزرة صامتة”

وأدى االغـــالق التـــام فـــي الهند إلى 
ظهـــور عناصر الشـــرطة في مواقف 
مختلفـــة رصدتهـــا مواقـــع التواصل 

االجتماعـــي. فأحيانـــا يرقصون في 
الشـــوارع وهم يضعون خوذا ملونة 
ترمـــز الى فيروس كورونـــا، وأحيانا 
أخرى ينهالون على المارة بالضرب.

وفي كينيا، اعتـــذر الرئيس اوهورو 
كينياتـــا أمـــس عـــن “مبالغـــة” قوات 
االمـــن في اللجوء الى العنف لفرض 

احترام الحظر الجوي الليلي.
فـــي إيطاليـــا التي ســـجل فيهـــا أكبر 
عـــدد من الوفيات )أكثـــر من 12 ألفا 
بـــدأت  و400 خـــالل شـــهر ونيـــف(، 
إجـــراءات العـــزل تـــؤدي إلـــى نتائج 

“مشجعة” بعد ثالثة أسابيع.
لكـــن ســـجلت 837 إصابـــة جديـــدة 
خـــالل 24 ســـاعة في البـــالد ويبدي 
قلقهـــم  االيطاليـــون  االطبـــاء 
حيـــال المتعافيـــن الذيـــن يغـــادرون 
المستشـــفى حين يطمئنـــون إلى أن 
ال خطـــر يهدد حياتهـــم رغم أنهم قد 

ينقلون العدوى الى آخرين. 
وارســـل بعـــض هـــؤالء الـــى مراكـــز 
يخشـــى  حيـــث  مســـنين  تســـتقبل 
اطبـــاء ما يســـمونه “مجزرة صامتة” 
رغـــم تشـــديد االجـــراءات الوقائيـــة 

فيها.
وفي رومانيـــا التي تعاني مثل دول 
عدة نقصا في المســـتلزمات الطبية، 
يـــزداد الغضـــب. ويقـــول المعالجون 
“لقد أرســـلنا الى المـــوت من دون اي 

سالح”.
وســـجلت المملكة المتحدة في يوم 
واحـــد 563 وفاة إضافيـــة بفيروس 
كورونـــا، فـــي عـــدد قياســـي جديـــد 
يظهـــر تفشـــيا كبيـــرا للوبـــاء ويرفـــع 
الحصيلـــة االجماليـــة فـــي البالد إلى 

أكثر من ألفي وفاة.

االربعـــاء  أمـــس  ايـــران  وتجـــاوزت 
سقف ثالثة االف وفاة.

وتواجـــه الواليـــات المتحـــدة حيـــث 
تطبـــق إجـــراءات العزل علـــى ثالثة 
أربـــاع األميركييـــن تقريبـــا، خطر أن 
تصبـــح البؤرة الجديـــدة للوباء. فقد 
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  طلـــب 
ترامـــب مـــن مواطنيـــه االســـتعداد، 
علـــى غـــرار أوروبا، ألســـابيع “مؤلمة 
هوبكينـــز  جامعـــة  وأعلنـــت  جـــدا”. 
األميركية التي تعد مرجعا أن 4076 
شـــخصا توفـــوا بكوفيـــد19- حتـــى 
أمـــس األربعـــاء منـــذ بدايـــة تفشـــي 
الوباء. وكان أعلن عن 2010 وفيات 

السبت. 
يـــؤدي  أن  االبيـــض  البيـــت  وتوقـــع 
المـــرض الـــى وفـــاة ما بيـــن مئة ألف 
و200 الـــف شـــخص فـــي الواليـــات 
المتحدة، مـــع القيود الحالية، مقابل 
1,5 مليون الى 2,2 مليون لو لم يتم 

اتخاذ أي اجراءات.
اإلطـــار، رفضـــت وزارة  هـــذا  وفـــي 
الدفاع األميركيـــة )البنتاغون( طلب 
قائد حاملة طائرات أميركية إجالء 
طاقمهـــا العالق في جزيرة غوام في 

المحيط الهادئ.

 “ركود غير مسبوق”

وقـــال األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
الكوكـــب  إن  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
منـــذ  عالميـــة  أزمـــة  أســـوأ  “يواجـــه 
تأسيس األمم المتحدة” قبل 75 عامًا.
وأوضـــح أّن هـــذه الجائحـــة “يجتمـــع 
فيها عنصـــران: األول أّنها مرض يمّثل 
تهديدًا للجميع في العالم، والثاني هو 
أّن تأثيرهـــا االقتصـــادي ســـيؤّدي إلى 
ركـــود لعّلنا لم نر مثيالً له في الماضي 

القريب”.
وحـــذر مدراء وكالتيـــن تابعتين لألمم 
المتحـــدة ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة 
مـــن خطـــر حصـــول “نقص فـــي المواد 
الغذائية” في الســـوق العالمية بســـبب 
الدوليـــة  التجـــارة  فـــي  االضطرابـــات 
وسالســـل اإلمـــدادات الغذائيـــة جراء 
تفشـــي الفيروس. وفي آسيا، ازدادت 
الخســـائر في بورصة طوكيو االربعاء 
وبلغـــت 4,5 % علـــى خلفيـــة مخاوف 
من اغالق تـــام يطاول عاصمة اليابان 
التـــي ال تـــزال حتـــى االن فـــي منـــأى 
نســـبي مـــن الوبـــاء. وتراجعـــت أيضـــا 
االســـواق االوروبيـــة ومثلهـــا بورصـــة 
خســـر  إذ  افتتاحهـــا،  لـــدى  نيويـــورك 

مؤشر داو جونز 3,92 %.

عواصم ـ أ ف ب

طاقم طبي ينقل مريًضا بكورونا عبر قطار عالي السرعة في باريس )أ ف ب(

بغداد - أسوشييتد برس

وصـــل قائـــد فيلق القـــدس اإليراني الجديد، إســـماعيل قأني، إلـــى بغداد هذا 
األســـبوع، وفقًا لما قاله مســـؤولون عراقيون لوكالة “أسوشييتد برس”، أمس 
األربعاء، في ظل فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة.

وصل إسماعيل قأني، قائد فليق القدس بالحرس الثوري اإليراني، إلى بغداد 
مســـاء االثنين، حسبما قال مسؤولون عراقيون، في أول زيارة رسمية علنية 
لـــه إلى العراق منذ أن خلف قاســـم ســـليماني. وجاء وصولـــه إلى مطار بغداد 
وسط حظر تجول مستمر منذ أيام في العراق إلبطاء انتشار فيروس كورونا 

الذي تسبب في تعليق الرحالت من وإلى البالد.
وبعد وصوله، غادر قأني المطار تحت حراســـة مشـــددة في موكب من ثالث 
ســـيارات. وقال مســـؤولون إن قأني التقى عدد من الزعمـــاء من بينهم هادي 

العامري، ورئيس حركة الحكمة عمار الحكيم، وكذلك الرئيس برهم صالح.
ويشـــكك العديـــد من المســـؤولين فـــي قدرة قأنـــي على التوصـــل لتوافق في 
المشـــهد السياســـي العراقي المنقســـم بشـــكل حاد، خاصة بســـبب ضعف لغته 

العربية وافتقاره للعالقات الشخصية مع الرموز المهمة.

قائد فيلق القدس اإليراني الجديد يزور بغداد

دبي ـ العربية.نت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي، محمد 
إن  األربعـــاء،  أمـــس  الحضرمـــي، 
مســـتعدة  غيـــر  الحوثـــي  “ميليشـــيات 
للســـالم، وإنهـــا أثبتت ذلـــك بردها على 
المبـــادرة األمميـــة بتصعيـــد غيـــر مبرر 
فـــي  المدنييـــن  اســـتهداف  وتكثيـــف 
مـــأرب والجوف والحديـــدة وأيضا في 

األراضي السعودية”.
المدانـــة  الممارســـات  هـــذه  أن  وأكـــد 
تقـــوض كل الجهـــود الراميـــة لتحقيق 

السالم في اليمن.
اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحمـــل 
“ميليشـــيا الحوثـــي المســـؤولية كاملة 
إذا مـــا اســـتمروا فـــي فـــرض شـــروط 

كل  واختطـــاف  عقبـــات  ووضـــع 
المبادرات األمميـــة ومحاولة 

لتحقيـــق  تجييرهـــا 
مكاسب سياسية دون 
أدنـــى اعتبـــار لمعانـــاة 

اليمنيين الســـيما في ظل خطر انتشار 
وباء كورونا”.

هاتفـــي  اتصـــال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أجـــراه مـــع وزيـــرة خارجيـــة الســـويد 
آن لينـــدي؛ لبحـــث مســـتجدات عمليـــة 
الســـالم وجهـــود المبعـــوث األممي إلى 
اليمـــن بمـــا فـــي ذلك دعـــوة أميـــن عام 
األمـــم المتحـــدة لوقـــف إطـــالق النـــار، 
وتبعات التصعيـــد الحوثي على اتفاق 
وكالـــة  ذكرتـــه  مـــا  وفـــق  ســـتوكهولم، 
األنباء اليمنية الرســـمية. وفيما يخص 
اتفـــاق الحديدة، أفاد وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي أن قـــرار تعليـــق عمـــل الفريـــق 
الحكومـــي فـــي لجنـــة إعـــادة تنســـيق 
االنتشـــار لـــم يـــأت مـــن فـــراغ، وإنه 
نتيجة طبيعية الســـتمرار تنصل 
الحوثيين من التزاماتهم وردا 
علـــى اســـتمرار خروقاتهـــم 

وانتهاكاتهم.

اليمن: ميليشيا الحوثي غير مستعدة للسالم

دبي ـ رويترز

قـــال الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي 
المتحـــدة  الواليـــات  إن  األربعـــاء  أمـــس 
أضاعـــت فرصة تاريخية لرفـــع العقوبات 
عـــن بـــالده أثنـــاء أزمـــة تفشـــي فيـــروس 
كورونا، لكنه أكـــد أن العقوبات لم تعرقل 

مكافحة طهران العدوى. 
وأثـــار وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك 
بومبيو يـــوم الثالثاء احتمـــال أن تدرس 
واشـــنطن تخفيـــف العقوبـــات المفروضة 
على طهران وبلدان أخرى؛ للمساعدة في 
مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يعط أي 
مؤشـــر ملموس على كونها تخطط لذلك.  
وقال روحاني فـــي اجتماع مع الحكومة 
بثه التلفزيون ”أضاعت الواليات المتحدة 
كانـــت  العقوبـــات،  لرفـــع  فرصـــة  أفضـــل 
فرصـــة كبيـــرة لكي يعتـــذر األميركيون... 
وليرفعـــوا العقوبات الظالمـــة الجائرة عن 
إيـــران“.  وتســـبب فيـــروس كورونـــا فـــي 

وفاة 3036 شـــخصا، وإصابة 47593 في 
إيـــران مما يعنـــي أنها البلـــد األكثر تضررا 
في الشـــرق األوســـط وهو ما دفع الصين 
واألمـــم المتحدة لحث الواليات المتحدة 

على تخفيف العقوبات. 
وقـــال روحانـــي ”كان يمكـــن لألميركيين 
اســـتغالل هـــذه الفرصـــة وإبالغ الشـــعب 
ليســـوا ضـــده. عداؤهـــم  أنهـــم  اإليرانـــي 
)لإليرانييـــن( واضـــح“.  وزاد الخالف بين 

بعدمـــا   2018 منـــذ  وواشـــنطن  طهـــران 
ســـحب الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
بلـــده مـــن االتفـــاق النـــووي الـــذي أبرمته 
طهـــران مع ســـت قوى عالميـــة في 2015 
وأعـــاد فـــرض عقوبـــات كبلـــت االقتصاد 
تقديـــم  واشـــنطن  وعرضـــت  اإليرانـــي.  
مســـاعدات إنســـانية لطهران، لكن الزعيم 
األعلـــى اإليرانـــي آيـــة هللا علـــي خامنئي 

رفض هذا العرض.

برلمان إيران معلق بعد تأكيد إصابة 23 نائبا بكورونا

روحاني: أميركا أضاعت فرصة رفع العقوبات وسط تفشي الوباء
“كورونا”.. إيران األكثر تضررا في الشرق األوسط

بيروت ـ أ ف ب

قـــال المرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
إنه رصـــد بعد عصر أمس األربعاء دخول 
رتل عســـكري تركي جديـــد إلى األراضي 

السورية.
وأضاف أن عشرات اآلليات التي تنوعت 
بيـــن دبابـــات وناقـــالت جنـــد ومدرعـــات 
دخلـــت عبر معبـــر كفرلوســـين الحدودي، 
واتجهت نحـــو المواقع والنقـــاط التركية 

المنتشرة في محافظة إدلب.
وأوضـــح المرصـــد أن عـــدد اآلليـــات التي 
دخلت األرضي الســـورية منـــذ بدء وقف 
إطالق النار الجديد بلغ 2130 آلية إضافة 

آلالف الجنود.
إلـــى ذلك، ُقتـــل 103 مدنييـــن على األقل 
فـــي  ســـوريا،  فـــي  مـــارس  شـــهر  خـــالل 
أدنـــى حصيلة قتلى شـــهرية في صفوف 

المدنيين منذ بدء النزاع قبل ٩ سنوات.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان، 

أمـــس األربعـــاء، بـــأن 51 شـــخصًا قتلـــوا 
جـــراء قصف وغارات لقـــوات للحكومية، 
جـــراء  المتبقـــي  العـــدد  قضـــى  فيمـــا 
انفجـــارات وألغـــام أو اغتيـــاالت متفرقـــة 

ووسط “ظروف مجهولة”.
وســـّجل شـــهر فبرايـــر أكثـــر مـــن ضعفـــي 
حصيلة قتلى الشـــهر الماضي، مع توثيق 
المرصـــد مقتـــل 275 مدنيـــًا، فـــي خضـــّم 
القـــوات  هجـــوم عســـكري واســـع شـــّنته 

الحكومية بدعم روســـي على مناطق في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث 
ســـيطر جبهـــة النصـــرة المصنفـــة إرهابية 

على مناطق واسعة.
وتوقف الهجوم في الســـادس من مارس 
إثـــر وقـــف الطـــالق النـــار أعلنتـــه روســـيا 
الداعمة لدمشق وتركيا الداعمة للفصائل، 
بعدما تســـّبب بنزوح نحو مليون شخص 

منذ ديسمبر هربًا من التصعيد.

أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل 380 ألف شخص منذ 2011

مــارس يســجل أدنى حصيلــة قتلى شــهرية فــي النزاع
رتل عسكري تركي يقتحم األراضي السورية

بيروت ـ أ ف ب

المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  توّقعـــت 
االجتماعية واالقتصادية لغرب آســـيا 
ينضـــم  أن  األربعـــاء  أمـــس  )إســـكوا( 
أكثـــر مـــن 8 ماليين عربي إلـــى “عداد 
الفقـــراء” فـــي المنطقـــة جراء انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنـــة في دراســـة نشـــرتها 
بعنـــوان “فيـــروس كورونـــا: التخفيف 
مـــن أثـــر الوبـــاء علـــى الفقـــر وانعـــدام 
األمـــن الغذائـــي في المنطقـــة العربية” 
أن “عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة 
العربية مع وقوع 8,3 مليون شـــخص 
إضافي في براثـــن الفقر”. ونّبهت إلى 
أنـــه “نتيجـــة لذلـــك، مـــن المتوقـــع أن 

يـــزداد أيضـــًا عـــدد الذيـــن يعانون 
التغذيـــة  فـــي  نقـــص  مـــن 

بنحو مليوني شخص”. 
واســـتنادًا إلـــى هـــذه 
أفـــادت  التقديـــرات، 

اللجنـــة بأنـــه “ســـُيصنَّف مـــا مجموعه 
101,4 مالييـــن شـــخص فـــي المنطقة 
في عداد الفقراء، وســـيبلغ عدد الذين 
يعانـــون نقصـــا فـــي التغذيـــة نحو 52 
مليونـــًا”. واعتبرت األمينـــة التنفيذية 
أن  بيـــان  فـــي  دشـــتي  روال  للجنـــة 
“عواقب هذه األزمة ســـتكون شديدة 
للمخاطـــر،  المعّرضـــة  الفئـــات  علـــى 
الســـيما النســـاء والشـــباب والشابات، 
والعامليـــن في القطـــاع غير النظامي، 
خدمـــات  مـــن  يســـتفيدون  ال  مّمـــن 
الحمايـــة االجتماعيـــة وال من التأمين 
ضـــد البطالـــة”. وشـــددت علـــى أنه “ال 
بـــّد مـــن أن تنفـــذ الحكومـــات العربية 
اســـتجابة طارئة وسريعة؛ من أجل 
حماية شـــعوبها مـــن الوقوع في 
براثـــن الفقـــر وانعـــدام األمـــن 
الغذائـــي نتيجـــة لتداعيات 

وباء كورونا”.

األمم المتحدة: 8,3 مليون عربي مهددون بالفقر
عواصم ـ وكاالت

“الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  أكـــد 
أحمـــد  اللـــواء  الليبـــي”  الوطنـــي 
المســـماري، أن بارجة تركية قصفت 
بالصواريـــخ مدينة العجيالت غربي 
خســـائر  تســـجيل  دون  طرابلـــس، 
بشـــرية.  وقال المسماري في مؤتمر 
صحفي، إن “تدخل القوات البحرية 
التركيـــة مســـتمر، حيـــث كانـــت في 
السابق ترافق البوارج التركية سفن 
شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية 

وإرهابيين ومرتزقة سوريين”.
من جهتها، أشـــارت مصادر إعالمية 
التـــي  “الصواريـــخ  أن  إلـــى  ليبيـــة، 
أطلقتهـــا البارجـــة التركيـــة ســـقطت 

الزراعيـــة  الظهـــرة  منطقـــة  فـــي 
على أطـــراف المدينة، التي 

يســـيطر عليهـــا الجيش 
بقيادة المشير خليفة 

حفتر”.

