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الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيـــًذا لقـــرار اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، بالحـــث علـــى تطبيق 
العمل من المنزل في المؤسســـات 
العامة متى مـــا توفرت اإلمكانية 

لذلك، أعلن رئيس ديوان الخدمة 
المدنية أحمد بـــن زايد الزايد عن 
الســـماح برفـــع نســـبة العمـــل مـــن 
المنـــزل فـــي الـــوزارات والهيئـــات 
إلـــى  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
عـــدد  مـــن  أقصـــى  كحـــد   %  70
األحـــد  مـــن  اعتبـــارا  الموظفيـــن 

المقبل وحتى إشعار آخر.

رفع نسبة العمل من المنزل 
لموظفي الحكومة إلى 70 %

)٠2(

استعمال وسائل التقنية الستجواب المتهم عن ُبعد
المنامة - بنا

صـــادق ملك البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وأصدر 
قانون رقم )7( لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002.
ونصـــت المـــادة األولـــى علـــى أنه “يجـــوز للنيابـــة العامة تســـجيل إجـــراءات 
التحقيق ومجرياته كافة صوتيا ومرئيا، ولها إذا تعذر حضور شاهد أو متهم 
أن تلجـــأ إلى اســـتعمال وســـائل التقنية والنقـــل األثيري في ســـماع أقواله أو 
اســـتجوابه عن ُبعد، وعرض ومشاهدة هذه اإلجراءات لمقتضيات التحقيق، 

)٠٢(مع مراعاة الضمانات المقررة في القانون”.

في رسالة بعثها لرئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، أعـــرب المدير العام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدحانـــوم 
غيبريسوس عن تقدير منظمة الصحة 
برئاســـة  الحكومـــة  لجهـــود  العالميـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
للحـــد مـــن نطـــاق وأثـــر جائحـــة مرض 
فيـــروس كورونـــا، وعبـــر عـــن اعتـــزاز 
المنظمـــة بدعم صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء لصناعة زخم مجتمعي 
عاجل وواســـع النطاق لوضـــع حد لهذا 

المرض بأسرع وقت.
الصحـــة  منظمـــة  عـــام  مديـــر  وقـــال 
الســـمو  صاحـــب  لـــدور  “إن  العالميـــة 
تعزيـــز  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
التضامن بين الشـــعوب أهمية حاسمة 
الوطنيـــة  االســـتجابة  نجـــاح  فـــي 
لفيـــروس  التصـــدي  فـــي  والدوليـــة 

كورونـــا”، منوهـــا بأهميـــة دور صاحب 
فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
موحـــدا  الدولـــي  المجتمـــع  وقـــوف 
للتغلـــب علـــى هـــذا الفيـــروس الـــذي ال 
يعـــرف حدودا جغرافية وال سياســـية، 
مشـــيدا بالقيـــادة السياســـية لصاحـــب 

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء التي ال 
غنـــى عنهـــا لتســـخير الجهـــود المحلية 

والدولية لمواجهة هذه الجائحة.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
األولـــى  الوهلـــة  ومنـــذ  أنـــه  الـــوزراء 
التـــي أعلـــن عـــن هـــذا الفيـــروس قمنـــا 

فـــي الحكومـــة بوضـــع خطـــط وقائيـــة 
واحترازيـــة ســـريعة للتعامـــل مـــع هذا 
مـــن  الحـــد  فـــي  ونجحنـــا  الفيـــروس 
انتشـــاره؛ ألننـــا كنـــا فـــي البحريـــن كل 
بحســـب موقعـــه جنديـــا يحمـــي وطنه 

ومجتمعه من هذا العدو.

سمو رئيس الوزراء صنع زخًما للحد من “كورونا”
“الصحــة العالميــة”: ال غنــى عــن قيــادة ســموه للتصــدي للجائحة

المدير العام لمنظمة الصحة العالميةسمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا
المقبـــل  األحـــد  يـــوم  يوافـــق 
 ،2020 أبريـــل  مـــن  الخامـــس 
فـــي  للضميـــر  الدولـــي  اليـــوم 
نســـخته األولـــى، وهـــو اليـــوم 
الذي أقرتـــه المنظمـــة الدولية 
اســـتجابة لمبـــادرة مـــن رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة، بهدف تحفيز المجتمع 
الدولي على نشـــر قيم السالم 

والمحبة والتعاون الذي يسهم في تحقيق عالم آمن ومستقر.
وتجســـد مبادرة اليوم الدولي للضمير مـــا تحرص عليه مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في اإلســـهام بشـــكل فاعل في كل ما يعزز الســـالم العالمي كهدف ســـام 
يوفـــر لألمم والشـــعوب الظـــروف الالزمة للمضي قدما في مشـــروعاتها 

التنموية.
وأكـــدت األمـــم المتحـــدة في بيـــان لها بهذه المناســـبة أن اليـــوم الدولي 
للضمير يشـــكل وســـيلة لتعبئة جهـــود المجتمع الدولي بانتظـــام لتعزيز 
الســـالم والتســـامح واالندمـــاج والتفاهـــم من أجـــل بناء عالم مســـتدام 

قوامه السالم والتضامن والوئام.

بمبادرة من سمو رئيس الوزراء...    
5 أبريل االحتفال األول بيوم الضمير

المنامة- بنا

)03(
)03(

تسجيــل 66 حالــة إضافيــة لعمــال سلمابــاد الموجوديــن في الحـجــر

241 من المصابين بالفيروس قادمون من إيران

المنامة - بنا

أفادت وزارة الصحة أن عدد الحاالت المؤكدة 
القادمـــة مـــن   )19 بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
الخـــارج بلـــغ 353 حالـــة حتى امـــس، وأن أكثر 
هـــذه الحـــاالت هـــي لحـــاالت قادمة مـــن إيران 
بعـــدد وصـــل حتـــى 241 حالـــة بنســـبة بلغـــت 
68 %، مشـــيرًة أن عـــدد الحـــاالت القادمـــة من 
دول أخـــرى بلـــغ 112 حالـــة. وأعلنـــت الـــوزارة 
عن تســـجيل 66 حالـــة قائمة إضافية لفيروس 
كورونـــا )COVID-19( تعـــود للعمـــال الوافدين 
بمنطقـــة ســـلماباد الذيـــن كان قـــد تـــم وضعهم 

بالحجر االحترازي أمس األول.

يبحث مجلس النواب بجلسته  «
الثالثاء إصدار قانون العدالة 

اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من 
سوء المعاملة. وحدد التشريع خفض 

عقوبة اإلعدام إلى السجن المؤقت 
أو الحبس سنة على األقل، وخفض 

جرائم المؤبد لعقوبات الجنح.

قامت إدارة التفتيش في وزارة  «
الصناعة والتجارة والسياحة 

برصد أسعار الفواكه والخضروات 
في منافذ البيع المختلفة في 
مختلف محافظات البحرين، 

وشهدت األسواق نزواًل في 
األسعار  يقدر بنحو 30 %.

قدم وزير الزراعة األردني  «
إبراهيم الشحاحدة، أمس، 

استقالته من الحكومة األردنية، 
بسبب “أخطاء في التعامل مع 

أزمة كورونا”، حسبما أوردت 
وكالة األنباء األردنية الرسمية 

)بترا(.

في ظل األزمة التي يمر بها  «
العالم، سارع العديد من 

الفنانين والرياضين ورجال 
األعمال في “تحدي خير” 

إلى كفالة األسر التي تضررت 
من توقف أعمالهم؛ بسبب 

فايروس كورونا.

يدرس االتحاد الدولي لكرة القدم  «
)الفيفا( عدًدا من المقترحات بشأن 

رواتب وعقود الالعبين، التي تأتي 
ضمن خططه المرتبطة بإيقاف 

األنشطة الكروية في الموسم الرياضي 
الحالي 2020-2019؛ لتفشي انتشار 

فيروس “كورونا” في العالم.

0708121814

مقترحات لـ “الفيفا” بشأن رواتب وعقود الالعبين“تحدي الخير” بين النجوماستقالة وزير أردني بسبب “كورونا”نزول أسعار الخضروات والفواكه 30 %حظر اإلعدام والمؤبد لألطفال

العاهل 
يصدر 

تعديال 
لقانون 

اإلجراءات 
الجنائية

جاللة الملك

سموه: 
الحكومة 

وضعت خططا 
وقائية سريعة 

ونجحت في 
الحد من انتشار 

الفيروس

وقـــف رســوم الـعــمـــل 3 أشـهـــر
المنامة - بنا

وفقا لتوجيهـــات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، الداعمـــة 
لـــدور القطـــاع الخـــاص كمحـــرٍك رئيس 
للمؤسســـات  خصوًصـــا  لالقتصـــاد، 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  البحرينيـــة 

ومـــا تـــم اإلعالن عنـــه من حزمـــة مالية 
واقتصاديـــة لتوفيـــر الســـيولة الالزمـــة 
آثـــار  مـــع  للتعامـــل  الخـــاص  للقطـــاع 
األوضـــاع الراهنـــة للتصـــدي للفيـــروس؛ 
حفاظـــا علـــى النمـــو المســـتدام، أعلنـــت 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل عـــن وقـــف 
رســـوم العمل الشـــهرية ورســـوم إصدار 
وتجديـــد تصاريـــح العمـــل لمـــدة ثالثـــة 

أشهر بدًءا من 1 أبريل الجاري.

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  وأكـــدت 
الجهـــود  كافـــة  لدعـــم  التـــام  حرصهـــا 
الوطنية لمواجهة انعكاســـات االنتشـــار 
 )COVID-19( العالمي لفيـــروس كورونا
وســـالمة  صحـــة  علـــى  يحافـــظ  بمـــا 
بأنهـــا  المواطنيـــن والمقيميـــن، مؤكـــدًة 
ســـتقوم بتنفيـــذ كل مـــا مـــن شـــأنه دعم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

والعاملين فيها.

تكليف المعلمين بالعمل من المنزل بدًءا من األحد

أفـــادت إدارة العالقـــات العامة واإلعالم 
بـــوزارة التربية والتعليم أنه تقرر تكليف 
بمزاولـــة  والمعلمـــات  المعلميـــن  جميـــع 
عملهـــم من المنـــزل، بدًءا األحـــد المقبل، 

وبذلـــك تكون الـــوزارة قد حققت نســـبة 
عمـــل مـــن المنزل بيـــن موظفيها تشـــمل 
70 % مـــن إجمالـــي القوى البشـــرية في 
الـــوزارة.  جـــاء ذلـــك تنفيـــذا لتوجيهات 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد 
النائـــب األول لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وفي ضوء تعليمات الخدمة 
المدنيـــة رقـــم 6 لســـنة 2020 بشـــأن رفع 
نســـبة تطبيق سياســـة العمـــل الحكومي 
الجهـــات  موظفـــي  علـــى  المنـــزل  مـــن 

الحكومية إلى 70 %.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــدر عن وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايـــد الزياني قرارا 
بتحديد أســـعار بيع كمامات الوجه الطبيـــة وذلك لتفادي التالعب 
في أسعارها في هذه الفترة االستثنائية، وضمان توافرها للجميع 
نظـــرا للطلـــب المتزايد عليها. وحدد القرار ســـعر بيع الكمامات من 

نوع )SURGICAL FACE( بمبلغ 140 فلًســـا كســـعر بيع للمستهلك 
 )N95 FACE( بحـــد أقصى، للقطعة الواحدة، والكمامـــات من نوع
بمبلغ دينار و400 فلس كســـعر بيع للمستهلك بحد أقصى، للقطعة 

الواحدة، 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القرار.

تحديد سعر الكمامة بـ 140 فلًسا

)04(

)٠٦( )٠٦(



رفع نسبة العمل من المنزل لموظفي الحكومة حتى 70 %

المنامة - بنا

صــادق ملــك البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة وأصدر 
قانون رقم )7( لســنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002.
ونص القانون على ما يلي:

المادة األولى:
الفقـــرة   )82( المـــواد  بنصـــوص  ُيســـتبدل 
األولـــى  الفقـــرة  مكـــررا  و)127(  الثالثـــة 
الفقـــرة  و)277(  و)274(  و)273(  و)159( 
األولـــى و)327( الفقـــرة األولى، مـــن قانون 
بالمرســـوم  الصـــادر  الجنائيـــة  اإلجـــراءات 
بقانـــون رقـــم )46( لســـنة 2002، النصـــوص 

اآلتية:
مادة )82( الفقرة الثالثة:

 ومـــع ذلـــك يجـــوز للنيابـــة العامة تســـجيل 
كافـــة  ومجرياتـــه  التحقيـــق  إجـــراءات 
صوتيا ومرئيا، ولها إذا تعذر حضور شـــاهد 
أو متهـــم أن تلجـــأ إلـــى اســـتعمال وســـائل 
التقنيـــة والنقـــل األثيري في ســـماع أقواله 
أو اســـتجوابه عن ُبعد، وعرض ومشـــاهدة 
هذه اإلجـــراءات لمقتضيـــات التحقيق، مع 

مراعاة الضمانات المقررة في القانون.
مادة )127( مكررًا الفقرة األولى:

للنيابـــة العامـــة مـــن تلقـــاء نفســـها، أو بناًء 
على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من 
يدلون بمعلومات في الدعوى، والعتبارات 
بســـامة  أو  بســـامتهم  تتعلـــق  مقبولـــة 
األشـــخاص وثيقـــي الصلـــة بهـــم، أن تأمـــر 
باتخاذ اإلجـــراءات الازمـــة لحمايتهم مما 
قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة 
اإلدالء بالشـــهادة أو المعلومـــات، ولهـــا في 
ذلـــك أن تفرض ما تراه مناســـبا من الســـبل 
والوســـائل لتنفيـــذ كل أو بعـــض التدابيـــر 
التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع 
األشـــخاص محـــل الحماية، وفقـــا للقرارات 
والتعليمـــات التـــي ُيصدرهـــا النائـــب العـــام 

بالتنسيق مع الجهات المعنية:
أ- تغيير محل اإلقامة.

ب- تغيير الهوية.
تتعلـــق  معلومـــات  أي  إفشـــاء  حظـــر  ج- 
بالهوية وأماكن وجود األشـــخاص المتعين 
حمايتهم، ومحـــال إقامتهم، أو وضع قيود 

على تداول بعض هذه المعلومات.
د- تعييـــن حراســـة على الشـــخص أو محل 

اإلقامة.
مادة )159(:

 للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دالئل 

علـــى جدية االتهام وخشـــية هروب المتهم 
فـــي جنايـــة أو جنحة أن يأمـــر بمنع المتهم 
مـــن الســـفر، ويتـــم إعـــان مـــن صـــدر األمر 

ضده في غيبته.
للمحكمـــة  أو  العـــام،  للمحامـــي  ويجـــوز 
الحبـــس  تجديـــد  نظـــر  عنـــد  المختصـــة 
االحتياطـــي، إذا ُرئي اإلفراج عن متهم في 
جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس وأن 
مصلحة التحقيق تقتضي منعه من الســـفر 

إلى الخارج إصدار أمر بمنعه من السفر.
وللمتهـــم أن يتظلـــم مـــن أمـــر المنـــع أمـــام 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة منعقـــدة فـــي 
غرفة المشـــورة، فإذا رفـــض تظلمه، فله أن 
يتقـــدم بتظلم جديد كلما انقضى شـــهر من 
تاريـــخ رفض التظلم، وذلك كله ما لم تحل 
الدعـــوى إلـــى المحكمة المختصـــة بنظرها، 
فيصبـــح األمر بالمنـــع من الســـفر أو إلغاؤه 

من اختصاصها.  
مادة )273(:

 للنيابـــة العامـــة في الجنح التـــي ال يوجب 
القانـــون الحكـــم فيهـــا بعقوبـــة الحبـــس أو 
بغرامـــة يزيد حدها األدنى على ألفي دينار 
ظروفهـــا  بحســـب  الجريمـــة  أن  رأت  إذا 
تكفـــي فيهـــا عقوبة الغرامة التـــي ال تجاوز 
ألفـــي دينار، فضا عـــن العقوبات التكميلية 
والتضمينـــات ومـــا يجـــب رده والمصاريف 
أن تطلـــب مـــن قاضـــي المحكمـــة الصغـــرى 
التـــي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع 
العقوبـــة علـــى المتهـــم بأمـــر يصـــدره علـــى 
الطلب بناًء على محاضر جمع االستدالالت 
أو أدلة اإلثبات األخرى بغير إجراء تحقيق 

أو سماع مرافعة.
مادة )274(:

 ال ُيقضـــى في األمر الجنائـــي بغير الغرامة 
التـــي ال تزيـــد عـــن ألفـــي دينـــار والعقوبات 
رده  يجـــب  ومـــا  والتضمينـــات  التكميليـــة 
فيـــه  ُيقضـــى  أن  ويجـــوز  والمصاريـــف، 
أو  المدنيـــة  الدعـــوى  برفـــض  أو  بالبـــراءة 

بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة )277( الفقرة األولى:

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا 
علـــى األمـــر الجنائـــي ويكـــون ذلـــك بتقرير 

في قســـم ُكتاب المحكمة في خال ســـبعة 
أيام من تاريخ صدور األمر بالنسبة للنيابة 
العامـــة ومن تاريـــخ إعانه بالنســـبة لباقي 
الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط 

األمر واعتباره كأن لم يكن.
مادة )327( الفقرة األولى:

للمحكمـــة عنـــد الحكـــم غيابيا بالســـجن أو 
الحبس مدة شـــهر، فأكثر أن تأمر بناًء على 
طلـــب النيابة العامـــة بالقبض علـــى المتهم 

وحبسه.
المادة الثانية:

ُيســـتبدل بعنـــوان الباب األول مـــن الكتاب 
الســـادس )اإلجراءات التي تتبـــع في حالة 
فقـــد األوراق واألحـــكام وحســـاب المـــدد( 
مـــن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة الصـــادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )46( لســـنة 2002، 

العنوان اآلتي:
التـــي تتبـــع فـــي حالـــة فقـــد  “اإلجـــراءات 
المـــدد  وحســـاب  واألحـــكام  األوراق 

واستخدام الوسائل اإللكترونية”.
المادة الثالثة:

ُتضـــاف فقرة رابعة إلـــى المادة )18( وفقرة 
رابعـــة  وفقـــرة   )218( المـــادة  إلـــى  ثالثـــة 
إلـــى المـــادة )227(، مـــن قانـــون اإلجراءات 
الجنائيـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم 

)46( لسنة 2002، نصوصها اآلتية:
مادة )18( فقرة رابعة:

كما ال يبدأ سريان هذه المدة في الجريمتين 
 )424( المادتيـــن  فـــي  عليهمـــا  المنصـــوص 
و)425( مـــن قانون العقوبات، إال من تاريخ 
زوال صفـــة العامل في القطـــاع األهلي، أو 
من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة ما لم 

يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة )218( فقرة ثالثة:

ومـــع ذلـــك يجـــوز للمحكمـــة فـــي األحوال 
التـــي تـــرى أنها تقتضـــي نظـــر الدعوى في 
غيـــر حضـــور المتهم أن تســـتخدم وســـائل 
التقنية الســـمعية والبصرية والنقل األثيري 
عن ُبعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى 
مـــع المتهم وســـماع ومشـــاهدة وتســـجيل 
بحضـــور  عليـــه  الجلســـة  وقائـــع  وعـــرض 
محاميـــه فـــي األحـــوال التي يســـتلزم فيها 
القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة 

العامة.
مادة )227( فقرة رابعة:

ولهـــا في جميـــع األحوال أن تقـــرر من ترى 
لزوم سماع شـــهادته وإذا قررت عدم لزوم 
سماع أي شاهد وجب عليها أن تذكر سبب 

ذلك في حكمها.
المادة الرابعة:

ُتضـــاف مـــواد جديـــدة بأرقـــام )21( مكـــررا 
و)21( مكـــررا )أ( و)21( مكـــررا )ب( و)226( 
مكـــررا،  و)411(  مكـــررا  و)280(  مكـــررا 
إلـــى قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )46( لســـنة 2002، 

نصوصها اآلتية:
مادة )21( مكررا:

يجـــوز فيما لم يرد بشـــأنه نـــص خاص في 
القانـــون أن يتـــم التصالـــح مـــع المتهـــم في 
المخالفات، وكذلك في الجنح التي يعاقب 
عليهـــا بالغرامـــة أو جوازيا بالحبس الذي ال 
يزيد حده األقصى على ســـتة أشهر، وعلى 
المتهم الذي يطلب التصالح أن يدفع مبلغا 
ماليـــا يعـــادل ثلث الحـــد األقصـــى للغرامة 
المقـــررة للجريمـــة، أو الحـــد األدنـــى المقرر 
لهـــا أيهمـــا أكثـــر إذا تـــم ذلـــك أمـــام النيابـــة 
العامة قبل إعانه بالتكليف بالحضور أمام 
المحكمـــة، وإذا كان طلبـــه أمـــام المحكمـــة 
حتـــى قبل الفصـــل فيها بحكم بـــات فعليه 
أن يدفـــع مبلغا يعادل ثلثـــي الحد األقصى 
للغرامـــة المقـــررة للجريمـــة أو الحد األدنى 

المقرر لها أيهما أكثر.
مادة )21( مكررا )أ(:

للمجنـــي عليه أو لوكيله الخـــاص، ولورثته 
أو وكيلهـــم الخـــاص مجتمعين فـــي الجنح 
المنصوص عليها فـــي المواد )290(، )305(، 
األولـــى  الفقرتيـــن   339(  ،)319(  ،)314(
والثانيـــة(، )342 الفقرتين األولى والثانية(، 
 ،)351( الفقرتيـــن األولـــى والثانيـــة(،   343(
)361 الفقرة األولـــى(، )362 الفقرة األولى(، 
)363 الفقرة األولـــى(، )370(، )372(، )381(، 
 ،)397( ،)395( ،)391( ،)390( ،)386( ،)385(
)409 الفقرة األولـــى(، )410(، )411(، )413(، 
)415(، مـــن قانون العقوبات، أن يطلب إلى 
النيابـــة العامـــة أو المحكمة حســـب الحالة 
التي عليها الدعوى إثبات ُصلحه مع المتهم 

عما ارتكبه من فعل في حقه.
مادة )21( مكررا )ب(:

يتـــم الصلـــح المنصـــوص عليـــه فـــي المادة 
الســـابقة بموجب إقرار بالمســـؤولية مدون 
مـــن  بمحضـــر صلـــح كتابـــي موقـــع عليـــه 
أطرافه أمـــام الجهة األمنيـــة المختصة، أو 
النيابـــة العامـــة أو المحكمـــة المختصـــة أو 
قاضـــي تنفيـــذ العقـــاب بحســـب األحـــوال، 
وفـــي الحالـــة األولـــى ُيعتمـــد المحضـــر من 

النيابة العامة.

الصلـــح  أو  التصالـــح  علـــى  ويترتـــب 
المنصـــوص عليـــه في المادتين الســـابقتين 
انقضـــاء الدعـــوى الجنائيـــة فـــي الجريمـــة 
محـــل التصالح أو الصلح والجرائم األخرى 
المرتبطـــة بهـــا ارتباطـــا ال يقبـــل التجزئـــة 
بجميـــع أوصافهـــا وكيوفهـــا القانونيـــة إذا 
كانت العقوبـــة المقررة لها أخف من عقوبة 
التصالـــح أو الصلـــح، وال  الجريمـــة محـــل 
أثـــر للعـــدول عـــن التصالـــح أو الصلح على 

انقضاء الدعوى الجنائية.  
وال يكـــون للتصالـــح أو الصلـــح أثـــر علـــى 

الحقوق المدنية.
وإذا تعـــدد المجنـــي عليهـــم ال ينتج الصلح 
أثـــرا إال إذا صـــدر عنهم جميعـــا، وإذا تعدد 

المتهمون، فإنه يجب أن يشملهم جميعا.
ويجـــوز التصالـــح أو الصلـــح بعـــد صـــدور 
الحكـــم البـــات وفق الشـــروط المقـــررة عند 
مضـــاف  المحاكمـــة  مرحلـــة  فـــي  إجرائـــه 
إليهـــا ســـداد المحكـــوم عليـــه قيمة رســـوم 
ومصاريـــف الدعوى، ويتم اإلقـــرار به أمام 
قاضـــي تنفيـــذ العقـــاب ويصـــدر فـــي هـــذه 
الحالـــة أمرا بوقف تنفيـــذ العقوبة المقضي 
بها، وتســـري في شأنه األحكام المقررة في 

القانون بشأن وقف تنفيذ العقوبة.
مادة )226( مكررا:

 فـــي حالـــة االعتـــراف الكامـــل بالجـــرم في 
مـــواد الجنـــح يجـــوز للمتهـــم إبـــداء الرغبة 
أمـــام النيابـــة العامـــة أو المحكمـــة حســـب 

األحوال في إجراء محاكمة عاجلة.
وللنيابـــة العامة أن تحدد جلســـة لنظر هذه 

الدعوى خال ثاثة أيام.
وفـــي حالـــة قبـــول المحكمة نظـــر الدعوى 
وفـــق اإلجـــراءات العاجلـــة نزلـــت العقوبـــة 
المقررة للجريمة إلى ما ال يزيد على نصف 
حدهـــا األقصى، وإذا كان للعقوبة حد أدنى 
خاص نزلـــت العقوبة بحديهـــا إلى النصف، 

ويصدر الحكم في ذات الجلسة.
وللمحكمـــة أن تقـــرر نظـــر الدعـــوى وفقـــا 
لإلجراءات العادية إذا عدل المتهم أو أحد 
المتهميـــن في حالة تعددهـــم عن رغبته أو 
اعترافه الكامل أو تخلف بنفســـه أو وكيله 
مـــن دون عـــذر عـــن حضـــور الجلســـة قبـــل 
قفـــل بـــاب المرافعـــة، أو إذا رأت مـــن تلقاء 
نفســـها عدم صاحيـــة الدعوى للفصل فيها 

باإلجراءات العاجلة.
مادة )280( مكررا:

لعضـــو النيابـــة العامـــة بدرجة وكيـــل نيابة 
علـــى األقـــل إصـــدار األمـــر الجنائـــي فـــي 

الجنـــح المعاقـــب عليهـــا بالحبـــس جوازيـــا 
مـــدة ال تزيـــد علـــى ســـنة أو بغرامـــة يزيـــد 
حدها األدنى على ألف دينار، ويصدر األمر 
بالغرامة التي ال تزيد على ألف دينار، فضا 
عـــن العقوبات التكميليـــة والتضمينات وما 
يجـــب رده والمصاريـــف، ويكـــون إصـــدار 

األمر منه وجوبا في المخالفات.
وللمحامي العام أو رئيس النيابة المختص 
فـــي ظرف عشـــرة أيـــام من تاريـــخ صدور 
األمـــر الجنائـــي، أن يأمر بتعديلـــه أو إلغائه 
والســـير أو التصـــرف في الدعـــوى بالطرق 
العاديـــة، وال يجـــوز إعـــان األمـــر للخصوم 

قبل انقضاء هذه المدة.
وتسري في شأن هذا األمر األحكام المقررة 
لألمـــر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى 

عدا المادة )274( من هذا القانون.
مادة )411( مكررا:

يجوز اســـتخدام الوســـائل اإللكترونية في 
مباشـــرة وإثبـــات اإلجـــراءات المنصـــوص 
عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون كافـــة ســـواء في 
أو  التحقيـــق  أو  االســـتدالالت  مرحلـــة 
المحاكمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إصـــدار األوامـــر 
والتوقيعـــات  واألحـــكام  والقـــرارات 
والمســـتندات  والمضبوطـــات  واإلعانـــات 
واألوراق المقدمـــة فيهـــا والتعامـــل عليهـــا 
بيـــن أطرافهـــا عـــن بعـــد، وتســـجيل وبـــث 
وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتيا ومرئيا 

وإلكترونيا وعبر األثير.
وفـــي جميـــع هـــذه األحـــوال تعـــد القواعـــد 
المتعلقـــة بالمواعيد ونظـــر تجديد الحبس 
واإلعـــان والحضور والعانيـــة المنصوص 
عليها في هذا القانون متحققة باســـتخدام 

هذه الوسائل.
ويعتبـــر المـــكان الـــذي تقـــرر مباشـــرة تلـــك 
اإلجراءات من خاله باســـتخدام الوســـائل 
مقـــر  مـــن  جـــزءا  بعـــد  عـــن  اإللكترونيـــة 
األحـــكام  شـــأنه  فـــي  وتســـري  مباشـــرتها 

المقررة له في القانون.
ويجوز اســـتخدام تلك الوســـائل في إعداد 
نســـخ للدعاوى الجنائية في شكل سجات 
إلكترونيـــة تقـــوم مقـــام نســـختها المكتوبة 
وتكـــون لها ذات الحجية واألحكام المقررة 

قانونا بشأنها.
المادة الخامسة:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحكام هـــذا القانون، 
وُيعمـــل به من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

الجنائية” “اإلجـــــــراءات  أحــكــام  بــعــض  بــتــعــديــل  ــا  ــون ــان ق ــدر  ــص ي الــمــلــك  ــة  ــال ج

استعمال وسائل التقنية الستجواب المتهم عن ُبعد إذا تعذر غيابه
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جاللة الملك

 تعيين حراسة على الشخص أو محل 
اإلقامة للمجني عليهم أو الشهود 

 للمحكمة عند الحكم غيابيا بالسجن 
أن تأمر بالقبض على المتهم وحبسه

على من يطلب التصالح أن يدفع مبلغا 
ماليا يعادل ثلث الحد األقصى للغرامة

الجفير- ديوان الخدمة المدنيةالرفاع - قوة الدفاع

تفقـــد القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
ووحـــدات  أســـلحة  إحـــدى  خليفـــة  آل 
قـــوة دفـــاع البحرين اطلـــع خالها على 
الجاهزيـــة القتاليـــة واإلدارية واســـتمع 
إلـــى إيجاز عـــن مراحل برامـــج اإلعداد 
فـــي  التطويـــر  ومشـــاريع  والتدريـــب 
األســـلحة والوحدات.بعدهـــا اطلع على 
مدى االســـتعدادات العسكرية التي من 
شـــأنها تقويـــة وتعزيـــز ورفـــع مســـتوى 
الجاهزية القتالية واإلدارية بما يتواكب 
مع التطور الافت الذي تشـــهده أسلحة 
ووحـــدات قـــوة الدفـــاع فـــي مختلـــف 
المجـــاالت المنظومـــات والتخصصـــات، 
إذ وجـــه الجميـــع بتوجيهاته القيمة إلى 
االستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج 
خطـــط  تنفيـــذ  ومواصلـــة  التدريبيـــة 

التطوير والتحديث التي من شأنها رفع 
كفـــاءة العناصر البشـــرية وبمســـتواهم 
العلمي والعملي كل حســـب اختصاصه، 
كمـــا حثهم علـــى أهمية مواصلـــة البذل 
والعطـــاء والعمـــل الـــدؤوب بـــكل طاقة 
وقوة وحـــرص وتفاني لتحقيق وإنجاز 
األهـــداف المنشـــودة وفقـــًا للطموحات 
الوطنيـــة وتحقيقـــًا لـــرؤى وتوجيهـــات 
القائـــد األعلـــى صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
وأعرب عـــن تقديـــره للضبـــاط وضباط 
الدفـــاع لتأديتهـــم  صـــف وأفـــراد قـــوة 

واجبهـــم الوطنـــي المخلـــص بـــكل دقة 
وحرفية متقنة، وبـــروح معنوية عالية، 
وبانضبـــاط عالـــي المســـتوى، مما يدعو 
للفخـــر واالعتـــزاز بمثل هـــؤالء الرجال، 
وتفانيهم وإخاصهم ويقظتهم الدائمة 
وحرصهـــم الكامل فـــي تأدية الواجبات 
والمهـــام المنوطة بهم وظهورهم الدائم 
بالمظهر المشـــرف في حمل المسؤولية 
الوطنيـــة علـــى أكمـــل وجـــه في شـــتى 
المواقـــع للتضحيـــة والـــذود عـــن تراب 

وأجواء وسواحل الوطن العزيز.

تنفيًذا لقرار اللجنة التنســـيقية برئاسة 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بالحث علـــى تطبيق العمل 
مـــن المنـــزل فـــي المؤسســـات العامـــة 
متـــى ما توفرت اإلمكانيـــة لذلك، أعلن 
رئيـــس ديـــوان الخدمة المدنيـــة أحمد 
الزايـــد عـــن الســـماح برفع نســـبة العمل 
مـــن المنـــزل فـــي الـــوزارات والهيئـــات 
 % 70 إلـــى  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
كحد أقصى من عـــدد الموظفين وذلك 
اعتبارًا من األحد المقبل وحتى إشـــعار 
آخـــر، بحســـب مـــا تقتضيـــه متطلبـــات 
العمـــل مـــع التأكيـــد علـــى مراعـــاة عدم 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  تأثـــر 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحرين.ونوه 

إلـــى أن القرار يهدف إلـــى تقليص عدد 
الموظفيـــن المتواجديـــن بمقـــار العمـــل 
لـــكل جهة وذلـــك في إطـــار اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء  اإلضافيـــة 

.)COVID-19(فيروس كورونا
الحكوميـــة  الجهـــات  أن  وأوضـــح 
ســـتتولى تحديد الوظائف والموظفين 

المشـــمولين بالنســـبة، علـــى أن يـــؤدي 
الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين 
العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل 
عنـــد الحاجة وبحســـب تقدير الســـلطة 
المختصة بالجهة الحكومية، ويستثنى 
مـــن القـــرار الوظائـــف الحيويـــة التـــي 
يتـــم تحديدهـــا بالتنســـيق بيـــن ديوان 
الخدمـــة المدنية والجهـــات الحكومية 
وفقـــا لمقتضيـــات الصالح العـــام. وبين 
أنـــه عـــاوًة علـــى الفئـــات التـــي منحها 
األولويـــة فـــي تطبيـــق سياســـة العمـــل 
مـــن المنزل بموجـــب التوجيهـــات رقم 
)4( لســـنة 2020 يتعيـــن علـــى الجهـــات 
الحكومية أن تعطـــى األولوية لتطبيق 
سياســـة العمل مـــن المنـــزل للموظفين 
أزواج الموظفات الذين يباشرون مهام 
حيويـــة بالخطـــوط األماميـــة لمواجهة 

الفيروس.

أحمد الزايد

آخــررفـــع مســـتوى الجاهزيـــة القتاليـــة لقـــوة الدفـــاع إشــعار  وحتــى  المقبــل  األحــد  مــن  بــدًءا 

القائد العام للبواسل: واصلوا العمل الدؤوب



فــي رســالة بعثهــا لرئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، أعرب المدير 
العــام لمنظمــة الصحــة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريســوس عن تقدير منظمة الصحــة العالمية لجهود 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للحد من نطاق وأثر جائحة مرض فيروس كورونا، 
وعبر عن اعتزاز المنظمة بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لصناعة زخم مجتمعي عاجل وواسع 

النطاق لوضع حد لهذا المرض بأسرع وقت.

وقــــــــال مــــديــــر عــــــام مــنــظــمــة 
ــدور  لـ “إن  ــمــيــة  ــعــال ال ــصــحــة  ال
رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
التضامن  تــعــزيــز  فــي  ــوزراء  ــ الـ
الــشــعــوب أهــمــيــة حاسمة  بــيــن 
الوطنية  االستجابة  نجاح  في 
والدولية في التصدي لفيروس 
دور  بأهمية  مــنــوهــا  كـــورونـــا”، 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
المجتمع  فــي وقـــوف  الــــوزراء 
الدولي موحدا للتغلب على هذا 
الفيروس الذي ال يعرف حدودا 
مشيدا  سياسية،  وال  جغرافية 
لصاحب  السياسية  بــالــقــيــادة 
الــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
لتسخير  عــنــهــا  غــنــى  ال  الــتــي 
الــجــهــود الــمــحــلــيــة والــدولــيــة 

لمواجهة هذه الجائحة.
لمنظمة  الــعــام  المدير  ــاط  وأحـ
الصحة العالمية صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء بلقاءاته 
ــومــاســيــة  ــل ــدب ــع الـــبـــعـــثـــات ال مــ

إلطالعها  جنيف  فــي  العالمية 
بشأن  المستجدات  آخــر  على 
ــا والــخــطــة  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــ ــي ــ ف
ــة لـــلـــتـــأهـــب  ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت اإلســ
أجل  من  للمرض؛  واالستجابة 
الدولية حسب  الجهود  توجيه 

الوضع الخاص لكل بلد.

وقــــــد أكــــــد صــــاحــــب الــســمــو 
الــمــلــكــي رئـــيـــس الـــــــوزراء أنــه 
ومنذ الوهلة األولى التي أعلن 
ــفــيــروس قــمــنــا في  ــذا ال عــن هـ
الحكومة بوضع خطط وقائية 
للتعامل  ســريــعــة  واحـــتـــرازيـــة 
الفيروس ونجحنا في  مع هذا 
الحد من انتشاره؛ ألننا كنا في 
موقعه  بحسب  كــل  الــبــحــريــن 
جنديا يحمي وطنه ومجتمعه 
من هذا العدو، الفتا سموه إلى 
أن إجــراءات الحكومة لم تكن 
قائمة على رد الفعل أو التعامل 
مع الموضوع بحسب تطورات 
ــل عــلــى الــعــكــس كنا  ــة، ب الــحــال
مبادرين وسباقين باإلجراءات 
والحشد  واالحترازية  الوقائية 
اإلعــالمــي  والتثقيف  الشعبي 
ــة  ــمــســؤول ــروح ال ــ ــ وتــحــفــيــز الـ
مواطن  كــل  أن  ثقافة  وتعزيز 
مـــســـؤول عـــن حــمــايــة وطــنــه 
ومــجــتــمــعــه مـــن هــــذه األزمــــة 

الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــاتــبــاع 
إرشادات وتعليمات الحكومة.

الملكي  السمو  صاحب  وأشــاد 

رئيس الوزراء بالجهود الطيبة 
الصحة  منظمة  تــبــذلــهــا  ــتــي  ال
الــعــالــمــيــة فـــي شــحــذ الــجــهــود 

الدولية وتوحيدها في مواجهة 
سموه  مؤكدا  كورونا،  فيروس 
ــلــجــهــات  ــات ل ــهـ ــيـ ــتـــوجـ بـــــأن الـ
بالتنسيق  المختصة  الحكومية 
وإطالعها  المنظمة  مــع  الــدائــم 
الوضع  بمستجدات  بــأول  أوال 
التي  المملكة واإلجــراءات  في 
هذه  لمواجهة  الحكومة  تبنتها 

الجائحة.
الملكي  الــســمــو  وأكـــد صــاحــب 
الحكومة  أن  الـــــوزراء  رئــيــس 
البالد  عاهل  مــن  وبتوجيهات 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
قامت  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
بكافة اإلجراءات لمكافحة هذا 
الصحية  الصعد  على  الــمــرض 
ــاريـــة  ــتـــجـ ــة والـ ــ ــادي ــصــ ــ ــت واالقــ
ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ ــمــواجــهــة فـ ل
ومــنــهــا تــفــعــيــل بـــروتـــوكـــوالت 
الــطــوارئ ومــواجــهــة الــكــوارث 
لمواجهة  وطنية  خطة  ووضــع 
بالجهود  منوها سموه  المرض، 
الموفقة لولي العهد نائب القائد 
لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

آل خليفة في هذا الجانب.

تيدروس أدحانوم غيبريسوس

المنامة - بنا

دور حاسم لسمو األمير خليفة بن سلمان في استجابة العالم لمواجهة “كورونا”
المديـــر العـــام للصحـــة العالميـــة: ال غنـــى عـــن قيـــادة ســـموه للتصـــدي للفيـــروس

سمو رئيس الوزراء: إجراءاتنا لم تكن قائمة 
على رد الفعل بل بالوعي والتثقيف اإلعالمي  

local@albiladpress.com
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سمو رئيس الوزراء

نحن في البحرين 
كل بحسب موقعه 

جندي يحمي 
وطنه ومجتمعه 

من العدو

جهود طيبة لـ “الصحة 
العالمية” في شحذ 

الجهود الدولية 
وتوحيدها في 

مواجهة الفيروس

الحكومة وبتوجيهات 
من جاللة الملك 

اتخذت كل اإلجراءات 
لمكافحة المرض 

صحًيا واقتصادًيا

كنا مبادرين 
وسباقين 

باإلجراءات الوقائية 
واالحترازية 

والتثقيف اإلعالمي

توجيهات للجهات 
الحكومية المختصة 
بالتنسيق الدائم مع 
المنظمة وإطالعها 

أوال بأول بالمستجدات

تفعيل بروتوكوالت 
الطوارئ ومواجهة 

الكوارث ووضع 
خطة وطنية 

لمواجهة المرض

يوافــق يــوم األحــد المقبل، 5 أبريل الجــاري، اليوم الدولي للضمير في نســخته األولى، وهو اليوم الذي 
أقرتــه المنظمــة الدوليــة؛ اســتجابة لمبــادرة من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة؛ بهدف تحفيز المجتمع الدولي على نشــر قيم الســام والمحبة والتعاون الذي يســهم 

في تحقيق عالم آمن ومستقر.

ــادرة الــيــوم الــدولــي  وتــجــســد مــب
مملكة  عليه  تحرص  ما  للضمير 
الــبــحــريــن بــقــيــادة عــاهــل الــبــالد 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
اإلسهام  فــي  خليفة،  آل  عيسى 
بــشــكــل فــاعــل فـــي كـــل مـــا يــعــزز 
السالم العالمي كهدف ساٍم يوفر 
لألمم والشعوب الظروف الالزمة 
مشروعاتها  فــي  قــدمــا  للمضي 

التنموية. 
بيان  المتحدة في  األمم  وأكدت 
ــيــوم  ــهــا بـــهـــذه الــمــنــاســبــة أن ال ل
وسيلة  يشكل  للضمير  ــي  ــدول ال
الــدولــي  المجتمع  جــهــود  لتعبئة 
بانتظام لتعزيز السالم والتسامح 
واالنـــدمـــاج والــتــفــاهــم؛ مــن أجل 
بناء عالم مستدام قوامه السالم 

والتضامن والوئام.
األعــضــاء  ــدول  ــ ال ودعـــت جميع 
ــم  ومــــؤســــســــات مـــنـــظـــومـــة األمــ
المنظمات  من  وغيرها  المتحدة 
ــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــقــطــاع  ــدول ال
ــاص والـــمـــجـــتـــمـــع الــمــدنــي  ــخــ ــ ال
السالم  ثقافة  بناء  إلى  واألفــراد 
للثقافة  ــا  وفــق وضــمــيــر  بــمــحــبــة 
أو  السائدة وغيرها من الظروف 
األعراف في مجتمعاتها المحلية 
والوطنية واإلقليمية بطرق منها 
وتنفيذ  الــجــيــد  التعليم  تــوفــيــر 
العامة مما يعزز  التوعية  أنشطة 

التنمية المستدامة. 
وحثت األمم المتحدة على تهيئة 
االستقرار  تدعم  التي  الــظــروف 
سلمية  عالقات  وإقامة  والــرفــاه 
وودية بين الدول والشعوب على 

أســـاس احــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
ــات األســـاســـيـــة لــلــنــاس  ــريـ ــحـ والـ
العرق  بسبب  تمييز  دون  جميعا 

أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ــتـــحـــدة قــد  ــمـ وكــــانــــت األمـــــــم الـ
 2019 يــولــيــو   25 فــي  اعــتــمــدت 
مملكة  به  تقدمت  قــرار  مشروع 
الخامس  يــوم  باعتماد  البحرين 
ــل عــــام يــومــا  ــن كـ ــل مـ ــريـ ــن أبـ مـ
للمبادرة  دوليا للضمير؛ استجابة 

الــكــريــمــة الــتــي أطــلــقــهــا صاحب 
ــوزراء  ــ الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس ال
للضمير،  العالمي  اليوم  بتدشين 
مملكة  لسجل  أضيف  إنجاز  في 

البحرين في دعم السالم.
ــم الـــمـــتـــحـــدة فــي  ـــ وأكـــــــدت األمـ
اليوم  أن  االعتماد  قــرار  ديباجة 
ــعــد وســيــلــة  ــــي لــلــضــمــيــر ي ــدول ــ ال
الــدولــي  المجتمع  جــهــود  لتعبئة 
بانتظام لتعزيز السالم والتسامح 
والتضامن؛  والتفاهم  ــاج  واإلدمـ
ــل بـــنـــاء عـــالـــم مــســتــدام  ــن أجــ مـ
قوامه السالم والتضامن والوئام.

وأضافت أن ثقافة السالم تمثل 
والــمــواقــف  القيم  مــن  مجموعة 
ــيــد والــــعــــادات وأنـــمـــاط  ــتــقــال وال
بحيث  الحياة  وأساليب  السلوك 
تعبيرا عن  تجسد في مجموعها 
البشر  واحــتــرام  الحياة  احــتــرام 
العنف  رفض  مع  البشر،  وحقوق 
بكل أشكاله، واالعتراف بالحقوق 
والتضامن  للجميع  المتساوية 
االختالفات  وقــبــول  والتعددية 

والتفاهم بين األمم.
ثقافة  تــشــجــيــع  أن  ــت  ــحـ وأوضـ
يسعى  بــأن  جدير  هــدف  للسالم 
خالل  من  الدولي،  المجتمع  إليه 
عقول  في  للسالم  دفاعات  بناء 
التضامن  على  تتأسس  الــبــشــر، 
الـــفـــكـــري والـــمـــعـــنـــوي لــلــبــشــريــة، 
مشيرة إلى أن بناء ثقافة للسالم 
وتثقيفيا  تــربــويــا  عــمــال  يتطلب 
ــا شـــامـــال،  ــيـ ــدنـ واجـــتـــمـــاعـــيـــا ومـ
أن  شخص  لكل  خالله  من  يتاح 
لجعل  ويــشــارك.  ويعطي  يتعلم 

الثقافة  من  جــزءا  السالم  ثقافة 
ــنــاس  الــمــتــرســخــة فـــي أفـــئـــدة ال

وعقولهم. 
الجمعية  رئــيــســة  رحـــبـــت  ــد  وقــ
ــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة مــاريــا  ال
فرناندا اسبينوزا، حينها، بمبادرة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئيس 
أبريل   5 ــوزراء وقالت إن يوم  ال
ــًدا،  ــاعـ ــصـ فـ اآلن  ــن  مــ ــر،  ــوفـ ــيـ سـ
لتعزيز  الــدولــي  للمجتمع  فرصة 
الــســالم والــتــســامــح واالنـــدمـــاج 
والــتــفــاهــم والــتــضــامــن؛ مــن أجل 
بناء عالم مستدام يسوده السالم 

والتضامن والوئام.
وقالت اسبينوزا إن اليوم الدولي 
لتعزيز  مناسبة  سيكون  للضمير 
المجتمع  قبل  مــن  الضمير  روح 
ــل الـــحـــفـــاظ  ــ ــي؛ مــــن أجــ ــ ــ ــدول ــ ــ ال
عــلــى الــســالم وحــقــوق اإلنــســان 
المستدامة،  والتنمية  والكرامة 

إلى  األنــظــار  توجه  وفــرصــة ألن 
الـــروابـــط الــقــائــمــة بــيــن الــركــائــز 
الــثــالث لــألمــم الــمــتــحــدة، وهــي 
التنمية، وحقوق  السالم واألمن، 

اإلنسان وطبيعتها المترابطة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد الــمــمــثــل 
المتحدة  األمــم  لتحالف  السامي 
موراتينوس  ميغيل  للحضارات 
الملكي  السمو  صاحب  بــمــبــادرة 
أداة  باعتبارها  ــوزراء؛  ــ ال رئيس 
الــدولــي  المجتمع  جــهــود  لحشد 
لـــتـــعـــزيـــز الــــســــالم والـــتـــســـامـــح 
والتضامن،  والتفاهم  واالندماج 
ــقــيــم األســاســيــة  مــعــتــبــرا أنــهــا ال
األمم  تحالف  يتبناها  التي  ذاتها 
بناء  بهدف  للحضارات  المتحدة 
ومتكامل  وسلمي  عــادل  مجتمع 
لدعم تحقيق الهدف رقم 16 من 
للعام  المستدامة  التنمية  خطة 

.2030

العام  األمــيــن  وكيلة  قالت  فيما 
والـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة الــســابــقــة 
ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ ــج األمـــــــــم الـ ــامــ ــ ــرن ــ ــب ــ ل
ــا  ــة آنـ ــريـ ــبـــشـ لــلــمــســتــوطــنــات الـ
ــادرة صــاحــب  ــبـ تــيــبــاجــوكــا إن مـ
ــوزراء  ــ الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس ال
للضمير  الـــدولـــي  ــيـــوم  الـ بـــشـــأن 
خطوة مهمة نحو عالم يخلو من 
كل أشكال الصراعات والنزاعات. 
السياسيين  من  العديد  أكــد  كما 
األمم  اعتماد  أن  والدبلوماسيين 
الخاصة  سموه  لمبادرة  المتحدة 
تشكل  للضمير  الــدولــي  بــالــيــوم 
لتحقيق  سموه  لجهود  امــتــداًدا 
ــبـــادئ  لـــســـالم وتـــعـــزيـــز قــيــم ومـ
وتحقيق  والــتــعــايــش  الــتــســامــح 
ــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  أهــــــداف ال
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ولــلــمــنــطــقــة 
تشكل  الــمــبــادرة  وأن  والــعــالــم، 
وإنجازات  إسهامات  إلى  إضافة 
كما  كــافــة،  المجاالت  فــي  سموه 
شخصية  بــه  تحظى  مــا  تعكس 
ســمــوه مــن ثــقــل ومــكــانــة دولــيــة 
تــقــديــًرا لــمــبــادرة وجــهــود سموه 

الداعمة إلرساء السالم.
ــذي ســوف  ــ ويــبــقــى الــضــمــيــر، الـ
األول،  الـــدولـــي  بــيــومــه  يحتفل 
المجتمع  تــرشــد  أن  يمكن  قيمة 
الدولي إلى حقبة حقيقية يتمتع 
فــيــهــا الــجــمــيــع بــالــحــب والــســالم 
مبادرة  وإن  اإلنسانية،  والكرامة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئيس 
لتعزيز  فــرصــة  شكلت  الـــــوزراء 
لجميع  الــضــمــيــر  قــيــمــة  أهــمــيــة 
النطالق  وقــاعــدة  العالم  شعوب 
التي  الدولية  الجماعية  للجهود 
تستهدف تحقيق عالم أكثر أمنا 

وسالما واستقرارا.

األمـــم المتحـــدة: أداة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي مـــن أجـــل تعزيـــز التســـامح والوئـــام

بمبادرة من سمو رئيس الوزراء... 5 أبريل االحتفال األول بيوم الضمير الدولي

امتداد لجهود 
سموه في تحقيق 

السالم وتحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة 
للبحرين

تهيئة الظروف 
الداعمة 

لالستقرار 
والرفاه وإقامة 

عالقات ودية بين 
الشعوب



والطفـــل  المـــرأة  شـــؤون  لجنـــة  أشـــادت 
فايـــز  هالـــة  برئاســـة  الشـــورى  بمجلـــس 
بالمبـــادرة التـــي أطلقها المجلـــس األعلى 
للمـــرأة تنفيـــذًا لتوجيهات قرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلـــس االعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفة، والمتمثلة في الحملة 
الوطنية “متكاتفين” لدعم المرأة واألسرة 
البحرينيـــة لمواجهة فيروس )كوفيد 19( 

المستجد.
وأكـــدت اللجنـــة أن هـــذه الحملـــة تعكس 
مواكبـــة المجلـــس األعلى للمـــرأة للجهود 
التي تضطلع بها مملكة البحرين الحتواء 
فايروس كورونـــا، والحد من تأثيره على 
المجتمع البحريني وعلى األســـرة بشـــكل 
خـــاص، فـــي مبـــادرة سيســـجلها التاريخ 
الوطنـــي لبيـــان جهـــود المـــرأة البحرينية 

ودورهـــا في التصدي لهذه الجائحة، وبما 
ينســـجم مـــع مســـاعي المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة لتعزيز العمل بين فئـــات المجتمع 
الواحـــد ورصـــد  البحريـــن  بـــروح فريـــق 
وأســـرتها  للمـــرأة  الطارئـــة  االحتياجـــات 

والعمل على توفيرها.
وفيما أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود 

الوطنية المبذولة، لنشر الوعي بين األسر 
البحرينيـــة، والدفـــع بدور المـــرأة الريادي 
فـــي هـــذا الجانـــب، لتحقيـــق االســـتقرار 
النفسي واالجتماعي لجميع أفراد األسرة 
وخلـــق الثقافة المجتمعية الواعية وإبراز 
الجانـــب،  هـــذا  فـــي  الممارســـات  أفضـــل 
أكـــدت اللجنة دعمها ومســـاندتها الكاملة 
للحملـــة الوطنية لدعم المـــرأة البحرينية، 
والمشـــاركة الفاعلة ضمنها بما يسهم في 
األســـري، واالقتصـــادي،  الدعـــم  تحقيـــق 

والتعليمي المنشود.
وأشـــادت لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بمجلس 
الشـــورى برئاســـة فوزيـــة الجيـــب األمين 
العام المساعد لشؤون العالقات واإلعالم 
الســـمو  والبحـــوث، بتوجيهـــات صاحبـــة 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، بإطـــالق الحملـــة الوطنيـــة لدعم 
لمواجهـــة  البحرينيـــة  واألســـرة  المـــرأة 

الفيروس.
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المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة عن تســـجيل 66 
حالـــة قائمة إضافيـــة لفيـــروس كورونا 
)COVID-19( تعـــود للعمـــال الوافديـــن 
تـــم  قـــد  كان  الذيـــن  بمنطقـــة ســـلماباد 
أمـــس  االحتـــرازي  بالحجـــر  وضعهـــم 
األول بعـــد وجـــود حاالت قائمـــة بينهم، 
مشـــيرًة إلـــى أن هـــؤالء العمـــال كان قد 
تم وضعهم فـــي الحجر االحترازي بمقر 

سكنهم سابقا.
ونوهـــت الـــوزارة أنـــه وبعـــد التأكـــد من 
التـــي  المختبريـــة  الفحوصـــات  نتائـــج 
الصحـــي  الحجـــر  فـــي  هـــم  لمـــن  تتـــم 
االحتـــرازي تـــم نقـــل الحـــاالت القائمـــة 
مـــن هـــذه المجموعـــة مـــن العمـــال فوًرا 
والعـــالج  للعـــزل  المخصـــص  للمـــكان 
للعمـــال الوافديـــن، إضافـــة إلـــى اتخـــاذ 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لكافة 

وإجـــراء  الحـــاالت  لهـــذه  المخالطيـــن 
مـــن  للتأكـــد  المختبريـــة  الفحوصـــات 
ســـالمتهم ووضعهـــم تحـــت المالحظة، 
بالحجـــر  إقامتهـــم  تمديـــد  تقـــرر  كمـــا 
الصحي االحترازي لمدة أسبوعين وفق 

اإلجراءات الوقائية المتبعة.
وأكـــدت الوزارة أن العمـــال الوافدين لم 
يغـــادروا مقر الحجر الصحي االحترازي 
ســـابقا  ســـكنهم  بمقـــر  كانـــوا  عندمـــا 
وجميعهـــم كانـــوا منذ األمـــس في مركز 
الحجر الصحي االحترازي الذي ُخصص 
لهم، مطمئنًة الجميع أنه ال يوجد انتشار 

للفيروس بين العمال الوافدين.
وأهابت وزارة الصحة بضرورة استقاء 
المعلومـــات حـــول الحـــاالت القائمـــة أو 
أي قـــرارات ومعلومـــات مـــن المصـــادر 

الرسمية.