“البارجـــة  أن  المصـــادر،  وأوضحـــت 
التركية قد تكون اســـتهدفت قاعدة 
الوطية الجوية، الواقعة على الخط 
ذاته إلى الجنـــوب، إال أن الصواريخ 

سقطت بالخطأ على المدينة”.
وقالت المصـــادر إن الصواريخ التي 
أطلقتهـــا بارجـــة تركيـــة مـــن عـــرض 
أحـــد  مزرعـــة  فـــي  ســـقطت  البحـــر 
المواطنيـــن بمنطقـــة الظهيـــرة علـــى 
دون  العجيـــالت،  مدينـــة  أطـــراف 

تسجيل خسائر بشرية ومادية.
التواصـــل  مواقـــع  وتناقلـــت 
االجتماعي صورا لحطام الصواريخ 
وهـــي مـــن نـــوع “ريـــم- 66” أميركي 
مواطنـــون،  التقطهـــا  الصنـــع، 
وصـــورا أخـــرى للبارجـــة وهي 
فـــي عـــرض البحـــر، ومقطع 
إطـــالق  للحظـــة  فيديـــو 

الصواريخ.

بارجة تركية تقصف مواقع “للجيش الليبي”

مقتل مدنيين في ضربات 
أميركية بالصومال

ــيـــة أمــس  ــعــفــو الـــدولـ قـــالـــت مــنــظــمــة ال
أميركية  جــويــة  ضــربــات  إن  ــاء  ــعـ األربـ
فبراير  فــي  المدنيين  مــن  اثنين  قتلت 

وأصابت ٣ بجروح. 
أثــار  بــيــان  فــي  ذلـــك  المنظمة  وأعــلــنــت 
الشكوك في تحقيقات أميركية في مثل 

هذه المزاعم. 
األميركية  العسكرية  الــقــيــادة  وقــالــت 
وتذهب  المزاعم  تقيم  إنها  إفريقيا  في 
أبــعــد مــدى لتجنب ســقــوط ضحايا  إلــى 

مدنيين. 

مقديشو ـ رويترز
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إّن حالـــة الهلـــع التي تســـود العالم مـــن أقصاه إلى أقصاه أحالت البشـــر إلى 
مجـــرد كائنات هشـــة يترصدها الموت في كل لحظة مـــن عدو ضعيف غير 
مرئـــي بالغ الهشاشـــة بيـــد أنه قادر على الفتك بالبشـــر. هنـــاك جهود خارقة 
تبذل بهدف الحد من انتشـــاره أو التقليل من الخسائر الناجمة عنه، لكن ما 
يعلن من نتائج المختبرات يبدو ضئيال وال يدخل شـــيئا من المطأنينة إلى 

النفوس التي نخرها القلق واستشرى بها اليأس. 
وأمام التقيد باإلجراءات الصحية بالبقاء في المنازل طوال الوقت خشية 
التعـــرض ألعـــراض المـــرض، فإّنـــه مـــن المحتمـــل أن يواجـــه اآلالف وربمـــا 
الماليين من البشـــر آثارا جانبية ناجمة عن العزل وأشـــدها االكتئاب والقلق 
وحاالت نفســـية مشـــابهة قد تضر بالحالة النفسية، وهذه تمتد إلى سنوات 
طويلـــة مـــن عمر اإلنســـان. في الصين قام عـــدد من الباحثيـــن بتوثيق آثار 
الصحـــة العقلية على الســـكان واتضح أّنها تســـببت في آثـــار جانبية نجمت 
عنهـــا أمراض عقلية أدت إلى تكاليـــف اجتماعية ومالية ضخمة، كما أكدت 
دراســـة أخرى أجريـــت على عدد من الناجين من مرض ســـارس في هونج 

كونج أن 40 % منهم يعانون من مرض نفسي حاد بعد سنوات من انتشار 
المرض بما في ذلك إجهاد ما بعد الصدمة واالكتئاب واضطراب الوسواس 
القهري. اســـتمرارية المرض الناجم عن األوبئة تشـــير إلى أن الدول تتعامل 

مع اآلثار الجانبية لفترة قد تطول وبالطبع ستكبدها خسائر فادحة.
ولتفادي الوقوع في االكتئاب أو القلق وغيرهما من أمراض نفسية مدمرة 
فـــي هذا الظـــرف الصعب نتيجة البقاء فـــي المنزل لفتـــرات طويلة فإّن ما 
يتوجب على األفراد الحرص عليه هو مقاومة الرغبات االســـتهالكية التي 
اعتـــادوا عليهـــا والتكيف مع األجـــواء الطارئة، فالذين اعتـــادوا على تناول 
القهوة الصباحية من المقاهي بشكل يومي فإّن عليهم إجراء تغيير جذري 
باحتســـائها مـــن البيـــت، فالتـــدرب على مقاومـــة الرغبات االســـتهالكية أمر 
حتمي البد منه، وعلينا بث روح جيدة في المنزل الذي كان البعض يمضي 
به ســـاعات متقطعـــة، ومن األهمية بمـــكان وضع برنامج للقـــراءة واختيار 
مـــكان للجلـــوس، فهـــذه األمـــور قادرة علـــى أن تخرجـــك من حالـــة الضيق 

والسأم.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

كيف تستثمر فائض الوقت

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

للتواصل: 17111483

شكرا سيدي سمو رئيس الوزراء على توجيهاتكم
االتصـــال المباشـــر بالحيـــاة اليوميـــة للمواطنين ومعرفـــة كل كبيرة 
وصغيـــرة، الصفـــة العظيمـــة التي يتصف بها ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا ورعاه، فسموه يهتم اهتماما بالغا بكل األمور التي تتصل 
بحيـــاة المواطـــن ويتابع اإلجـــراءات وتنفيـــذ القـــرارات بحذافيرها، 
ويدافـــع عنـــه ويضـــرب علـــى أيـــدي االســـتغالليين الذيـــن ال تهمهـــم 
مصلحـــة وراحـــة المواطن أيـــا كانت مواقعهم، ومؤخرا وجه ســـموه 
أيـــده هللا )إلـــى تكثيـــف حمـــالت التفتيـــش والرقابة لضبط األســـعار 
ومكافحـــة الممارســـات االحتكاريـــة والتصدي بكل حـــزم لمحاوالت 
اســـتغالل المواطنيـــن بالتالعـــب باألســـعار وخصوصا أســـعار الســـلع 
الرئيســـية باســـتغالل اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي تتخذها 
الحكومة الحتواء انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد، وكلف ســـموه 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك، موجهًا سموه في السياق 
ذاتـــه بالعمل علـــى إطالة عمـــر المخازين االســـتراتيجية مـــن الغذاء 

لضمان وفرة المواد الغذائية والسلع واستقرارها في السوق(.

نحـــن كمواطنين - خصوصا أصحاب الدخـــل المحدود - تضررنا من 
تالعـــب بعض التجار باألســـعار في هذه الفتـــرة الصعبة التي يمر بها 
المجتمع، فمن كان يتخيل أن ســـعر كيلو الليمون قفز من 600 فلس 
إلـــى دينـــار و600 فلـــس، والكارتون الـــذي كان يباع في الســـابق بـ 6 
دنانير، اليوم وصل إلى 18 دينارا، وهناك سلع أخرى بمختلف فئاتها 
ودرجاتها ارتفع سعرها بشكل جنوني واشتدت أيادي كل من ال يملك 
ذمة وضميرا على رقبة المواطن الذي وجد نفسه فجأة في عواصف 
من الغالء غير الطبيعي مرتجفا في الهواء ال يعرف كيف يبدد هذه 
الغيمة وعتمتها، بســـبب تكســـب بعض التجار وتنفعهـــم من كورونا، 
وتخزينهم السلع بقصد استغالل الوضع ومن ثم رفع األسعار، مع أنه 
وفقا للبيانات التي يتم تجميعها وتحليلها عن السلع الغذائية يتضح 
بشكل جلي أن “بلدنا ولله الحمد بخير ونعمة” والحكومة تقوم بعمل 
جبـــار لتحقيق األمن الغذائي وال خـــوف علينا أبدا ال من الحاضر وال 
من المســـتقبل. فشـــكرا من القلب ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء على 

توجيهاتكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحية ألهالي بني جمرة
تعول الجهات الحكومية كثيرًا على وعي واستشعار أفراد المجتمع مسؤوليتهم 
تجـــاه التعامـــل مع فيروس كورونا والحد من انتشـــاره، فكما يعرف الجميع فإن 
جميع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة ال يمكن أن تؤتي أكلها دون مشاركة 

فعالة وتطبيق ميداني إلجراءات الحد من انتشار هذا المرض.
شـــباب مملكة البحريـــن كانوا كما عهدناهم دائمًا على قدر عال من المســـؤولية، 
حيث شهدنا صورا عديدة لمدى استجابتهم وتعاونهم مع توجيهات وتعليمات 
الجهات المختصة، لكنني اليوم سأخص عبر هذه السطور شباب وأهالي منطقة 
بني جمرة لما لمســـت في مبادراتهم - والتي كانوا رائدين فيها - من استشـــعار 

كبير لمسؤولياتهم الوطنية تجاه وطنهم.
فمنـــذ أيـــام قليلـــة رصـــدت صحيفة “البـــالد” صـــورا أبلغ ما يقـــال عنهـــا إنها تنم 
عـــن وعي وتحضـــر نباهي به أرقى الـــدول المتقدمة والمتمدنة، عدســـة “البالد” 
التقطـــت صـــورا لزبائن خباز شـــعبي في منطقة بني جمرة، وقد اصطف ســـكان 
المنطقـــة مـــن راغبـــي شـــراء الخبز بتباعـــد كل واحد عـــن اآلخر، حيـــث إن تلك 
المســـافة هي منطقة األمان لضمان عدم انتقال الفيروس من شـــخص آلخر في 

حال إصابة أي شخص.
لـــم ينتـــه المشـــهد في بنـــي جمرة عنـــد ذلك الخبـــاز، فمـــع التوجيهات الرســـمية 
بأهميـــة الجلـــوس فـــي المنـــزل وكيف يمكـــن للفرد أن يســـهم في القضـــاء على 
الفيروس ببقائه في المنزل، أطلق شـــباب القرية مبادرة تطوعية قادها شـــباب 
تلك المنطقة، حيث عرضوا على األهالي توصيل احتياجاتهم اليومية من مواد 
غذائيـــة وغيرهـــا إلـــى باب المنزل دون احتســـاب أية رســـوم توصيل أو رســـوم 
أخرى، ذلك في ســـبيل ضمان جلوس الناس في بيوتهم وعدم تعريض حياتهم 

وحياة اآلخرين للخطر. 
للـــه دركـــم يا شـــباب بني جمـــرة، تضربون للعالـــم أبهى صور التكاتـــف والتعاون 
االجتماعـــي، صـــورة نباهي بها العالم لنرفع الرأس بكم ونقول هذه هي البحرين 

وهؤالء هم أعضاء فريق البحرين.
فلكل من يسأل كيف استطاعت تلك الدولة الصغيرة احتواء الوضع،  «

فجوابنا دون تردد بسبب مواطنينا الكبار في أفعالهم وتفكيرهم وإدراكهم. 
بارك الله فيكم وبارك جهودكم يا أبناء البحرين.

بدور عدنان

تمـــر هذه األيام الذكـــرى األولى لمبادرة بحريننا، وهـــي خطة وطنية لتعزيز 
المواطنة واالنتماء الوطني في مملكة البحرين، والتي تقدم بها الفريق أول 
معالي الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، والهادفة لترسيخ 
قيـــم المواطنة واالنتمـــاء والتعاضد بين أبناء المجتمع البحريني وتماســـك 

نسيجه الوطني واالجتماعي وتحقيق األمن واالستقرار للبحرين وشعبها.
إن التـــزام المواطنيـــن باألنظمة والقوانين وحرصهم علـــى التكاتف الوطني 
واالبتعـــاد عـــن كل أشـــكال الُعنف المـــادي والمعنوي ومحافظتهـــم على قيم 
وعادات وتقاليد بالدهم األصيلة والتمسك بقيم التسامح وتسلحهم بثقافة 
التعايش مع اآلخر، أمور تجعل من المواطنة ســـلوًكا يومًيا إيجابًيا ُيســـاهم 
فـــي دعـــم وتنفيذ توجهـــات الخطة الوطنيـــة للمواطنة واالنتمـــاء التي هي 

جزء أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية واألمن والسالم.
إن المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي قضايـــا الوطـــن االرتبـــاط الحقيقـــي بالوطن 
واألرض، حيـــث تجســـد هذه المشـــاركة بأنواعهـــا روح المســـؤولية الوطنية 
وتغـــرس التكاتـــف والتماســـك الذي دعـــت إليه خطـــة المواطنـــة واالنتماء. 
إن انفتـــاح المواطـــن البحريني على الثقافات األخرى ُيعـــزز ثقافة التعايش 
مـــع اآلخـــر التـــي ورثها األبنـــاء عن األجداد مما ُيســـاهم في حفـــظ المجتمع 

البحرينـــي وتحصينـــه مـــن المخاطـــر الفئويـــة والخارجيـــة، وحفظ ســـيادة 
البحرين وهويتها العربية.

وتتضح في هذه األيام الصحية العصيبة صالبة الموقف الوطني البحريني 
المتمثـــل بالجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة الحتواء فيـــروس كورونا بمـــا تبذله 
القيـــادة السياســـية والحكومـــة الرشـــيدة وتطـــوع اآلالف مـــن المواطنيـــن 
ومســـاهمات وتضحيـــات تعـــزز االنتمـــاء الوطنـــي للبحريـــن وترســـخ قيـــم 
المواطنة، وهي وقفة وطنية أصيلة تعمل على تحقيق الهدف األسمى لهذه 
الخطـــة وهو ســـالمة وصحة الجميـــع، وتعكس أيًضا الحـــس الوطني النبيل 

للشعب البحريني، وهو مكسب وطني لهذه الخطة الوطنية.

إن غرس ثقافة االنتماء الوطني بين أبناء البحرين وخصوصا بين الجيل  «
الحاضر واجب وطني يستند على مجموعة من البرامج والمبادرات السياسية 

واالجتماعية والثقافية والحقوقية التي وضعتها خطة االنتماء والمواطنة 
لجميع الفئات الوطنية وتشارك بتنفيذها الجهات الرسمية واألهلية 

والمجتمعية لترسم بسواعدها مستقبل البحرين وتحافظ على القيم والهوية 
والثوابت البحرينية، وهي مسؤولية مشتركة من الجميع للسير في هذا 

المنهاج الوطني.

عبدعلي الغسرة

بحريننا... مواطنة وانتماء

كيف سنتعامل مع المصابين؟
حتـــى اللحظة، الشـــعب من مواطنين ومقيمين على دراية باإلرشـــادات 
الصحيـــة، والطـــرق الوقائيـــة االحترازية التـــي يمكن مـــن خاللها تقليل 
فرص اإلصابة بمرض الكورونا، كااللتزام بغسل اليدين، ولبس القفازات 
والكمامـــات وغيرها، ففريق البحرين لمكافحـــة فايروس كورونا - ومن 
ضمنه وزارة الصحة - لم يبخل بمعلومة في هذا االتجاه، ناهيك عن كل 
الجهود الحكوميـــة وحتى الفردية المعززة من ثقافة الناس حول طرق 

الوقاية من المرض.
لكـــن، ما يجـــب أن يعرفه الناس، ومـــا يجب أن يلموا بثقافـــة عنه هو... 
طـــرق التعامـــل مع أولئـــك المصابين فعالً بالمرض لو شـــاء هللا وقدر أن 
صادفوهـــم فـــي حياتهـــم اليومية، فما يحـــدث في بعـــض البلدان حول 
العالم من تســـاقط للمرضى في الشوارع ال يمكن التغافل عنه أو نكرانه 
أو حتـــى صرف النظـــر عنه، فكل االحتماالت واردة طالما أن شـــبح هذا 

الوباء يخيم على كل بلدان العالم، والبحرين ليست بمعزل عنه. 
فما هي الكيفية والطريقة الصحيحة والســـليمة التي يمكن عن طريقها 
التعامل مع المصاب بالفايروس الملقى بالشـــارع، أو في العمل أو حتى 
المنزل، والتي من خاللها يمكن مد يد المســـاعدة إليه، وفي ذات الوقت 

نحمي أنفسنا، ونمنع انتقال المرض لنا؟ 
فكمـــا ُيـــدرب النـــاس علـــى اإلســـعافات األوليـــة، نحـــن بحاجـــة في ظل 
األوضـــاع الراهنـــة إلـــى تثقيف الناس حـــول طرق التعامل مـــع الحاالت 
المصابـــة، ولـــو بشـــكل ألف بـــاء طرق التعامـــل مع الحـــاالت. صحيح أن 
المملكة دشنت خطًا وطنيًا لمكافحة المرض عبر االتصال بــ )444(، لكن 
كـــم الوقـــت الفاصل ما بين االتصال ووصـــول الفريق الطبي أو الصحي 
للمريض الملقى في الشارع؟ فالمسؤولية المجتمعية، وقبلها المسؤولية 
اإلنســـانية تحتـــم علينا أن ال نترك روحـــًا تطلب النجدة دون مســـاعدة، 
وال يمكـــن بـــأي حال مـــن األحوال كذلك تـــرك تلك الـــروح تواجه الموت 
دون تقديـــم ما يمكـــن تقديمه لنجدتها. وألن المســـؤولية جماعية، على 
الجهات الطبية أو المختصة أن ترشـــدنا على طرق التعامل مع الحاالت 
المصابـــة والتـــي تعانـــي من أعـــراض شـــديدة تمنعهم مثالً مـــن الحركة 

والتنفس كأسوأ السيناريوهات. 

ياسمينة: كلنا ضد الكورونا. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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مــن المقــرر أن تطلــق اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، اليــوم الخميس 
الموافق 2 أبريل الجاري، مبادرة التصفيق، التي تأتي دعًما للكوادر 
الطبيــة العاملــة فــي الصــف األمامــي لمواجهــة فايــروس كورونــا 

)كوفيد19-(.

األولمبية  اللجنة  مبادرة  وستنطلق 
البحرينية في الثامنة مساء، وكانت 
اللجنة قد وجهت تعميًما لالتحادات 
للمشاركة  مظلتها  تحت  المنضوية 
“فيديو”  مقاطع  عبر  الــمــبــادرة،  فــي 
الرياضية  األلــعــاب  بــأطــراف  خاصة 
ــيـــن  الــمــخــتــلــفــة مـــن العــبــيــن وإداريـ
ومــدربــيــن وحــكــام، وهــم يصفقون 

تحية ودعًما للكوادر الطبية.
وعالوة على ذلك، فإن مبادرة اللجنة 
التصفيق من  األولمبية تشمل أيضا 

أمام المنازل والشرفات.
ــمــبــادرة ضــمــن إطـــار دعــم  وتــأتــي ال
على  تسهر  الــتــي  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر 
الــجــمــيــع؛ بسبب  ســـالمـــة وصـــحـــة 
بفيروس  الخاصة  الحالية  الظروف 
إلـــى إيــقــاف  ــذي أدى  ــ ال ــا”،  ــ ــورون ــ “ك
ــة بـــمـــا فــيــهــا  ــطـ ــشـ ــن األنـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ

الرياضية.
مشاركة  المبادرة  تشهد  أن  ويتوقع 
واسعة وكبيرة من قبل الرياضيين، 
تعزيًزا لشعار )كلنا فريق البحرين( و 

)مًعا ضد الكورونا(.
المختلفة  الطبية  الــطــواقــم  وتــبــذل 
مختلف  في  وكبيرة  جبارة  جــهــوًدا 
الصحية  والــمــراكــز  المستشفيات 
والعزل  االحــتــرازي  الحجر  وأمــاكــن 
مع الفيروس المستجد الذي صنفته 

منظمة الصحة العالمية كوباء.
نظمت  قد  األولمبية  اللجنة  وكانت 
الملك  مستشفى  مع  بالتعاون  أيًضا 
ــة لــتــعــقــيــم  ــعـــي، حــمــل ــامـ حـــمـــد الـــجـ
ــريــاضــيــة،  الــمــالعــب والــمــنــشــآت ال
في  الرياضيين  فحص  إلــى  إضافة 
المنافسات المحلية في شهر مارس 

الماضي.

مبادرة التصفيق دعًما للكوادر الطبية

تطرق “البالد ســبورت” قبل أســبوعين تقريبا لقرار االتحاد البحريني لكرة الســلة المفيد بتأجيل ما تبقى من مســابقتي دوري زين وكأس خليفة 
بن ســلمان للموســم المقبل وما سيفســر عنه هذا القرار الغامض حول مســتقبل الفرق المنافســة من جهة والالعبين الذي ســتنتهي عقودهم من 

جهة أخرى.

االتحاد البحريني ومنذ إعالنه عن 
استكمال المربع الذهبي ونهائيات 
يــولــيــو  يـــونـــيـــو أو  الــــــــدوري فــــي 
المقبلين، لم يكشف حتى اآلن عن 
ستنتهي  الــذيــن  الالعبين  مصير 
ــو ويـــونـــيـــو  ــ ــاي ــي مــ ــ ــم فـ ــقــــودهــ عــ
األندية  يجعل  ما  وهــذا  المقبلين، 
والالعبين أنفسهم في حيرة تامة 

حول مستقبلهما.
من جهته، االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة كان واضحا وصريحا فيما 

وتحديدا  اللعبة  مستقبل  يخص 
في مباريات كأس صاحب السمو 
خاطب  حيث  العهد،  ولي  الملكي 
مظلته  تحت  المنضوية  األنــديــة 
استالمه  أو  تصديقه  عــدم  حــول 
بعد  إال  لــالعــبــيــن  عــقــد جــديــد  أي 
ــاريــات  ــن مــب ــا تــبــقــى مـ انــتــهــاء مـ
مراعاة  وذلــك  المذكورة،  البطولة 
الوقت  في  الصعبة  للظروف  منه 
الحالي لألندية التي يتطلب عليها 
تمديد عقود الالعبين لثالثة أشهر 

إضافية الستكمال الموسم.
السلة  ــكــرة  ل الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد 
وعبر لجانه المعنية ُمطالب بإعادة 
وتتبعاته  الــتــأجــيــل  ــقــرار  ل الــنــظــر 
حــــول مــســألــة الــالعــبــيــن الــذيــن 
ســتــنــتــهــي عــقــودهــم فـــي األشــهــر 
عددا  هناك  أن  وخصوصًا  المقبلة 
كبيرا من األسماء الثقيلة والرنانة 
“البالد سبورت” من  والتي كشفها 
وفــي  الــمــنــافــســة.  ــفــرق  ال مختلف 
واللخبطة  الصعب  الحالي  الوقت 

كورونا  فيروس  بسبب  الحاصلة 
وتأجيل المنافسات المتتالية، فإن 
اتحاد اللعبة معني بالدرجة األولى 
في تطبيق قرار مماثل لما قام به 
استثنائية  كحالة  الطائرة  اتحاد 
ــعــصــيــب؛ حتى  لـــهـــذا الـــمـــوســـم ال
يضمن االستقرار ويبث الطمأنينة 
ــي أنـــفـــس األنـــديـــة والــالعــبــيــن  فـ
وخصوصًا أنه ال يوجد أي توضيح 

من منافسات السلةحول هذا األمر حتى اآلن!

بشــأن عقــود الالعبين واســتئناف الدوري و”أغلــى الكؤوس”

هل يخطو اتحاد السلة كما فعل نظيره الطائرة؟

كووورة

ريال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  بات 
مدريد، قريًبا جًدا من تقديم عرضه 
اإلنــجــلــيــزي،  الــمــهــاجــم  لــضــم  األول 
ــاري كــيــن، نــجــم تــوتــنــهــام، وفــقــا  هــ

لتقرير صحافي فرنسي.
وكان كين قد لّوح منذ أيام بإمكان 
رحيله عن السبيرز، لو استمر غياب 

الفريق عن تحقيق البطوالت. 
 ”le10sport“ مـــوقـــع  وبـــحـــســـب 
الــــفــــرنــــســــي، فـــــــإن عـــــــرض ريـــــال 
مـــدريـــد ســيــشــمــل 3 العــبــيــن، وهــم 

بيل،  وجاريث  رودريجيز،  خاميس 
ومارسيلو.

الالعبين  أن  ــى  إلـ الــتــقــريــر  وأشــــار 
البرتغالي  بثقة  يــحــظــون  الــثــالثــة، 
توتنهام،  مــدرب  مورينيو،  جــوزيــه 

خصوًصا الثنائي األول.
األنــســب،  الــثــالثــي هــو  ويعتبر هــذا 
كين،  مــع  التعاقد  قيمة  لتخفيض 
األزمــة االقتصادية  السيما في ظل 
ــديــة  ــتــي تــواجــهــهــا األن ــيــة، ال الــحــال

بسبب فيروس كورونا الجديد.

ريال مدريد يسعى لضم كين

أعـــرب  المجلس األولــمــبــي اآلســيــوي عــن خــالــص تعازيه 
حسن  “بــوب”  محمد  بوفاة  اإلندونيسية  األولمبية  للجنة 
القوى  ألعاب  قــادة  وأحــد  المجلس  لرئيس  السابق  النائب 

في بالده والقارة اآلسيوية.
الــســابــق بسبب  والـــوزيـــر  الشهير  األعــمــال  وتــوفــي رجـــل 
العسكري  سوبروتو  غاتوت  مستشفى  في  الرئة  سرطان 

في وسط جاكرتا أمس الثالثاء عن عمر 89 عاما.
المجلس  رئيس  نائب  منصب  سابقا  حسن  بــوب  وتولى   
االسيوي  لالتحاد  رئيسا  أيضا  وكــان  اآلســيــوي،  األولمبي 
واالتحاد اإلندونيسي أللعاب القوى ألربعة عقود من الزمن.

وقال مدير عام المجلس األولمبي اآلسيوي حسين المسلم 
المجلس األولمبي اآلسيوي حزين  إن  للمجلس:  بيان  في 
جدا لوفاة بوب حسن. لقد كان شخصية شهيرة ومحترمة 
في  األولمبية  الحركة  في  وأيضا  القوى  ألعاب  عالم  في 

إندونيسيا وآسيا.
القوى  ألعاب  رياضة  في  كبيرة  مساهمة  له  كانت  وتابع: 
ألكثر من 40 عاما، وسيفتقد حماسه وتفانيه في إندونيسيا 

وآسيا وحول العالم.
أدخــل  بــوب حسن  فــإن  بــوســت،  ووفـــق صحيفة جاكرتا 
قواعد تشجع الرياضيين على االدخار واالستثمار بدال من 
إنفاق األموال المكتسبة إلنجازاتهم، ولم يتردد في توجيه 
اللوم ألي رياضي والتهديد بطرده في حال تجاهل كالمه.
في  والصناعة  التجارة  وزيــر  منصب  حسن  بــوب  وتولى 

بالده في فترة حكم الرئيس سوهارتو.

محمد “بوب”

ــة شــهــيــرة فـــي ألـــعـــاب الــقــوى ــي ــص ــخ ــل ش ــيـ رحـ

وفاة نائب الرئيس السابق للمجلس األولمبي اآلسيوي
كووورة

ــادي عــمــوم إنــجــلــتــرا، أمــس  قـــال نـ
ــرر إلــغــاء بطولة  ــه قـ األربـــعـــاء، إنـ
ويمبلدون للتنس 2020 التي كانت 
يوليو  و12  يونيو   29 بين  مقررة 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ــاف فــي بــيــان “بــأســف شديد  وأضـ
عــمــوم  نــــادي  إدارة  مــجــلــس  قـــرر 
ــاء بــطــولــة  ــغــ ــ ــوم إل ــ ــي ــ إنـــجـــلـــتـــرا ال
المخاوف  2020 بسبب  ويمبلدون 
الصحية المرتبطة بتفشي فيروس 

كورونا”.
وتابع “بدال من ذلك ستقام النسخة 
134 من البطولة في الفترة من 28 

يونيو إلى 11 يوليو 2021”.
وهــذه الــمــرة األولـــى فــي 75 عاما 
التي ال يتم فيها إقامة البطولة بعد 
العالمية  الحرب  حالت ظروف  أن 
 1940 بين  إقامتها  دون  الثانية 

و1945.

إلغاء بطولة 
ويمبلدون

ــدم ــق ال ــرة  لـــكـ األول  الـــفـــريـــق  ــوف  ــف ــص ل ــًزا  ــزيـ ــعـ تـ

الحالة يجدد للسنغالي”إبراهيما”

جــددت إدارة نــادي الحالــة التعاقــد مــع الالعــب المحتــرف الســنغالي 
“إبراهيمــا ديــوب”؛ ليواصــل بذلــك تعزيــز صفــوف الفريــق األول لكــرة 
القدم بالنادي خالل ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، 

إضافة إلى الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وجاء تجديد التعاقد من قبل اإلدارة 
الحالية مع المحترف “إبراهيما ديوب”؛ 
نظًرا لتميزه الالفت في خط المقدمة 
ديوب  “البرتقالي”. وسجل  الفريق  مع 
هدفين بعد مرور جولتين على القسم 

الثاني من الدوري.
وكان نادي الحالة تعاقد مع المحترف 
الــســنــغــالــي ضــمــن فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت 
الثانية )الشتوية(، وذلك في شهر يناير 
المقبل، ضمن إطار حرصه على تعزيز 
يبحث  يــزال  ال  ــذي  ال الفريق  صفوف 

عن الهروب من المركز األخير في سلم 
الممتاز؛  حمد  بن  ناصر  دوري  ترتيب 
كونه يملك 5 نقاط فقط من أصل 11 

مباراة.
الفني الحاالوي  ووفق توصية الجهاز 
ــارف  ــي عــ ــنـ ــوطـ ــادة الــــمــــدرب الـ ــيـ ــقـ بـ
الــبــرتــقــالــيــة  اإلدارة  ــإن  ــ ف ــعــســمــي،  ال
“إبراهيما  مع  التعاقد  لتجديد  اتجهت 
التعاقد  فيه  أنهت  وقــت  ديــوب”، في 
الليبي  وهما  اآلخرين،  المحترفين  مع 
إبراهيما ديوب سيواصل تمثيل الحالةجبريل مرسال، والنيجيري فيكتوري.

أحمد مهدي

ــن مـــــــحـــــــاٍم مـــــــديـــــــرا لــــلــــنــــادي ــ ــي ــ ــي ــ ــع ــ ت

جمعية عمومية إلكترونية لنادي االتحاد ألول مرة

بناء على التعميم الوارد من وزارة شؤون الشباب والرياضة يعتزم نادي 
االتحــاد الرياضــي والثقافــي إقامة اجتمــاع الجمعيــة العمومية العادية 
إلكترونيــا تنفيــذا للتوجيهــات الصــادرة عــن الفريــق الوطنــي لمكافحــة 

فايروس كورونا ) كوفيد -١٩( بمنع التجمعات في األماكن العامة.

بــأن االجتماع  نـــادي االتــحــاد  وأعــلــن 
 ،)microsoft teams( بنظام  سيعقد 
داعيا جميع أعضاء الجمعية العمومية 
ــمــســدديــن اشــتــراكــاتــهــم الــســنــويــة  ال
تــزويــد الـــنـــادي بــالــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
بهم، والــذي سيسجل بغرض  الخاص 

دخول الجمعية العمومية إلكترونيا.

وتعد المرة األولى التي يتم فيها عقد 
لألندية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

بالنظام اإللكتروني عن ُبعد.
المحامي  باشر  متصل،  صعيد  وعلى 
عــبــدهللا ســلــمــان ســهــوان مــهــام عمله 
االتحاد  بــنــادي  مؤقت  إداري  كمدير 
شــؤون  وزارة  قــبــل  مــن  تعيينه  بــعــد 

ــه  ــيـــث وجـ الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة حـ
لوزير شؤون  وتقديره  سهوان شكره 
النادي  الشباب والرياضة عبر حساب 
ــا  إداريـ مــديــرا  بتعيينه  بــاإلنــســتــغــرام 

أن  ساعيا  الــقــادمــة،  للمرحلة  مؤقتا 
يــكــون عــنــد حــســن الــظــن فــي تنفيذ 
المهام الموكلة إليه وتحقيق األهداف 
المراد تحقيقها للصالح العام ولجميع 

منتسبي وأبناء النادي.
ــمــوعــد الــجــديــد  ــــم يــتــم تــحــديــد ال ول
والــذي  العمومية  الجمعية  الجتماع 
انتخابات  فيه  تجري  أن  المؤمل  من 
بعد  الــنــادي  إلدارة  الجديد  المجلس 
فــتــرة عــمــل مــجــلــس اإلدارة  انــتــهــاء 
المؤقت الذي ترأسه أنور شرف لمدة 

ستة أشهر.

سبورت

عبدالله سلمان سهوان

سبورت

سبورت

سبورت



أدى قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه، غير الالعبين، 
بنســبة 20 %؛ بســبب آثــار فيــروس كورونــا، إلــى مزيــد من الضغــوط على 

العبي الدوري اإلنجليزي الممتاز، من أجل تقليص أجورهم أو تأجيلها.

المحترفين  الالعبين  اتحاد  ويجري 
محادثات، مع رابطة الدوري الممتاز، 
حــــول أفــضــل طــريــقــة لــلــتــعــامــل مع 

اإليقاف الحالي للمباريات.
ــة، من  ــديــ ــ لــكــن تــحــركــات بــعــض األن
لمنح  الحكومة  خطة  استغالل  أجــل 
أثــــارت  راتــــــب،  مـــن دون  إجـــــــازات 

انتقادات حادة.
ــيـــن، أعـــطـــى نــيــوكــاســل  ــنـ ويـــــوم االثـ
يــونــايــتــد مــوظــفــيــه غــيــر الــالعــبــيــن، 
ــب، وطــلــب من  ــ ــازة مــن دون رات إجــ
االشتراك في خطة جديدة  موظفيه 
فيروس  بسبب  الحكومة؛  وضعتها 

كورونا، لالحتفاظ بالوظائف.
وتوقفت كرة القدم في إنجلترا، حتى 
30 أبريل على األقل، بسبب الجائحة.
ــتـــي، أمـــس  ــيـ ــتــــش سـ ــ ــوروي ــ وقــــــال ن
مماثلة  إجــراءات  يتخذ  إنه  الثالثاء، 
ــائـــف الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــة الـــوظـ ــحــمــاي “ل
والـــمـــســـاعـــدة فـــي اســـتـــمـــرار أعــمــال 

النادي” خالل األزمة.
المساعدة  جــانــب  إلـــى  أنـــه  ــاف  وأضــ
لضمان  سيتدخل  فــإنــه  الحكومية، 
حصول موظفيه على أجورهم كاملة.
ــايــت، وهـــو عضو  وانــتــقــد جــولــيــان ن
فــي الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي عــن حــزب 

الرياضة  لجنة  ورئيس  المحافظين، 
البرلمان، هذه  والثقافة واإلعالم في 

التصرفات.
الحلق،  فــي  “هــذه غصة  نايت  وقــال 
الجنونية  االقتصاديات  يكشف  هــذا 
وفراغها  اإلنجليزية،  القدم  كــرة  في 

األخالقي”.