تسجيل 66 إصابة إضافية لعمال سلماباد بالحجر

المنامة - المركز البحريني للحراك الدولي

أكـــد المركز البحريني للحـــراك الدولي أن 
إطالق مؤسســـة المبـــرة الخليفية منصة 
العمـــل عن ُبعـــد والعمل المؤقـــت” مبادرة 
لـــذوي  بالنســـبة  كبيـــرة  فرصـــة  “جســـر” 
اإلعاقـــة إلثبـــات قدراتهـــم؛ نظـــرًا لتميـــز 
غالبيتهم بمهـــارات التعامل مع الكمبيوتر 
صعوبـــة  ظـــل  وفـــي  البرامـــج،  وأحـــدث 
الحصول علـــى وظائف دائمـــة لهم يمكن 
أن يكتســـبوا مزيدا مـــن الخبرات وعرض 
أعمالهـــم وإبداعاتهم عبر منصة “جســـر”؛ 
لمـــا توفـــره المنصـــة من عـــرض للمواهب 
والمشـــاريع والتـــي يمكـــن ألربـــاب العمل 
أن يختاروا األشـــخاص المناسبين للقيام 
التعامـــل  يتطلـــب  ال  حيـــث  باألعمـــال، 
المشـــترك التزامـــا دائما، بـــل يتحدد لمدة 
معينـــة مما يشـــجع أصحـــاب األعمال في 
توفير الميزانيات، ويساعد العاطلين في 
إيجاد مدخول أســـاس أو إضافي ويثري 

ســـيرته الذاتية وتأهيلـــه للعمل الدائم إن 
توفرت له الفرصة في ظل شح الوظائف 

عالميا.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة المركز عادل 
المبـــرة الخليفيـــة  المطـــوع إن مؤسســـة 
خطـــت خطوة كبيـــرة إلى األمـــام بتعزيز 
الشـــراكة المجتمعية التي تمّكن الشـــباب 
مشـــيدا  التنميـــة،  فـــي  المســـاهمة  مـــن 

بمبادرات المبرة من خالل رئيس مجلس 
األمنـــاء ســـمو الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد 
آل خليفـــة التي تســـعى دائمـــا إلى تفعيل 
الشـــراكة المجتمعية فـــي خدمة المجتمع 
وتدعـــم كل الطاقـــات التـــي تســـاهم فـــي 
بنـــاء الوطن ورفـــع مكانـــة البحرين عاليا 
خصوصا أن المبادرة تعد فريدة واألولى 

من نوعها في البحرين.
وأشار إلى أن سمو الشيخة زين بنت خالد 
آل خليفـــة ومن خالل إطالقها المبادرات 
وكذلك رئاستها الفخرية للمركز البحريني 
للحـــراك الدولـــي خلقـــت حـــراكا تطوعيـــا 
وشراكة مجتمعية تستهدف فئة الشباب 
والفئـــات الخاصـــة التـــي قـــد ال تحصـــل 
علـــى فرصتهـــا الكاملة؛ لتحقيـــق أمنياتها 
وإثبـــات جدارتهـــا والوصـــول لطموحاتها 
مهمـــا كانـــت صعوبتهـــا وتبني مثـــل هذه 

المبادرات يجعل الطريق أكثر سهولة.

“الحراك الدولي” يشيد بإطالق المبرة الخليفية مبادرة “جسر“
جهود كبيرة لسمو الشيخة زين في تمكين الشباب

القضيبية - مجلس الشورى

منح االســتقرار النفســي ونشــر الوعــي لألســر البحرينية
“المرأة والطفل” تشيد بإطالق حملة “متكاتفين”

241 من حاالت الفيروس قادمة من إيران
12 إصابـــة مـــن مصـــر و8 مـــن العـــراق وألمانيـــا و27 مـــن دول أخـــرى

عـــدد  أن  الصحـــة  وزارة  أفـــادت 
الحـــاالت المؤكدة بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( القادمـــة مـــن الخـــارج 
امـــس، وأن  353 حالـــة حتـــى  بلـــغ 
أكثـــر هـــذه الحـــاالت هـــي لحـــاالت 
قادمـــة من إيران بعـــدد وصل حتى 
 ،%  68 بلغـــت  بنســـبة  حالـــة   241
مشـــيرًة أن عـــدد الحـــاالت القادمـــة 
من دول أخرى بلغ 112 حالة، وهي 
موزعة كالتالي: 57 حالة قادمة من 
المملكة المتحـــدة، و12 حالة قادمة 
مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، و8 
حاالت قادمة مـــن جمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة، و8 حـــاالت قادمـــة مـــن 
الجمهوريـــة العراقية، و27 حالة من 

دول أخـــرى، مشـــيرًة إلـــى أن عـــدد 
الحاالت المؤكدة المخالطة لحاالت 
قائمـــة قادمـــة من الخـــارج بلغ 218 

حالة. 
فيمـــا بلـــغ عـــدد الحـــاالت المتعافية 
حتـــى امـــس الخميس مـــن مجموع 

اإلجمالي 337 حالة.
بأنهـــا  الصحـــة  وزارة  وشـــددت   
حريصـــة علـــى إطـــالع كافـــة أفراد 
الحـــاالت  كافـــة  بأعـــداد  المجتمـــع 
وتحديثاتهـــا وكذلـــك اإلعـــالن عـــن 
الحاالت القائمة ومصادر مخالطتها 
بكل شـــفافية حرًصـــا على صحتهم 
إلـــى  الجميـــع  داعيـــًة  وســـالمتهم، 
تغليـــب المصلحـــة الوطنيـــة العليـــا 
ومصلحـــة المواطنيـــن وعـــدم إثارة 

الخوف من خالل إطالق الشـــائعات 
والتي قد تعّرض صاحبها للمساءلة 
القانونيـــة، مهيبـــًة بالجميـــع بأهمية 
اســـتقاء المعلومـــات حـــول كل مـــا 
يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا 
)كوفيد 19( من مصادرها الرســـمية 

الصحيحة.

وأكدت وزارة الصحة أنها مســـتمرة 
فـــي جهودها بالتنســـيق مع مختلف 
كافـــة  بتكثيـــف  المعنيـــة  الجهـــات 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
الوقائيـــة للحد من انتشـــار فيروس 
وإخضـــاع   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المواطنيـــن القادميـــن مـــن الخـــارج 
الالزمـــة  المختبريـــة  للفحوصـــات 
طبـــي  طاقـــم  إشـــراف  تحـــت 
نتائـــج  علـــى  وبنـــاًء  متخصـــص، 
الفحوصات يتم نقلهم إلحدى مراكز 
الحجر الصحي االحترازي أو مراكز 
لإلرشـــادات  والعـــالج وفًقـــا  العـــزل 
وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة 

الصحة العالمية.

المنامة - بنا

كشـــف عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا استشاري األمراض المعدية بالمستشفى 
العســـكري مناف القحطاني أن البحرين تتعامل 
بشفافية كبيرة في كل ما يتعلق بملف فيروس 
كورونـــا، األمر الـــذي جعل من نســـبة المتعافين 
كبيـــرة بالنســـبة لعـــدد مـــن الـــدول األخـــرى في 
العالـــم، مبينـــا أن عـــدد المتعافيـــن وصـــل حتى 
أمـــس إلـــى 333 متعافيا من أصـــل 569 مصابا 
يتـــم عالجهم، وهو رقم يمثـــل أكثر من النصف 
ويصل إلى ما نسبته 53 % من نسبة المصابين 

حاليا وفي 6 أسابيع.
جـــاء ذلـــك في لقاء أجرتـــه معه قنـــاة “العربية” 
أمـــس ضمـــن برنامجهـــا الصباحـــي، وقالت فيه 
إن هـــذا الرقـــم الـــذي حققتـــه البحريـــن، ويمثل 
أكثـــر مـــن نصـــف المتعافين بالنســـبة إلـــى عدد 

المصابين، متســـائلة “هـــل يعني أن األمل مازال 
موجـــودا بتعافي المصابيـــن وال خوف من هذا 
الفيروس، وأن البشارة ستأتي من البحرين من 

نسبة التعافي” .
وأكـــد القحطاني في رده علـــى صحة المعلومة 
“أن هنـــاك عوامـــل عدة تضافـــرت لتحقيق هذه 
النتيجـــة، والتـــي جعلت الكثير من المســـؤولين 
والزمالء األطبـــاء والعاملين في الحقل الطبي 
من دول مجلس التعاون يتســـاءلون عن العمل 
الـــذي نقوم لنصل إلى النتائج”، مؤكدا أن “هناك 
عوامـــل عدة تـــم تســـخيرها لهذا العمـــل، ومنها 
استخدامنا لنظرية اسمها بالمصطلح اإلنجليزي 
أول  ظهـــور  خـــالل  مـــن  موديلنـــغ(،  )المولتـــي 
حالـــة كورونـــا في البحريـــن، وكان أول مفاصل 
الخطـــة هـــي الفحـــص المبكـــر وكنـــا مـــن الدول 
الســـباقة فـــي الفحص المبكـــر لجميع المشـــتبه 

فيهـــم ســـواء كانت لديهم عـــوارض أو من دون 
عـــوارض؛ لوجـــود نســـبة كبيرة من األشـــخاص 
الذيـــن ليس لديهـــم أعـــراض، أو لديهم أعراض 
أخـــرى مثل ارتفاع الحرارة، ووجدنا نســـبة من 
الذيـــن تم فحصهم عندهـــم حاالت إيجابية من 
خالل الكشف المبكر، فتم عزلهم عن بقية أفراد 

المجتمع؛ للحد من انتشار الفيروس”.
وأوضـــح أن البحرين باشـــرت بإعـــداد وتجهيز 
المستشـــفيات  خـــارج  للعـــالج  مراكـــز  عـــدة 
الحكوميـــة والخاصة للمصابيـــن، والذين نطلق 
وليـــس  القائمـــة”  “الحـــاالت  بالبحريـــن  عليهـــم 
المصابين، مؤكدا أنـــه بعد معرفة عدد الحاالت 
القائمة تم عزلهم فورا عن الباقين، وبدء تنفيذ 
خطـــة العالج التي تـــم اعتمادهـــا، مضيفا “قمنا 
بتجربـــة عـــدة أنـــواع مـــن العالجـــات واألدوية 
فـــي مملكـــة البحريـــن وفـــي ضـــوء الدراســـات 

الموجودة”.
فـــي  البحرينيـــة  المحليـــة  “التجربـــة  أن  وأكـــد 
العالج وشـــفاء الحاالت القائمة هي محط فخر 
واعتـــزاز لنـــا وللـــدول الخليجية ومحل إشـــادة 
عالميـــة مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة وباقـــي 
المنظمـــات المعنيـــة، منوهـــا أن البحريـــن تقوم 
حاليا بدراسة مع منظمة الصحة العالمية أطلق 
عليهـــا “اختبـــار التضامـــن”، منوهـــا إلـــى أن يوم 
أمـــس كان هناك اجتماع ونقـــاش عبر اإلنترنت 
مـــع المنظمة عن أعداد الدراســـة المهمة، والتي 
ســـتكون البحريـــن مـــن أوائـــل الـــدول المنطقة 
التي تشارك منظمة الصحة العالمية في أجراء 

الدراسة.
وتابـــع “أن الخطـــة االحترازيـــة )المحكمة( التي 
تـــم تطبيقهـــا فـــي البحريـــن أدت وكان لهـــا دور 
كبير في خروج عدد كبير من المتعافين، ونحن 

نؤكد ولحد اآلن ونحن باألســـبوع السادس إلى 
أنـــه لم ترجـــع أي حالة خرجت من المستشـــفى 
مـــرة ثانيـــة مصابة بكورونـــا، وهـــذا تأكيد على 

النتائج اإليجابية التي نحققها” .
ورد القحطانـــي فـــي إجابتـــه عـــن ســـؤال عـــن 
األدويـــة بأن البحرين ال تعاني أي نقص ســـواء 

أكان في المعدات الطبية أو أجهزة الكشـــف، أو 
أجهزة التنفـــس االصطناعي، أو الكوادر الطبية 
والتمريضيـــة )...(، يوجـــد لدينـــا آالن 8 أجهـــزة 
متطورة لفحص كورونا وضمن أحدث المعايير 

العالمية.
المباشـــرة  المتابعـــة  أن   ”-19 “كوفيـــد  وأكـــد 
والتوجيهـــات المســـتمرة مـــن ســـمو ولـــي العهد 
النائـــب األول لرئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة والدعم 
المباشر من القيادة والحكومة كان له أكبر االثر 
فـــي نجـــاح عمـــل الفريـــق الوطني حرصـــا على 
ســـالمة وصحـــة المواطنين والمقيميـــن جميعا 

على أرض البحرين.
وشـــدد على حرص ســـموه علـــى تأمين وتوفير 
500 جهـــاز تنفـــس اصطناعـــي كانـــت جاهـــزة 
وتحـــت تصـــرف الفريق منـــذ بداية شـــهر يناير 

الطبيــة المعــدات  فــي  نقــص  وال  أســابيع   6 فــي  فحــص  ألــف   36 القحطانــي: 

توفير 500 جهاز تنفس اصطناعي مطلع يناير

بدور المالكي

هالة فايز

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

فـــي إطـــار تعزيـــز الجهـــود االحترازية للحد 
 ،)COVID 19( مـــن انتشـــار فيروس كورونـــا
قـــام مجمـــع الســـلمانية الطبي باســـتحداث 
خدمـــة توصيـــل أدويـــة المرضـــى للمنـــازل؛ 
وراحـــة  وســـالمة  صحـــة  ضمـــان  بهـــدف 

المرضى والمراجعين.
وأوضحت إدارة المجمع أنه ولالستفادة من 

الخدمـــة اإللكترونية يتعين علـــى الراغبين 
بالحصـــول علـــى أدويتهـــم إدخـــال بيانـــات 
المريـــض المطلوبـــة عبـــر الرابـــط إلكتروني 
المحـــدد للخدمـــة، والموجـــود علـــى الموقع 
اإللكتروني لـــوزارة الصحة علـــى اإلنترنت، 
إذ ســـيتم تســـليم األدوية للمريض في مدة 

48 ساعة من وقت استالم الطلب.

أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل عن 
إطـــالق فترة ســـماح لتصحيـــح أوضاع 
فئاتهـــا؛  بمختلـــف  المخالفـــة  العمالـــة 
للبـــالد  العامـــة  السياســـة  مـــع  تماشـــيا 
والجهـــود التـــي تبـــذل للحـــد مـــن اآلثار 
السلبية اإلنسانية واالقتصادية في ظل 

الظروف االستثنائية الراهنة.

وأكـــدت الهيئـــة أنـــه تـــم التنســـيق مـــع 
للبـــدء  الدولـــة؛  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات 
تصحيـــح  فتـــرة  تطبيـــق  فـــي  الفـــوري 
أوضاع العمالة المخالفة )فترة السماح(، 
التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري 
2020، على أن تشـــمل العمالة المخالفة 

بجميع أنواعها.

“ السلمانية”: توصيل األدوية للمنازل ابتداًء من األحد

منح فترة سماح للعمالة المخالفة حتى نهاية العام

مقترح لتشكيل فريق متخصص بتوحيد البروتوكوالت العالجية
الهاجري تسأل عن دوائي “Remdesivir” و “Faviprivir” وإمكان توفيرهما

دعا المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
أحمـــد  المتوســـط  لشـــرق  العالميـــة 
المنظـــري أمس لعقـــد اجتماع مرئي 
عـــن ُبعـــد، الذي شـــاركت فيـــه وزارة 
الصحـــة إلـــى جانـــب دول اإلقليـــم، 
تفشـــي  أزمـــة  لمناقشـــة  وخصـــص 
كورونا “كوفيد - 19” على المستوى 
وزيـــرة  واإلقليمي.وأنابـــت  العالمـــي 
الصحـــة فائقة الصالح الوكيل المســـاعد 
للصحـــة العامـــة عضـــو اللجنـــة الوطنية 
الهاجـــري  مريـــم  للفيـــروس  للتصـــدي 

للمشاركة في االجتماع.
بـــدأ االجتمـــاع بكلمـــة افتتاحيـــة ألقاهـــا 
المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمي 

أحمد المنظري.
وأشـــارت الهاجـــري إلى االهتمـــام الكبير 
والملحـــوظ مـــن جانـــب الحكومـــة فـــي 
المحافظـــة علـــى صحـــة المجتمـــع مـــن 
االســـتعدادات  كافـــة  اتخـــاذ  خـــالل 
واإلجراءات الصحيـــة الالزمة، وتكاتف 
ووعـــي  العالقـــة  ذات  الجهـــات  جميـــع 
المجتمـــع لمنع انتشـــار الفيروس، بقيادة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة لـــكل اإلجـــراءات والتدابيـــر 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  المتبعـــة 
لمتابعـــة  انتشـــاره؛  ومنـــع  المســـتجد 
سالمة اإلجراءات التي تم اتخاذها في 

البحرين.
وقدمـــت عـــددا مـــن االستفســـارات عن 
عـــالج الفيـــروس، متمثلة فـــي توصيات 

منظمة الصحة العالمية عن نوع األدوية 
مـــرض  لعـــالج  اســـتخدامها  الممكـــن 
كوفيـــد19-، والمدة العالجيـــة الموصى 
بهـــا، ومـــدى إمـــكان أن يقـــوم المكتـــب 
المتوســـط بمســـاعدة  اإلقليمـــي لشـــرق 
فـــي توفيـــر األدويـــة  الـــدول األعضـــاء 
Favipri-     /  Remdesivir )التجريبيـــة 

vir(، وهـــل توجد توصيـــات من المنظمة 
عـــن العملية المتبعـــة؛ لمتابعة التأكد من 
الشـــفاء. وتقدمـــت بتوصيـــة بخصوص 
العـــالج متمثلـــة فـــي أنـــه نظـــرا لوجـــود 
تفـــاوت بيـــن الـــدول فـــي البروتوكوالت 
العالجية، فـــإن وزارة الصحة تقترح أن 
تشـــكيل فريـــق إقليمـــي متخصـــص في 
توحيـــد البروتوكـــوالت العالجيـــة قـــدر 

اإلمكان.

المنامة - وزارة الصحة
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قانون التطوع باألمن: اختيار الشباب األكثر نضوجا
يناقــش مجلــس النــواب خــالل جلســته االعتيادية الثالثاء المقبل تشــريعًا ينظم فيه التطوع لخدمــة األمن العام في 
جميــع التخصصــات. ويهدف التشــريع إلــى المحافظة على األمن، وذلك لتفعيل الشــراكة المجتمعيــة بإتاحة الفرصة 
لمشــاركة الجهود األهلية في خدمة األمن العام، خصوصًا مع وجود أحداث مســتجدة تطرأ على المملكة، كاألحداث 

السياسية، او غيرها كما هو قائم حاليًا من انتشار فيروس كورونا.

وحدد التشريع ســـن التطوع من 18 سنة، 
حيث سيتم تدريب المتوعين خالل فترة 
قصيـــرة، مـــن ثـــم ســـيتم اختيار الشـــباب 
األكثـــر نضوجـــًا، لتوزيـــع المتطوعيـــن في 
بمهمـــات  وتكليفهـــم  مختلفـــة،  قطاعـــات 

نوعية.
بعقـــد  المتطـــوع  التـــزام  التشـــريع  وقـــرر 
يتـــراوح بين شـــهر ويصل إلى 5 ســـنوات، 
حيـــث يترتـــب علـــى المتطـــوع التزامـــات 

يكون من شأن اإلخالل بها أن يعرضه إلى 
المساءلة القانونية.

حصـــول  ضـــرورة  علـــى  التشـــريع  وأكـــد 
المتطـــوع على موافقة الجهـــة التي يعمل 
فيهـــا، مـــع األخذ بعيـــن االعتبار عـــدم تأثر 

مستقبل المتطوع الدراسي.
رواتـــب  صـــرف  آليـــة  التشـــريع  ونظـــم 
ومكافئات المتطوعين على النحو التالي:

-تتحمـــل الـــوزارات واإلدارات الحكوميـــة 

الراتـــب  العامـــة  والمؤسســـات  والهيئـــات 
والمزايـــا الوظيفيـــة للمتطوع وذلك خالل 
فتـــرة التدريب أو العمـــل التطوعي، وذلك 
دون اإلخـــالل بـــأي مـــن الحقـــوق والمزايا 

الوظيفية للعاملين.
-تتحمـــل الهيئـــات والمؤسســـات الخاصة 
وأصحاب األعمال نسبة )30 %( من األجر 
المســـتحق للمتطـــوع العامل لديهـــا وذلك 
خـــالل فترة التدريـــب أو العمل التطوعي، 

وتتحمـــل الدولة صـــرف باقي األجر، وفي 
حال اســـتمر العمـــل التطوعي قائمـــًا لمدة 
تزيـــد على ســـنة متواصلة تتحمـــل الدولة 
صـــرف كامـــل األجـــر للمتطوع عـــن المدة 
التـــي تزيد على ذلـــك، وذلك دون اإلخالل 
الوظيفيـــة  والمزايـــا  الحقـــوق  مـــن  بـــأي 
للعامليـــن. وتحتســـب مـــدة التطوع ضمن 

مـــدة خدمة المتطـــوع الفعلية بجهة عمله 
األصلية ســـواء في الجهات الحكومية أو 

القطاع األهلي.
- يجـــوز بقـــرار مـــن الوزير صـــرف مكافأة 

مالية للمتطوعين بموجب هذا القانون.
وأجـــاز التشـــريع اعتبـــار المتطـــوع الـــذي 
أنهـــى فترة التدريب مـــن مأموري الضبط 
لتطوعـــي  بالعمـــل  التحـــق  إذا  القضائـــي 
مـــع أفـــراد يتمتعـــون بصالحيـــة الضبـــط 

القضائي.
مـــن جهتهـــا، رأت وزارة التربيـــة والتعليم 
أن نظـــام الالئحـــة األكاديميـــة واإلداريـــة 
ممـــا  تخلـــو  العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات 
يجيـــز للطلبـــة التفرغ من الداراســـة للعمل 

التطوعي.

ولفتـــت إلـــى احتمـــال أن تتعـــارض مهـــام 
العمـــل التطوعـــي والبرامج التـــي تتطلب 
تتعـــارض  قـــد  فيهـــا  المتطـــوع  مشـــاركة 
نظـــام  مـــع  تنفيذهـــا  ومواعيـــد  مددهـــا 
الدراســـة وطبيعتها في مؤسسات التعليم 
العالـــي، إضافـــة إلى احتمـــال تعارضها مع 

أوقات االمتحانات.
وأشـــارت إلى أن اســـتمرار انقطاع الطلبة 
عـــن الدراســـة أو تغيبهـــم عنهـــا وفق هذه 
اللوائح سيترتب عليه فصل الطلبة نهائيًا 
مـــن الدراســـة؛ لعدم اســـتكمالهم متطلبات 
التخـــرج مـــن البرنامـــج الملتحقيـــن فيـــه، 
والمـــدة المســـموح بهـــا، ممـــا يتطلـــب معه 
إعـــادة النظر فـــي اللوائـــح الحالـــي ةالتي 

تنظم هذا األمر.

مختصون: حمالت تعقيم المناطق جيدة ولكن النتائج مؤقتة
بالتعقيم “الـــكـــلـــوركـــس”  ــا  ــ زدنـ أبـــوعـــلـــي:  قـــصـــيـــرة..  لــســاعــات  ــر  ــي ــأث ــت ال ــاب:  ــهـ شـ آل 

أكدد عدد من الشخصيات والمهتمين لـ “البالد” أن 
الحمـــالت الوطنية للتعقيم فـــي المناطق وغيرها 
ضروريـــة ومهمـــة، وتعكـــس الشـــراكة المجتمعية 
لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، موضحة بأن 
نشر الوعي وااللتزام بتعليمات الجهات المختصة 

هي مفتاح النجاح للوقاية من الفيروس.

جهود تكاملية 

وأكـــدت عضـــوة مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحـــة 
والســـالمة، وعضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، مها 
صالـــح آل شـــهاب بـــأن الجهـــود المجتمعيـــة فـــي 
مواجهـــة فيـــروس “كورونا” تأتي بســـياق تســـابق 
أهـــل البحريـــن الطيبيـــن لخدمـــة البلـــد، وهـــو أمر 
معـــروف عنهـــم، لكنهـــا يجـــب أن تكـــون متســـقة 
ومتناســـقة مـــع جهود اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفيـــروس، وبـــأن ال تتضـــارب معهـــا. وأضافت آل 
شـــهاب أن “الحمـــالت التطوعيـــة للتعقيـــم جيدة، 
مؤقتـــة  بالمناطـــق  تعقيـــم  نتائـــج حمـــالت  لكـــن 
النتائج، وال يمكن لها أن تســـتمر لســـاعات طويلة، 
وال تغنـــي المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن النظافـــة 
الشـــخصية ومـــن اإلجـــراءات االحترازية األخرى 

التي تقي من اإلصابة بالفيروس”.

توعية مطلوبة

وقالـــت “أدعـــو للتركيـــز علـــى التوعيـــة خصوصـــا 
للوافديـــن وللعمـــال وللنـــاس البســـطاء، وهـــو أمر 
ســـهل التحقيـــق فـــي البحريـــن فـــي ظـــل انفتـــاح 
البلـــد والناس مع اآلخرين وســـهولة اندماجهم مع 

بعضهم البعض”.
وأضافـــت “فـــي اجتماعنـــا األخيـــر للمجلـــس مـــع 
إلـــى ضـــرورة  العمـــل تطرقنـــا  بـــوزارة  المعنييـــن 
التوعية بمســـاكن العمـــل؛ ألن التوعية هي مفتاح 
النجاح، وعليه يتم حاليا التواصل معهم، وتوزيع 
الملصقـــات علـــى أماكن ســـكنهم بشـــكل مدروس، 
فمظلـــة التوعية الوطنية يجـــب أن تصل للجميع، 
العمالـــة اآلســـيوية إحداهـــا، وبالطريقـــة الســـهلة 
والمحببـــة”. وأردفـــت آل شـــهاب “مـــن الضـــرورة 

تعزيـــز التكافـــل االجتماعـــي خصوصـــا مع األســـر 
المتعففـــة والبســـيطة، وهـــو أمـــر ممكـــن فـــي ظل 
القيادة الحكيمة لســـمو ولي العهد فريق البحرين، 
ولكافـــة اإلجـــراءات التي اتخذتهـــا الدولة، والتي 
حققـــت خاللهـــا النجاحـــات لمواجهـــة الفيـــروس، 
وبشـــهادة منظمـــة الصحـــة العالميـــة، والعديد من 
المنصـــات األمميـــة األخـــرى”. واســـتكملت “أؤكـــد 
ايضـــا أهميـــة تقوية المناعـــة عبر تنـــاول األغذية 
الصحيـــة وممارســـة الرياضـــة وتجنـــب العـــادات 
اليوميـــة والغذائيـــة الخاطئـــة، والتـــي تؤثـــر على 
قوتـــه ومقاومتـــه  مـــن  وتقلـــل  المناعـــي  الجهـــاز 

للفيروسات”.

التطوع للوطن

باألثنـــاء، قـــال أحد منظمـــي حملة تعقيـــم منطقة 

النعيـــم والبرهامـــة عـــالء بوعلـــي، بأنه تـــم أخيرا 
تنظيـــم الحملـــة بدعـــم مـــن محافظـــة العاصمـــة، 
بـــوزارة  المدنـــي  الدفـــاع  إدارة  مـــع  وبالتعـــاون 
الداخلية، وبمســـاندة واسعة ومشكورة من أهالي 
المنطقـــة، حيـــث هدفـــت الحملـــة الحفـــاظ علـــى 
الصحة العامة، ومحاربة انتشار فيروس “كورونا” 

المستجد.
وأضـــاف بوعلي بـــأن الحملة مســـتمرة لمدة ثالثة 
أيـــام، وبمشـــاركة 25 شـــخصا، وتبدأ من الســـاعة 
التعقيـــم  مـــواد  نفـــاذ  وحتـــى  مســـاء،  الســـابعة 
المتوفـــرة، والتـــي يتم رشـــها فـــي المنطقـــة وفق 
آلية معينـــة، تقوم على تعقيم الطـــرق والمداخل، 
والزوايا، واألماكن التي كانت محل تجمع للناس، 
وأبـــواب البيـــوت، وواجهات المطاعـــم والمحالت 
المفتوحـــة والمغلقـــة؛ لضمان قتـــل الفيروس -إن 

وجد- وفق تعليمات إدارة الدفاع المدني.
وعن المواد المســـتخدمة في عملية التعقيم، قال 
“المصـــرح بـــه مـــن وزارة الصحة هـــو )الكلوركس( 
فقـــط، ولقـــد كانـــت النســـبة المســـتخدمة ببدايـــة 
انتشار الفايروس هي 20 %، ومع تطور الفيروس 
ارتفعـــت إلى 70 %، ووصلت اآلن الى كل عشـــرة 
لتر ماء، لتر واحد )كلوركس(، أي أصبحت بنســـبة 

واحد إلى تسعة”.

حيطة البد منها

إلـــى ذلك، قال صاحـــب مجموعة البناي للخدمات 
ســـيد ميثـــم البنـــاي إن تقديـــم خدمـــات التعقيـــم 
اآلن هـــو بوقتهـــا في ظـــل وجود الخطـــر المحدق 
بالنـــاس، وعليـــه فـــإن الجميع مطلـــوب منهم أخذ 
الحيطـــة واالحتراز واالحتيـــاط، فهي خدمة البد 
منهـــا للوقايـــة من المرض، علمـــا أن الخدمة كانت 

بالســـابق محدودة الطلب، وال تتخطـــى العيادات 
الطبية وغرف العمليات فقط. 

لدينـــا  تســـتخدم  التـــي  “المـــواد  البنـــاي  وأردف 
لمكافحـــة  خصوصـــا  بريطانيـــا،  مـــن  مســـتوردة 
الفيروســـات والجراثيـــم بشـــتى أنواعهـــا، ونحـــن 
نســـتخدمها بفعاليـــة ألكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات، 
للمصـــرف  تعقيـــم  أخيـــرا خدمـــات  ولقـــد قدمنـــا 
المركـــزي ولعـــدد واســـع مـــن الشـــركات الصناعية 
وروضـــات األطفال والنـــوادي الصحية والمطاعم 

والصالونات وغيرها الكثير”.
وعـــن حمالت التعقيم في المناطـــق، قال “ممتازة 
ووجودها أفضل مـــن غيابها، لكن تعقيم األرضية 
خصوصا بالشـــوارع غير ذات نتيجة، وإنما يجب 
والمقابـــض،  واألبـــواب  البيـــوت  علـــى  تتركـــز  أن 
وتخفيـــض  النتائـــج  تحقيـــق  علـــى  وستســـاعد 

التكلفة”.

فريق حملة تعقيم منطقة النعيم والبرهامة 

عالء أبوعلي مها آل شهاب

مالك شركة 
عّقمت المصرف 
المركزي: ركزوا 

على األبواب 
والمقابض بدال 

من الشوارع
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تتقدم

 اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

خالد غدير عبداهلل
الموظف في الشركة

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

إنا هلل وإنا إليه راجعون

سيدعلي المحافظة
تفعياًل للشراكة 
المجتمعية في 

التعامل مع 
األحداث المستجدة

إبراهيم النهام

حظـر اإلعــدام والسجــن المؤبــد لألطفــال
“النـــواب” يبحـــث إصـــدار تشـــريع يعـــزز منظومـــة حمايـــة الطفولـــة

يبحث مجلس النواب خالل جلســـته الثالثاء 
المقبـــل إصـــدار قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة 

لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
لـــم  الـــذي  الطفـــل  التشـــريع تحميـــل  وحظـــر 
كاملـــة  ميالديـــة  ســـنة   15 ســـنه  يتجـــاوز 

المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة.
واعتبر التشريع أن مخالطة الطفل ألشخاص 
منحرفيـــن، أو مشـــاركته فـــي تجمع سياســـي 
مخالـــف لضوابـــط قانون االجتماعـــات العامة 
والمســـيرات والتجمعـــات، أو اعتيـــاد الهروب 
مـــن المدارس أو معاهد التعليـــم أو التدريب، 
أو قيامـــه بأعمـــال تتعلـــق بالدعـــارة والفســـق 
المخـــدرات  أو  القمـــار  أو  األخـــالق  وإفســـاد 
ونحوهـــا، أو قـــام بخدمـــة من يقومـــون بهذه 
األعمال، يعده من األطفال المعرضين للخطر، 
والذيـــن يجوز للجنة القضائية اتخاذ التدابير 

الالزمة بحقهم.
ونـــص علـــى إنشـــاء محاكـــم تســـمى “محاكم 
العدالـــة اإلصالحية للطفـــل”، تختص بالفصل 

في الدعـــاوى الجنائية الناشـــئة عـــن الجرائم 
التي يرتكبها األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 
ارتـــكاب  وقـــت  كاملـــة  ميالديـــة  ســـنة   15

الجريمة.
وحدد التشـــريع خفض العقوبات المقررة في 
الجرائـــم التـــي عقوبتهـــا اإلعدام إلى الســـجن 
الؤقـــت أو الحبـــس لمـــدة ســـنة علـــى األقـــل، 
وخفـــض جرائم الســـجن المؤبد إلـــى عقوبات 

الجنح.
ومنـــع التشـــرع إيـــداع األطفـــال أو التحفـــظ 
عليهم أو حبســـهم أو ســـجنهم مع غيرهم من 
البالغيـــن في مكان واحـــد، ويراعى في تنفيذ 
اإليـــداع أو التحفـــظ أو الحبـــس أو الســـجن 
تصنيـــف األطفـــال بحســـب الســـن والجنـــس 

ونوع الجريمة ومدة العقوبة.
وفيمـــا يتعلـــق باألطفـــال المعرضيـــن لســـوء 
المعاملـــة، فقـــد عيـــن التشـــريع مركـــز حمايـــة 
الطفـــل كجهة مركزيـــة تتولى تقييـــم وإيواء 
ومتابعة شـــؤونهم، والخدمات التي تقدم لهم 

ولعائالتهم من جانب الجهات المعنية.
وأوقع التشريع عقوبة السجن لكل من تحرش 

جنســـيا بطفـــل بالمداعبة أو إظهـــار العورة أو 
ر به لمشـــاهدة الصور أو األفـــالم اإلباحية  غـــرَّ
بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال، بمـــا فيهـــا شـــبكة 

اإلنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.
ونـــص التشـــريع علـــى عقوبة الغرامـــة التي ال 
تقـــل عـــن ألف دينـــار وال تجاوز خمســـة آالف 
دينـــار، لكل من نشـــر أو أذاع أية معلومات أو 
بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل، 
بـــدون إذن مـــن محكمـــة العدالـــة اإلصالحية 
المتخصصـــة  النيابـــة  أو  المختصـــة  للطفـــل 
للطفـــل أو اللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة، حـــال 
عـــرض أمره علـــى الجهات المعنيـــة باألطفال 

المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
اإلســـالمية واألوقاف أن التنظيم التشـــريعي 
تمليـــه اعتبـــارات المصلحـــة العامـــة المتمثلة 
في إيجـــاد الحماية القانونية لألحداث خارج 
إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي 
تعطي األولويـــة لحماية المجتمع من األفعال 
الخطرة دون البحث عن العوامل الشـــخصية 

واالجتماعية التي تدفع إلى الجريمة.

سيدعلي المحافظة



80 و60 % للتطبيقات التعليمية في رصد درجات الطالب
ترأس وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي االجتماع المنعقد أمس، بمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة، لمتابعة مجريات 

استخدام منظومة التعّلم عن بعد من قبل المعلمين والطلبة، في ضوء النجاح الذي تحقق في هذا المجال.

وناقـــش االجتماع كل ما يتعلق بأســـاليب 
المـــدارس  لطلبـــة  اإللكترونـــي  التقويـــم 
الحكوميـــة للفصـــل الدراســـي الثانـــي من 
العـــام الدراســـي 2020-2019م، في ضوء 
الوضـــع االســـتثنائي المتمثـــل فـــي تعليق 
حضور الطلبة في المدارس، وذلك لضمان 
اســـتدامة التعّلـــم في فتـــرة تعليق حضور 
الطلبة فـــي المدارس، حيث يجب أن يتم 
حالًيـــا االلتزام بالتعليمات اآلتية، في هذه 

الفترة: 
تعتمـــد كافـــة المـــدارس الحكوميـــة خالل 
فتـــرة إيقاف انتظـــام الطلبة في المدارس 
نظـــام التعلـــم عـــن بعد )ســـواًء مـــن خالل 
المحتوى الرقمي، البوابة التعليمية، القناة 
التعليمية، اليوتيـــوب، الدروس المركزية( 
التعليميـــة،  العمليـــة  تأثـــر  عـــدم  لضمـــان 

واستدامة تعّلم الطلبة وتقييم أعمالهم.
الدرجـــات بصـــورة  المعلـــم برصـــد  يقـــوم 

منتظمة، مع االحتفاظ بسجالت التقويم. 
اعتمـــاد الدرجـــات مـــن قبل المعلـــم األول 
أو منســـق المـــادة ومديـــر المدرســـة قبـــل 

تحميلها إلكترونيًا.
تقـــوم اإلدارة المدرســـية بمتابعـــة تنفيـــذ 
يضمـــن  بمـــا  التقويـــم  لعمليـــة  المعلميـــن 
المطلوبـــة،  التقويـــم  بأســـاليب  التزامهـــم 

وبجودة التعليم والتقويم.
اإلدارات  إلـــى  منتظمـــة  تقاريـــر  ترفـــع 
التعليمية بشكل دوري حول أداء الطلبة.

يتم حصر أسماء الطلبة الذين لم يتمكنوا 
من الوصول إلى التعّلم الرقمي، والتواصل 
مع أولياء أمورهم لضمان استفادة أبنائهم 
مـــن المـــواد التعليميـــة المتاحـــة مـــن قبل 
الوزارة على أكثر من وســـيلة، واســـتكمال 

متطلبات التعّلم والتقويم. 
التقويـــم  إلـــى  التعليمـــات  أشـــارت  كمـــا 
االســـتثنائي، بالتأكيد على ضرورة اعتماد 

التقويـــم  نظـــام  الحكوميـــة  المـــدارس 
االســـتثنائي المناســـب للتعّلـــم عـــن بعـــد، 
لضمـــان اســـتدامة العمليـــة التعليميـــة، بما 
المســـتوى  إلـــى  لالنتقـــال  الطلبـــة  يؤهـــل 
األعلـــى، بإلـــزام الطالـــب بالتكليفـــات التي 
تسند إليه من قبل المعلم، بشكل مستمر.

ترصـــد درجـــات الفصـــل الدراســـي الثاني 
بتقييـــم ملـــف الطالب الـــذي يوثـــق أداءه 
التعليمـــي عبـــر أنشـــطة ومهـــام تقويميـــة 
وإتقانـــه  تمكنـــه  مـــدى  تعكـــس  متنوعـــة، 
كل  فـــي  والمهاريـــة  المعرفيـــة  للكفايـــات 

مقرر.
تلتزم المدارس برصد الدرجات إلكترونيًا 
وفق النمـــوذج المرفق المتضمن أســـاليب 
التقويـــم وتوزيـــع الدرجـــات، والتعليمـــات 
واإلرشـــادات الخاصـــة بتنفيـــذ األســـاليب 
التقويمية المختلفة لكل مرحلة تعليمية. 

وتوزع الدرجات على النحو اآلتي:

بالنســـبة لطلبة الحلقة األولـــى من التعليم 
األساســـي، يتتبع المعلم أداء الطالب على 

النحو اآلتي: 
الفصـــل  فـــي  الطالـــب  بـــأداء  يسترشـــد 
الدراســـي األول، ويرصد أداء الطالب في 
الشـــهر األول من الفصل الدراســـي الثاني. 
مع االســـتمرار فـــي تتبع اكتســـاب الطالب 
للكفايات المطلوبة لكل مادة دراســـية من 
خالل التطبيقات. وبالنســـبة لطلبة الصف 
الرابع االبتدائي إلى الصف األول الثانوي، 

ترصد درجات الطالب على النحو اآلتي:
المالحظة المنظمة للشهر األول من الفصل 

الدراسي الثاني، 20 % من الدرجة.
التطبيقـــات التعليميـــة التي يكلـــف المعلم 

بها الطلبة )80 %( من الدرجة.
 أما بالنسبة لطلبة الصفين الثاني والثالث 
الثانـــوي مـــن التعليـــم األكاديمـــي )توحيد 
المســـارات(، فترصد درجـــات الطالب على 

النحو اآلتي:
فـــي  الطالـــب  ألداء  المنظمـــة  المالحظـــة 
الشـــهر األول من الفصل الدراســـي الثاني 

)10 %( من الدرجة.
بهـــا  يكلـــف  التـــي  التعليميـــة  التطبيقـــات 

المعلم الطالب )60 %( من الدرجة
المشروع التعليمي )30 %( من الدرجة.

تقديـــم  مـــن  المســـتثناة  المقـــررات  أمـــا 
مشـــروع فإن الدرجات تقســـم على النحو 

اآلتي:
المالحظة المنظمة للشهر األول من الفصل 

الدراسي الثاني، 20 % من الدرجة.
التطبيقـــات التعليميـــة التي يكلـــف المعلم 

بها الطلبة )80 %( من الدرجة.

بالنســـبة للمواد التخصصية لطلبة التعليم 
الفني والمهني، يجب اتباع اآلتي:

يتـــم  والثانـــي  األول  المســـتويين  طلبـــة 
اســـتيفاء المحطـــات التقويميـــة العمليـــة 
مع بداية الفصل الدراســـي للعام الدراسي 

المقبل 2020/2021.
طلبـــة المســـتوى الثالـــث: تنفيـــذ مشـــروع 
التخـــرج حـــول ما تـــم إنجازه مـــن معايير 
مهنية للفصل الدراســـي األول واألســـبوع 
إيقـــاف  قبـــل  الثانـــي  الفصـــل  مـــن  األول 

انتظام الطلبة في المدارس.
وأكد التعميم الصادر عن الوزارة والموقع 
من الوكيل المســـاعد للتعليم العام والفني 
علـــى ضرورة أن تتخذ اإلدارات التعليمية 
التدابيـــر واإلجـــراءات الكفيلـــة باســـتمرار 

عمليتي التعلم والتقويم لجميع الطلبة.
كما أشار هذا التعميم المتضمن التعليمات 
التعليمـــات  تصـــدر  ســـوف  الـــوزارة  بـــأن 
أي  علـــى ضـــوء  الضـــرورة  عنـــد  الالزمـــة 
درجـــات  بخصـــوص  أخـــرى  مســـتجدات 

التقييم.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرميحي لنشطاء “التواصل”: سبقتم الكل بالتطوع دفاًعا عن البحرين
نقــدر جهودهم الوطنية فــي تعزيز الوحدة الوطنيــة والوعي المجتمعي في الظروف االســتثنائية

وجه وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحي رســالة تحية وتقدير إلى نشــطاء وســائل التواصل االجتماعي في مقطع مصور تم تداوله 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، شــاكرا جهودهــم الوطنيــة فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والوعــي المجتمعي في هــذه الظروف 

االستثنائية.

وقال الوزير الرميحي: “رسالة تحية 
المجهوليـــن  الجنـــود  إلـــى  وتقديـــر 
فـــي نشـــر الوعـــي وصـــد اإلشـــاعات 
نشـــطاء  إلـــى  المغلوطـــة،  واألخبـــار 

وسائل التواصل االجتماعي.
اإلعـــالم  بيـــن  العالقـــة  أن  شـــك  ال 
التواصـــل  ووســـائل  الرســـمي 

االجتماعـــي عالقة تكامليـــة ومهمة 
فـــي ظل ما يمر بـــه العالم من ظرف 
اســـتثنائي. التجربة أثبتت أن ســـمو 
ولـــي العهـــد لمـــا راهـــن علـــى وعـــي 
المجتمـــع، عملكـــم كان واحـــدا مـــن 
هـــذا  لكســـب  األساســـية  العوامـــل 
الرهـــان. وجودكم ســـند لنا، ودوركم 

فاعل ومهم.
دوركـــم  أن  علـــى  أحـــد  يختلـــف  ال 
اليوم ال يقـــل عن دور جميع الكوادر 
العاملة في مختلف المجاالت، فأنتم 
من صـــد اإلشـــاعة عبر نشـــر األخبار 

الموثوقة والرسمية.
لـــم نـــر منكـــم التســـابق علـــى الخبـــر 

والظهـــور اإلعالمـــي بقـــدر حرصكم 
علـــى البحرين وأهلهـــا، نكران الذات 
جـــزء من شـــخصية البحرينـــي أمام 
بالتطـــوع  الـــكل  فســـبقتم  وطنـــه، 
دفاًعـــا عن البحرين بالكلمة الصادقة 

والخبر الموثوق والوعي الوطني.
بوجودكـــم، البحريـــن ال تحتـــاج إلى 
ماكينة إعالميـــة للتحذير والتوعية؛ 
ألنكـــم قمتـــم بالـــدور وكنتـــم الفاعل 
األكبر للتثقيف والتوعية، وساهمتم 

فـــي هـــذه األيـــام بروحكـــم الوطنية 
واإلنســـانية بتعزيز وحدتنا الوطنية 

ووضعتم البحرين فوق كل اعتبار.
كمواطـــن بحرينـــي لكم منـــي جزيل 
الشـــكر، وهللا يقدرنـــا وإياكـــم علـــى 
شـــرف خدمة البحرين فـــي مختلف 
المواقف والظـــروف، وأؤكد لكم أننا 
كمواطنين ومقيمين جزء فعال في 
فريـــق البحرين ونســـمو بهذا الوطن 

بقيادة صاحب الجاللة الملك”.

المنامة - بنا

وزير شؤون اإلعالم
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إتاحة العمل من المنزل ألزواج العامالت بالصفوف األمامية في مواجهة “كورونا”
“األعلــى للمــرأة”: قــرار إنســاني مؤثــر جاء برســالة تحمــل الكثير مــن االمتنــان والتقديــر للمرأة

أشاد المجلس األعلى للمرأة بقرار اللجنة 
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بتوجيه مؤسسات 
القطـــاع العـــام على التوســـع فـــي تطبيق 
نظـــام العمـــل مـــن المنـــزل متى مـــا توافر 
إمـــكان ذلـــك، والذي شـــمل بشـــكل خاص 
الموظفيـــن العامليـــن في القطـــاع، أزواج 
الموظفـــات اللواتي يعملن على الصفوف 
األماميـــة فـــي مواجهة فيـــروس )كوفيد 
األولويـــة  أزواجهـــن  يمنـــح  بحيـــث   ،)19
بالعمـــل مـــن المنـــزل؛ فـــي ظل مـــا تتواله 
تلـــك الكـــوادر مـــن مســـؤوليات جســـيمة 
تســـتدعي، فـــي المقابـــل، دعـــم أســـرهن، 
في ســـياق ما تبادر به الدولة بمؤسساتها 

المختلفـــة بقرارات نوعية متعددة تهدف 
إلـــى تحقيـــق أقصـــى درجات االســـتقرار 
االجتماعـــي واالقتصـــادي، إلـــى جانب ما 
تتـــواله مـــن مســـؤوليات جســـيمة لحفظ 
األمن الصحـــي لجميع أفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين.
وأكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة هالـــة األنصاري أن هذا القرار يأتي 
في ســـياق القرارات النوعية واإلجراءات 
االستباقية التي يصدرها سمو ولي العهد 
فـــي إطـــار متابعتـــه الحثيثـــة والدقيقـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  ألعمـــال 
للفيروس، والذي جاء صدوره كاستجابة 
كريمة لتوصية من المجلس األعلى للمرأة 
بنـــاء على مـــا تم رصـــده مـــن احتياجات 
للمـــرأة البحرينيـــة العاملة علـــى الصفوف 

األماميـــة التي تتعامل مع هـــذه الظروف 
االستثنائية، بحرفية ومسئولية عالية.

وأوضحـــت األميـــن العـــام أن هـــذا القرار 
ســـيكون لـــه دون أدنـــى شـــك، وقـــع كبير 
علـــى نفوس الكـــوادر الطبية فـــي مملكة 

البحريـــن التـــي تعمل ليل نهـــار على أكثر 
مـــن جبهـــة عمـــل، وبما يتســـق مـــع خطة 
بأفضـــل  تأخـــذ  التـــي  الوطنيـــة  العمـــل 
الممارســـات، وتعمل بشكل متسارع على 
بنـــاء النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعامـــل 

والتـــي  عليـــه،  للقضـــاء  الفيـــروس  مـــع 
ســـتكون مخرجاتهـــا قصة نجـــاح بامتياز 
ســـيدونها تاريخنـــا الحديـــث، بكثيـــر من 
“إن  قائلـــة  وأردفـــت  واالعتـــزاز.  الفخـــر 
هـــذا القـــرار النوعـــي يأخـــذ فـــي االعتبار 

ظروف األســـر البحرينيـــة وحاجة األبناء 
للرعايـــة والمتابعـــة وبمـــا يضمـــن اتبـــاع 
اإلجـــراءات الوقائية الضروريـــة، كالبقاء 
فـــي المنـــزل، وبما يســـهل علـــى الوالدين 
متابعة احتياجاتهم التعليمية، وفي إطار 
يأخـــذ فـــي االعتبار، ضـــرورة تواجد أحد 
الوالدين بالقرب من أفراد أسرهم، ويعزز 
واســـتقرارهم  النفســـي  ارتياحهـــم  مـــن 

العائلي”.
باإلنســـاني  القـــرار  األنصـــاري  ووصفـــت 
المؤثـــر، وجاء برســـالة تحمـــل الكثير من 
االمتنـــان والتقديـــر للمـــرأة العاملـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة لمواجهـــة الفيروس، 
وبما سيدعم مســـاعيها لمزيد من العطاء 
فـــي مثل هذه الظروف الدقيقة التي تمر 

بها البالد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تكليف المعلمين بمزاولة عملهم من المنزل بدًءا من األحد
أعضـــاء الهيئـــات اإلداريـــة والفنيـــة ســـيواصلون عملهـــم المعتـــاد فـــي المـــدارس

تنفيـــذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية 
األول  النائـــب  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي 
ضوء تعليمات الخدمة المدنية رقم 6 
لســـنة 2020 بشأن رفع نســـبة تطبيق 
سياســـة العمـــل الحكومي مـــن المنزل 
على موظفـــي الجهات الحكومية إلى 
70 %، أفادت إدارة العالقات العامة 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  واإلعـــالم 
بأنـــه تقـــرر تكليـــف جميـــع المعلميـــن 
والمعلمات بمزاولة عملهم من المنزل، 
بدًءا من يـــوم األحد الموافق 5 أبريل 
قـــد  الـــوزارة  تكـــون  وبذلـــك   ،2020
حققـــت نســـبة عمـــل مـــن المنـــزل بين 

موظفيهـــا تشـــمل 70 % مـــن إجمالي 
القوى البشرية في الوزارة.