  العبء األكبر

ــنــدن صـــادق  ــيــس بــلــديــة ل وقــــال رئ
الذين  هم  الكبار  الالعبين  إن  خــان: 

يجب أن يقدموا تضحيات.
)بي. البريطانية  اإلذاعة  وأبلغ هيئة 

بي.سي( “هؤالء هم الذين يجب أن 
يتحملوا العبء األكبر، ولديهم على 

األرجح أكبر مدخرات”.
يعملون  الــذيــن  هــؤالء  “ليس  وتــابــع 
ــطــعــام أو الــضــيــافــة،  فـــي تــقــديــم ال
والذين ال يمتلكون على األرجح أي 

وراء  أسبوعا  ويعيشون  مــدخــرات، 
األرجح  على  يحصلوا  ولن  أسبوع، 
على أي استفادة من الحكومة، لمدة 

خمسة أسابيع”.
نــادي كريستال باالس  وقــال رئيس 
ــايـــمـــون جـــــــــوردان: إن  ــابـــق سـ الـــسـ

الموقف يعطي “نظرة سيئة عن كرة 
القدم”.

وأبلغ محطة “توك سبورت” اإلذاعية 
أخالقية،  مسألة  هــنــاك  أن  “أعــتــقــد 
في صناعة مثل كرة القدم، اختفت 

بسبب المال”.
وأردف “أعتقد أننا اآلن في موقف، 
تقول  أن  الــقــدم  كــرة  على  إذ يجب 
)هل يجب حقا، لمجرد أن الحكومة 
أكــتــفــي  أن  ــدة،  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ ــت  ــرضـ عـ
ــال رئـــيـــس تــوتــنــهــام  ــ بــــذلــــك؟(”. وقـ
يستهدف  قـــراره  إن  ليفي:  دانييل 
حماية النادي، لكنه أضاف “نأمل أن 
تسفر المحادثات الحالية بين رابطة 
الالعبين  واتــحــاد  الممتاز،  الـــدوري 
عن  المدربين،  واتحاد  المحترفين، 
لدورهم  والمدربين  الالعبين  تأدية 

في كرة القدم”.

رويترز

ضغوط على العبي “البريميرليج” لتخفيض رواتبهم
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59 هدًفا في الشوط األول و 77 في الثاني
الممتاز حــمــد  ــن  ب ــاصــر  ن دوري  ــن  م األول  للقسم  إحــصــائــيــة  ــي  ف

أظهــرت إحصائيــات كشــف عنهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم، 
أرقاًما متعلقة بأهداف القسم األول لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

للموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020.

لكرة  البحريني  االتحاد  وأعلن 
موقع  فــي  منصته  عــبــر  ــقــدم  ال
insta� االجــتــمــاعــي  )الــتــواصــل 
خاصة  إحــصــائــيــة  عــن   ،)gram
بلغ عدد األهداف  إذ  باألهداف، 
في القسم األول من دوري ناصر 
هــدًفــا(،   136( الممتاز  حمد  بــن 
تقريبي  بمعدل  جــوالت،   9 عبر 
جولة،  لكل  هدًفا   15 إلى  يصل 
الذي يعادل تقريًبا 3 أهداف في 
كل مباراة من مباريات الدوري.

وكبيًرا،  مرتفًعا  المعدل  ويعتبر 
ــاًء بـــالـــتـــوجـــه  ــ ــحــ ــ ــ ويـــعـــطـــي إي
 9 ــلــفــرق فـــي أول  ل الــهــجــومــي 
الــدوري  منافسات  مــن  جــوالت 
الجولة  إلــى  حالًيا  وصــل  الــذي 
الــتــوقــف  يـــطـــال  أن  قــبــل   ،11
بسبب  ــمــســابــقــة؛  ال مــنــافــســات 

لمنع  الرياضية؛  األنشطة  تعليق 
انتشار فيروس “كورونا”.

ــى مــســتــوى اإلحــصــائــيــات  وعــل
ــداف، فـــإن  ــ ــأهـ ــ الــتــفــصــيــلــيــة لـ
ــقــة األولــــى  ــدقــي الـــفـــتـــرة مـــن ال

وحــتــى الــدقــيــقــة 15 
تسجيل  شــهــدت 
فيما  هـــدًفـــا،   19
ــفــتــرة  شـــهـــدت ال

ــدقــيــقــة 16  ــن ال مـ
 30 الدقيقة  وحتى 

تسجيل 20 هدًفا.
واهـــــتـــــزت الـــشـــبـــاك 

خـــــــالل الــــفــــتــــرة مــن 
 45 وحــتــى   31 الدقيقة 

 20 فـــــــــــي 
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
أيـــــــــًضـــــــــا؛ 

لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي عــــدد أهــــداف 
الشوط األول 59 هدًفا.

الــشــوط  بـــأرقـــام  يتعلق  وفــيــمــا 
الدقيقة  من  الفترة  فإن  الثاني، 
الـــدقـــيـــقـــة  ــى  ــ ــت وحــ  46
األقــــــــل  تــــــعــــــد   60
ــى مـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ عـ
إذ  األهـــــــــــــــداف، 
األنــديــة  سجلت 
فقط.  ــا  هــدًف  13
وخالل الفترة من 
61 وحتى  الدقيقة 
ــة  ــ ــديـ ــ األنـ فـــــــإن   75

سجلت 23 هدًفا. 
ــر  ــ ــب ــ ــت ــعــ ــ وت
الـــــفـــــتـــــرة 
األخــــيــــرة 

ــن عـــمـــر الـــمـــبـــاريـــات والـــتـــي  مــ
 90 إلــى   76 من  الدقائق  تشمل 
لــأهــداف،  األكــثــر تسجيالً  هــي 
خالل  فيها  الــشــبــاك  اهــتــزت  إذ 
أكثر  يمثل  وهـــو  مــنــاســبــة،   41
من نصف عــدد أهــداف الشوط 

الثاني الذي بلغ 77 هدًفا.
ــاع األكــثــر  ــرفـ ويــعــتــبــر فــريــق الـ
سجل  إذ  لـــأهـــداف،  تــســجــيــالً 
يعد  فــيــمــا  ــا،  ــدًفـ هـ  23 العـــبـــون 
فــريــقــا الــشــبــاب والــحــالــة األقــل 
 8 مــنــهــمــا  واحــــد  كـــل  بتسجيل 

أهداف فقط.
ــوى األهـــــــــداف  ــ ــت ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
المستقبلة، فإن ماروني الشباب 
هــو األكــثــر قــبــوالً لــأهــداف، إذ 
مناسبة،   23 في  شباكه  اهتزت 
ــحــد  ــي حـــيـــن يـــعـــد فـــريـــق ال فــ
)متصدر الدوري( األقوى دفاعًيا 
باستقبال مرماه 7 أهداف فقط 

في 9 جوالت.

فريق الحد األقوى دفاعًيا

من منافسات القسم األول لدوري ناصر بن حمد الممتاز

فريق الرفاع األقوى هجومًيا

فريق الشباب األكثر استقبااًل لألهداف

د ب أ

كووورة

فتحت إدارة اتحاد جدة السعودي، باب النقاش مع الجهاز الفني بقيادة 
البرازيلي فابيو كاريلي، حول مصير المحترف اإليفواري ويلفريد بوني.

تعاقدت  قــد  العميد  إدارة  وكــانــت 
أن  على  شهرين،  قبل  الــالعــب  مــع 
تكون فترة االنتقاالت الشتوية وما 
فترة  الموسم،  نهاية  حتى  بعدها 
الملعب، ال  لما يقدمه داخل  تقييم 
تمديد  الحق في  لــإدارة  أن  سيما 

عقده لموسم إضافي آخر.
كــاريــلــي،  ــام  أمــ اإلدارة  وطـــرحـــت 
خياًرا آخر في مركز الهجوم، وهو 
بريجوفيتش  ألــكــســنــدر  الــصــربــي 
ــه إلـــى إف سي  بــعــد انــتــهــاء إعــارت

سول الكوري الجنوبي حتى نهاية 
بعقد مع  يــرتــبــط  الــمــوســم، حــيــث 
الموسم  نهاية  حتى  جــدة  اتــحــاد 

المقبل.
السعودية،  الرياضة  وزارة  وكانت 
ــة  ــطـ ــشـ ــنــــت تـــعـــلـــيـــق األنـ ــ ــل قـــــد أعــ
فيروس  انتشار  بسبب  الرياضية 

كورونا المستجد.
1720إصــابــة  السعودية،  وسجلت 
ــمــســتــجــد،  ــا ال ــ ــورونـ ــ بـــفـــيـــروس كـ

و16حالة وفاة.

أفــادت تقاريــر صحفيــة بريطانيــة، أمــس األربعــاء، أن االتحــاد 
األوروبــي لكــرة القــدم )يويفا( حــدد المواعيد الجديــدة لمباريات 

دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي.

أبطال  دوري  مسابقتا  وتشهد 
أوروبــــــا والـــــــدوري األوروبـــــي 
الــجــمــود، مثل بقية  حــالــة مــن 
بسبب  ــا،  أوروب في  المسابقات 
ــا  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــ ــ ــي ــ ــ تـــفـــشـــي ف

المستجد.
“ديلي ميل”  وبحسب صحيفة 
البريطانية، فإن مباريات دوري 
األبـــطـــال والـــــدوري األوروبــــي 
ــالل شــهــري يــولــيــو،  ســتــقــام خـ
يونيو  مـــن  بــــداًل  وأغــســطــس، 
إتاحة  أجل  من  وذلــك  المقبل، 
ــاء الــــدوريــــات  ــهــ ــ ــفـــرصـــة إلن الـ

المحلية في أوروبا.
إلـــى أن هناك  الــتــقــريــر  ــار  وأشــ
ــاد  ــ ــحـ ــ إصــــــــــــــراًرا داخـــــــــل االتـ

إنهاء  على  )يــويــفــا(  ــي  ــ األوروب
استكمل  وإن  حتى  الــمــوســم، 

خلف األبواب المغلقة.
وأوضـــــــح أنـــــه هـــــذا االتـــجـــاه 
تأجيل  عــلــى  يــرتــكــز  الــجــديــد 
جــمــيــع الـــمـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، 
الــمــقــررة فـــي يــونــيــو الــمــقــبــل، 
ــا، إلفـــســـاح  ــهـ ــلـ ــيـ ــأجـ ــتـــم تـ ــيـ سـ
المباريات،  عودة  أمام  المجال 

واستكمال الموسم.

اتحاد جدة يفاضل بين محترفين

موعد جديد لدوري أبطال أوروبا

رويترز

ــمــجــري أمــس  قــــال اتـــحـــاد الــســبــاحــة ال
األربعاء إن بوجالركا كاباش بطلة العالم 
في سباحة الفراشة بين تسعة سباحين 
في المنتخب الوطني أصيبوا بفيروس 

كورونا.
ــز  ــفــائ ــيــــب دومـــيـــنـــيـــك كــــوزمــــا، ال وأصــ
100 متر حرة  فــي   4 بــبــرونــزيــة ســبــاق 
أيضا   ،2017 الــعــالــم  بــطــولــة  فــي  تــتــابــع 
بالفيروس سريع االنتشار والذي تسبب 
العالم  في  الرياضي  النشاط  توقف  في 

للعام   2020 طوكيو  أولمبياد  وتأجيل 
المقبل.

“أخضعنا  بــيــان  فــي  االتـــحـــاد  وأضــــاف 
جميع العبي المنتخب الوطني للسباحة 
لالختبار وكذلك طاقم العمل في الفريق 
التحاليل  نتائج  والمدلكين.  والمدربين 
مــســتــمــرة فـــي الــظــهــور وحـــتـــى مــســاء 

الثالثاء جاءت 9 عينات إيجابية”.
وشــــــارك الـــســـبـــاحـــون فـــي مــعــســكــرات 
إعدادية في أجواء دافئة خالل الشهور 

ألولمبياد  اســتــعــدادا  الماضية  القليلة 
طوكيو.

وقــــال االتـــحـــاد إن جــمــيــع الــســبــاحــيــن 
عودتهم  فــور  الصحي  للحجر  خضعوا 
إلى المجر ولم يشاركوا في أي تدريبات 

مشتركة.
وقالت كاباش )26 عاما(، الفائزة بسباق 
200 متر فراشة في بطولة العالم العام 
ــمــاضــي، فــي فــيــديــو عــبــر إنــســتــجــرام  ال
يغير  لم  يــرام. هذا  ما  بأني على  “أشعر 

نظامي اليومي. أجلس في منزلي على 
أي حال وأخرج إلى حديقتي على األكثر 
حتى  الــنــقــي.  الــهــواء  بعض  الستنشاق 
تحذر  أن  بخير يجب  بــأنــك  شــعــرت  لــو 
بشدة وتبقى في المنزل بقدر المستطاع 

خشية أن تكون حامال للفيروس”.
الثاني  اختباره  نتيجة  إن  كوزما  وقــال 
جـــاءت إيــجــابــيــة بــعــدمــا كــانــت األولـــى 

سلبية.
ــة  ــدول ــل ــمـــي ل ــفــزيــون الـــرسـ ــتــل ــل ــال ل ــ ــ وق

القول  يمكنني  ال  مختلطة.  “مــشــاعــري 
بالقلق  أشعر  ذلــك.  لست خائفا من  إني 

على زوجتي”.

إصــابــة  ــالـــة  حـ  525 الــمــجــر  وســجــلــت 
بفيروس كورونا حتى اآلن بينما توفى 

20 شخصا.

إصابة 9 سباحين مجريين بـ”كورونا”

بوجالركا كاباش

أحمد مهدي

ألكسندر بريجوفيتش

الرفاع األقوى 
هجومًيا والحد 
األفضل دفاعًيا

بسبب آثار انتشار 
فيروس كورونا



محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

كـــرزكان  مدرســـة  مديـــر  قـــال 
مـــدن  علـــي  للبنيـــن  االبتدائيـــة 
إنه يقضـــي فترة العـــزل المنزلي 
العنايـــة  مهـــارة  بناتـــه  بتعليـــم 

بالحديقة.
وذكر بمشـــاركته بصفحـــة العزل 
أنـــه  البـــاد  بصحيفـــة  المنزلـــي 
يقضي ساعات مع فلذات أكباده 

كيفيـــة  لتعليمهـــم  بالحديقـــة 
االهتمام بالتربة وري المزروعات 

واالهتمام بشتات األزهار.
وســـّجل فيديـــو مع ابنتـــه يحث 
فيهـــا المتابعيـــن لضـــرورة البقاء 
بالمنـــازل بهـــذه الفترة مـــن أجل 
لمكافحـــة  الدولـــة  جهـــود  دعـــم 

انتشار فيروس كورونا.

 مدير “ابتدائية كرزكان” 
يعلم بناته العناية بالحديقة

رئيس “الشفافية” يعقد اجتماعات بـ “سكايب” ويغسل “مواعين” الغداء

الشـــفافية  جمعيـــة  رئيـــس  يلخـــص 
الموســـوي  شـــرف  ســـيد  البحرينيـــة 
يومياتـــه بفتـــرة العـــزل المنزلـــي بهـــذه 

المشاركة بصحيفة الباد:

عقدت جمعية الشفافية اجتماعات  «
لمجلس اإلدارة عبر برنامج )ســـكايب(، 
واالجتماع األول الدوري لمناقشة عمل 
الجمعية، والثاني لمناقشـــة إسترتيجة 

الجمعية للسنوات الخمس المقبلة.

عقدنا اجتماعا بين فروع الشفافية  «
العربية في المنطقة العربية باستخدام 
تكنلوجيا االتصاالت ) Zoom(، والفروع 
هي: )الكويت، لبنان، فلسطين، األردن، 

المغرب، وألمانيا برلين والبحرين(.

)العولمـــة  « كتابيـــن  قـــراءة  أنجـــزت 
والحركات االجتماعية، والثاني أوطان 
لانتقـــال  وأســـتعد  للســـقوط(،  آيلـــة 
للكتاب الثالث، وسيكون الكتاب الرابع 

عن رواية.

أمشـــي ليا لمدة ســـاعة، من البيت  «

مـــرورا  ســـلمان  مدينـــة  إلـــى  بالـــدراز 

بالجسر الجديد.

تعقيم أرضية البيت يوميا صباحا. «

مواعيـــن  « غســـل  مهمـــة  أتولـــى 
الغداء.

اللعـــب مـــع األحفـــاد زينـــب وســـيد  «
حســـين وأمـــس زارت البيـــت حفيدتي 

الثالثة بعد غياب لمدة شهر تقريبا.

الحفيدة الثالثة بعد غياب شهر مع الحفيدين زينب وسيد حسين قراءة كتاب

يأنس باللعب مع األحفاد.. 
انتهى من قراءة كتابين.. 

ويتريض ليال

النائب السابق الماضي يرعى طيور الزينة ويمشي داخل البيت
ليال األصدقاء  مع  باالتصاالت  ومنشغل  الصباحي..  برنامجه  يغير  لم 

قــال النائــب الســابق عبــاس الماضــي لـ “البــاد” إنه بعد تفشــي كورونا أصبــح الجميع 
تقريبا بشبه إجازة إجبارية؛ حفاظا على صحتهم وصحة وأهاليهم وصحة الجميع.