 أما أعضاء الهيئـــات اإلدارية والفنية 
الموجوديـــن علـــى رأس العمـــل حاليا 
فـــي  المعتـــاد  عملهـــم  فيواصلـــون 
الموظفيـــن  إلـــى  إضافـــة  مدارســـهم، 
في جميـــع إدارات وقطاعات الوزارة، 
الالتـــي  الموظفـــات  أزواج  باســـتثناء 
يباشـــرن مهمات حيوية في الخطوط 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونا، 
والذيـــن ســـيتم الســـماح لهـــم بتطبيق 

العمل من المنزل.
 وســـتواصل الوزارة االســـتعانة بعدد 
من المعلمين والمعلمات، الستكمال ما 
بدأوه من جهود مشكورة في معاونة 

الجهات المختصة بالوزارة في إعداد 
المـــواد التعليمية المطلوبة خالل هذه 
الفترة وتنفيذ عمليات التعلم عن بعد.
 وأضافت العالقات العامة انه يتوجب 
علـــى المعلميـــن والمعلمـــات مواصلـــة 
أداء مهامهـــم خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، 
وخاصـــة إعداد الـــدروس واإلثراءات 
والوحدات وحلقـــات النقاش وغيرها 
مـــن وســـائل التواصـــل التعليمـــي عن 
بعـــد، ومتابعـــة وتقييم أعمـــال الطلبة 
وأنشطتهم، ورصد الدرجات الخاصة 
بها، على أن يكون ذلك طيلة ســـاعات 

الدوام الرسمي.
 أما أعضاء الهيئـــات اإلدارية والفنية 
فـــي  أداء دورهـــم  فعليهـــم مواصلـــة 

المعلميـــن  مـــع  والمتابعـــة  التنســـيق 
والمعلمـــات، ومـــع اإلدارات المختصة 
بالـــوزارة، لضمـــان اســـتمرار عمليتـــي 
منتظـــم،  بشـــكل  والتقويـــم  التعليـــم 
مـــع ضـــرورة قيـــام اإلدارة المدرســـية 
برفـــع تقارير منتظمة عن ســـير العمل 
مـــن المنزل، وفقا لما جـــاء في تعميم 

الخدمة المدنية.
أن  العامـــة  العالقـــات  وأوضحـــت   
الـــوزارة، وبحســـب تعليمـــات الخدمة 
المدنية، قد تلجأ إلى تأدية الموظفين 
المنـــزل  بيـــن  بالتنـــاوب  أعمالهـــم 
والحضـــور بمقر العمل، عنـــد الحاجة، 
المختصـــة  الســـلطة  لتقديـــر  ووفقـــا 

بذلك.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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صـــدر عـــن وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة زايـــد الزياني 
قرارا بتحديد أســـعار بيع كمامات الوجه الطبية وذلك لتفادي 
التالعب في أســـعارها فـــي هذه الفترة االســـتثنائية، وضمان 

توافرها للجميع نظرا للطلب المتزايد عليها.
 SURGICAL( وحـــدد القـــرار ســـعر بيـــع الكمامـــات مـــن نـــوع 
FACE( بمبلـــغ 140 فلًســـا كســـعر بيع للمســـتهلك بحد أقصى، 
 )N95 FACE( وذلـــك للقطعـــة الواحدة، والكمامـــات من نـــوع
بمبلـــغ دينـــار و400 فلس كســـعر بيع للمســـتهلك بحـــد أقصى، 
وذلـــك للقطعـــة الواحـــدة، وذلك لمدة ثالثة أشـــهر مـــن تاريخ 
العمـــل بأحـــكام هـــذا القرار.  كما جـــاء في القرار انـــه ال يجوز 
تصديـــر كافة أنواع كمامات الوجه الطبية، إال بإذن من وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك لمدة ثالثة أشهر.
 ونـــص القـــرار علـــى انـــه “مع عـــدم االخـــالل بأي عقوبة أشـــد 
منصـــوص عليهـــا في أي قانون آخـــر، ُيعاقـــب كل من يخالف 
أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبـــات المنصوص عليها فـــي القانون 

رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك”.

تحديد سعر الكمامة 
بـ 140 فلًسا

هالة األنصاري



10 ســنــوات لـ4 حــاصــروا دوريــة وحــرقــوهــا
ــم ــ ــه ــ ــن ــ الــــــمــــــحــــــكــــــمــــــة ألـــــــــغـــــــــت إســــــــــقــــــــــاط الــــــجــــــنــــــســــــيــــــة ع

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
األولـــى اســـتئنافات 4 من أصـــل 17 مدانا، 
تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 17 و37 عاما، 
بمحاصرة دورية مدنية في منطقة العكر، 
كان أفرادهـــا متوجهيـــن للقبض على أحد 
بالكامـــل،  وأحرقوهـــا  أمنيـــا،  المطلوبيـــن 
بعدما ســـرق أحدهـــم بطاريتها وباعها في 
وقت الحـــق بمبلغ 4 دنانيـــر فقط، وأيدت 
معاقبتهم بالســـجن لمدة 10 ســـنوات لكل 
منهـــم وبتغريمهـــم جميعـــا قيمـــة تلفيـــات 
الدوريـــة بقيمـــة 3709 دنانير، فيما قضت 
بإلغاء عقوبة إســـقاط الجنسية البحرينية 

عنهم.
الواقعة تتحصل فـــي أن المدانين بتاريخ 
23 ينايـــر 2017 تجمهـــروا على إثر دخول 

دوريـــة شـــرطة مدنيـــة، مملوكـــة لشـــركة 
شـــرطيين  ويســـتقلها  ســـيارات،  تأجيـــر 
إلـــى منطقـــة العكـــر الشـــرقي؛ لتنفيـــذ أمر 
ضبـــط وإحضـــار ألحد المطلوبيـــن، وأغلق 
المتهمـــون الطـــرق حولهـــا واعتـــدوا عليها 
باأللـــواح الخشـــبية والحجـــارة وأتلفوهـــا 
وأشـــعلوا النـــار فيهـــا بعـــد أن قـــام المتهم 
ذلـــك  وأدى  بطاريتهـــا،  بســـرقة  األول 
االعتـــداء إلى احتـــراق الدوريـــة بالكامل، 

والذ الجناة بالهرب من الموقع.
األول  اإلثبـــات  شـــاهد  تحريـــات  ودلـــت 
علـــى صحـــة ارتـــكاب المتهميـــن للواقعـــة 
بقصد اســـتهداف رجال الشـــرطة وإشاعة 
األمـــن  وزعزعـــة  البـــاد  فـــي  الفوضـــى 

واالستقرار فيها تنفيذا لغرض إرهابي.

وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم بمعرفـــة النيابـــة 
العامـــة اعترف أنه في غضون شـــهر يناير 
2017 علـــم وباقـــي المتهميـــن مـــن المتهم 
الســـادس عـــن طريـــق تطبيق “زيلـــو” على 
الهاتـــف النقـــال، بدخـــول دوريـــة شـــرطة 
مدنيـــة لمنطقة العكر، وطلـــب ذلك المتهم 
المنطقـــة  مقبـــرة  لقـــرب  التوجـــه  منهـــم 
لمهاجمـــة الدورية، ونفذوا طلبـــه وأغلقوا 
الطـــرق حولها، وقام المتهمين الثاني ومن 
الرابع وحتى العاشر والثاني عشر بتكسير 

الدورية باأللواح الخشبية والحجارة.
أنـــه ومتهميـــن آخريـــن كســـروا  وأضـــاف 
زجـــاج الســـيارة، ثم قام بســـرقة بطاريتها 
وأشـــعل متهمان النـــار فيها، مؤكدا أنه باع 
تلـــك البطارية بعد الواقعة بأســـبوع بمبلغ 

4 دنانير.
وأكـــد أنه حصل من المتهم الســـابع عشـــر 
فـــي غضون العام 2014 على ســـاح ناري 
عبارة عن فرد وذخيرته؛ لمقاومة الشرطة 
بـــه، وأنه وعقب القبض عليه أرشـــد رجال 
األمـــن علـــى ذلـــك الســـاح، كما أرشـــد عن 

مـــواد  يحـــوي  العكـــر  بمنطقـــة  مســـتودع 
وأدوات تستخدم في األعمال التخريبية.

وكانـــت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 
جميع المتهمين بالســـجن لمدة 10 سنوات 
وبإســـقاط الجنســـية البحرينية عنهم عما 
أسند إليهم من اتهام بالبند أوال، وبمعاقبة 

المتهـــم األول بالســـجن لمـــدة 7 ســـنوات 
وبتغريمـــه 500 دينـــار عما اســـند إليه من 
اتهـــام بالبند ثانيـــا، وبمعاقبة المتهم األول 
مرة ثالثة ومع الســـابع عشر بالسجن لمدة 
3 ســـنوات وتغريـــم كا منهمـــا مبلـــغ 500 
دينـــار عمـــا أســـند إليهما مـــن اتهـــام بالبند 
ثالثـــا، وبإلزام جميـــع المتهمين متضامنين 
بدفـــع مبلـــغ 3709 دنانيـــر قيمـــة تلفيـــات 
الدوريـــة المدنية، كما غرمت المتهم األول 
فـــي تهمـــة رابعـــة مبلـــغ 100 دينـــار، فضا 
عـــن عقوبـــة خامســـة بحـــق المتهـــم األول 
أيضا بحبســـه ســـنتين عمـــا أســـند ليه من 
اتهام، فيما برأت المتهم الثاني مما نســـب 
إليه مـــن اتهـــام بالبند ثانيا فقـــط، وأمرت 

بمصادرة المضبوطات.
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مدرس يتسبب بكسر أحد أسنان طالبه
ــط ــقـ ــسـ فـ الـــــــصـــــــف  لــــــــدخــــــــول  بـــــــقـــــــوة  دفـــــــعـــــــه   

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى برفض اســتئناف مدرس 
دفع طالب بقوة لدخول الصف فسقط األخير وتكسر أحد أسنانه؛ للتقرير به 

بعد انتهاء الميعاد القانوني بيومين فقط.

وكانت النيابة العامة وجهت للمدرس 
تهمـــة أنـــه بتاريـــخ 28 فبرايـــر 2019، 
اعتـــدى علـــى ســـامة جســـم الطالـــب 
المجنـــي عليـــه وأحدث بـــه اإلصابات 
الموصوفة بالتقاريـــر الطبية المرفقة، 
عاهـــة  إلـــى  االعتـــداء  أفضـــى  وقـــد 
إحداثهـــا  يقصـــد  أن  دون  مســـتديمة 
وهـــي كســـر فـــي أحـــد أســـنان الفـــك 

العلوي بلغت نسبته 1 %.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل 
فـــي أنه أثنـــاء مـــا كان المجنـــي عليه 
موجودا في مدرســـته خـــارج الفصل، 

حضر له المستأنف، وطلب منه دخول 
إلى الصف، وأثناء دخول الطالب قام 
المدرس بدفعه بقـــوة من الخلف، مما 
أدى لســـقوط المجني عليه وارتطامه 
رأســـه بالطاولـــة، وأدى ذلك إلى كســـر 
فـــي أحـــد أســـنانه األمامية فـــي الفك 
العلوي، وعليه اتصلت إدارة المدرسة 
الصطحابـــه  عليـــه  المجنـــي  بوالـــدة 

للمستشفى.
وكانـــت محكمـــة أول درجـــة عاقبـــت 
 2020 ينايـــر   16 بتاريـــخ  المـــدرس 
بحبســـه لمدة 6 أشـــهر وأمـــرت بوقف 

تنفيـــذ العقوبـــة لمـــدة 3 ســـنوات تبدأ 
مـــن تاريخ صيرورة الحكـــم نهائيا، إال 
أنـــه لم يقبل بهـــذا الحكم وطعن عليه 
بتاريـــخ 2 فبرايـــر 2020، وألن المـــدة 

القانونيـــة المقررة بــــ15 يوما انقضت 
فقـــد حكمـــت المحكمـــة بعـــدم قبـــول 
استئنافه شكا للتقرير به بعد الميعاد 

القانوني.

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور قصــر تقديــم الخدمــات للمراجعيــن مــن 
خــالل الحجز المســبق للمعامالت، التي تســتوجب الحضــور، عبر  تطبيق 
األجهــزة الذكيــة )skiplino(؛ لتفادي كثافة أعداد المراجعين في قاعات 
تقديــم الخدمــة، ويشــمل المبنى الرئيــس لإلدارة وإدارة تعليم الســياقة 

والمجمع األمني بمحافظة المحرق.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة ضمـــن التـــزام اإلدارة العامـــة للمـــرور باإلجـــراءات 
االحترازية المعمول بها في إطار الحملة الوطنية؛ للحد من انتشار فيروس 

كورونا. 
 )etraffic( ويمكـــن إنجاز الخدمات اإللكترونية عبـــر تطبيق األجهزة الذكية
وبوابـــة الحكومـــة اإللكترونية )Bahrain.bh( والمتاحة على مدار الســـاعة. 
وتقتصـــر الخدمـــات التي تســـتوجب الحضـــور على تحويل أرقـــام وملكية 
المركبات، وإصدار واستبدال رخص التعلم، تمليك أرقام المركبات، إصدار 
شـــهادات إلغـــاء رخصـــة قيـــادة أو مركبة، تجديـــد الرخصة لمن يســـتوجب 
حضورهـــم لفحـــص النظـــر من كبـــار الســـن، خدمة إلغـــاء المركبة، مباشـــرة 
الحوادث المرورية، ختم الرخصة الدولية األجنبية، تجديد رخص وســـائل 
النقـــل العـــام ومدربي الســـياقة ورخصة قيـــادة المركبـــات الثقيلة، الرخص 
العســـكرية، إجراءات تصدير المركبة، االعتـــراض على المخالفات، امتحان 

السياقة والمحاضرة النظرية، وتغيير رقم المركبة.

المرور: الحجز المسبق إلتمام المعامالت

المنامة - النيابة العامة

فـــي إطـــار حرص النيابـــة العامة على نشـــر الوعي بين أعضائها ومنتســـبيها 
عـــن فيـــروس كورونا، نظمت النيابة العامة بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة 
بوزارة الصحة محاضرة تثقيفية عن بعد، تناولت التوعية بأســـباب انتشـــار 
فيـــروس كورونا وطـــرق الوقاية منه.وقدمـــت المحاضرة مديـــرة إدارة الصحة 
وفاء الشـــربتي، التي أكدت أهمية اتخـــاذ اإلجراءات االحترازية وأخذ االحتياطات 

الازمة عند التعامل مع المشتبه بإصابتهم.
وتم تقديم دليل إرشـــادي لفريق اإلخاء التابع للنيابة العامة بطرق اإلخاء وآلياته 

عند الضرورة ومقتضيات تحقيق أقصى درجات الحماية للعاملين.

“النيابة”: احتياطات للتعامل مع 
المشتبه بإصابتهم بالفيروس

تغريم محلين 1000 دينار إلهمال الكمامات والقفازات
ــة إلــــــــى الـــمـــحـــكـــمـــة ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ــدا إلحــــــالــــــة ال ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ت

صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات 
عدنـــان الوداعي بـــأن النيابة العامة 
تلقت باغا من إدارة الصحة العامة 
مخالفـــة  تضمـــن  الصحـــة  بـــوزارة 
المـــواد  لبيـــع  تجارييـــن  محليـــن 
الغذائية لاشـــتراطات واإلجراءات 
اتباعهـــا  يتعيـــن  التـــي  الصحيـــة 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 
كورونا المستجد، وذلك بعدم التزام 
العمـــال بارتـــداء الكمامـــات الواقية 
للقفـــازات  الصحيـــح  واالســـتخدام 
وعـــدم توجيه الزبائن لترك مســـافة 
متر فيما بينهما وعدم قياس درجة 
حرارة جســـم العمـــال والزبائن قبل 

الدخول للمحل.

باشـــرت  البـــاغ  ورود  وفـــور 
النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا، وأمرت 
المســـؤولين  المتهميـــن  باســـتدعاء 
علـــى إدارة المحلين التجاريين وتم 
اســـتجوابهما ومواجهتهمـــا باألدلـــة 
القائمة ضدهمـــا ووجهت لهما تهمة 
االمتنـــاع عـــن تنفيـــذ إجـــراء لمنـــع 
انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد، 
بإخـــاء  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 
ســـبيلهما بكفالـــة ماليـــة قدرها ألف 
دينـــار لـــكل منهمـــا تمهيـــدا إلحالـــة 

القضية للمحكمة المختصة.
إطـــار  فـــي  أنـــه  الوداعـــي  وبيـــن 
الحـــرص علـــى أمـــن المجتمـــع ومـــا 
يتهـــدده مـــن مخاطـــر قد تنـــال من 

صحـــة أبنـــاؤه، فـــإن النيابـــة العامة 
تهيب بأصحـــاب المحـــال التجارية 
بالقواعـــد  االلتـــزام  والصناعيـــة 
واإلجراءات الصحية التي فرضتها 

وزارة الصحـــة؛ للحـــد مـــن انتشـــار 
هـــذا المـــرض والصادرة بقـــرار وزير 
الصحة رقم 24 لســـنة 2020، والتي 
تكفل الســـامة الصحية داخل تلك 
المحال، وتدعو الجميع إلى التعاون 
مع جميـــع الجهات المعنيـــة المنوط 
بهـــا مكافحـــة المـــرض والحـــد مـــن 
انتشاره، وتؤكد أنها سوف تتصدي 
حكـــم  إطـــار  وفـــي  حســـم  وبـــكل 
القانـــون لكل من يتهـــاون في اتباع 
اإلجراءات المفروضـــة من الجهات 
تنفيذهـــا؛  يعرقـــل  أو  المختصـــة 
تأكيدا وحرصا على صحة وسامة 
الجميـــع، وبما يضمـــن التصدي لهذا 

المرض والحد من انتشاره.

عدنان الوداعي

المنامة - النيابة العامة

بعد تطوير القضاء والوسائل البديلة لحل المنازعات.. تبقى التظلم يا سادة
منــذ ســنوات عــدة جــرى العمــل الــدؤوب على تطويــر مرفق القضــاء والجهات التــي تتولى فــض المنازعات بالطــرق البديلة كالتحكيم والوســاطة 
والتوفيــق، وهــي جهــود نرفــع القبعــة فيهــا لمعالــي نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء رئيس محكمــة التمييــز ولمعالي وزيــر العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف ولســعادة النائب العام، كما أن وزارة الداخلية طورت من دورها وانتقلت من فكرة أمن المجتمع واألمن الوطني إلى فكرة 
األمن اإلنســاني، وهذا التطور مشــار إليه بشــكل تفصيلي في أطروحتي للماجســتير العام 2014 بعنوان “الرقابة البرلمانية على موازنة األمن في 

ضوء قواعد الشفافية”.

ما ناحظه أن سياسات ونظم وتطبيقات 
الحـــق فـــي التظلـــم وتحديـــدا فـــي كثير 
وزارات  مـــن  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن 
ومؤسسات وهيئات عامة بل وحتى في 
القطاع الخاص ضعيفة، تحتاج لســـيان 
ويمكـــن  وبروتينـــات  صحيـــة  وتغذيـــة 
“Personal Trainer” لتقـــوى وتتحســـن 
أال  يجـــب  المنشـــود.  الهـــدف  وتحقـــق 
التظلـــم اإلداري إجـــراء  يغيـــب عنـــا أن 
أولـــي ومهـــم بعده يلجـــأ للقضـــاء، وهذا 
أمر يحتاج التدقيق فيه، إذ إنه إن نجح 
هذا اإلجراء وتحصل المتظلم على حقه 
القانوني دون تعســـف مـــن البداية نكون 

تلقائيـــا خففنا على الجهـــاز القضائي كما 
كبيـــرا من القضايـــا التي يمكـــن أن تحل 
فـــي داخـــل الجهـــة الحكوميـــة، والرابط 
مـــا بين التظلم والطعـــن القضائي وثيق، 
فكاهمـــا يســـتهدفان تحصيـــل الحقوق 

وتحقيق االستقرار.
إن الحق في التظلم من حقوق اإلنسان، 
بالحمايـــة  أن يحظـــى  وبالتالـــي وجـــب 
إجراءاتـــه  بتطويـــر  المؤثـــرة  الفاعلـــة 
)وضمـــان  أعيـــد  فاعليتهـــا.  وضمـــان 
إجـــراء  أهـــم  أنـــه  فاعليتهـــا(، خصوصـــا 
إداري يقـــي الدولـــة مـــن ويـــات ظهـــور 
أو تنامـــي الفســـاد اإلداري، لذلـــك فإنني 

أهيـــب بجهـــات عـــدة أن تعمـــل بشـــكل 
حقيقـــي ناحيـــة تطويـــر آليـــات التظلـــم 
وفاعليتـــه كديوان الخدمـــة المدنية بأن 
الرقابـــة  إدارة  كبيـــر دور  بشـــكل  يفعـــل 
اإلدارية، ومعهد اإلدارة العامة عليه دور 
تثقيفـــي كبيـــر، وكل وزيـــر فـــي وزارته، 
وكل مســـؤول في المكان الذي ولي فيه 
أمر الناس، وكذلك ديوان الرقابة المالية 
الجهـــات  هـــذه  فلتضاعـــف  واإلداريـــة، 

جهدها لتحقيق فعالية التظلم.
إن مـــن األفـــكار الناجحـــة، لكـــي ال يقـــال 
إننـــي أطـــرح المشـــكلة وال أعطـــي حـــا، 
 أن يكـــون هنالـــك خـــط اتصـــال للنزاهـــة

مركـــزي  مكتـــب  أو   )Integrity Line(  
لجميـــع الجهـــات الحكومية يتبـــع ديوان 
رئيـــس الـــوزراء أو مكتـــب النائب األول 
عليـــا،  جهـــة  أيـــة  أو  الـــوزراء  لرئيـــس 
فمكافحة الفســـاد اإلداري عمل يجب أن 
يكـــون تابعا ألعلـــى المســـتويات، بحيث 

يكـــون هذا الخط للتواصل آمنا للمبلغين 
وفـــي إطار ســـرية مثـــل تلك التـــي نراها 
فـــي األفام من الـ FBI، يقدم عن طريقه 
المبلغين )الموظفين والعاملين( شـــكاوى 
عن حاالت الفساد اإلداري وعدم النزاهة 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة المختلفة وفي 
الشـــركات الحكوميـــة التـــي تملـــك فيهـــا 
الحكومة حق اإلدارة كونها تملك غالبية 
رأس مالها، ثم يقوم هذا المكتب بدراسة 

الحاالت واتخاذ القرار المناسب.
تقاريـــر  تقديـــم  المكتـــب  هـــذا  ويتولـــى 
لســـمو رئيـــس الـــوزراء ولســـمو النائـــب 
عـــن  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
مواطـــن الخلل في الجهاز الحكومي في 
اختصاصـــات محـــددة فـــي قرار إنشـــاء 

المكتب.
كذلـــك مـــن المهم، وهذا خطاب للســـلطة 
التشـــريعية، أن يتم اعتبار بعض حاالت 

قبيـــل  مـــن  فالمالـــي،  اإلداري  الفســـاد 
الجرائم الجنائيـــة، بل وبعضها وجب أن 
يتقـــرر عقاب مالـــي )غرامـــة ثقيلة( على 
الموظف صاحـــب الصاحية المتعســـف 
الـــذي مارس هذا الفســـاد، يدفع من ماله 
الشـــخصي ليتألـــم “ويخلي عنده شـــوية 

دم” ويرتدع.
إن تفعيـــل آليات المســـاءلة والمحاســـبة 
والعقـــاب الرادع فـــي الجهـــاز الحكومي 
وتحســـينها  التظلـــم  ســـبل  وتجويـــد 
دوريا بشـــكل مســـتمر؛ لضمـــان فاعليتها 
وتحديـــدا فـــي مجـــال مكافحة الفســـاد 
اإلداري مـــن اهم متطلبات اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد.

المقال كاما منشور بالموقع اإللكتروني.

بقلم: عبدالجبار الطيب
رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية

عبدالجبار الطيب

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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فتــح 11 مناقصــة ومزايــدة تابعــة لـــ 5 جهــات حكومية

لتأجير برادات في 8 محطات لـ “بابكو”

طرحـــت شـــركة “بابكـــو” للتزويـــد فـــي 
جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمس، مزايـــدة لتأجير مرافـــق برادات 
فـــي 8 محطات خدمة لمدة 5 ســـنوات 
مدينـــة  المعاميـــر،  الســـايه،  )عوالـــي، 
المركـــزي،  الســـوق  المحـــرق،  ســـلمان، 
 1.6 بنحـــو  والروضـــة(  حيـــان  وادي 
 FOOD WORLD( مليون دينار لشركة

WLL(، وكان قد تقدم إليها عطاءان.
ووفق وصف المزايدة اشترطت شركة 
“بابكـــو للتزويد أن يكون مقدم العرض 
شـــركة بحرينيـــة مســـجلة معتـــرف بها 
العالمـــات  متعـــددة  كســـوبرماركت 
التجاريـــة، ولديـــه أكثـــر مـــن 5 فـــروع 

تحت عالمة تجارية معترف بها.
القهـــوة  تقديـــم  علـــى  يشـــتمل  وهـــذا 
الطازجـــة.  والمخبـــوزات  والشـــاي 
وإضافـــة إلى ذلـــك، يجب علـــى مقدم 
العرض أن يثبت وجود سلســـلة إمداد 
وتخزيـــن  توزيـــع  وحلـــول  مســـتقرة، 

للمواد الغذائية واالستهالكية.
للبتـــرول  “تطويـــر”  شـــركة  وطرحـــت 
محطـــات  مشـــغلي  لتوفيـــر  مناقصـــة 
الطيـــن الســـائل تقـــدم إليهـــا عطاءيـــن 
أقلهما بنحـــو 565.5 ألف دينار واآلخر 

بنحو 796.9 ألف دينار. 
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإن شـــركة 
“تطويـــر” لتطوير حقل البحرين تتقدم 

باقتـــراح لتوفير عمـــال مدربين تدريبا 
جيـــدا ومؤهليـــن للعمـــل فـــي الحقـــل 
المذكور، ويشـــمل نطـــاق العمل توفير 
ل لحام لمساعدة مشغلي  ُمصنِّع ومشغِّ
مصانـــع الطيـــن ومنســـقيها فـــي مـــزج 
الســـوائل المطلوبـــة فـــي موقـــع العمل 
وغيرهـــا من المهام علـــى النحو المبين 

في نطاق العمل.

1.2 مليون دينار قيمة أقل 
العطاءات المقدمة

وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع مجلـــس المناقصات والمزايدات 
أمس فتـــح 11 مناقصـــة ومزايدة )10 
مناقصات ومزايـــدة وحيدة( تابعة لـ 5 

جهات حكومية بإجمالي 45 عطاء.
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 
لــــ37 عطـــاء نحـــو 1.2 مليـــون دينـــار، 
فـــي حيـــن تـــم اســـتثناء 8 عطـــاءات 
لصعوبـــة تحصيـــل المعلومـــات الفنيـــة 

المتعلقـــة بالمناقصـــة. وفتـــح المجلس 
4 مناقصات لشـــؤون األشـــغال بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، أولهـــا لتوقيـــع عقـــد زمنـــي 
إلصالح المضخـــات والمعدات لمحطة 
توبلـــي  بمحطـــة  الثالثيـــة  المعالجـــة 
لمعالجـــة مياه الصـــرف الصحي، تقدم 
إليهـــا 5 عطـــاءات أقلها بنحو 254 ألف 
دينار وأكبرها بقرابة 493.5 ألف دينار، 
والثانية إلعادة تشكيل أنظمة التحكم 
في محطات ضخ مياه الصرف الصحي 
المعالجة، تقـــدم إليها 4 عطاءات أقلها 
بنحـــو 23.3 ألـــف دينـــار، فيمـــا تختص 
الثالثة بإمداد وتشغيل أجهزة تحليلية 
ومســـاندة لمختبرات مجموعة مراقبة 
جودة المياه المعالجـــة / جهاز البالزما 
المقترنـــة حثًيـــا وجهـــاز المايكروويف، 
تقدم إليهـــا 5 عطاءات أقلها بقيمة 44 
ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بنحـــو 85.4 ألف 
دينـــار، واألخيـــرة الســـتبدال المصاعد 

المجلـــس  لمبنـــى  الحاليـــة  الكهربائيـــة 
األعلى للقضـــاء في المنامة تقدم إليها 
7 عطاءات أقلها بنحو 28.7 ألف دينار.

3 مناقصات لهيئة الكهرباء والماء

وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات إلدارة 
المخـــازن المركزيـــة بهيئـــة الكهرباء 
مصابيـــح  لشـــراء  أولهـــا  والمـــاء، 
إنـــارة لغـــرض اســـتخدامها مـــن قبل 
إدارة توزيـــع الكهربـــاء تقـــدم إليهـــا 
9 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 48.1 ألـــف 
دينـــار وأكبرهـــا بقيمـــة 137.5 ألـــف 
دينـــار، والثانيـــة لشـــراء قطـــع غيار 
الســـتخدامها فـــي محطـــة رأس أبو 
جرجـــور تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيـــد 
بنحـــو 131.1 ألـــف دينـــار، واألخيرة 
لغـــرض  كهربائيـــة  مفاتيـــح  لشـــراء 
اســـتخدامها مـــن قبـــل إدارة توزيـــع 
الكهربـــاء بالكمية تقـــدم إليها عطاء 

وحيد بنحو 34.7 ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لشـــركة طيران الخليح، أولهما لتقديم 
الخدمـــات األمنيـــة فـــي مطـــار بانكوك 
الدولـــي في تايالند، تقـــدم إليها عطاء 
وحيد بنحـــو 4.4 مليون بات تايالندي 
)مـــا يعـــادل 50 ألـــف دينـــار(، والثانيـــة 
لتعيين فنادق مميـــزة لضيوف طيران 
الخليـــج فـــي البحرين لمدة 3 ســـنوات 

تقدم إليها 8 عطاءات.

واشنطن - أ ف ب

إجالء آالف البحارة من 
حاملة الطائرات “روزفلت”

قــامــت الــبــحــريــة األمــيــركــيــة بـــإجـــاء آالف 
الــتــي تعمل  الــطــائــرات  الــبــحــارة مــن حاملة 
ثــيــودور  “يــــو اس اس  الـــنـــوويـــة  بــالــطــاقــة 
ــــت” فـــي غـــــوام، فـــي غــــرب المحيط  ــل روزفــ
تفشي  أن  من  قبطانها  تحذير  بعد  الــهــادئ، 
كورونا على متنها يهدد حياة الطاقم. ووفقا 
تسجيل  اآلن  حتى  تم  األميركية،  للبحرية 
بــيــن طــاقــم حاملة  بــالــفــايــروس  93 إصــابــة 

الطائرات البالغ عددهم نحو 4800 فرد.

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,329.78 بانخفاض وقدره 11.47 
نقطـــة، في حين أقفل مؤشـــر البحرين اإلســـالمي عند مســـتوى 593.57  بارتفاع 
وقدره  1.95 نقطة مقارنة بإقفاله الســـابق. وتداول المســـتثمرون  71.15 مليون 
ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها  5.08 مليون دينار، تم تنفيذها من خالل 56 صفقة، 
حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم  قطاع البنوك التجارية، والتي بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 4.96 مليـــون دينار، أي ما نســـبته 97.51 % مـــن القيمة 
اإلجماليـــة للتداول وبكمية قدرها 69.57 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 33  

صفقـــة. وجاء مصرف الســـالم فـــي المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
4.65 مليـــون دينـــار، أي مـــا نســـبته 91.54 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 68.45 مليون ســـهم، تم تنفيذها من خـــالل 5 صفقات. أما المركز 
الثاني، فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 165.88 ألف دينار، أي ما نسبته 
3.26 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 271.61 ألف سهم، تم 
تنفيذها من خالل 5 صفقات. ثم جاء البنك األهلي المتحد بقيمة قدرها 117.77 
ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 2.32 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 482.83 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 11 صفقة.

“البورصة”: تداول 71.2 مليون سهم بقيمة 5 ماليين دينار

1.6
مليون دينار

أمل الحامد

المنامة - الصناعة والتجارة

وزارة  فـــي  التفتيـــش  إدارة  قامـــت 
الصناعة والتجارة والســـياحة بعملية 
اإلشـــراف على عمليات طرح الفواكه 
والخضـــروات من المخـــازن المتحفظ 
عليهـــا في الســـاعات األولـــى من فجر 
أمـــس كأول دفعة من تلك المنتجات. 
برصـــد  التفتيـــش  إدارة  قامـــت  كمـــا 
فـــي  والخضـــروات  الفواكـــه  أســـعار 
منافـــذ البيـــع المختلفـــة فـــي مختلف 
محافظات مملكة البحرين، وشـــهدت 
األســـواق نـــزوالً فـــي أســـعارها تقـــدر 
بنحـــو 30 %. وأكـــد وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة زايد الزياني أن 
هذه هي الدفعة األولى وســـيتم طرح 
عليهـــا  المتحفـــظ  المنتجـــات  جميـــع 
علـــى ذمـــة القضية بشـــكل يومي في 
أســـواق مملكة البحرين بما يتناســـب 

مع حاجة الســـوق وفي اإلطار الزمني 
المقـــرر،  الســـوقي  وبالســـعر  المتبـــع 
مؤكـــدًا أنه تـــم إعداد خطـــة تنظيمية 
متكاملـــة لهذا الغرض كمـــا تم توجيه 
المختصين بـــإدارة التفتيش للحضور 
بشـــكل يومـــي فـــي جميـــع األســـواق 
المحلية والمحالت المختلفة لمراقبة 
تدفـــق المنتجـــات األساســـية وضمان 
استقرار أسعارها والتأكد من توافرها 
كمـــا عهدناهـــا في الســـوق البحرينية. 
كما شـــدد الوزيـــر على أن الـــوزارة لن 
تتهـــاون تجاه من يقومـــون بالتالعب 
والمغاالة باألســـعار والحـــد من تدفق 
المنتجات الغذائية األساســـية باتخاذ 
أقصى العقوبات؛ استنادًا إلى القانون 
رقـــم ٣٥ لســـنة ٢٠١٢ بشـــأن حمايـــة 

المستهلك.

نزول أسعار الخضروات والفواكه 30 %

ضعف سندات الشركات بالخليج قد يغري المستثمرين
بعد موجة بيع أطلق شرارتها هبوط أسعار النفط، أصبحت سندات الشركات 
الخليجيــة تتيــح اآلن عوائــد تتشــابه مع عوائد الســندات عاليــة المخاطر في 
مناطــق أخــرى، األمــر الذي قد يكــون مغريا للمســتثمرين الباحثيــن عن العائد 

ممن يتحاشون عادة المنطقة.

وتواجه الشـــركات المصدرة للسندات 
فـــي الخليـــج عندما تعود إلى الســـوق 
تكاليـــف اقتـــراض أعلى يقـــدر البعض 
نقطـــة   300 إلـــى   200 ســـتزيد  أنهـــا 
أســـاس أو أكثر، وذلك بعد أن تســـبب 
انهيـــار اتفاق تقييـــد اإلنتـــاج بمنظمة 
أوبـــك في مـــارس فـــي هبوط شـــديد 

ألسعار السندات.
علـــى  ضغطـــا  ذلـــك  يفـــرض  وربمـــا 
القوائـــم المالية لبعض الشـــركات ذات 
الديـــون العاليـــة، غير أنه قـــد يجتذب 
الذيـــن  المغامريـــن  المســـتثمرين 

يبحثون عن عوائد أعلى. 
فـــي  االســـتثمار  هـــؤالء  وتجنـــب 
الســـندات الخليجيـــة؛ بســـبب الثـــروة 
النفطيـــة فـــي المنطقة، التي تســـببت 

في انخفاض العوائد.
غيـــر أن من المرجح أن يؤدي التحول 
المســـتثمرين  قاعـــدة  فـــي  المحتمـــل 
علـــى  أكبـــر  بدرجـــة  التركيـــز  إلـــى 
المخاوف القديمة المتعلقة باإلفصاح 
يتطلـــب  مـــا  فعـــادة  المنطقـــة.  فـــي 
العائـــد  عـــن  الباحثـــون  المســـتثمرون 
قدرا أكبر من الشـــفافية من الشركات 

من أجل شراء سنداتها.

الشركات تعرض عوائد أعلى

الدخـــل  أصـــول  إدارة  رئيـــس  وقـــال 
الثابت فـــي “أرقام كابيتال” عبدالقادر 
حســـين: إن بعـــض الشـــركات تعـــرض 
عوائـــد أعلـــى إلى أن يتحقـــق قدر من 

الثقة في االنتعاش االقتصادي.
وأضـــاف أنـــه ربمـــا يكـــون مـــن هـــذه 
الشركات شركات العقارات مثل داماك 

وإعمـــار وإعمـــار مولـــز فـــي اإلمـــارات 
ودار األركان في السعودية.

وقال حســـين: إن العوائد األعلى ربما 
تجلب آخرين غير المستثمرين الذين 
يركـــزون على ســـندات الشـــركات إلى 

المنطقة.
غير أن كوارث مثل انهيار شركة أبراج 
لالســـتثمار المباشـــر وأزمة شركة “إن.
إم.ســـي. هيلـــث “، جـــددت المخـــاوف 
بشأن الحوكمة في الشركات. وأعلنت 

“أبـــراج” عجزهـــا عن ســـداد التزاماتها 
مـــع  نـــزاع  أعقـــاب  فـــي   2018 فـــي 

مستثمريها.
وتواجه شـــركة “إن.إم.ســـي” مشـــاكل 
تتعلق بديونها بعد أن تعرضت بياناتها 
مـــن جانـــب شـــركة  الماليـــة لالنتقـــاد 
“مادي ووترز” البائعة على المكشـــوف 

ومقرها في الواليات المتحدة.
وقـــال مصرفي يعمل في دبي ”العديد 
تواجـــه  كانـــت  التـــي  الشـــركات  مـــن 
مشـــاكل فـــي الحوكمـــة فـــي الماضـــي 
ستســـلط عليها األضواء اآلن؛ بســـبب 
“إن.إم.ســـي.” وهـــذا ســـيكون لـــه أثره 

السلبي الشديد على الصناعة“.

دبي - رويترز

بعد موجة بيع 
أطلق شرارتها 

هبوط أسعار 
النفط

التحول بقاعدة 
المستثمرين قد 

يؤدي للتركيز على 
مخاوف اإلفصاح

المنامة - مجموعة يوسف كانو

أســـهم  بيـــع  للصمامـــات”  “كالرك  أنهـــت 
مـــن  لمجموعـــة  )ج(  الفئـــة  مـــن  ممتـــازة 
المســـتثمرين على رأسهم الشركة العائلية 
الخليجيـــة العريقة، مجموعة يوســـف بن 

أحمد كانو. 
إســـتراتيجًيا  اســـتثماًرا  ذلـــك  ويعـــد 
الوكيـــل  الخليجيـــة  األعمـــال  لمجموعـــة 

لمنتجات )كالرك( في منطقة الخليج.
وقـــال رئيـــس “كانـــو للصناعـــة والطاقـــة” 
علـــي عبدهللا كانـــو “يســـعدنا اإلعالن عن 
إحـــدى  للصمامـــات،  مـــع كالرك  شـــراكتنا 
أفضل المبتكرين لتكنولوجيا التحكم في 
الصمامات في العالم، وأرامكو الســـعودية 
الســـتثمارات الطاقة. العالقـــة التعاضدية 
بين أرامكو الســـعودية وكالرك للصمامات 

ومجموعة يوســـف بن أحمـــد كانو تجعلنا 
فـــي وضـــع ممتـــاز لالســـتفادة مـــن النمـــو 
والرؤيـــة  للصمامـــات  لـــكالرك  المتســـارع 

اإلستراتيجية لمؤسسها، كايل دانيلز”.
والرئيـــس  المؤســـس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
التنفيـــذي لكالرك للصمامـــات كايل دانيلز 
“نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمجموعة 
يوســـف بن أحمد كانو وعلي عبدهللا كانو 

وجميـــع المســـتثمرين، ونعتقـــد أن الطلب 
علـــى صمامـــات التحكـــم سيســـتمر قوًيـــا 
مـــن قبـــل أرامكـــو الســـعودية والشـــركات 
المنتجة للنفط فـــي دول مجلس التعاون 

الخليجي و)كالرك( جاهزة لتلبية الطلب”.
وأوضح أن صمامات كالرك تمتلك سجاًل 
حافاًل بالنجاحات في جميع أنحاء العالم، 
مبيًنا أنها تمتاز بمعدل تدفق مرتفع ودقة 
فـــي التحكـــم وانخفـــاض فـــي االنبعاثات 
التشـــغيلي  والعـــزم  المنخفـــض  والســـعر 
المنخفض كذلك، بحيث تناسب متطلبات 
أرامكـــو بعد مرحلـــة االكتتـــاب والتي زاد 

فيها اإلنتاج.
وأضـــاف كايـــل دانيلـــز “إن الشـــراكة مـــع 

مجموعـــة يوســـف بن أحمد كانو ســـتوفر 
ما نحتاجه للبدء بالعمل على نطاق واسع 
في تطبيقات الصمامـــات لمصفاة أرامكو 
وكذلـــك شـــركات النفـــط والغاز فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي وهذا سيجعلنا 
فـــي  المتمثلـــة  رؤيتنـــا  لتحقيـــق  أقـــرب 
االســـتحواذ على النســـبة األكبر من سوق 
الصمامات الصناعية الذي يبلغ حجمه 84 
مليار دوالر وذلك من خالل تكنولوجيا ال 

تضاهى”.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة كالرك 
للصمامـــات، بيل دامبراكاس “اســـتطاعت 
)كالرك( جـــذب أكثر مـــن 33 مليون دوالر 
كتمويـــل مـــن مســـتثمرين يرتبـــط أغلبهم 
بشـــركات النفـــط والغـــاز التـــي تعتبـــر من 
أكثـــر مســـتخدمي الصمامـــات فـــي العالم 
والمســـتثمرون  فيهـــا.  خبـــرة  وأكثرهـــا 
الحاليـــون المســـاهمون في الدعـــم المالي 
هم أرامكو السعودية الستثمارات الطاقة 
وشـــيفرون الستثمارات التكنولوجيا و)أو 
جي ســـي آي( الســـتثمارات المنـــاخ و)نيو 
ورلـــد إينجلز( و)أوشـــن أزول( الذين نقدر 
دعمهم المتواصل خاصة في ظل ظروف 
اقتصادية عالمية غير مســـتقرة، وجميعنا 
يرحب بدخول مجموعة يوسف بن أحمد 

كانو من ضمن الفريق”.

البحرينيـــة العائليـــة  الشـــركة  رأســـهم  علـــى  لمســـتثمرين  ممتـــازة  أســـهم  بيـــع 

“كالرك للصمامات” تقفل جولة تمويل بمساعدة “يوسف كانو”

علي كانو

84 مليار دوالر 
حجم سوق 
الصمامات 

الصناعية
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المنامة - stc البحرين

 GB10 البحريـــن،   stc قدمــــت 
اإلضافيـــة  البيانـــات  مـــن 
للموبايـــل لجميع عمـــاء قطاع 
األعمـــال؛ لتمكينهـــم مـــن البقاء 
علـــى اتصـــال مع فريـــق عملهم 
وعمائهم عن بعـــد وفي جميع 
األوقـــات. ويأتـــي هـــذا الدعـــم 
كجزء من مبادرة الشركة لدعم 
األعمـــال  رجـــال  مـــن  عمائهـــا 
فـــي هذه األوقـــات الراهنة. كما 
الدعـــم  سيســـتمر تقديـــم هـــذا 
والذي تم إطاقه في األول من 
أبريل حتـــى نهاية شـــهر يونيو 

.2020
التـــي  الســـامة  تدابيـــر  ومـــع   
كإجـــراء  البحريـــن  تتخذهـــا 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  احتـــرازي 
CO� (فيروس كورونا المستجد 
 stc شـــركة  اتخـــذت   ،)VID19
البحرين جميع التدابير الازمة 
التســـهيات  جميـــع  لتقديـــم 
لعمائهـــا مـــن قطـــاع األعمـــال؛ 
ألهمية استمرارية مشروعاتهم 
الصغيـــرة  الشـــركات  خاصـــة   -
ومتوســـطة الحجـــم - وللبقـــاء 
علـــى اتصـــال مع فريـــق عملهم 
وعمائهم، إضافـــة إلى التركيز 

على تقديم خدماتهم وســـلعهم 
بطريقة فعالة وسلسة.

وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
stc البحرين، نزار بانبيله “نحن 
احتياجـــات  باســـتمرار  نرصـــد 
ومتطلبات عمائنا، وليس هناك 
وقـــت أهـــم مـــن اآلن لدعمهـــم، 
وباألخـــص الشـــركات الصغيرة 
عملهـــم  أدى  إذ  والمتوســـطة. 
عن بعد إلـــى زيادة الطلب على 
اســـتخدام بياناتهـــم، وبالتالـــي 
يســـرنا تقديـــم الدعـــم لهـــم من 
البيانـــات  هـــذه  توفيـــر  خـــال 
اإلضافيـــة للتأكد مـــن اتصالهم 
بأعمالهـــم بكفـــاءة وعلـــى مدار 

الساعة”.

“stc البحرين” تقدم GB 10 من البيانات للموبايل “الوطني” يعلن تعيين العريض بمجلس إدارته

النفط يقفز 10 % مع آمال هدنة بحرب األسعار

ــا لـــلـــرمـــيـــحـــي نــــظــــًرا لـــتـــولـــيـــه مـــســـؤولـــيـــات أكــبــر ــًفـ ــلـ خـ

ــراء “كـــورونـــا” ــ ــام جـ ــخـ ــى الـ ــل ــب ع ــل ــط ــا ال ــاه ــق ــل ــط ضـــربـــة ت ــ وس

رحب بنك البحرين الوطني بأمين العريض كأحدث عضو في مجلس إدارته، 
خلفــًا لخالــد الرميحــي الــذي قــدم طلبــًا لتــرك عضوية المجلــس؛ نظــرًا لتوليه 

مهام جديدة ومسؤوليات أكبر.

وتـــم تعييـــن خالـــد الرميحـــي كعضـــو 
غيـــر تنفيذي فـــي مجلـــس إدارة بنك 
البحريـــن الوطنـــي فـــي العـــام 2014، 
إذ كان يعـــد عضـــًوا قّيًمـــا فـــي تقديم 

الخبرة والمعرفة الواسعة.
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيـــد  فـــاروق  الوطنـــي  البحريـــن 
“أود أن أغتنـــم هـــذه الفرصـــة ألعـــرب 
عـــن امتنانـــي لخالـــد الرميحـــي علـــى 
التـــي كان  الماضيـــة  الســـتة  األعـــوام 
فيهـــا عضًوا فّعاالً فـــي مجلس اإلدارة 
ومـــا قـــام به مـــن دور بـــارز فـــي تقدم 
مســـيرة أعمال البنـــك، متمنيًا له دوام 
النجـــاح والتوفيـــق، كما يســـعدني أن 

أرحـــب بأميـــن العريـــض الـــذي يمتلك 
خبـــرة ومعرفة جوهريـــة في مختلف 
القطاعات، ما ســـيمثل إضافة متميزة 

للمجلس”.
يذكـــر أن العريـــض الذي يشـــغل حالًيا 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب 
البحريـــن لاســـتثمار العقـــاري )إدامة( 
يمتلـــك خبـــرة تزيـــد عـــن 20 عامًا في 
مجال العمل المصرفي واالستثمارات 

وتطوير العقارات.
وعاوة على دوره الريادي في القطاع 
العقاري، يمتلك العريض خبرة عريقة 
فـــي عـــدة مجـــاالت أخـــرى، إذ تقلـــد 
عـــدًدا مـــن المناصـــب القياديـــة، منها: 

الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة البحريـــن 
ورئيـــس  العقـــاري،  للتطويـــر  األولـــى 
قســـم التجزئة واإليداع لشـــركة ريف 
العقاريـــة المالية، والرئيـــس اإلقليمي 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  للخدمـــات 

بنـــك البحريـــن والكويت، كما شـــملت 
مســـيرته المهنيـــة العمـــل أيًضـــا لـــدى 
مصـــرف البحرين المركـــزي وصندوق 

النقد الدولي في واشنطن.

قفـــزت أســـعار النفـــط بنحـــو 10 % خـــال تعامات أمس 
الخميس، بدعم عزز اآلمال في حديث الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب بشـــأن هدنـــة فـــي حـــرب األســـعار بيـــن 
المنتجيـــن. وقـــال الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب إنه 
يتوقع أن تتوصل “أوبك” وروســـيا إلى اتفاق في غضون 
أيام قليلة من شـــأنه إنهاء حرب األســـعار، مع اإلشارة إلى 

أنه تحدث مع بعض الرؤساء.
وأضاف ترامب كذلك أنه قد يجتمع مع كبار المســـؤولين 
التنفيذييـــن فـــي شـــركات النفـــط األميركيـــة، إذ يتوقـــع 
الصناعـــة  لمســـاعدة  الخيـــارات  مـــن  مناقشـــة مجموعـــة 
وســـط ضربة حادة تلقاها الطلب على الخام جراء تفشي 

الكورونا الذي يعيق النشاط الصناعي.
ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة 
أوبـــك بنحـــو 150 ألـــف برميـــل يوميـــا خال شـــهر مارس 
الماضـــي وســـط تداعيـــات انهيـــار االتفـــاق بيـــن المنظمة 

والحلفاء.
ووفقـــًا للتقريـــر األســـبوعي الصـــادر عـــن إدارة معلومـــات 
الطاقة األميركية، استقر إنتاج الواليات المتحدة النفطي 
في األسبوع األخير من شهر مارس قرب مستوى قياسي.

وبحلـــول الســـاعة 7:36 صباحًا بتوقيـــت جرينتش، ارتفع 

ســـعر العقـــود اآلجلـــة لخام برنت القياســـي تســـليم شـــهر 
يونيو بنحو 9.8 % ليصل إلى 27.17 دوالر للبرميل.

وزاد ســـعر العقـــود المســـتقبلية لخام نايمكـــس األميركي 
تســـليم شـــهر مايـــو المقبل بنحـــو 8.9 % مســـجا 22.12 

دوالر للبرميل.
وكان ســـعر الخـــام األميركي تراجع عند تســـوية تعامات 
أمس بعد زيادة أســـبوعية حـــادة في المخزونات النفطية 

بالواليات المتحدة، التي كانت األكبر منذ العام 2016.

أمين العريض

المنامة - البحرين الوطني

لندن - رويترز

“الغرفة” تشيد بتوجيهات سمو ولي العهد بوقف رسوم العمل
أثنــت غرفــة تجارة وصناعة البحرين على توجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، بوقــف رســوم العمل الشــهرية ورســوم إصدار وتجديــد تصاريح العمل 
لمدة 3 أشــهر بدًءا من 1 أبريل 2020. وبهذه المناســبة أعرب رئيس الغرفة ســمير 
نــاس عــن اعتــزازه وتقديره العميق لصاحب الســمو الملكي ولي العهــد وتوجيهاته 
الكريمــة الداعمــة لــدور القطاع الخاص كمحرٍك رئيس لالقتصــاد من خالل تطبيق 
هــذا القــرار، الــذي ســتكون لــه تبعــات إيجابيــة ســوف تســاهم بــال شــك فــي توفير 
الظــروف المالئمــة التــي تســاعد مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص خصوصــا 
الصغيــرة والمتوســطة على االســتمرار بالعمــل واإلنتاج بالوتيرة التــي تبعدها عن 

الركود والتباطؤ في األداء واإلنتاج.

هـــذه  أن  الغرفـــة  رئيـــس  وأكـــد 
علـــى  تـــدل  الكريمـــة  التوجيهـــات 
الكريمـــة،  القيـــادة  ووعـــي  حكمـــة 
وتعكـــس مـــدى تقديرهـــا ومراعاتها 
لجميع مؤسسات والشركات القطاع 
الخـــاص والظروف التـــي يمرون بها 

والتـــي أثقلـــت علـــى عاتقهـــم الكثير 
نتيجـــة األوضـــاع الراهنـــة للتصـــدي 
للفيـــروس، ولفـــت إلـــى أن مثل هذه 
الخطوات ســـوف يكون لها با شـــك 
أثـــر إيجابـــي وبشـــكٍل كبيـــر وفاعـــل 
فـــي التخفيـــف من وطـــأة التأثيرات 

لألوضـــاع  الســـلبية  االقتصاديـــة 
الحاليـــة، التـــي عانـــى منهـــا القطـــاع 
المؤسســـات  وبخاصـــة  الخـــاص 
باتـــت  إذ  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
معظم القطاعات االقتصادية تعاني 
مـــن أوضـــاع اســـتثنائية تضعف من 
قدرتهـــا علـــى النمو والمســـاهمة في 

تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

وأشـــار ســـمير نـــاس إلـــى أن الغرفة 
سبق وأن رفعت إلى سمو ولي العهد 
مرئياتها بشأن ســـبل تنشيط الوضع 
االقتصـــادي تضمنـــت وقـــف رســـوم 
إصـــدار  ورســـوم  الشـــهرية  العمـــل 
وتجديـــد تصاريح العمـــل، وتجاوب 
ســـموه مـــع تلـــك المرئيـــات يبيـــن ما 
يبديـــه من حرص علـــى توفير جميع 

المقومات الازمة التي تعيد النشاط 
والحيويـــة للقطاع الخـــاص وتمكنه 
من تجاوز تداعيات أزمة تفشي هذا 
الوبـــاء، ويؤكد وعي ســـموه بأهمية 
تعزيـــز دور الكيـــان االقتصـــادي في 
المملكـــة ودفعـــه لمواصلـــة نشـــاطه 

بدعائـــم وأســـس قوية تجعلـــه قادرا 
التنافســـي  دوره  مواصلـــة  علـــى 

والريادي. 

القطاع التجاري بانتظار مبادرات أخرى

 وأشار ناس إلى أن القطاع التجاري 
في انتظار مبادرات وخطوات أخرى 
مماثلة وســـريعة تخفـــف من األعباء 
الخـــاص  القطـــاع  علـــى  المفروضـــة 
خال هـــذه الفتـــرة، مجـــدًدا تقديره 
العميق لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد علـــى هـــذه الخطـــوة، ومقدًرا 
جهـــود ومســـاعي قيادتنـــا الحكيمـــة 
اإليجابـــي  القـــرار  هـــذا  اتخـــاذ  فـــي 
المماثلـــة،  القـــرارات  مـــن  وغيرهـــا 
التي با شـــك ســـتعود علـــى القطاع 
االقتصادي بالخير، وستساهم كثيًرا 

في تنشيط االقتصاد.

السنابس - الغرفة

ناس: نقدر مبادرات سموه الداعمة 
لالقتصاد الوطني

القرار سيكون له تبعات إيجابية على 
مؤسسات وشركات القطاع الخاص

الجمعة 3 أبريل 2020 - 10 شعبان 1441 - العدد 4189

روما - رويترز

قالـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 
)فـــاو(  المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة 
أمـــس الخميس “إن أســـعار الغذاء 
فـــي  بشـــدة  انخفضـــت  العالميـــة 
مارس بفعل تضرر الطلب المرتبط 
بتفشـــي فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( وتراجع أسعار النفط العالمية”.

وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو ألســـعار 
التغيـــرات  يقيـــس  الـــذي  الغـــذاء، 
الشـــهرية علـــى ســـلة مـــن الحبوب 
والزيوت النباتية ومنتجات األلبان 
نقطـــة   172.2 والســـكر،  واللحـــوم 
في مـــارس بانخفـــاض 4.3 % عن 

فبراير الماضي.
وســـجل مؤشـــر فاو ألســـعار السكر 
أكبـــر انخفـــاض حيـــث نزل بنســـبة 

19.1 % عن الشهر السابق. 
ويرجع هـــذا االنخفاض إلى تراجع 

بإجـــراءات  المرتبـــط  االســـتهاك 
العـــزل العـــام المرتبطـــة بالفيروس 
فـــي الكثير مـــن الـــدول وانخفاض 
الطلب من منتجي اإليثانول بفعل 
تراجـــع أســـعار النفـــط الخـــام فـــي 
اآلونـــة األخيرة. وانخفض مؤشـــر 
أسعار الزيوت النباتية 12 % بفعل 
تراجع أسعار زيت النخيل المرتبط 
الخـــام  الزيـــوت  أســـعار  بتراجـــع 
المعدنيـــة وتزايـــد الضبابية بشـــأن 

تأثير كورونا على السوق.
وتراجع مؤشـــر أسعار الحبوب 1.9 
% فيما خالفت أسعار األرز االتجاه 
العـــام وارتفعـــت لثالـــث شـــهر على 
التوالي بدعم من عمليات التخزين 
بفعل مخاوف من الفيروس وأنباء 
ذكـــرت أن فيتنام قد تفرض قيودا 

على الصادرات.