العـــزل  بصفحـــة  بمشـــاركته  وأضـــاف 
كالعـــادة،  صباحـــا  “أســـتيقظ  المنزلـــي: 
المحليـــة  الصحافـــة  بقـــراءة  ومســـتمر 
واألخبـــار العالمية، وتتبع حديث الســـاعة 

عن فيروس كورونا والتطورات اليومية، 
وال أخرج من المنزل إال للضروريات التي 

تحتاجها أسرتي لشراء التموين”.
وأضـــاف: “برنامجـــي بعـــد الظهـــر أقضيه 

بيـــن رعاية حديقة المنزل أو رعاية طيور 
الزينـــة بمنزلـــي، وأمارس رياضة المشـــي 

داخل البيت”.
وواصـــل: “بالفتـــرة المســـائية أتواجـــد مع 
التليفزيـــون والتنقـــل  لمشـــاهدة  أســـرتي 
بيـــن القنـــوات لمتابعـــة االخبـــار المحليـــة 
األفـــام  بعـــض  مشـــاهدة  أو  والعالميـــة 
أيضـــا  وقتـــي  وأشـــغل  المسلســـات  أو 

باالتصاالت بأصدقائي ومعارفي والتنقل 
بيـــن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي؛ ألن 
الوســـائل أصبحـــت تنقـــل االخبـــار  هـــذه 
الشـــخصية والعالميـــة المختلفـــة، ومنهـــا 

المفيد وغير الحقيقي”.
وختم: “هذا هـــو برنامجي اليومي تقريبا 
إلـــى أن تنتهي هذه المشـــكلة، وأتمنى أن 

نتخلص منها بسرعة إن شاء هللا”.

.. وأمام الحديقة الماضي مع طيور الزينة بالبيت

علي مدن وابنته نوراء

بوهندي يصلي الجماعة بالبيت ويتصدى للشائعات اإللكترونية
ــار وقــــت األســــرة ــم ــث ــت ــج هـــادفـــة الس ــ ــرام ــ ــات وب ــق ــاب ــس ــر م ــش ــن ي

عـــن  مشـــاركته  بوهنـــدي  أنـــس  الســـابق  النائـــب  قـــّدم 
كيفيـــة قضائـــه يومياته بفتـــرة العزل المنزلـــي بالصفحة 

المخصصة لذلك بصحيفة الباد:

 قـــراءة الـــورد الصباحـــي والمســـائي مـــن القـــرآن  «
الكريم.

 قـــراءة في ســـيرة الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته وصحابته  «
رضـــي هللا عنهم أجمعين، ونشـــر هذه القيـــم والمفاهيم 

النبوية بين األهل واألصدقاء.

 مطالعة الصحـــف اإللكترونية والمنصات اإلعامية  «
المختلفـــة وباألخص األخبار التي تتعلق بنتائج مكافحة 
فيروس كورونا حول العالم من خال الجهات الرســـمية 

في المملكة والقنوات األخرى الموثوقة.

 الجلوس مع أفراد األســـرة بشـــكل أكبـــر خاصة بعد  «
أداء صاة الجماعة في المنزل والتواصل مع باقي أفراد 

العائلـــة من خال برامج التواصل االجتماعي بالرســـائل 
الهادفـــة والتوعويـــة التـــي تحفز وتعطـــي األمل بأن هللا 

سبحانه وتعالى قادر على رفع هذا الوباء.

المســـاهمة في توعية الناس بخصوص اإلجراءات  «
الصحيـــة التـــي قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن لمكافحة 
فيـــروس كورونا بإنشـــاء محاجر صحيـــة مؤقتة لدعم 

المراكز الصحية في مختلف محافظات المملكة.

 الوقـــوف مـــع اإلجـــراءات المميـــزة التـــي رســـمها  «
فريـــق مملكة البحرين بقيادة ســـمو ولـــي العهد إلجاء 

البحرينيين العالقين في الخارج.

 المساهمة في برامج التواصل االجتماعي للتصدي  «
إلى الشـــائعات التي تنتشـــر خال هذه الفترة، وخاصة 
تلـــك التي قد تضر بســـمعة مملكة البحرين أو النســـيج 

االجتماعي داخل البحرين ودول الخليج العربي.

 نشـــر المســـابقات والبرامـــج الهادفـــة التـــي تســـهم  «
بشـــكل كبيـــر مـــن اســـتغال األوقـــات بمـــا ينفـــع الفـــرد 
واألســـرة والمجتمـــع البحرينـــي والخليجـــي والعربـــي 

واإلسامي.

بوهندي مع حفيده

ال يختلـــف اثنان أن الفترة التي 
نعيشها استثنائية بكل المعايير، 
بـــل يـــرى المتخصـــص باالعام 
االقتصـــادي عيســـى مبـــارك أن 
كورونـــا ســـيغير وجـــه الكوكب 
كحدث تاريخي سيخرج أفضل 
مـــا فـــي المجتمعـــات ويرجعهـــا 
ألصول ومبادئ أسرية وبشرية 
مـــن  ردحـــا  تركتهـــا  وإنســـانية 
الضغـــوط  وطء  تحـــت  الزمـــن 
المدنية، ويرى أنها فترة واجبة 

التوثيق.
عيســـى  يعكـــف  هـــذا  وألجـــل 
التـــي ال  علـــى كتابـــة يومياتـــه 
يتناول نشـــاطه الشخصي فيها 
الظواهـــر  علـــى  تركيـــزه  بقـــدر 
المجتمعية واألحـــداث اليومية 
المتسارعة التي تمر بها البحرين 

بســـبب  والعالـــم  والمنطقـــة 
انتشـــار الفايـــروس مـــع حرصه 
علـــى التعليـــق عليهـــا وتضمين 
إسقاطات تاريخية واجتماعية 
بأسلوب  واقتصادية  وسياسية 
مشـــّوق نالـــت اهتمـــام متابعيه 
على اإلنستغرام، حيث ينشرها 

بشكل يومي.

يوميات “كورونا” بإنستغرام عيسى مبارك
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي

عيسى مبارك مع قهوته بمكتبه

محرر الشؤون المحلية
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نادي روتاري السلمانية

المحرق - محافظة المحرق

رفع محافظ المحرق ســـلمان بن عيسى 
الشـــكر  خالـــص  المناعـــي  هنـــدي  بـــن 
وعظيـــم االمتنـــان باســـمه وباســـم كافة 
البـــاد  عاهـــل  إلـــى  المحافظـــة  أهالـــي 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى توجيهـــات جالته إلى 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
لمســـاعدة األســـر المحتاجـــة المســـجلة 
لدى المؤسســـة ووزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة والمتضـــررة مـــن فيـــروس 

كورونا.
وقـــال المحافـــظ فـــي تصريـــح لـــه بـــأن 
هـــذه المكارم تـــدل على رعايـــة جالته 
لكافـــة أبناء شـــعب البحريـــن ومكانتهم 
فـــي قلـــب جالتـــه وعـــدم إغفالهـــم في 
كافـــة الظروف ومواصلـــة العمل لتوفير 
وأضـــاف  للجميـــع.  الكريمـــة  الحيـــاة 
المحافـــظ بـــأن المحـــرق تلقـــت العديـــد 
والـــوالء  والثنـــاء  الشـــكر  رســـائل  مـــن 
بمختلـــف  األهالـــي  قبـــل  مـــن  لجالتـــه 
مدن وقرى المحافظة، مقدمين الشـــكر 

والتقديـــر واالمتنـــان لحـــرص واهتمـــام 
جالتـــه الشـــخصي بتلبيـــة احتياجـــات 
ومتطلبات المواطنين ومتابعة تنفيذها 
واالطمئنان على أحوالهم والوقوف عن 
كثـــب على أوضاعهم وأمورهم. وأشـــاد 
المحافـــظ واألهالي بجهود ممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة في تلمـــس احتياجات 
الجميـــع مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن فـــي 

مختلف المناسبات والظروف.

مكارم جاللة الملك تثبت محبته لشعب البحرين

أعلن نادي روتاري السلمانية عن تعليق فعاليات سابق العوامات “رافت ريس” 
الخيــري خــالل نســخته الواحــدة واألربعيــن، التــي كان مــن المقــرر انطالقها 
خــالل 17 أبريــل المقبــل، تماشــيا مع اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية التى 

تتخذها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

العوامـــات،  ســـباق  رئيـــس  وقالـــت 
أميـــرة  للنـــادي  القـــادم  والرئيـــس 
الظـــروف  مواجهـــة  إن  إســـماعيل 
الحاليـــة تتطلب تكاتـــف كافة الجهود 
مـــن جميع أبنـــاء الوطن لتجـــاوز هذه 
األزمة االســـتثنائية، مؤكدة أن مملكة 
البحرين أكبر وأقوى من كل المواقف 
الصعبـــة بقيادتهـــا الرشـــيدة وجهـــود 

أبنائها المخلصين.
االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمات 
الخاصـــة بالوقايـــة من خطـــر اإلصابة 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 

البحريـــن  شـــعب  بـــأن  منوهـــًة   ،)19
يملـــك وعيـــا وثقافـــة توعويـــة تؤهله 
لتجـــاوز هـــذه المرحلـــة الصعبـــة مـــن 
تاريخ البشـــرية، وهو مـــا أكدته األيام 
الماضية من التـــزام كامل بالتعليمات 
والقـــرارات الوقائية من كافة الجهات 

واألفراد.
وأشادت إســـماعيل بالجهود الوطنية 
التـــي يقودهـــا ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة؛ للتصدى 
 ،)COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس 

مضيفـــة أن البحريـــن تعاملت مع هذا 
“الوبـــاء” بشـــكل اســـتباقي مكنهـــا من 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  حفـــظ 
والمقيمين، مثمنة أيضـــا الدور الكبير 
للفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا فـــي التعامـــل مـــع الفيـــروس 
بشـــكل احترافي أســـهم فـــى الحفاظ 

على األمن الصحى للباد.

أميرة إسماعيل

تمشــًيا مع اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا
روتاري السلمانية يعلق فعاليات “سباق العوامات”

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

تســـلمت األمانـــة العامـــة لاتحـــاد 
البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات  العـــام 
األســـبوع الماضـــي ملـــف المؤتمر 
العـــام الرابـــع، من رئيـــس المؤتمر 
كريـــم رضـــي، إذ هنأهـــم على هذا 
التكليف وتمنـــى لهم كل التوفيق 

والنجاح في أداء مهامهم.
كريـــم  العامـــة  األمانـــة  وشـــكرت 
رضي علـــى جهوده بمعية أعضاء 
المؤتمـــر واللجـــان  هيئـــة مكتـــب 
العاملـــة، وثمنت عملهـــم الدؤوب 
علـــى مـــدى يومـــي المؤتمـــر 4 و5 

مارس الماضي.
وشمل الملف أوراقا ومستندات  «

وقرارات المؤتمر، بما فيها النتائج 
المعتمدة النتخابات األمانة 

العامة للدورة الجديدة 2020 - 
.2024

“أمانة العمالي” 
الجديدة تتسلم 

ملف مؤتمر االتحاد

استمرار صرف أكياس القمامة للمشتركين
ــد ــ ــع ــ ــع عـــــــن ُب ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ــة” ت ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ “م

والقانونيـــة  الماليـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
اجتماعهـــا  الشـــمالي  البلـــدي  بالمجلـــس 
رقم )15( باســـتخدام تقنيـــة )االتصال عن 
ُبعـــد( تماشـــيا مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية الحتواء ومنع انتشـــار 
وتنـــاول   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 

االجتماع عددا من الموضوعات.
أحمـــد  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الكوهجي أن المجلس يسعى إلى توظيف 
التكنولوجيـــا فـــي كل مـــا من شـــأنه تقليل 
االختـــاط بيـــن منتســـبيه؛ حفاظـــًا علـــى 
ســـامتهم، وتطبيقـــا لتوجيهـــات القيـــادة 
باتخـــاذ  الحكوميـــة  والجهـــات  الحكيمـــة 
ومنـــع  الحتـــواء  المناســـبة  اإلجـــراءات 

انتشار الفيروس.
مـــن جانبها، ذكرت رئيســـة اللجنـــة المالية 
أن  جاســـم  زينـــة  بالمجلـــس،  والقانونيـــة 

اللجنـــة ناقشـــت خـــال اجتماعهـــا األول 
عن ُبعد مســـتجدات عقد أكياس القمامة، 
وتحفـــظ المجلـــس علـــى الكميـــة التي تم 
إقرارها لمدة أربع سنوات ضمن المناقصة 

الموحـــدة التـــي طرحتهـــا وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
فـــي الفترة األخيـــرة، بما يضمن اســـتمرار 
صرف األكياس على المشتركين وال يكون 

هناك نقص في ذلك.
وأوضحـــت زينة أن اللجنـــة أبدت تأييدها 
لمقترح إعفاء المســـتأجرين ألماك بلدية 
المنطقة الشـــمالية من اإليجارات الشهرية 
ولمدة ثاثة أشـــهر ابتداء من شهر أبريل، 
والذي يأتي تماشيا مع الجهود الحكومية 
واألهليـــة في مواجهة تداعيات االنتشـــار 
طالـــت  والتـــي  كورونـــا،  لوبـــاء  العالمـــي 
تداعياتـــه مختلـــف القطاعـــات وأصبحت 

تهدد بعضها باإلغاق والخسارة.
وأضافـــت زينـــة بـــأن اللجنـــة اطلعت على 
تقريـــر ماحظـــات الرقابـــة النظامية على 
 2019 للعـــام  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
الصـــادر من جانـــب ديوان الرقابـــة المالية 
الخطـــة  مناقشـــة  تمـــت  كمـــا  واإلداريـــة، 
الســـنوية للجهـــاز التنفيـــذي للعـــام 2020 
في الجـــزء المتعلق باختصاصـــات اللجنة 

المالية والقانونية.

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار االلتزام بتنفيذ اإلجراءات والتدابير االحترازية للحد من انتشار فيروس 
كورونـــا، وحرصا على ســـامة المواطنيـــن والمقيمين، دعـــت إدارة مكافحة جرائم 
an- )الفســـاد إلى إرســـال مضمون أي باغ على البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة 

ticorruption@interior.gov.bh( مـــع إرفـــاق المســـتندات المطلوبـــة، نســـخة مـــن 
بطاقـــة الهوية وأرقام التواصل، أو من خال االتصال على الخط الســـاخن الخاص 
باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني “992” على أن يتم 
التواصل الحقا مع صاحب الباغ ، معربين عن خالص التمنيات بالسامة للجميع.

تقديم الشكاوى والبالغات إلكترونًيا

إغالق مؤقت للحدائق والمالعب في المنامة
ــهر ــوم 3 أشـ ــن الرسـ ــة” مـ ــة العاصمـ ــاك “أمانـ ــتأجري أمـ ــاء مسـ إعفـ

وافـــق أعضـــاء مجلـــس العاصمة على إغـــاق مؤقت 
للحدائق والمتنزهات والمماشـــي والماعب الخاضعة 

إلدارة أمانة العاصمة.
وبيـــن رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامـــة أن 
الهـــدف مـــن ذلـــك يعـــود لدعـــم اإلجـــراءات الوقائية 
والتدابير االحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كرونا 
)كوفيـــد 19(، والحفاظ على ســـامة مرتادي الحدائق 
والمتنزهات والمماشـــي والماعـــب، وتكاتف وتعاون 
أفراد المجتمع مع مؤسســـاته بالمحافظة على سامة 

الجميع.
كمـــا ســـيناقش أعضـــاء مجلـــس أمانـــة العاصمـــة في 
مـــن  المنتفعيـــن  إعفـــاء  موضـــوع  المقبلـــة  جلســـته 
أمـــاك أمانـــة العاصمـــة من اإليجـــارات الشـــهرية من 
مـــارس حتـــى نهايـــة مايـــو 2020، وذلـــك تماشـــيا مع 

جهـــود الحكومـــة فـــي تخفيـــف األعبـــاء علـــى التجار 
انتشـــار  تداعيـــات  مـــن  المتضرريـــن  والمســـتثمرين 
فيروس كورونا، وتأثيره على القطاعات االقتصادية 

المختلفة.
وقـــدم أعضـــاء المجلـــس طلـــب إضافـــة مـــادة ضمن 

الائحة الداخلية لمجلس أمانة العاصمة حول انعقاد 
جلســـات المجلس إلكترونيا، جاء ذلك خال اجتماع 

مجلس أمانة العاصمة المنعقد يوم أمس.
وأيـــد مجلس أمانة العاصمة مقتـــرح هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني تغيير تصنيف في سترة الصناعية 
بمجمـــع 601 من تصنيف مناطق المشـــاريع الصناعية 
)DB( إلـــى تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة 
)PS(، بشرط أخذ موافقة من اللجنة العليا للتخطيط 

العمراني.
ووافـــق أعضـــاء المجلس على دراســـة تغيير تصنيف 
عـــدد من العقـــارات المملوكة لوزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة، ويهـــدف تغييـــر التصنيـــف بمـــا يتـــاءم 
مـــع الطابـــع العـــام للمنطقـــة، والمســـاهمة فـــي تنظيم 
العقـــارات التابعـــة للدولة فـــي حدود أمانـــة العاصمة 
إلى جانب توفيـــر مناطق للمرافق والخدمات العامة، 

والتي تهدف إلى توفير الخدمات الازمة للعاصمة.