“فاو”: أسعار الغذاء العالمية تنخفض بشدة

نزار بانبيله

قـــال صندوق النقـــد الدولي “إنه يجب 
على صناع السياســـات العالمية اتخاذ 
تدابيـــر “زمـــن الحـــرب” لدعـــم األســـر 
ضـــد  المالـــي  والقطـــاع  والشـــركات 

تداعيات فيروس كورونا”.
وبحســـب مدونة نشرها صندوق النقد 
الدولـــي، فإنه يتعين علـــى الحكومات 
التعامـــل مع الوباء كمـــا لو كانت وقت 
الحـــرب مـــن خـــال توفير اإلمـــدادات 

الصحيـــة  الرعايـــة  لقطـــاع  الرئيســـة 
والتحويـــات النقديـــة لألفـــراد الذين 
فقدوا وظائفهم و “الدعم االستثنائي”، 
مثل إعانات األجور للشركات الخاصة.

وأوضـــح أن مرحلة الحرب ضد الوباء 
ستســـتمر علـــى األقـــل من فصـــل إلى 

فصلين.
وقـــال صنـــدوق النقـــد، إنـــه إذا كانـــت 
العمـــال  يفقـــد  أال  السياســـات تضمـــن 
وظائفهم، وال يتم إجاء المستأجرين، 

وتتجنـــب الشـــركات اإلفـــاس، ويتـــم 
األعمـــال  شـــبكات  علـــى  الحفـــاظ 
ســـيحدث  التعافـــي  فـــإن  والتجـــارة، 

عاجاً وبشكل أكثر ساسة.
حجـــم  أن  النقـــد  صنـــدوق  وأضـــاف 
ونجـــاح اإلجـــراءات السياســـية التـــي 
مـــدى  ســـتحدد  الحكومـــات  تتخذهـــا 
سرعة تعافي االقتصاد بمجرد احتواء 

انتشار الفيروس.
وأوضح صندوق النقد أنه على عكس 

حـــاالت االنكماش االقتصادي األخرى، 
فإن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
في هذه األزمة ال يحركه الطلب، لكنه 
نتيجـــة ال مفـــر منها لتدابيـــر للحد من 

انتشار المرض.
السياســـة  دور  فـــإن  وبالتالـــي، 
االقتصاديـــة هو عـــدم تحفيـــز الطلب 
الكلـــي، علـــى األقـــل ليس علـــى الفور، 
بدالً من ذلك، يجب أن يكون للسياسة 

3 أهداف:

أوالً: ضمان عمل القطاعات األساسية، 
إذ يجب تعزيز موارد اختبار ومعالجة 
الرعايـــة  علـــى  والحفـــاظ  كورونـــا 
الغـــذاء  وإنتـــاج  المنتظمـــة  الصحيـــة 
وتوزيعـــه والبنية التحتية األساســـية 

والمرافق.
كافيـــة  ماليـــة  مـــوارد  توفيـــر  ثانيـــًا: 
لألشـــخاص الذين تضرروا من األزمة، 
إذ ســـتحتاج األســـر التي تفقـــد دخلها 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر بســـبب 

تدابيـــر االحتـــواء إلى دعـــم حكومي، 
وينبغي توسيع نطاق إعانات البطالة.

االقتصـــادي  االضطـــراب  منـــع  ثالثـــًا: 
السياســـات  تحتـــاج  حيـــث  المفـــرط 
بيـــن  العاقـــات  شـــبكة  حمايـــة  إلـــى 
العمـــال وأصحـــاب العمـــل والمنتجين 
والمقرضيـــن  والمســـتهلكين 
والمقترضيـــن، بحيث يمكن اســـتئناف 
العمـــل بشـــكل جـــدي عندمـــا تختفـــي 

حالة الطوارئ الطبية.

“صنــدوق النقــد” يدعــو التخــاذ تدابيــر “زمــن الحــرب”
دبي - مباشر

سمير ناس 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )53457( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد:46353
التاريخ : 02/04/2020

القيد  1 - 125986
التاريخ 02/04/2020

القيد  8 - 96173
التاريخ 01/04/2020

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد 
تقدم إليها السيد / أحمد خميس محمد علي يوسف المالك ل المالكية 
لمقاوالت البناء )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 46353 
، يطلب تحويل الشكل القانوني للمؤسسة إلى شركة الشخص الواحد 

برأسمال وقدره 5,000 د.ب) خمسة آالف دينار بحريني (.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نيو فيجول لإلستشارات ذ.م.م

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد  /NAZARUL ABDUL ABDUL OHAB  باعتبــاره المصفــي 
القانونــي لشــركة نيــو فيجــول لإلستشــارات ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محدودة بموجب القيد رقم 98096-1 طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقدمت 
اليه  الســيدة فاطمة عيســى عبد هللا المالكة ل شــمس المدينة ســوبر ماركت  
)مؤسســة فرديــة (     والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  -8 96173 طالبا تحويل 
المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مســئولية محدودة براســمال وقدره 5000 

خمسة االف دينار بحريني لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
محمود عيسى عبد هللا عيسى سكاكاوي

فاطمة عيسى عبد هللا
LATHEEF KANDOTH KUNIYIL
SHAREEF POTTAN KANDIYIL

MUHAMMED ASLAM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )    42973(  لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دري سيستمس الشرق االوسط ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد /  ULRIKE ANNA EDER   باعتبــاره المصفــي القانونــي شــركة دري 

سيستمس الشرق االوسط ذ.م.م

المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  والمسجلة بموجب القيد   113598

   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )    41037(  لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المنيوم الحورين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
EBRAHIMKUTTY THANATHU PARAMBIL MOHAMED / إليهــا الســيد

باعتباره المصفي القانوني شركة المنيوم الحورين ذ.م.م

المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  والمســجلة بموجــب القيــد   1 - 
120940

   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
أصحاب لشركة أس كي  مات للديكور الداخلي ذ.م.م

والمسجلة بموجب القيد رقم 1 - 125986  طالبين  تغيير االسم التجاري  من  
شركة أس كي  مات للديكور الداخلي ذ.م.م

الى شركة أس كي  مات  للمقاوالت والديكور الداخلي ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )--- ( لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري 

لشركة أس كي  مات للديكور الداخلي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -     
)CR2020-52676( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد المعلــن  SAM WINGATE MUSHREGI               بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي:  إلى  كمال بابكر قسم هللا دوره          

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -     
)CR2020-37660( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد المعلــن  احمــد بــن محمد بــن محمد العمــر بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي:  إلى  السيد عباس بن علي بن عطيه 

العطي
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة 
خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )42469  ( لسنة 2020 
بشان تحويل   مؤسسة فردية  الى شركة ذات 

مسئولية محدودة

93208 - 2

 134969-1

رقم القيد

رقم القيد

 كافتيريا لوس انجلوس

االسباط المتحدة التجارة العامة

االسم التجاري

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )50868  ( لسنة 2020 
بشان تحويل   مؤسسة فردية  الى شركة الشخص 

الواحد  

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقدم 
اليه  الســيد محمد  حســن محمد حســن القطان  المالك ل اجنحة الفارس 2 
)مؤسسة فردية (     والمسجلة بموجب القيد رقم  2 - 56947 طالبا تحويل 
المؤسسة المذكورة الى شركة الشخص الواحد  براسمال وقدره 1.000 الف 

دينار بحريني  مملوكة من شركة طارق اسحاق الكوهجي واوالده ذ.م.م

القيد  56947
التاريخ 02/04/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الدقة واالبداع للمقاوالت ش.ش.و لمالكها ايمن عبدهللا العثيم

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / محمــد يوســف غنــوم باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
الدقة واالبداع للمقاوالت ش.ش.و لمالكها ايمن عبدهللا العثيم ،المسجلة 
كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 1-130818 طالبــا إشــهار 
إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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نصف البشرية قيد إجراءات العزل في ظل تفشي وباء كوفيد19

50 ألف وفاة بـ”كورونا” واإلصابات تقترب من المليون

بفيروس  اإلصــابــات  عــدد  يقترب 
من  العالم  فــي  المستجد  كــورونــا 
الوباء  انتشار  مع  شخص  مليون 
أرواحــا  حاصدا  متسارع”  “بشكل 
السادس  بينها رضيع في أسبوعه 
ألفا  ـــ50  الـ الضحايا  أصــغــر  أصــبــح 

الذين أودى المرض بحياتهم.
وصار أكثر من 3,9 مليار شخص، 
العالم،  يــوازي نصف سكان  ما  اي 
منازلهم  في  البقاء  إلــى  مدعوين 
سياق  فــي  ذلــك  على  مرغمين  أو 
مكافحة  إلــى  الهادفة  السياسات 
هــذه  وتــعــنــي  كــوفــيــد19-،  تفشي 
اإلجراءات التي تتراوح بين العزل 
وبين  بــه  الــمــوصــى  أو  ــاري  ــبـ اإلجـ
من  أكثر  والحجر،  التجوال  حظر 

90 دولة ومنطقة. 
 47993 بوفاة  كوفيد19-  وتسبب 
العالم منذ  شخصا على األقل في 
ظــهــوره فــي الــصــيــن فــي ديسمبر 
فرانس  وضعتها  حصيلة  بحسب 
ــام رسمية  بــرس اســتــنــادا إلــى أرقـ
تسجيل  تــم  كما  الخميس،  أمــس 
 187 في  حالة   944030 من  أكثر 
الوباء. وهذا  تفشي  بدء  منذ  بلدا 
جـــزء من  ــرقــم ال يعكس ســـوى  ال
الواقع إذ إن عددا كبيرا من الدول 
لم يعد يجري فحصا إال للمصابين 
عالجا  حالتهم  تستوجب  الــذيــن 
فــي الــمــســتــشــفــيــات. وحــتــى اآلن 
تماثل 182700 شخص على األقل 

للشفاء.
ــيــا الـــتـــي أعــلــنــت  وتــســجــل إيــطــال
كوفيد- بوباء  مرتبطة  وفــاة  أول 
ــدد من  ــهــايــة فــبــرايــر، أكــبــر عـ 19ن
أصــل  مـــن   13155 مـــع  الـــوفـــيـــات 

110574 إصابة. 
ــرت الــســلــطــات اإليــطــالــيــة أن  وذكــ

16847 شخصا تماثلوا للشفاء.
تضررا  األكثر  الدول  إيطاليا  وبعد 
بالفيروس هي إسبانيا مع 10000 

 110238 أصل  وثالث وفيات من 
حالة والواليات المتحدة مع 5137 
مع  وفرنسا  حالة(   216721( وفــاة 
4032 وفاة )56989 حالة( والصين 
 81589( وفـــاة   3318 مــع  الــقــاريــة 

حالة(.
هونغ  )باستثناء  الصين  وأحصت 
كونغ وماكاو( حيث ظهر الفيروس 
إصــابــة   81589 ديــســمــبــر  ــهــايــة  ن
ــعــاء  )35 حــالــة جــديــدة بــيــن األرب
والخميس( منها 3318 وفاة )ست 
حالة  و76408  جـــديـــدة(  وفــيــات 

شفاء.
لجهة عدد الحاالت، تعتبر الواليات 
المقدمة مع تسجيل  المتحدة في 
216721 إصابة رسميا منها 5137 

وفاة و8672 حالة شفاء.
وفـــي “جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص 
بها سوى  تعترف  التي ال  التركية” 
ــقــرة اعــلــن عــن وفــــاة شخصين  أن

جراء الفيروس.
34574 وفاة من  وسجلت أوروبــا 
والــواليــات  حــالــة   508577 أصـــل 
ــاة  وفــ  5248 ــدا  ــ ــن ــ وك الـــمـــتـــحـــدة 
)226247 حالة( وآسيا 3994 وفاة 

األوسط  والشرق  حالة(   111877(
3298 وفاة )62809 حالة( وأميركا 
ــزر الــكــاريــبــي 615  الــالتــيــنــيــة وجــ
وفاة )22157 حالة( وافريقيا 237 
 27 حالة(واوقيانيا   6416( وفــاة 

وفاة )5949 حالة(.
وحــذرت 14 دولــة أوروبــيــة أمس 
تستهدف  خــروقــات  من  الخميس 
سيادة القانون في االتحاد بذريعة 
ــــاء كـــوفـــيـــد19-، فيما  مــحــاربــة وب
منح رئيس الوزراء المجري نفسه 
تقريًبا  مــحــدودة  غير  صــالحــيــات 

في هذا المجال.
وتوفيت سفيرة الفلبين في لبنان 
الخميس  أمــس  كــاتــاال  بيرنارديتا 
كورونا  بفيروس  إصاباتها  جــراء 
وزارة  أعلنت  مــا  وفــق  المستجد، 
مع  بيان،  في  الفلبينية  الخارجية 
ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات فــي لبنان 
الى 494 اصابة وتسجيل 16 حالة 

وفاة حتى اآلن.
رايــتــس  هــيــومــن  منظمة  ودانــــت 
ــراءات وصفتها  ووتـــش أمــس إجــ
بـ”التمييزية” تتخذها بلديات عدة 
في لبنان بحق الالجئين السوريين 

انتشار  مواجهة  جــهــود  إطـــار  فــي 
فيروس كورونا المستجد. 

ــب وزيــــــــر الـــصـــحـــة  ــتـ ــكـ وأكــــــــد مـ
ــتـــور  ــــي إصــــابــــة الـــدكـ ــل ــيــ ــ ــرائ اإلســ
يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا 
نتيجة  جـــاءت  أن  بعد  المستجد 
فحصه إيجابية األمر الذي اضطر 
نتانياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 
الحجر  ــى  إل لــلــعــودة  خالطه  الـــذي 

الصحي الوقائي.
بإجالء  األميركية  البحرية  وتقوم 
آالف البحارة من حاملة الطائرات 
“يو  الــنــوويــة  بالطاقة  تعمل  التي 
في  ــلـــت”  روزفـ ثـــيـــودور  اس  اس 
الهادئ،  المحيط  غــرب  في  غــوام، 
بعد تحذير قبطانها من أن تفشي 
يهدد  متنها  على  كورونا  فيروس 

حياة الطاقم.
وأمــــر رئــيــس الــفــلــبــيــن رودريـــغـــو 
بــأن تطلق  قــوات األمــن  دوتيرتي 
يتسبب  شخص  أي  وتقتل  الــنــار 
ــمــشــاكــل” فـــي مــنــاطــق فــرضــت  “ب
عليها إجراءات عزل بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.

عواصم ـ وكاالت

نصف مليون إصابة بكورونا في أوروبا

الكويت ـ رويترز

على  موحدة  غذائي”  أمن  “شبكة  إنشاء  الخميس  أمس  الكويت  اقترحت 
لتحقيق  الكهربائي،  الربط  شبكة  غــرار  على  العربية،  الخليج  دول  مستوى 

األمن الغذائي لهذه الدول. 
وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحافي “إن االقتراح قدمه الوزير 
لـــوزراء الــتــجــارة فــي مجلس  خــالــد الــروضــان أثــنــاء االجــتــمــاع االستثنائي 
التعاون الخليجي، الذي تم عبر “االتصال المرئي” وناقش اآلثار االقتصادية 

لوباء فيروس كورونا”.
واقــتــرحــت الــكــويــت إنــشــاء خــطــوط سريعة فــي مــراكــز الــجــمــارك؛ لضمان 
انسيابية وعبور المنتجات األساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع 

عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكالئهم لمناقشة الوضع الراهن. 
جديدة  إصابة   25 تسجيل  عن  الكويتية  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلــك،  وإلــى 
بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19-” خالل الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع 

بذلك إجمالي عدد اإلصابات المؤكدة في البالد إلى 342.

الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجية موحدة

عمان ـ بترا

قــــدم وزيـــــر الــــزراعــــة األردنـــــي 
ــدة، أمـــس  ــاحـ ــحـ ــشـ إبـــراهـــيـــم الـ
الخميس، استقالته من الحكومة 
األردنـــيـــة؛ بــســبــب “أخـــطـــاء في 
ــا”،  ــ ــورون الــتــعــامــل مـــع أزمـــــة كــ
األنــبــاء  وكــالــة  أوردت  حسبما 

األردنية الرسمية “بترا”. 
الــوزراء  رئاسة  صفحة  ونشرت 
“فيسبوك”،  موقع  على  األردنية 
ــا  ــزامــ ــ ــت ــ بـــيـــانـــا جــــــاء فــــيــــه: “ال
السياسية واألدبية،  بالمسؤولية 
التي  اإلداريــة  األخطاء  ونتيجة 
حـــدثـــت فـــي بــعــض مــديــريــات 
ــة بــالــمــحــافــظــات، وضــع  ــزراعـ الـ

ــة إبــراهــيــم  ــزراعــ ــ وزيــــر ال
استقالته  الشحاحدة 

ــيــس  بـــيـــن يـــــدي رئ
الوزراء”.

وأضـــــــــاف الـــبـــيـــان 

أن ذلـــك جـــاء “إيــمــانــا بــضــرورة 
ــرار مـــســـيـــرة اإلصــــــالح،  ــمــ ــتــ اســ
والـــعـــمـــل الـــجـــاد فـــي مــواجــهــة 
بها  يمر  التي  الصعبة  الــظــروف 
دول  غالبية  شــأن  شأنه  األردن، 
ــالـــم؛ بــســبــب انـــتـــشـــار وبـــاء  ــعـ الـ
ــا، واإلجـــــــــــراءات الــتــي  ــ ــورونـ ــ كـ
في  الرسمية  األجــهــزة  اتخذتها 
حماية  أجــل  مــن  مــعــه،  التعامل 
ــفــــاظ عــلــى  ــــحــ الـــمـــواطـــنـــيـــن وال
ــار إلـــى أن  ســالمــتــهــم”. كــمــا أشــ
ــوزراء األردنــــــي عمر  ــ ــ رئــيــس الـ
الرزاز “رفع االستقالة إلى الملك 
لجاللته  منسبا  الثاني،  عبدهللا 
عن  معربا  عليها،  بالموافقة 
للجهود  وتــقــديــره  شــكــره 
الشحاحدة  بذلها  الــتــي 
خـــــــــــــــالل الــــــفــــــتــــــرة 

الماضية”.

استقالة وزير أردني بسبب “أخطاء كورونا”

دبي ـ وكاالت

أعــلــن الــمــبــعــوث الــخــاص لــأمــيــن الــعــام 
ــى الـــيـــمـــن، مــارتــن  ــ ــمــتــحــدة إل لـــأمـــم ال
سلسلة  عن  الخميس،  أمــس  غريفثس، 
األطـــراف  مــع  الثنائية  المناقشات  مــن 
حول  اتفاقات  إلــى  للتوصل  المختلفة 

وقف إطالق النار على مستوى البالد.
ــان صـــحـــافـــي صــــــــادر عــن  ــ ــي ــ وأفـــــــــاد ب
ــى الــيــمــن،  مــكــتــب الــمــبــعــوث األمــمــي إلـ
أن الــمــنــاقــشــات تــتــركــز حـــول عـــدد من 
اإلجــــــراءات اإلنــســانــيــة واالقــتــصــاديــة 
الهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، 
السياسية  للعملية  العاجل  واالستئناف 

إلنهاء الحرب بشكل شامل.
قد  المتحدة  لأمم  العام  األمين  وكــان 
دعا في وقت سابق األطراف في اليمن 
إلى وقف القتال، وبذل الجهود لمواجهة 
ــتــشــار الــمــحــتــمــل لــفــيــروس كــورونــا  االن

المستجد.

ــى ذلـــك، لقي قــيــادي حــوثــي مصرعه  ال
بينما  الميليشيات،  عــنــاصــر  مــن   2 مــع 
رابــع، في عملية  القبض على عنصر  تم 
تابعة  بــحــريــة  ــوات  قـ نفذتها  عسكرية 
اللحية  مــيــنــاء  قــبــالــة  الــيــمــنــي  للجيش 

شمال محافظة الحديدة، غربي البالد.
وأوضــح مصدر عسكري، أن قــوات من 
العسكرية  للمنطقة  البحري  “التشكيل 
نفذت  اليمني،  الجيش  فــي  الخامسة” 
ــاء األربــــــعــــــاء، “عـــمـــلـــيـــة نــاجــحــة  ــســ مــ
قرب  الواقعة  حمر  جــزيــرة  مــن  بالقرب 
تابعة  زوارق  رصــد  إثــر  اللحية  ميناء 
ذكرته  ما  الحوثي”، بحسب  لميليشيات 

مواقع إخبارية محلية.
على  دأبــت  الحوثي  ميليشيا  أن  يذكر 
تسيير قوارب على متنها مسلحون لتتبع 
المتمركزة في  القوات الحكومية  حركة 

مارتن غريفثسمنطقة ميدي، ولزراعة ألغام بحرية.

مقتل وأسر 4 حوثيين بعملية عسكرية بحرية شمال الحديدة
غريفثس يسعى التفاق حول وقف النار في اليمن

طهران ـ أ ف ب

أنها “ال تبدأ  إيران أمس الخميس  أكدت 
حروبا” و”ال تتحرك إال دفاعا عن النفس”، 
ــرئــيــس  ال ــرات  ــذيـ ــحـ تـ عــلــى  ردا  وذلـــــك 
األميركي دونالد ترامب إليران وحلفائها 
في  األميركية  القوات  على  الهجوم  من 
الــعــراق فــي حــرب كالمية جــديــدة رغم 

انتشار وباء كوفيد19-. 
وأعــلــنــت واشــنــطــن، أمـــس، نــقــل أنظمة 
ــراق، لــحــمــايــة قـــوات  ــعــ ــ ــى ال ــ دفــاعــيــة إل
الــقــوات  ضمنها  ومــن  ــي  ــدول ال التحالف 

األميركية في البالد. 
المركزية  القيادة  باسم  المتحدث  وقــال 
ــيــان:  ــيــل أوربــــــــان، فـــي ب األمـــيـــركـــيـــة، ب
دفاعية  أنظمة  تنقل  المتحدة  “الواليات 
وقــوات  العراقيين  لحماية  الــعــراق  إلــى 
األميركية  والـــقـــوات  الــدولــي  الــتــحــالــف 
التي  المتنوعة  الجوية  التهديدات  مــن 
تلك  تستضيف  عراقية  قواعد  شهدتها 

القوات”.
الخصمين  البلدين  بين  التوتر  وتصاعد 
ــــواليــــات  ــرت ال ــشـ فــــي الــــعــــراق حـــيـــث نـ
باتريوت  صــواريــخ  بــطــاريــات  المتحدة 
للدفاع الجوي ما دفع بإيران إلى التحذير 
واشنطن  ومطالبتها  ذلـــك  عــواقــب  مــن 
بــاالنــســحــاب.  ويــشــهــد الــبــلــدان انــتــشــارا 
الذي  المستجد  كورونا  لفيروس  واسعا 
5000 شخص في  أودى بحياة أكثر من 

في   3000 من  وأكثر  المتحدة  الواليات 
اإليراني  الخارجية  ايــران.  وكتب وزيــر 
تــغــريــدة على  ــواد ظــريــف فــي  محمد جـ
إيران   - المتحدة  للواليات  “خالفا  تويتر 

ال تتحرك إال دفاعا عن النفس”.
ــحــرب  ــاة ال ــدعـ لـ ــاف “ال تــســمــحــوا  ــ وأضــ
“إيران  أن  أخرى”، مؤكدا  بتضليلكم مرة 
للذين  الــدروس  تلقن  بل  حروبا،  تبدأ  ال 

يبدأون الحروب”.

القوات األميركية والعراقية في إحدى القواعد العسكرية في العراق

الواليــات المتحدة تعلــن نقل أنظمة دفاعيــة إلى العراق
تصاعد الحرب الكالمية بين طهران وواشنطن

طهران ـ وكاالت

أصــيــب رئــيــس الــبــرلــمــان اإليــرانــي 
علي الريــجــانــي بــفــيــروس كــورونــا 
ــع  الــمــســتــجــد، لــيــصــبــح بـــذلـــك أرفـ

مسؤول إيراني يصاب بالوباء.
ــة فـــارس اإليــرانــيــة،  ــرت وكــال وذكــ
أمس الخميس، أن نتائج فحوصات 
وأثبتت  إيجابية  الريجاني جاءت 
إصابته بفيروس كورونا، الفتة إلى 

أنه يخضع للحجر الصحي.
اإليرانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
وفــاة جديدة   124 أمــس، تسجيل 
بفيروس كورونا المستجد و2875 
الــوفــيــات  إجــمــالــي  ليصل  إصــابــة، 
في البالد إلى 3160 شخصا، فيما 

ألف   50 اإلصابات  تجاوزت 
شخص.

ــروس  ــ ــي ــ ف وأودى 
عدد  بحياة  كــورونــا 
ــن  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــن الـ ــ مــ

وزراء  وأصـــــــــاب  اإليــــرانــــيــــيــــن، 
بــالــحــكــومــة وأعـــضـــاء بــالــبــرلــمــان 
ــوري  ــ ــثـ ــ وأعــــــضــــــاء بــــالــــحــــرس الـ
زاد  ما  الصحة،  بوزارة  ومسؤولين 
من المخاوف بشأن استجابة إيران 

للوباء العالمي.
وتــوفــي بــفــيــروس كــورونــا العضو 
هاشم  القيادة  خبراء  مجلس  في 
بطحائي، والنائب محمد رمضاني، 
مصلحة  تشخيص  مجمع  وعــضــو 
الـــنـــظـــام فـــي إيــــــران مــحــمــد مير 
مــحــمــدي، وســفــيــر إيــــران الــســابــق 
ــادي  ــة هللا هــ ــ ــي الـــفـــاتـــيـــكـــان آيـ فــ

خسروشي.
الرئيس اإليــرانــي حسن  وكــان 
ــانـــي قـــد حـــذر األحـــد،  روحـ
مــن أن “كــوفــيــد19-” قد 
أو  لعام  مــوجــودا  يظل 

عامين.