ا أمانة العاصمة تعقد أول اجتماع لجلساتها إلكترونيًّ

إصدار كتاب حول التفويض التشريعي
حرًصـــا مـــن معهد البحريـــن للتنمية السياســـية 
علـــى القيـــام بدوره فـــي دعم البحـــوث العلمية 
الهادفـــة، الســـيما تلـــك التـــي تدعـــم التجربـــة 
البرلمانيـــة مـــن خال شـــرح آلياتها، وأســـاليب 
عملها، وبيان دور الســـلطة التشـــريعية الرقابي 
والتشـــريعي، صدر عن المعهد دراسة تأصيلية 
تحليليـــة فـــي الدســـتور البحريني والدســـاتير 
االختصـــاص  تفويـــض  بعنـــوان  المقارنـــة 

التشريعي للباحث علي العرادي.
يهـــدف الكتاب إلى تســـليط الضوء على جانب 
مهـــم من اختصاصات الســـلطة التشـــريعية، أال 
وهـــو التفويض التشـــريعي، من ناحيـــة ماهية 
التفويض التشريعي ومبرراته، مع بيان موقف 
دســـاتير الدول األخرى منه، فضـــًا عن توصل 
الباحـــث للعديد من التوصيات المهمة التي من 
شـــأنها دعم مســـيرة العمل البرلماني في مملكة 

البحرين.

ويضـــم الكتـــاب أربعـــة مباحـــث، باإلضافة إلى 
النتائـــج والتوصيـــات، حيـــث يصـــف المؤلـــف 
الكتـــاب بثمـــرة نتـــاج للمتغيرات التـــي تفرضها 
تجـــارب الدول في مســـيرتها البرلمانية، وكون 
تفويـــض االختصاص التشـــريعي بمـــا يتضمنه 
من معنى تنازل الســـلطة التشـــريعية عن جزٍء 
الســـلطة  إلـــى  التشـــريعية  اختصاصاتهـــا  مـــن 
التنفيذية كمظهر من مظاهر تطور مبدأ الفصل 
بين الســـلطات، وتحقيًقا لمفهـــوم التعاون فيما 

بينهم.
ويتطـــرق المبحث األول للكتاب شـــرح لماهية 
تفويـــض االختصـــاص التشـــريعي، مـــن خـــال 
بيـــن  والتمييـــز  وأهميتـــه،  التفويـــض  مفهـــوم 
اللوائـــح التفويضيـــة واللوائـــح األخـــرى، وهي 
اللوائـــح التنفيذيـــة، التنظيمية، الضبط ولوائح 
الضـــرورة )المراســـيم بقوانيـــن(، باإلضافـــة إلى 
األحـــكام  أو  الوطنيـــة  الســـامة  إعـــان حالـــة 

العرفية.

أما المبحث الثانـــي، فيتناول ضوابط تفويض 
يكـــون  أن  ومنهـــا  التشـــريعي،  االختصـــاص 
البرلمان قائًما، وأن يصدر عنه قانون التفويض، 
التشـــريعي،  التفويـــض  وتحديـــد موضوعـــات 
والمـــدة الزمنية لـــه، وتحديـــد إن كانت تتوافر 
حالـــة الضرورة والظروف االســـتثنائية، وأيًضا 
العـــرض علـــى البرلمان وتصديقه علـــى اللوائح 

التفويضية.
فيمـــا تطـــرق المبحث الثالـــث لموقف دســـاتير 
االختصـــاص  تفويـــض  مـــن  المقارنـــة  الـــدول 
التشـــريعي، ومنهـــا موقـــف الدســـتور الكويتي، 
األمريكـــي  اإلنجليـــزي،  الفرنســـي،  المصـــري، 

وبعض الدول األخرى.
وأخيًرا أوضح المبحث الرابع الطبيعة القانونية 
للوائـــح التفويضيـــة والرقابة عليهـــا، من حيث 
ســـلطة البرلمان بشأن االختصاصات المفوضة، 
التفويضيـــة،  للوائـــح  القانونيـــة  والطبيعـــة 

والرقابة القضائية على اللوائح التفويضية.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

محافظ المحرق

مروة خميس

“اللغة الكورونية”!
Û  فــي زمــن “الكورونــا”، المفــردات الســلبية تخلــق شــرارة ســلبية فــي

النفــوس ال يقــل تأثيرهــا عن تلك التــي يولدها االعتــداء البدني على 
اآلخريــن، وتجلب حالة من الفوضى والكراهية المجتمعية، نحن في 

غنى عنها جميعا. 
Û  وأذّكــر جميــع البحرينييــن الذيــن أعتقــد جازما أنهم علــى صلة كبيرة

بربهــم بهــذا النــص القرانــي “وجادلهــم بالتــي هــي أحســن إن ربك هو 
أعلــم بمــن ضل عن ســبيله وهو أعلــم بالمهتدين”. فهــل هنالك أفضل 
مــن دليــل استرشــادي فــي التعامــل مــع المختلفين أكثــر وضوحا من 

ذلك، يا معشر المؤمنين!
Û  جميعنــا فــي حــال انفجــار وطــوارئ لما ســببته هــذه األزمــة الصحية

“التباعــد  قبيــل  مــن  نشــهدها  مــرة  ألول  ممارســات  مــن  اللعينــة 
االجتماعــي”، وعلينــا أن نحمــل بعضنا على ســبعين محما جراء هذا 
الســلوك الطــارئ، فهنالــك األب المحاصــر فــي منزلــه، واألم المهمومة 
فــي تحمــل أعبائهــا اإلضافيــة، ولــك أن تتخيــل مــا ســببته كل هــذه 
العــادات االجتماعيــة االســتثنائية مــن ضغــوط حيــاة لســنا معتاديــن 
على تجربتها، لتفتش بعدها أصابع الواحد منا في الكبس على أزرار 
هاتفــه للبحــث عــن األخبــار العاجلــة ذات اإلثــارة للتنفيــس عــن تلــك 
االضطرابات باللعن والشــتم والتخبيص في كل من نختلف معه في 

الرأي وربما المعتقد.
Û  اللغــة العقيمــة وغيــر الحضاريــة لدى البعــض يجب أن تتغير، فلســنا 

بحاجــة إلى مناكفات تشــعل أســفين حرب افتراضيــة بين فئتين، بل 
إننــا محتاجــون أكثــر مــن أي وقت مضــى للتعاضد وتغليــب مصلحة 
المجتمــع علــى مصالح البعض في المتاجرة باألزمات، وأهمية الســير 
خلــف توجيهــات قيادتنــا التــي تدير ملــف مكافحة انتشــار الفيروس 

على نحو احترافي كبير، وشهد له في ذلك القاصي والداني.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان



يرغب أحد األشخاص التحكم في حياتك

تتمتع اليوم بقدرة عالية على اإلبداع

تحصل على تقدير واحترام مديرك في العمل

تخلص من طاقة الملل المسيطرة عليك 

حاول التمتع بفترة من االسترخاء والقيام 
ببعض التمارين 

تشعر بطاقة سلبية تسيطر عليك، وترغب في 
الوحدة

حاول السيطرة على غضبك في محيطك 
العائلي

يوم مليء بالتوتر، قد تشعر برغبة في العراك

من المهم االستعداد للمشروع قبل البداية وأخذ 
المشورة

حاول أخذ إجازة من عملك، وممارسة بعض 
األنشطة 

التزم بالتعليمات الطبية والنصائح هذه األيام

ر في المستقبل وفي أبنائك اترك الماضي وفكِّ

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 ابريل

 1982
تقطـــع  المتحـــدة  المملكـــة   
مـــع  الدبلوماســـية  عالقاتهـــا 
اســـتيالء  بســـبب  األرجنتيـــن 
األرجنتيـــن على جـــزر فوكالند، 
وبـــدء مـــا عـــرف باســـم حـــرب 

الفوكالند

أعلنــت المطربــة المصرية إينــاس عز الديــن إصابتها بـ 
“كورونــا”، وأنها حاليا موجودة في الحجر المنزلي، حيث 

أصيبت بالفيروس أثناء رحلتها األخيرة إلى المغرب.
وقالت إيناس الحمد لله حتى اآلن حالتي مســتقرة إلى 

حد ما وفي الحجر المنزلي وحدي، وال أخالط أي شــخص، 
وملتزمة باإلجــراءات الوقائيــة الُمتبعة مــع وزارة الصحة، 

وفي حال ساءت الحالة سيتم عزلي طبيا في أحد مستشفيات الحجر الصحي، 
وهذا اإلجراء المتبع من قبل الوزارة معي ومع أناس كثيرين.

فاجأت الفنانة حال شــيحة متابعي حســابها الشــخصي 
عبر “إنستغرام” بنشــر مقطع فيديو لها برفقة أوالدها 
داخــل ســيارتها، وكتبت بتعليقهــا المرفــق: رغم أنف 
الكورونا هنفضل نضحك وتتمشــى حول المنزل، بالش 

أخبــار كئيبــة، صباحكم جميــل، إال أنها أغلقــت خاصية 
التعليقات على الفيديو، ربما خشــية من تعليقاٍت مســيئة 

حول كســرها للحجــر المنزلي، رغم إشــارتها في التعليق إلــى أن الجولة حول 
المنزل وليس خارجه وأن األمور تسير على ما يرام وال داعي للقلق بتاتا.

بّث الفنان أحمد إيراج رســالة مؤثــرة تداولها رواد مواقع 
التواصــل االجتماعي على نطاق واســع، مســاء أمس 
األول، اعتمــد خاللهــا علــى الكلمــات المفعمــة بحب 
الوطــن، وطّعمها بمقاطع فيديو مــن مقر إقامته في 

أحد الفنادق بالعاصمة التركية، حيث اضطر إلى المكوث 
هناك، بعد قرار تعليــق الطيران الذي اتخذته الكويت أخيرا 

ضمــن مجموعة من اإلجــراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونا، 
وعنون إيراج رسالته بـ “رسالة من مواطن عالق ينتظر اإلجالء”.

إيراج عالقتحدي شيحةكورونا عز الدين
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محمـــد العبيدلـــي يطـــرح أغنيـــة 
الفنـــان  أصـــدر  عليـــك”  “نعتمـــد 
البحريني الشاب محمد العبيدلي 
اغنية بعنـــوان “نعتمد عليك” من 
ألحانـــه وكلماته وإخـــراج الفنان 
أحمـــد الصايـــغ، وعن هـــذا العمل 
بتنفيـــذ  العبيدلي..قمـــت  يقـــول 
بســـيط  فنـــي  بأســـلوب  العمـــل 
واللحـــن  الكلمـــات  ناحيـــة  مـــن 
ليكـــون قريبـــا من النـــاس وتصل 
رســـالته بســـرعة، كما أنه واجب 
أتحملهـــا  ومســـؤولية  وطنـــي 
كفنـــان، وأهدف من هذه االغنية 

المساهمة في نشر التوعية التي 
توصـــي بهـــا حكومتنـــا الموقـــرة 
بأهميـــة  المختصـــة  والجهـــات 
مـــن  للحـــد  المنـــزل  فـــي  البقـــاء 
انتشـــار كورونا ومســـاندة فريق 
البحريـــن لتحقيـــق االنتصار في 
هـــذه المعركـــة ضـــد هـــذا الوبـــاء 
العالمـــي. وأضـــاف.. وللـــه الحمد 
وجـــدت تجاوبا كبيرا مع االغنية 
وكل الشـــكر والتقديـــر للمســـتمع 
ونعدهـــم  البحرينـــي  والجمهـــور 
الجديـــد  بتقديـــم  هللا  شـــاء  إن 

والمتميز وكل ما يرضيهم.

 محمد العبيدلي 
يطرح أغنية “نعتمد عليك”

أفضل األفالم والمسلسالت والبرامج الوثائقية على “نتفلكس”

للعـــام  الجديـــدة  األعمـــال  عـــن  بعيـــًدا 
الجـــاري أو العـــام الماضـــي فـــي منصة 
“نتفليكس”، اخترت لكم اليوم مجموعة 
والمسلســـالت  األفـــالم  أفضـــل  مـــن 
الدراميـــة والوثائقيـــة المتوافـــرة حاليا 
والجديرة بالمشـــاهدة لعشاق الغموض 
والقصص البوليســـية والرعب وغيرها، 
وألنك جالس في البيت، ستستمع بهذه 

المجموعة الجميلة من األعمال:

 ”The Judge“ فيلم

يناقش عالقة متوترة بين أب )القاضي( 
وابنـــه )المحامـــي( بطابع درامـــي ممتع، 
من بطولة “روبيرت دوفال” الذي ترشح 
لجائزة األوسكار كأفضل ممثل مساعد، 

والممثل “روبيرت داوني جونيور”.

 ”The Haunting of Hill House“ مسلسل

التـــي  الرعـــب  أجمـــل مسلســـالت  مـــن 
تســـتطيع متابعتهـــا اليـــوم، فهـــو ليـــس 
مجـــرد رعب من أجـــل التخويف فقط، 
بل يحتوي على قصة وأحداث ممتازة، 

كل موسم بقصة مختلفة.

 ”Searching“ فيلم

يقـــدم لنـــا قصـــة اختفـــاء فتـــاة ولكـــن 
بطريقـــة مختلفـــة بعرضهـــا وإخراجها، 
فستشـــاهد جميـــع أحـــداث الفيلـــم عبر 
شاشـــة الكمبيوتـــر، جديـــر بالمشـــاهدة 
لمحبـــي الغمـــوض واإلثـــارة، ويحتـــوي 

الفيلم على رسالة مفيدة للوالدين.

 ”The Mind: explained“ المسلسل الوثائقي

مكـــون من 5 حلقات، مدة كل حلقة 20 

دقيقـــة تقريبـــًا، ويدور المسلســـل حول 
العقـــل وكيف يعمل عندما نتذكر، نحلم 
أو نقلـــق وغيرها من المشـــاعر وبصوت 

النجمة “ايما ستون”.

”Pad man“ فيلم

يحكـــي الفيلـــم الهنـــدي الجميـــل قصـــة 
حقيقيـــة لرجل يريـــد أن يصنع لزوجته 
فوطـــة صحيـــة بســـيطة، ألنـــه ال يملك 
ثمـــن الفـــوط الصحيـــة التـــي تبـــاع في 
يناقـــش  جـــريء  الفيلـــم  الصيدليـــات. 
قضية حساســـة ومهمة جدًا للنساء في 

الهند؛ بسبب الثقافة والدين. 

 ”Unbroken“ فيلم

يـــروي قصـــة حقيقيـــة ملهمـــة حدثت لـ 

“لويس زامبيريني” في الحرب العالمية 
كويـــن،  األخويـــن  كتابـــة  مـــن  الثانيـــة 
ومـــن إخـــراج الممثلة “أنجلينـــا جولي”، 
وترشـــح الفيلـــم لــــ 3 جوائـــز أوســـكار، 
األفـــالم  لعشـــاق  بالمشـــاهدة  جديـــر 

الحربية والدرامية.

 ”I. Tonya“ فيلم

للمتزلجـــة  الحقيقيـــة  القصـــة  يـــروي 
األميركيـــة “تونيا هاردينغ” ومســـيرتها 
الرياضية وصراعها مع زوجها الســـابق، 
ترشـــح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار، وحاز 
علـــى واحـــدة، وهـــي للممثلة )أليســـون 
جيني( كأفضل ممثلة مســـاعدة، أنصح 
بـــه محبي القصـــص الحقيقيـــة المؤلمة 

والقاسية.

1991
  الجيش العراقي يهاجم المناطق الكردية المتمردة وهروب جماعي لألكراد

 1964
اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه

 1972
عودة تشارلي تشابلن إلى الواليات المتحدة بعد مغادرته لها عام 1950

 2009
 قمة مجموعة العشرين المنعقدة في لندن تقر خطة إلنعاش االقتصاد العالمي

 2014
 الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس

محرر مسافات

عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب 
لجمهورها ومتابعيها عبر 

حسابها الشخصي على “تويتر”، 
لتطمئنهم على صحتها في 

الحجر المنزلي، الذي فرضته 
الحكومة المصرية بعد انتشار 

وباء كورونا. وكتبت شيرين: أنا 
هنا يا حبايبي، واتبسطت جدا 

لما في ظل الظروف اللي العالم 
كله فيها.

حينمــا حصــل الفنــان ســمير غانــم على جائزة ســيدة الشاشــة العربيــة فاتن 
حمامــة طلــب الناقــد كمــال الشــناوي مــن الفنــان جــورج ســيدهم كلمــة بهذه 

المناسبة، ليدونها في كتابه “سمير غانم إكسير السعادة” فقال جورج:

)حبيبـــي ســـمير تكريمـــك هـــو تكريم 
لمشـــوارنا اللـــي عشـــناه معـــا، عندمـــا 
تقـــول النـــاس جـــورج يقولـــون فـــي 
نفـــس اللحظة ســـمير، وعندمـــا يمنح 
ســـمير جائـــزة ســـيدة الشاشـــة فاتـــن 
يطوقـــون  فهـــم  التقديريـــة  حمامـــة 
عنقـــي بالجائـــزة التـــي يمنحوهـــا في 
نفـــس الوقـــت لرفيـــق زمـــن الكفـــاح 
ثالثنا الراحل الضيف أحمد. أســـعدت 
المالييـــن فأحبـــك المالييـــن. حبيبـــي 

سمير ألف مليون مبروك(
وعندمـــا قـــال الشـــناوي لســـمير غانم 
كيـــف تعرفـــت علـــى جورج ســـيدهم 

أجاب:
)ســـافرنا ســـوريا “شـــباب الجامعات”، 
وأنا كنـــت أقود فريـــق المنوعات في 
اإلسكندرية، وجورج كان يقود فريق 
المنوعـــات فـــي عيـــن شـــمس، المهـــم 
ســـافرنا مهرجان أســـبوع الشباب في 
ســـوريا والتقيته هناك وســـمعت عنه 
وقتها كان غاوي يقول مونولوجات 

واســـعة  شـــهرة  وحقـــق  الكليـــة  فـــي 
فـــي هـــذا المجال، وهو يدخـــل القلب 
مباشـــرة “أخـــف دم تخيـــن تشـــوفه”، 
إنمـــا عندمـــا يغضـــب منك تـــري علي 

الفور الوجه االشـــر فهو ال يضيع حقه 
أبدا، المهم اشتغلنا في إجازة الصيف 
في إســـكندرية، ومعي جورج وعادل 
كازينـــو  فـــي  عملنـــا  وقتهـــا  نصيـــف، 

“سبورتنج”(.
ذلـــك الفنـــان الراحل جورج ســـيدهم، 
فـــارس مـــن فرســـان المســـرح العربي 
الذي قدم أعماال مسرحية وسينمائية 
ما زالـــت عالقة فـــي أذهان المشـــاهد 
مســـرحيتي  أشـــهرها  لعـــل  العربـــي، 
“المتزوجـــون” و “أهـــال يـــا دكتور” مع 
رفيـــق دربـــه ســـمير غانم. مـــا تميز به 
الفنـــان الراحـــل هـــو قيـــادة التمثيـــل 
وتبســـيط الصعب وإيضـــاح ما يمكن 
أن يتصف بالتعقيد، فجورج سيدهم 
يستطيع أن يخاطب الجهور بالعرض 
وأن يجتذبه بشكل الفت، ودائما يرى 
في الجمهور المسرحي على أنه أشبه 
بدرجـــة الغليان او الفوران، تنشـــأ عن 
ارتفاع الحرارة على خشـــبة المسرح، 
فتنتقـــل عدوى هذه الحرارة من قلب 
الممثـــل الـــى قلـــب المتفـــرج، ثـــم من 
متفرج الـــى اخر، وهكذا تســـرى هذه 
العدوى في ســـرعة التيـــار الكهربائي 
وكأن كال منهـــم يحـــس بأنه ال يرغب 

في أن يكون وحيدا شـــاذا فيندمج ال 
شعوريا مع المجموع.

مســـرح جـــورج ســـيدهم كمـــا أحـــب 
أن أطلـــق عليـــه شـــخصيا، يميـــل إلى 
الفكاهـــة، ولكـــن يتضـــح لنـــا أيضا أن 
روح التفـــاؤل تســـود عليـــه برغـــم ما 
يبـــدو فيـــه مـــن اضطـــراب االحـــداث 
وحتميتهـــا، فجميعهـــا تصـــب وتتجه 
صـــوب الهدف الذي يجـــب أن تنتهي 
إليـــه، فتفـــاؤل جورج ليـــس موضوع 
جـــدال. مســـرحية “المتزوجون” مثال 
أو  الخطيئـــة  بصـــور  مليئـــة  كانـــت 
الحماقـــة في التصـــرف، اال أن القدرة 
أو اإلرادة اإللهية يمكنها أن تستخدم 
هـــذا الشـــر ليصبـــح خيـــرا، وقلـــة من 
الجماهير العربية انتبهت الى “رسالة” 
مســـرحية “المتزوجون” ولألســـف لم 
ينل جورج ســـيدهم حقه من العرفان 
لفنـــه وعظمتـــه وعبقريته، وقد يكون 
ذلـــك راجعا إلى أن المســـرح المصري 

أن  يحـــاول  كان  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
يستمد جذور البقاء من أسماء الكبار 
مـــن أمثال اســـطورة المســـرح العربي 
يوسف وهبي، وزكي طليمات، وسعد 

اردش، وكرم مطاوع وغيرهم. 
جورج ســـيدهم وبالرغـــم من رصيده 
القليل في االعمـــال الفنية مقارنة مع 
عمـــره، إال أنه كان يختار العمل األكثر 
قيمة وأصالة ولو اســـتمر في السينما 
أيضـــا كمـــا فعـــل ســـمير غانـــم لحقـــق 
النجـــاح، وهنـــا  مـــن  الكثيـــر  الشـــيء 
تنطبـــق على جـــورج ســـيدهم مقولة 
“أنطون أرتو” وهي “الممثل الحقيقي 
هو الذي يمتلك القـــدرة على التعمق، 
عـــن  بعيـــدا  بالوقـــوف  يكتفـــي  وال 
المعـــارك”، فجورج ســـيدهم كان فنانا 
صادقـــا مع نفســـه ومتعمقا للموضوع 
الـــذي يعالجه مدركا أن الفن يخاطب 
اللحظـــة الراهنة إلى المســـتقبل وإلى 

آفاق أوسع وأبعد من الحاجز.

أسامة الماجد

لــم ينل حقــه من العرفــان لفنــه وعظمته

جورج سيدهم.. فارس من فرسان المسرح العربي
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ماذا قال سمير غانم بعد رحيل جورج سيدهم؟
أكدت الفنانة دالل عبدالعزيز أنها حينما 
علمت بخبر وفاة جورج سيدهم أخفته 
عن سمير غانم في البداية؛ كي ال يصاب 
الصحافيات  إحـــدى  أن  إال  بــالــصــدمــة، 
اتصلت به وأخبرته ففوجئت به يصرخ 
قائًل “يا ساتر يــارب”، ثم جلس صامًتا 
بكلمة  يــنــطــق  أن  دون  طــويــلــة  لــفــتــرة 

واحدة حزًنا على فراق سيدهم.
الفنان سمير  له قال  وفي أول تصريح 
كالجبل  كــان  سيدهم  جــورج  إن  غانم: 
بشر  يتحمله  ال  مــا  حياته  فــي  وتحمل 
20 عاًما من عمره  وقال “جورج قضى 
ــان يــعــانــي معاناة  مــعــذًبــا بــالــمــرض، وكـ
أن يسكنه فسيح  شــديــدة، وأدعــو هللا 

جناته”.
وبتأثر كبير قال سمير “ربنا ابتلى جورج 
كان  بيحبه،  ربنا  وأكــيــد  كبيرا،  ابــتــلء 
بيمتعني  وكــان  عمري  وشــريــك  أخــويــا 
على الــمــســرح ســـواء فــي فــرقــة ثلثي 
أضواء المسرح أو في المسرحيات التي 
الضيف  وفــاة  بعد  سوًيا  فيها  تشاركنا 

“جـــورج  الكبير  الــفــنــان  وتــابــع  أحــمــد”. 
فنانا  وكــان  المليين  وأســعــد  أسعدنى 
جميل له أسلوب خاص، وكان هو اللي 
بيدير فرقة ثلثي أضواء المسرح، وأنا 
اإلدارة  نعرفش حاجة في  والضيف ما 

واالتفاقات”.

مع  تشارك  أنه  غانم  الفنان سمير  وأكد 
ُتنسى، وقال  ال  بأعمال  جورج سيدهم 
مسرحيات  عملنا  الــضــيــف  ــاة  وفـ “بــعــد 
ــحــي  ــي ال ــة مـــثـــل: مــوســيــقــى فــ ــعــ ــ رائ
والمتزوجون  دكتور  يا  وأهــًل  الشرقي، 
ال  خاصة  كيمياء  بيننا  وكــان  وغيرها، 

تتكرر”. 
وعن آخر مرة رأى فيها غانم رفيق عمره 
اإلعلن  لما عملنا  “آخــر مرة شفته  قال 
مع بعض وكان مبتسم وفرحنا إن في 
وكان مبسوط  بعد مرضه،  عمل جمعنا 
جدا”. وأكد غانم أنه منذ سنوات لم يَر 
عيد  فــي  “شفته  قــائــًل  جــورج سيدهم 
ميلده وكان قلبي بيتقطع لما باشوفه، 
دائــم  بشكل  تــــزوره  فضلت  دالل  لــكــن 
لتنظيم عيد  ليندا  وتتعاون مع زوجته 
ميلده ومحاولة إسعاده وكانت الفنانة 
الراحلة نادية لطفي صديقته وتحرص 

على االحتفال بعيد ميلده”.
وبتأثر شديد، قال غانم: “يشاء هللا أن 
يرحل جورج سيدهم في وقت يموت 
إلى  الرعب”، مشيًرا  العالم كله من  فيه 
ــا، وأكــد  ــورونـ ــة تــفــشــي فــيــروس كـ أزمــ
صدمته وتلقيه عشرات االتصاالت من 
لمواساته في وفاة رفيق  مصر والعالم 

عمره.

تبرعت  أنجلينا جولي  بمبلغ مليون دوالر؛ لمواجهة تأثير فيروس كورونا على  «
األطفال، وأرسلت المبلغ إلحدى المؤسسات التي تهتم بمساعدة األطفال 
رت فيه ما قامت به “هناك أكثر من  وإطعامهم.  وأصدرت جولي بيانًا فسَّ
مليار طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء العالم بسبب إغالقها؛ نتيجة 
انتشار الفيروس”. وأضافت “العديد من األطفال يعتمدون على الرعاية 

والتغذية التي تقدم لهم خالل ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 
مليون طفل في أميركا، نحاول الوصول إلى هؤالء األطفال”.
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فاطمة نموذج إلبداع الشباب البحريني في تصميم األزياء
ــب ــواه ــم ــود ال ــ ــع وجـ ــة لــمــعــهــد وطـــنـــي مــخــتــص مـ ــاج ــح ــن ب ــح ن

عشــقت المصممــة البحرينيــة فاطمــة فتحــي مجــال تصميم المالبــس واألزياء من ســن صغيرة، فكانــت دائما تتابع عــروض األزياء عبر 
المجــالت والصحــف والتلفزيــون، وكان إحساســها موجــود لالنخراط في هــذا المجال االبداعي الذي ال يختلف أبدا عن الرســم والنحت 
والفن، فوقفت معها أســرتها وســاندتها وحولت موهبتها إلى عمل وإتقان. وفضلت تصميم أزياء األطفال في المقام األول، ألنها كانت 
دائما تجد أن مشاريع األزياء موجهة للكبار في أغلب المنصات، وهي فنانة بحرينية مبدعة جلست معي، فكان هذا اللقاء الشيق معها:

حدثينا عن بدايتك أوًل؟ «

منذ الصغر وأنا متعلقة بالرسم والتصميم، 
كبرت  الــتــي  الملبس  تصميم  خصوصا 
ومعها  األولــى  البنتي  والدتــي  بعد  معي 
الــمــجــال، خصوصا  بــهــذا  أكــثــر  تــعــلــقــت 
التخصص في التصميم لألطفال، فكانت 

هي “المانيكان” األول لي.
لها، صممت ما يقارب  وفي أول رمضان 
30 فستانا رمضانيا شعبيا، وكل فستان 
يــخــتــلــف عـــن اآلخـــــر. وفـــي عــيــد الفطر 
ــوس(، فكنت  ــ ــهـ ــ )الـ أصـــبـــح عـــنـــدي ذلــــك 
لمساتي  وأضـــع  أصــمــم  مناسبة  كــل  فــي 
عــلــى فــســاتــيــنــهــا الــمــصــمــمــة والــمــطــرزة، 
وأسعارها  المحلت  على  االعتماد  بــدل 

المختلفة.
من وقف ورائك في هذه الموهبة؟ «

انكر دور عائلتي في  أن  أبدا  ال استطيع 
سندي  فهم  لي،  والمعنوي  المادي  الدعم 
في هذه الرحلة التي بدأت فيها بأدوات 

وبــوجــودهــم  هللا  بفضل  لكن  بسيطة، 
معي أصبحت األمور عندي أسهل، 

وما زالوا كذلك.
الــتــي  أخــتــي  أشــكــر  أن  وأود 

تحفيزي  فــي  كبير  دور  لها 
ــتــــي  ــ ــواي لــــمــــواصــــلــــة هــ

ومـــــوهـــــبـــــتـــــي فـــي 
الملبس،  تصميم 
فــقــد كـــانـــت دائـــًمـــا 

ــت  ــأخــ ــ ــي ك ــ ــن ــعــ ــجــ ــشــ ــ ت
كــبــرى، وعــنــدمــا ترى 

ــتــي  الـــفـــســـاتـــيـــن ال
ــنــــت اصــمــمــهــا  كــ
البـــنـــتـــي مــمــيــزة 
و”غـــــــريـــــــبـــــــة”، 
ــرى  ــ ــت تـ ــ ــ ــان ــ ــ ك
ــي يــجــب  ــ ــأنـ ــ بـ
أحــــــــول  أن 
الموهبة  هــذه 

إلــى تــجــارة، وكانت 
هـــذه  تـــضـــيـــعـــي  “ال  تــــقــــول 

ــبـــة، لــديــك  الـــفـــرصـــة والـــمـــوهـ

العزيمة واصلي، هي فرصة كدخل مادي 
منذ  أحببتها  لهواية  ومــمــارســة  إضــافــي 

الصغر”.
وهـــكـــذا بــــدأت مــشــروعــي الــصــغــيــر في 
لألطفال  والتخصص  الملبس  تصميم 
قــبــل شهر  ــان  وكــ  ،2018 الــعــام  فــي 
بأيام معدودة،  رمضان 
أصــمــم  أن  ــرت  ــتـ ــاخـ فـ
مــــــلبــــــس بــــــزخــــــارف 
رمضانية شعبية بحرينية، 
الجميع،  استحسان  ونالت 
الموهبة  مــن  انتقلت  وهــكــذا 

إلى التجارة الخاصة.
هل التصميم  «

لألطفال أمر سهل؟

تصاميم  أن  أجــد  شخصيا 
ــرا مــتــكــررا  ــكــبــار أصــبــح أمــ ال
البحرين  في  المصممين  عند 
ــاك  والـــمـــنـــطـــقـــة، ولـــيـــس هــن
ــتــــص بـــتـــصـــامـــيـــم  مــــــن يــــخــ
لعدد  وبمشاورتي  األطــفــال، 
مـــن الــمــصــمــمــات، رحــبــوا 
على  وشجعوني  بالفكرة 
وأن  خصوصا  االستمرار، 
لدينا  معدومة  شبه  الفكرة 
وأغلبها  الخليجية،  مجتمعاتنا  فــي 
تــبــاع جـــاهـــزة، ومـــن هــنــا بـــدأت 

أكون  وأن  حصرية  بأفكار  التفرد  بفكرة 
األولى فيها.

ما الذي يميز تصميمك عن غيرك؟ «

الفستان  أجعل  أن  أحــاول  أصمم  عندما 
األكــســســوارات،  جميع  يتضمن  متكامل 
هناك  ربما  والشنط،  والحلي  الشعر  مثل 
مـــن يــصــمــم فــقــط )الـــديـــزايـــن( الــخــاص 
بالشكل العام للفستان المناسب لألطفال، 
وهذا  للطفلة،  كاملة  أطقما  أصمم  لكنني 
البحرين؛  فــي  األمــهــات  عــنــه  تبحث  مــا 
ــتــعــاد عــن الــذهــاب  تــوفــيــرا لــلــوقــت واالب
الكاملة  البدلة  لمحلت عدة للنتهاء من 

للطفل.
أني  هــو  لألطفال  تصاميمي  فــي  والــســر 
دائما أعمل وكأني أصمم ألطفالي، فأقدم 
عنه  تبحث  مــا  وهــو  حــب،  بكل  فستانا 
األمهات، ومناسب لمختلف األعمار، وهي 
“الديزاين”  في  حصرية  تصاميم  عموما 
ــرر في  اكــ ــدا أن  ــ أب واإلبــــــداع، وال احـــب 
والشكل  الــتــطــريــز  خـــلل  مــن  فساتيني 
العام النهائي واأللوان، فلكل فستان ميزة 

ولمسة خاصة مني.
ما أبرز المواسم التي ينتعش فيها  «

المشروع؟

والــدول  البحرين  في  الشعبية  المواسم 
المجاورة، مثل موسم القرقاعون والعيد 
وشهر رمضان، ولكنني أدمجهم في نفس 

عيد  موسم  مثل  التصاميم،  عبر  الوقت 
البحريني  الوطني  والعيد  والحج،  الفطر 
وغيرها من المناسبات، مثل األعراس أو 

حتى التجمعات العائلية والحفلت.
حدثينا عن خريطة تقديم الفستان؟ «

مصمم  أي  فمثل  كالخيال،  عندي  األمــر 
في أي مجال، أتخيل ما سأقدمه للزبون 
وبعدها  أوال،  رأســـي  فــي  عــام  مــن شكل 
أذهـــــب إلــــى الـــســـوق لـــشـــراء األقــمــشــة 
ــذا طــبــعــا يتطلب  واالكـــســـســـوارات، وهــ
ــي مــنــاطــق  ــدة وفــ ــمــحــلت عــ ــــذهــــاب ل ال
ذهني  فــي  هــو  لما  أصــل  حتى  مختلفة، 
من تصميم، خصوصا في حال الحصول 
ــوان، وفي  األل لدمج  ألــوان متقاربة  على 
األقمشة  على  أحصل  ال  األوقـــات  أغلب 
ــك، فــأنــا  ــ ــى جــانــب ذل ــ ــا. وإل ــدهـ ــتــي أريـ ال
غير  المنتجات  من  العديد  وأصمم  أقــدم 
الحقائب  االكسسوارت،  مثل  الفساتين، 
الــمــدرســيــة، الــمــلــفــات الــجــامــعــيــة، أطقم 

الصلة وغيرها من التصاميم للكبار.
ما سر نجاحك واستمرارك؟ «

ــتــي تــصــلــنــي بــالــمــدح  رســـائـــل الــزبــائــن ال
الطلب،  استلم  بعد  والتشجيع  والشكر 
للعطاء  ودافع  باالستمرار  دافعا  تعطيني 
للبداع  جديدة  تصاميم  عمل  في  أكثر 

فيما أقدم.
ما الصعوبات التي تواجهينها؟  «

والــبــيــت،  التصميم  بــيــن  الــوقــت  تنظيم 
ــدي أطــفــال صغار  فــكــونــي ربـــة مــنــزل ولـ
من الصعب تنظيم الوقت بين المشروع 
وبين الحياة الخاصة، ما يجعلني أتحدى 

نفسي بعدم التقصير لمهماتي.
 هل من الصعب الحصول على عارضات  «

أزياء أطفال؟

بالنسبة لي ال ليس صعبا أبــدا، ألن هناك 
يطلبون  زبائني  وبعض  العائلت  بعض 
مني تصوير أطفالهم بتصاميمي وعرضها 

بكل حب.
هل تواجهين صعوبات في التعامل  «

مع الزبائن؟

عند  صعبا  ــر  األمـ يــكــون  أن  الممكن  مــن 
على  تــدربــت  الــوقــت  مــع  لكنني  البعض، 
الصبر معهم، وتقديم ما يرضيهم، وأشعر 
واعتمادهم علي  لكسبهم  القدرة  لدي  أن 

مرات عدة.
ما خططك المستقبلية؟ «

بالتطوير وبفتح محل خاص بي،  أطمح 
وبناء علمة خاصة في هذا المجال الذي 

أحبه.
في رأيك، هل البحرين بحاجة إلنشاء  «

معاهد خاصة لتعليم األزياء والتصميم؟

رائــدة  المملكة  وان  خصوصا  بالتأكيد، 
المعهد  التصميم، ووجود هذا  في مجال 
البحرينية  المواهب  مــن  العديد  يصقل 

خصوصا من النساء.
هل فايروس كورونا المنتشر أثر على  «

مشروعك؟

لكنني  العالم،  في  جميعا  علينا  أثــر  نعم، 
أستطيع القول قد أثر سلًبا وإيجاًبا.

بسبب  مــبــاشــرة؛  الــطــلــب  بــعــدم  فسلبيا 
خوف الناس أو حرًصا على سلمتهم، أما 
إيجابا فبعد إغلق المحلت أصبح بعض 
ألطفالهم  الفساتين  عن  يبحثون  الناس 
كمصممة  دوري  أنــتــعــش  وهـــنـــا  ــهـــم،  ولـ
طريقة  على  االنترنت  في  أعمالي  اقــدم 
المتاجر اإللكترونية، فلحظت زيادة عدد 

الطلبات.
حوار طالبة اإلعلم: 
زهراء حسين إبراهيم

المملكة رائدة في مجال التصميم

اقدم لألطفال المالبس الشعبية للمناسبات المختلفة

أقدم وأصمم العديد من المنتجات غير الفساتين

أصمم أطقما كاملة للطفلة
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طرائف حول العالم إلقناع الناس بالتزام البيوت
مــع انتشــار فيــروس كورونا الجديد حــول العالم، لجأت دول لشــتى 
الطــرق إلقنــاع النــاس بالبقــاء فــي المنــزل، لكــن بعضهــا تــراوح بيــن 

الطرافة والغرابة والعنف أيضا.
ولطالما انتشــرت الفيديوهات الطريفة من مصر، ولم يختلف الحال 
مــع فيــروس كورونــا، إذ انتشــر فيديــو لشــاحنة على متنهــا مكبرات 

صوت، تصدر هتافات طريفة تنصح بالبقاء في المنزل؟
ورددت المكبرات الصوتية في شــوارع القاهرة عبارة “مش حنســلم 
مــش حنبــوس مــش حننقــل الفيــروس”، فــي فيديــو القــى انتشــارا 

واسعا على وسائل التواصل االجتماعي.
أمــا في الهند، فالحقت الشــرطة المواطنيــن الذين لم يلتزموا بحظر 
فــي حلقــات  بوضعهــم  العامــة،  الشــوارع  فــي  التجــول، وعاقبتهــم 

منفصلة، أو بإجبارهم على أداء التمارين الرياضية.
وانتشــرت لقطات الفيديو المضحكة، للشــرطة الهندية وهي تالحق 
المواطنيــن فــي الشــوارع، وإيقــاف أصحــاب الدراجــات الناريــة، ثــم 
توجيــه التحذيــرات لهم والتلويح بالعصي، كي يبتعدوا عن الخروج 

في وقت حظر التجول.
وقبــل أســبوع مــن الموعــد المقــرر إلجــراء االنتخابــات التمهيديــة 
لوالية واشــنطن في 10 مارس، غرد مســؤول أميركي بصورة تحذر 
الجمهــور مــن لعــق مغلفــات االقتــراع إلغالقهــا “ســواء كنــت بصحــة 

جيدة أو مريض، من فضلك ال تلعق”.
أمــا مدينــة راونــد روك فــي تكســاس، فنشــرت إعالنــا رســميا حــول 
المدينــة، بعبــارة توعويــة طريفــة “اغســل يديك وكأنــك أنهيت لتوك 

تقطيع فلفل الهالبينو، وتستعد اآلن الرتداء العدسات الالصقة”.
أمــا ســنغافورة فاعتمــدت علــى مشــاهير “اليوتيــوب” لديهــا، لنشــر 
مقاطع كوميدية قصيرة، تناقش أهمية اإلجراءات الصحية لمحاربة 
كورونــا.  ولــم تخــل الصيــن كذلك مــن الفيديوهــات الطريفــة، ومنها 
مقطع فيديو انتشــر على “تويتر”، يبين طريقة الســالم الجديدة بين 

الناس من دون نقل العدوى، وسمى الطريقة بـ “مصافحة ووهان”.
وفــي الفيديــو، ظهــرت مجموعــة مــن األشــخاص وهــم يصافحــون 

بأحذيتهم على أقدام أصدقائهم.
أمــا بريطانيــا فاســتخدمت عبــارات توعويــة كوميديــة، في شــوارع 

لندن، لدفع الناس للبقاء في المنزل.

 101 تعافــت عجــوز هولنديــة عمرهــا 
ســنة عقــب إصابتهــا بفيــروس كورونــا 
وصفهــا  واقعــة  وهــي  المســتجد، 

المستشفى بأنها “بارقة أمل”.
وُنقلــت المــرأة، التي لم ُيكشــف النقاب 
قــرب  مستشــفى  إلــى  اســمها،  عــن 
روتــردام، قبــل أســبوع ونصــف، وهــي 
التنفــس،  فــي  صعوبــات  مــن  تعانــي 
وأثبتــت الفحــوص إصابتهــا بفيــروس 
كورونــا. ووضعــت العجوز فــي الحجر 
الصحــي إلــى أن تعافــت حاليــا لدرجــة 

تسمح لها بالخروج من المستشفى.
موقعــه  علــى  المستشــفى  وقــال 
اإللكترونــي: إن العجــوز، التــي تعيــش 
وحدهــا، ســتقيم حاليــا فــي دار لرعاية 

المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.
وقــال اختصاصــي األمــراض الصدرية 
سونيل رامالل، “إنها سيدة صلبة، رائع 
الطبيــة  بالتوجيهــات  تلتــزم  أراهــا  أن 
مثل العطس في كوعها وحتى إبالغي 

بالمحافظة على مسافة مناسبة”.

عمرها 100 عام 
وتتعافى من “كورونا”

بأنــه ميــت  تظاهــر قــروي مــن كشــمير 
فــي  كيلومتــرا   160 مــن  أكثــر  وســافر 
سيارة إسعاف مع 4 آخرين في محاولة 
يائسة للتحايل على تدابير اإلغالق في 
الهند جراء تفشــي فيــروس كورونا في 

سبيل العودة إلى دياره.
أمــس  الهنديــة،  الشــرطة  وأوضحــت 
األربعــاء، أن حكيــم ديــن كان يعالج من 
إصابة بسيطة في الرأس في مستشفى 

فــي جامــو عندمــا اقترح ســائق ســيارة 
اإلســعاف أن يتظاهــر هذا الرجــل البالغ 
70 عاما بالموت لتجاوز نقاط التفتيش.
وقال مســؤول في الشرطة : أن “سيارة 
نقطــة  آخــر  عنــد  أوقفــت  اإلســعاف 
تفتيش قبل أن تتمكن من الوصول إلى 
وجهتهــا”. واكتشــف شــرطي أن “الرجل 
الذي كان مغطى داخل سيارة اإلسعاف 

لم يكن ميتا”.

يحذر خبراء من أن الشــباب الذين يفقدون حاســتي الشــم والتذوق فجأة قد يكونون 
“حامليــن خفييــن” لفيــروس كورونــا.  وقــال اختصاصيــو األذن واألنــف والحنجرة إن 
األشــخاص الذيــن يصابــون بفقــدان الشــم والتــذوق، وهــي حالــة ُتعرف باســم النقص 
)فقدان الشم(، يمكن أن يسهلوا االنتشار الدولي السريع لـ “كوفيد- 19”. وتقول جمعية 
علــم األنــف البريطانيــة، التــي تــدرس األنــف والجيــوب األنفيــة، إنهــا شــاهدت أعدادا 
متزايــدة مــن الشــباب فــي الشــهر الماضــي يعانون فقــدان الشــم أو التذوق. وُيخشــى 
أن يكون هؤالء األشــخاص هم الذين ينشــرون الفيروس القاتل - ألنهم ال يســتوفون 
حاليا المعايير الحالية لالختبار أو العزلة الذاتية. وقال كبير العلماء في البالد، باتريك 

فاالنس، إن فقدان الرائحة أو التذوق هو سمة من سمات فيروس كورونا.

رجل يتحايل على حظر التجول بـ “الموت”

“كورونا” يتسبب بفقدان الشم والتذوق

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اســتطاع فيــروس كورونــا المســتجد 
أن يبعــد أنظــار رؤســاء تحريــر بعض 
الصحــف العالميــة، قليــال، عــن جمــال 
الضــوء  ليســلط  األزيــاء،  عارضــات 
علــى جمــال الطبيبــات والممرضــات، 
خصوصــا فــي ظــل الظــروف الراهنــة 
التــي يمــر بهــا القطــاع الصحــي حول 
 ”graziadaily“ العالم. ووضعت مجلة
البريطانيــة،  نســختها  علــى  الشــهيرة 
صــورا للعامــالت فــي المجــال الحــي، 
للمجلــة،  الرئيســي  الغــالف  علــى 
كمحاولــة لشــكر الكــوادر الطبية على 
بتعريــض  الجســيمة  تضحياتهــم 
أنفســهم وعائالتهــم للخطــر، بحســب 
المغــردون  ونشــر   .”adweek“ موقــع 
مشــاهد  “تويتــر”  علــى  والناشــطون 
للغــالف الخارجي مــن المجلة وتظهر 
وممرضــات  لطبيبــات  صــور  عليــه 

يعملن في أحد مستشفيات لندن.

كشــفت تقارير صحفيــة، أن الحكومة 
شــأنه  مــن  إجــراء  بصــدد  األلمانيــة 
مــرض  مــن  للمتعافيــن  الســماح 
اإلصابــة  عــن  الناتــج  )كوفيــد19-( 
بفيــروس كورونا المســتجد، بالتحرك 
بحرية داخل البالد وممارسة حياتهم 
اليوميــة دون قيــود. وبحســب موقــع 
الــذي  األميركــي  إنســايدر”  “بيزنيــس 
نقل عن صحف ألمانية، فإن الحكومة 
األلمانيــة تســعى لتطبيــق خطوة هي 
األولــى مــن نوعها بعد تفشــي جائحة 
كورونا عالميا، إذ ستعمل على إجراء 
ألــف   100 مــن  يقــرب  لمــا  تحليــالت 
شخص في ألمانيا ممن أتموا شفائهم 

من فيروس كورونا المستجد”. 
وفــي حــال التأكــد مــن أن أجســادهم 
للفيــروس  مضــادة  أجســام  طــورت 
فإنهم ســوف يصدرون لهم ما يســمى 

بـ “شهادات للمناعة”.

ألول مرة... طبيبات 
يتصدرن الصحف 
بدال من العارضات

ألمانيا تدرس 
إصدار “شهادات 

مناعة” للمتعافين
تركــت إجراءات اإلغالق التي أعلنتها 
الســلطات فــي العديد مــن دول العالم 
مــن أجــل احتــواء فيــروس كورونــا، 
شــوارع مــدن وبلــدات فارغــة، األمــر 
الــذي فتــح البــاب أمــام ضيــف غريب 

في بريطانيا.
البــري  الماعــز  مــن  قطيــع  واقتحــم 
النديدنــو  بلــدة  شــوارع  الجبلــي، 
األيــام  فــي  ويلــز،  شــمالي  الســاحلية 

األخيرة.

وصــور  فيديــو  مقاطــع  ورصــدت 
لحظات تجول هذه الحيوانات البرية 
“بحريــة” داخل المدينــة، ذات المحال 

المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.
أيــام علــى  بعــد  الحــادث  وجــاء هــذا 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  إعــالن 
أشــد  إجــراءات  جونســون،  بوريــس 
صرامــة للحد من حركــة البريطانيين، 
الفيــروس  الحتــواء  محاولــة  فــي 

المتفشي في المملكة المتحدة.

التزم السكان منازلهم.. فاحتل الماعز البلدة

زوجان يجلسان تحت ظل أشجار الكرز المزهرة في ستوكهولم )أ ف ب( وربما دفع الماعز إلى اقتحام المدينة، شعورها بالصمت الذي حل بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء 
المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح، حسبما تقول صحيفة “غارديان” البريطانية.

حصد حفل خيري بث مباشرة عبر شبكة اإلنترنت في عطلة نهاية األسبوع، 
مــا يقــرب مــن 8 مالييــن دوالر، وشــارك فيــه نجــوم الموســيقى والغنــاء مــن 

منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس “كورونا”.
وشــارك فــي الحفــل، الذي قدمه المطــرب البريطاني إلتون جــون، من مطبخ 
منزله، فريق “باك ســتريت بويز” والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشــيا كيز 
وماريــا كاري وليــدي غاغــا، وكذلــك المغني تيم ماجرو.  وظهــروا جميعا عبر 
كاميــرات الهواتــف الذكيــة أو كاميــرات المنــازل أو منصــات إلكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت، بحســب مجلــة “فوربــس” األميركيــة. وخصصــت حصيلــة الحفــل 
لمؤسســتين خيريتيــن تقدمــان المســاعدة لــذوي المهــن الــالزم اســتمرارها 
خالل أزمة تفشي فيروس “كورونا”، ولألميركيين الذين يواجهون صعوبات 
اقتصاديــة بســبب الفيــروس. وبثــت شــبكة “فوكــس” الحفــل الــذي اســتمر 
4 ســاعات علــى الهــواء دون أي فواصــل إعالنيــة، فــي حــدث قالت الشــبكة: 
إن 8.7 مليــون مشــاهد تابعــوه. وتخللــت األغانــي قصــص شــخصية قصيرة 
لممرضيــن وأطباء وســائقي شــاحنات وعاملين بمتاجــر بقالة وأصحاب مهن 
أساسية أخرى، وذلك في الوقت الذي دخل فيه ماليين األميركيين األسبوع 

الثاني من الخضوع ألوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

حفل خيري لمكافحة “كورونا” يحصد 8 ماليين دوالر

أرغــم الحجــر الصحــي المفــروض على الســكان 
فــي أغلــب دول العالم؛ بســبب انتشــار فيروس 
حالقــة  علــى  الكثيريــن  المســتجد،  كورونــا 
شــعرهم بأنفســهم أو علــى االســتعانة بأوالدهم 
وأفــراد أســرهم. ولكن التجــارب األولى لحالقة 
الشعر في المنزل، التي قام بها أفراد األسرة لم 
تكــن نتائجها بحجــم التوقعات، فأتت بمشــاهد 
كارثيــة من حيــث المظهر، لكــن الحجر الصحي 
الــذي يخضــع له الجميــع، جعلهم يأخــذون هذه 

النتائج بروح الدعابة.
ونشــرت وكالــة “بــي بي ســي” مشــاهد لمحاولة 
أفــراد األســرة حالقــة شــعر آبائهــم وأفــراد مــن 
العائلة في المنزل والنتائج الغريبة التي ظهرت 

بعد ذلك.

نتائج مضحكة للحالقة المنزلية بسبب الحجر

عنصران من الشرطة الهندية يرتديان خوذة على هيئة كورونا
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نشــر ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مقطع 
فيديــو علــى حســابه بتطبيــق “االنســتغرام” 
مــع  الخيــل  ركــوب  رياضــة  ممارســة  أثنــاء 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بن عيســى آل خليفة والنائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس 
الشــيخ  البحرينيــة ســمو  األولمبيــة  اللجنــة 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأثناء المقطع، خاطب سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة، جاللة الملــك بالقول “الدنيا 

بخير طال عمرك”، ورد جاللته “الحمد لله”.
وحظــى الفيديو بانتشــار واســع على مواقع 
العديــد  نشــر  االجتماعــي، حيــث  التواصــل 
مــن مســتخدمي تطبيــق االنســتغرام مقطــع 

الفيديو.
رياضــة  محبــي  مــن  الملــك  جاللــة  ويعتبــر 
الفــارس  إن جاللتــه  الخيــل، حيــث  ركــوب 

األول في المملكة.

المنامة - بنا

العاهل يبعث رسالة للجميع 
ملؤها التفاؤل بأن “الدنيا بخير”