إصابة رئيس البرلمان اإليراني بـ “كورونا”
موسكو ـ وكاالت

ــي فــالديــمــيــر  ــروسـ ــيــس الـ ــرئ أعــلــن ال
إبريل  شهر  الخميس،  أمــس  بوتين، 
ــب لــمــواجــهــة  ــراتـ عــطــلــة مــدفــوعــة الـ

فيروس كورونا المستجد.
ــبـــوع الــمــاضــي أكـــد بــوتــيــن أن  واألسـ
ــادرة عــلــى الــقــضــاء على  ــ ــ ــا ق ــيـ روسـ
فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

لقاء  أثناء  تصريح  في  بوتين  وقــال 
مــع رجـــال أعــمــال، إن “بــعــض الــدول 
تقول إن الحرب مع )فيروس كورونا( 
أعرب  أنــه  إال  جـــدًا”،  طويلة  ستكون 
مــن هذه  روســيــا  أن تخرج  أمله  عــن 
ــة فـــي غــضــون شــهــريــن إلـــى 3  ــ األزمـ

أشهر.
وطـــمـــأن مــواطــنــيــه “ســنــخــرج 

بالتأكيد” من هذه األزمة.
شدد  قــد  بوتين  وكـــان 
على ضرورة أن تكون 
الـــتـــدابـــيـــر الــمــتــخــذة 

صــارمــة  كـــورونـــا  فــيــروس  لمكافحة 
وفعالة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم 
فــي الــتــخــلــص مــن الــفــيــروس بشكل 

أسرع.
ــة، أرســلــت روسيا  وفــي ســيــاق األزمــ
ــاعــــدات  ــمــــســ ــ ــال ــ ــة ب ــلـ ــمـ ــحـ ــرة مـ ــ ــ ــائ ــ طــ
ــواليــات  واإلمـــــــدادات الــطــبــيــة إلـــى ال
ــتـــحـــدة وســـــط تـــفـــشـــي جــائــحــة  ــمـ الـ

فيروس كورونا المستجد.
وذكـــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أن 
موسكو  مــن  أقلعت  عسكرية  طــائــرة 
األربعاء  صباح  من  مبكرة  ساعة  في 

في طريقها إلى الواليات المتحدة.
وأظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع 
معدات  بها  صناديق  الــروســيــة، 
“أنتونوف  طبية داخل طائرة 
قاعدة  فــي   ”-125 إن  إيــه 
الجوية  تشكالوفسكي 

بموسكو.

بوتين يعلن إبريل عطلة مدفوعة لمحاصرة “كورونا”

حظر تجوال كامل 
في مكة والمدينة

أمــس  الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  وزارة  قــالــت 
تــجــول في  تــقــرر فــرض حظر  ــه  إن الخميس 
مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 
اتخذته في وقت  تمديد إلجــراء  في  ساعة 
كــورونــا.  فــيــروس  انــتــشــار  لمكافحة  ســابــق 
وسجلت المملكة أكثر من 1700 حالة إصابة 
بالفيروس و16 وفــاة.  وذكــرت الــوزارة في 
بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول 
تشمل العاملين في ”القطاعات الحيوية من 
السماح  وكذلك  والخاص“  العام  القطاعين 
من  مستلزماتهم  على  بالحصول  للسكان 

الغذاء والرعاية الصحية.

الرياض ـ رويترز



opinions@albiladpress.com13
الجمعة 3 أبريل 2020 - 10 شعبان 1441 - العدد 4189

بين التخويِف والتهويل، واالستهتاِر واإلهمال نتعامُل مع الجائحِة الراهنة! 
ـــَمنا فيـــروس ال ُيرى بالعيـــن المجردِة إلى فريقيـــن كٌل منهما انحرَف عن  قسَّ
جـــادِة الصـــواِب في تقييم الوضـــِع القائم. انبثـــَق الوباُء من بـــؤرِة التصنيع؛ 
َر  فخلنـــا أنـــه لن يجـــاوَز مصنعه، وظننا أّنا فـــي منأًى من ســـطوته، لكنه تفجَّ
فانبثقْت منه مالييُن الحاالت وآالُف الوفيات حين انتشَر في طوِل األرِض 
وعرِضهـــا وتربعَّ جالســـًا في ُعقـــِر داِرنا وتمدَد ُمنتشـــيًا بهـــواِء رئاتنا يحصُد 
فـــي حيواتنـــا من دون هوادة، وفـــي خضمِّ هذه الحال مـــن الخطر يتصارُخ 
المرتعبـــون فـــي ذهول؛ خوفـــًا من الموِت بالوبـــاء، لكنهم ال يكتفـــوَن بالفزِع 
الذاتي الكامِن في دواخِلهم، بل ينشرونه للناس أجمعين وبصورٍة أخطَر من 
ـــلم  انتشـــاِر الفيروِس ذاته. هم يشـــحنوَن الُمتلقي بالرعِب والجزِع حتى ُيسِّ
لهـــذا المخلـــوِق البيولوجـــي الحقير؛ فيمـــوَت ال من الفيروِس بـــْل من اليأِس 

والقنوِط من النجاة.
أمـــا الفريُق الثاني، ذلك الذي يســـتفزني أكثر؛ فقد َأصـــّم ُأُذني وَأعمي عيني 
عـــن المهوليـــن، لكني لن أســـتطيَع النفـــاَذ بجلدي مـــن المســـتهترين. ال أدري 
كيـــف ُيفكـــرون؟ ِإلْم ُيهَمهْم أنهم ضحايا ربما للفيـــروِس المقيت، أفال ُيهمهْم 

أْن ينقلـــوه لفلذاِت أكباِدهـــم وأحبِتهم ومن يحيوَن في حّيهْم ويلتقون بهم. 
يتجاهلون حمالِت الوقاية، يصموَن آذاَنهم عن ُســـُبِل الحماية، ال يســـتمعوَن 
آلراِء علماء الدين، وال يتورعوَن عن الذهاب إلى مراكِز التجمِع بحجِة أداِء 
الواجـــِب أو قضاِء الحوائج. إْن تجنبَت ُقَبَلهـــْم وأحضاَنهم، اغتصبوها منَك 
اغتصابًا غير آبهين بخطورِة ذلك. ماذا لو كنُت أنا مصابًا، وماذا لو كنَت أنَت 
مصابا؟ أقول، كيف ســـتلقى هللا يوم القيامة وقد آذيتني أو كان لفالٍن في 

رقبتَك دما؟
هؤالء ال يكفيهم اســـتهتارهم بحياة اآلخرين بل ينســـجوَن الُطَرَف التي لْن 
ُتضِحَك المنكوبين، كما لْن ُتضِحَكهم هْم إْن تمّكَن منهم قائُد الموت وحاصُد 

األرواح.

وهنا وجَب القول إنَّ فريقًا آخَر قد انتصَب شامخًا في منتصِف الموج العاتي، ال  «
يأبُه بعاصفة المهّولين وال ينبطُح لهدوِء المستهترين، وهم الفئُة التي آمنْت 
بربها فكانْت أمًة وسطا. أمة اتخذْت كَل تدابيِر السالمِة والوقايِة وجعلْت من 
حفِظ النفِس والدِم ِشرعًة ومنهاجًا، وتوكلت على الله الذي ال تضيُع ودائعه؛ 

فاللُه خيٌر حافظًا وهو أرحُم الرحمين.

هدى حرم

الوباء بين التهويل واالستهتار

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

للتواصل: 17111483

كورونا... انقالب في مختلف ثقافات العالم
لفتـــت انتباهي دراســـة قـــام بها مختبر “ســـمارك” حـــول تأثير 
كورونـــا علـــى العالـــم نشـــرها أحـــد األصدقـــاء فـــي حســـابه بــــ 
“اإلنســـتغرام” مـــع ترجمة بتصـــرف، حيث ذكر عشـــر تأثيرات 
وهـــي: أوال إعـــادة بناء منظومة التجارة عالميا ســـتأخذ وقتا، 
ثانيا خدمة التوصيل آلخر میل ســـتكون األهم، ثالثا سيصبح 
التعليـــم والعمـــل عـــن بعـــد أساســـيا، رابعـــا ثـــورة انتقالية في 
الخدمات اللوجســـتية، خامســـا إعـــادة بناء خدمـــات الضيافة 
ســـتأخذ وقتا، سادســـا الرعاية الصحية ســـتكون األعلى نموا، 
ســـابعا تحـــول وتغيـــر نحو اســـتهالك الطاقـــة مع تغير ســـلوك 
البشـــر، ثامنـــا االبتكار ونماذج العمل ســـتكون محـــور التغيير، 
تاسعا األزمة ستخلق مسارات من األعمال لم نعرفها من قبل، 

عاشرا األعمال لن تعتمد فقط على الربحية.
ذكـــر القـــرآن الكريـــم أننـــا كثيـــرا ما نكره شـــيئا رغـــم أن الخير 
يكـــون كامنـــا فيـــه، وأننـــا كثيرا مـــا نحب شـــيئا مع أنـــه يمكن 
أن يجلـــب لنـــا الضرر، وذلـــك راجع إلى جهلنا وقصـــر معرفتنا، 

وبالرجـــوع إلـــى الحالـــة التـــي يعيشـــها النـــاس اليـــوم في كل 
بقعـــة مـــن العالـــم، يتضـــح أن هناك تغيـــرات كثيرة فـــي الفهم 
واإلدراك والتصـــور وحتى في العادات وطريقة العيش، وهذا 
االنقـــالب الـــذي أحدثه فيـــروس كورونا في مختلـــف ثقافات 
العالـــم يتميز باإلثراء واتســـاع الرؤية ومن المهم أن نســـتفيد 
منـــه وأن نستشـــرف معالمـــه بيقظـــة، فألول مرة يكـــون هناك 
توافق وتناسق بين مختلف األمم على أهمية العمل والتعليم 
عـــن بعـــد، وكأن بكورونا تبشـــر بواقع جديد في هـــذا االتجاه، 
واســـتجابة لما مر به العالم اليوم ســـيتم خلق وظائف جديدة 
“كإشـــعاع قـــادم مـــن األزمة” لـــم يفكر بها الناس مـــن قبل على 

مدى قرون متصلة من الزمان.

كورونا أعطى الطب والصحة العامة دفعة كبيرة إلى األمام،  «
ومن المؤكد أنه ستكون هناك معطيات جديدة ذات أثر ملحوظ 

في حقل الطب ستغير المسار بشكل كبير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الدار بخير
تفاعـــل الجميع مـــع فيديو جاللة الملك المفـــدى أيده هللا وهو 
يمـــارس رياضـــة ركوب الخيل مع نجليـــه الكريمين وهو يقول 
“الحمـــد للـــه، الدنيا بخيـــر”، لقد زرع هذا الفيديـــو القصير الذي 
نشـــره ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار األمن الوطني، الســـعادة 
البالغـــة فـــي قلـــوب المواطنيـــن فنشـــروه فيما بينهـــم مبتهلين 
وداعيـــن هللا العلـــي القديـــر أن يطيل بعمر جاللتـــه وأن يمتعه 

بالصحة والعافية ويديمه لنا ولمملكتنا الغالية عزا وفخرا.
نعـــم، الديرة بخير وللـــه الحمد في ظل قائد مســـيرتها وربانها 
جاللـــة الملـــك المفدى أطال هللا فـــي عمره وأبقاه، وســـتمضي 
هـــذه األيـــام بالرغم من صعوبتها، وســـيكتب التاريخ في أبهى 
صفحاتـــه أننـــا بقيادتنا أقـــوى، ولن تســـتعصي علينـــا األزمات 
والمحـــن مهمـــا بلغـــت مادمنـــا نعيـــش على تـــراب هـــذا الوطن 
الغالـــي. ســـنروي قصـــص الشـــهامة والمواقف اإلنســـانية التي 
ســـطرتها القيادة الرشـــيدة والشـــعب األبـــي ألبنائنـــا واألجيال 
القادمـــة بكل فخر. ونقوُل لكل حاســـد طامـــع إنك لن تنال من 

هذا الوطن مهما بلغ مكرك وحقدك.
اليوم بات الجميع مسؤوال وشريكا أساسيا حتى نتمكن من  «

الخروج من هذه األزمة بنجاح. المسؤولية تبدأ من كل فرٍد منا 
من أجل سالمة الجميع في هذا الوقت االستثنائي، وال أرى سوى 

الوعي وااللتزام السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف. ُندرك جيداً 
أننا متلهفون ومتشوقون لنمط حياتنا السابق الذي اعتدنا عليه، 
وحجم اشتياقنا لألماكن التي كانت مالذنا في كل الوقات... األمر 
يحتاُج إلى صبر وتكاتف وطيد واتباع أوامر الدولة وكلنا ثقة بأن 

األوقات الصعبة تصقُل قدراتنا وتزيدنا قوًة وصالبة. حمى الله 
هذه األرض وشعبها األبي من كل سوء.

عباس ناصر

“هال بكورونا”!
نعم، هال بكورونا وما أدراك ما كورونا، هذا الوباء الذي أصيب به 
العالـــم أجمع، هذا المـــرض الفتاك الذي أصابنا من دون إنذار ونزل 
كالصاعقة على البشـــرية جمعاء. ال شـــك أن لهـــذا الوباء تداعيات 
خطيرة على جميع أفراد العائلة، وأن الكثير من الناس مازالوا إلى 
يومنا هذا غير مقتنعين أو مستوعبين أصال وجود هذا الوباء! قد 
يكون الجهل ســـبًبا رئيًسا والســـبب اآلخر هو أن المرض أتى على 
الجميع، الغني والفقير! وهذا بحد ذاته يعتبر أمًرا غير مسبوق من 

ناحية تفشي األمراض في الماضي القريب أو البعيد.
وكما يقال لكل شيء إيجابياته وسلبياته في حياتنا، وال شك في 
أن هذا الوباء له من السلبيات ما يفوق تصوره، حيث إنه أدى إلى 
القضـــاء على حياة الكثيريـــن في العالم، لكن دعونا نأخذ الجانب 
اإليجابي منه، حيث إنه في اعتقادي الشخصي ألقى بظالله على 
العالقات الشـــخصية للفرد والعائلة، وبعيًدا عن كم الرســـائل التي 
أتلقاها عبر وسائل التواصل االجتماعي إال أنني أجزم بأن الناس 

بدأوا يتأقلمون مع الوضع الجديد أو نمط الحياة الجديد.
فعلى سبيل العالقات األسرية فإنه يتلخص في شكر هللا وحمده 
على نعمه، والتقرب غير المســـبوق ألفراد العائلة بسبب وجودهم 
فـــي المنـــزل وليـــس غيـــره، كمـــا أن القـــراءة وممارســـة هوايـــات 
مختلفة واالستماع إلى الموسيقى ومشاهدة التلفاز واالستمتاع 
بأحـــدث األفالم... أشـــياء جميلة افتقدناها بســـبب مشـــاغلنا في 
األمـــور األخـــرى خـــارج المنزل، باإلضافـــة إلى ترتيـــب المنزل من 
قبـــل الجميع من مـــأكل وملبس ومشـــرب، وأظهرت لنـــا أولويات 
حياتنـــا. كنت مـــن المنتقدين كثيرا لثقافة تنـــاول وجبات الطعام 
خارج المنزل بشـــكل يومي، واآلن وبســـبب كورونا التزمنا جميعا 
بطهي األكل في المنزل لنضمن النظافة وكذلك لتوفير المصاريف 
غيـــر الضرورية، حًقا ونحن في خضم تلـــك الظروف العصيبة إال 
أن ذلك لم يمنعنا من االستمتاع بما نملك من نعم، وأصبحنا نقدر 

أكثر كل ما نملك.
اكتشفنا الكثير من اإليجابيات، خصوصا تلك المتعلقة بالبيئة  «

والتلوث وحوادث السيارات وازدحام الشوارع وغيرها من الجوانب 
السلبية والقائمة تطول والمساحة المخصصة ال تكفي في 

اإلسهاب كثيًرا، والمهم هنا أن نتعلم من هذه الدروس القاسية 
والواضحة.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

مع نمو االستجابة لفيروس كورونا “COVID-19”، واضطرار الكثير من 
المؤسســـات إلى إغالق عملياتها العامـــة وتجنب التجمعات الكبيرة في 
العمل، أصبحت الحاجة إلى عمل الموظفين عن بعد ضرورية، بالنســـبة 
لمعظم موظفيك، قد يكون خيار الموقع المناســـب هو المنزل، ولكن قد 
ال يمكنهـــم دائًما القيام بذلك، وهذا األمر يعني أنك ســـتحتاج إلى اتباع 
نهج استباقي ومرن من أجل العمل خارج المكتب، ويجب عليك العمل 

بشكل سريع.
خطوتـــك األولى هي تحديد من يمكنه العمل عن ُبعد ومن ال يســـتطيع 
ومـــن يجب أن يعمل في موقعـــه إن أمكن، قد تكون الخطوة الواضحة 
هي أن أي شـــخص لديـــه وظيفة مكتبية يمكنه العمـــل في المنزل، لكن 
هـــذا األمر ليس صحيحا بالضرورة، فقـــد تجد أن المتطلبات األمنية لن 

تسمح لمهام وظيفية معينة بالعمل في المناطق غير اآلمنة.
عندمـــا تجـــري اختبـــاًرا لخطـــة اســـتمرارية عملـــك، فمـــن المؤكـــد أنـــك 
ستكتشف بأن ليس كل شيء يعمل كما تعتقد، سيكون هناك موظفون 
ال يتوفر لديهم وصول كاٍف إلى اإلنترنت، وبعضهم ليست لديهم أجهزة 

كمبيوتـــر تفـــي بمتطلبات برمجياتك وربما القليـــل منهم ال تتوفر لديهم 
مســـاحة عمـــل كافيـــة. باإلضافة إلى التأكـــد من أن لديك وصـــوالً كافيًا 
إلى اإلنترنت، تحتاج أيًضا إلى التأكد من أنه لديك العدد المناســـب من 
تراخيـــص الشـــبكة االفتراضيـــة الخاصـــة )المعروفة باســـم VPN(. عدد 
المستخدمين البعيدين سيزداد عندما يقوم الجميع بالعمل من المنزل. 
الســـحابية،  التطبيقـــات  انتشـــار  مـــع  أن  هـــو  اإليجابـــي  األمـــر  ولعـــل 
ســـيحتاج عـــدد أقل مـــن الموظفين إلـــى وصول الـ VPN مـــن أجل هذه 
التطبيقات، ولكن قد تظل الشبكات االفتراضية الخاصة )VPN( متاحة 

للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى شبكة الشركة.

ال يمكن تجاهل الهاتف ألنه أمر حيوي لعمل شركتك، يجب أن يكون هناك  «
شخص ما قادر على الرد على رقم الهاتف الرئيسي لشركتك عندما يتم 

االتصال به، لذا يجب عمل الترتيبات الالزمة لذلك، ما قد تكتشفه، كما 
فعلت بعض الشركات بالفعل، هو أنه بمجرد معرفتك بكيفية العمل من 

البيت وتطبيقه لشركتك، فإن هذا األمر يمكنه في الواقع أن يؤدي إلى 
زيادة اإلنتاجية.

 

د. جاسم حاجي

احترافية العمل عن بعد



يــدرس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( عــدًدا مــن المقترحات 
التــي تأتــي ضمــن خططــه المرتبطة بإيقــاف األنشــطة الكروية في 
الموســم الرياضــي الحالــي 2019 - 2020؛ لتفشــي انتشــار فيــروس 

“كورونا” في العالم.

تســـبب  العالمـــي  الوبـــاء  وكان 
األنشـــطة  مختلـــف  إيقـــاف  فـــي 
المباريـــات  فيهـــا  بمـــا  الرياضيـــة 
الدوليـــة والمحليـــة فـــي مختلف 
البلدان على مســـتوى الدوريات، 
منافســـات  التأجيـــل  طـــال  كمـــا 
بطوالت كروية كبرى للمنتخبات 
أميـــركا،  وكوبـــا   2020 كيـــورو 
إضافـــة إلـــى المباريـــات الدوليـــة 
الودية والرســـمية على مســـتوى 
التصفيات المؤهلـــة لكأس العالم 

.2022

الخيـــارات  جملـــة  ومـــن 
وضعهـــا  التـــي  والمقترحـــات 
االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم هو 
االتجـــاه نحو الوصول إلى حلول 
توافقية بين األطراف المتعاقدة 
لخفـــض  والالعبيـــن(؛  )األنديـــة 
اآلثـــار  مـــع  خصوصـــا  الرواتـــب، 
الكبيـــرة الســـلبية التـــي أنتجـــت 
خسائر مالية ضخمة في مختلف 
الـــدول ألنديتهـــا، إذ عانـــت مـــن 
آثـــار “كورونـــا”، في الوقـــت الذي 
أعلنت فيه بعض األندية العالمية 

والعبيـــن دولييـــن عـــن توجههـــم 
لخفض الرواتب؛ لتداعيات أزمة 

الفيروس العالمي.
وعالوة علـــى ذلك، فـــإن االتحاد 
يـــدرس  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
الالعبيـــن،  عقـــود  موضـــوع 
خصوصا مع عدم انتهاء الموسم 
حتـــى اآلن، وحفاًظا على حقوق 
كافـــة األطـــراف المتعاقـــدة بعدم 

التداخل في مدة العقود القديمة 
ووصولها لفترة العقود الجديدة، 
إذ مـــن المؤمـــل أن يتـــم اعتمـــاد 
حتـــى  الالعبيـــن  عقـــود  تمديـــد 
الموعـــد الجديـــد لنهاية الموســـم 

 ،2019-2020 الرياضـــي الحالـــي 
فـــي حين تفعل العقـــود الجديدة 
في بداية الموسم المقبل -2020

2021؛ ليشمل بذلك الالعب الذي 
ســـبق له التوقيع مـــع ناد آخر في 

وقت ســـابق، حيث لن يتمكن من 
اللعب مـــع فريقه الجديد، إال بعد 
انتهاء موسمه مع فريقه الحالي.

ومـــن المؤمـــل أن تكشـــف األيـــام 
الوضـــوح  مـــن  مزيـــًدا  المقبلـــة 
بالنسبة لهذا اإلطار، خصوصا مع 
الترقب الذي يسود الجميع حول 
الوضعيـــة الصحيـــة العامة للعالم 

مع فيروس “كورونا” المستجد.

مقترحات لـ “الفيفا” بشأن الرواتب وعقود الالعبين
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أحمد مهدي

توقف األنشــطة الرياضية المحلية بســبب اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا، يتيح لـ “البالد ســبورت” 
تســليط الضــوء علــى مســتويات ونتائــج الجولة األولى من سداســي دوري الدرجة األولى لكــرة اليد. الحديث 

ســيكون مفتوحــا علــى مصراعيه للفــرق الفائزة ولألخرى التي تكبدت الخســارة، كل على حدة، وســتكون الحلقة 
الخامسة وقبل األخيرة اليوم من نصيب فريق االتفاق الذي تغلب على نظيره االتحاد بنتيجة )23/22(.

انتصار عسير

حقيقـــًة، أن االنتصـــار الـــذي حققه فريق 
االتفاق يعتبر عسيرا للغاية؛ كونه تحقق 
فـــي آخـــر دقائـــق المبـــاراة وخـــرج مـــن 
ثوانيهـــا األخيـــرة بمعجـــزة إلهيـــة وتألق 

حارسيه.
أنـــه يكـــون فـــي  لوحـــظ علـــى االتفـــاق 
موقـــف حرج للغاية حينمـــا يكون طرفه 
المباشـــر مـــن ذوي العناصر الشـــابة التي 
تبـــذل مجهودا بأرضية الميدان وتتســـم 
بالســـرعة، وهذا األمر يعاني منه الفريق 
كثيـــرا، إال أنـــه وعلى رغم ذلـــك، يتجاوز 
علـــى  األهـــم  محققـــا  منتصـــرا  “اإلتـــي” 
حســـاب المهـــم، وهـــو األداء كمـــا حـــدث 
ذلك في بعض مباريات الدور التمهيدي، 

ومنها الدير!

كيف انتصر؟

دون شـــك ســـيكون هذا الفوز العسير له 
أبطالـــه بأدائهـــم الكبير، والعـــدد مقتصر 
على بعض الالعبين، فيما لعب اآلخرون 
أدوارا ثانوية بســـيطة ساهمت بشكل أو 

بآخر في تحقيق ذلك.
مركـــز الحراســـة بحارســـيه جعفر عباس 
وعلـــي خميس، الشـــوط األول لم يظهرا 
األهـــداف  بســـبب  المعتـــادة  بالصـــورة 
التـــي ســـجلت فـــي مرماهمـــا كانـــت إما 
بالتصويـــب البعيد المباغـــت أو باالنفراد 
“الفاســـت”، إال أن الشـــوط الثانـــي قدمـــا 
جـــزءًا مـــن مســـتواهما وخصوصـــًا فـــي 
الدقائـــق األخيـــرة والتـــي تصديـــا فيهـــا 
ألهـــم كرتين في المباراة، إحداهما رمية 

جزاء، واألخرى انفرادا.
وفي الهجوم، ترفع القبعة للناشئ محمد 
حميـــد الـــذي صـــال وجـــال فـــي أرجـــاء 
وهدوئـــه  المميـــزة  بتحركاتـــه  الملعـــب 
الملفـــت وأهدافـــه الجميلة مـــن مختلف 
المراكـــز، وكانـــت حاســـمة وفـــي أوقات 
مهمة للغاية، ويأتي فيصل محمد الورقة 
الرابحـــة التـــي ينتهجهـــا المـــدرب عادل 
الســـباع في فترات المبـــاراة في المرتبة 
الثانيـــة، وكان حاضـــرا بذهنـــه وأهدافه، 
ويحســـب لمجيد حميد وحســـين صالح 
وعلي عبدالنبي مساهمتها في التسجيل 

رغم قلتها.

خالصة الحديث

قـــد يكـــون تحقيـــق الفـــوز على حســـاب 
األداء فـــي مرحلة السداســـي المقتصرة 
علـــى 5 مباريـــات فقـــط لتحقيـــق لقـــب 
الدوري الذي ُيمني النفس كل منتســـبي 
نـــادي االتفـــاق بتحقيقه ليتـــوج جهوده 
المميزة هذا الموسم تحديًدا، هي األهم، 
ولكـــن وكمـــا ُيقـــال “ليـــس فـــي كل مـــرة 
تسلم الجرة”، وخصوصا إذا ما ذكرنا أن 
الفريـــق تنتظـــره مباريات إن اســـتئنفت 
أقوى وأعنف من التي لعبها أمام كل من 

)األهلي، النجمة، باربار والشباب(.
االتفـــاق ومـــن خـــالل ممـــا ظهـــر عليـــه 
فـــي لقاء االتحـــاد، فهو يحتـــاج الجدية 
والتركيـــز مـــن ِقبـــل كافة العبيه بشـــكل 
ارتكـــب  الفريـــق  كـــون  وأقـــوى؛  أكبـــر 
أخطـــاء فادحة على الصعيد الشـــخصي 
والجماعي، وإضاعة كرات ســـهلة كانت 
ســـتحدث الفارق لو حققهـــا منها رميات 

الجزاء و”الفاست” الصريح!
وفـــي الهجـــوم، يحتاج االتفـــاق لترتيب 
أوراقـــه علـــى الصعيد الشـــخصي لبعض 
الالعبين الذين لم يكونو في مســـتواهم 
المعهـــود وقـــد تأثـــر الفريق لذلـــك كذلك 
ومنهم القائد أكبر المرزوق، كما البد من 

تفعيل 
بشـــكل  األجنحـــة 

العـــب  وأيضـــا  أكثـــر 
الدائـــرة يجـــب االســـتفادة منـــه 

وهـــذا مـــا تـــم افتقـــاده كثيـــرا. إذ 
ليس من المعقول أن يكون الناشئ 

محمـــد حميـــد وفيصـــل محمـــد هما 
المنقـــذان والمتألقـــان فقط من أصل 
عـــدد كبير من الالعبين داخل وخارج 

الملعب!
الفريـــق  مـــدرب  علـــى  يجـــب  كمـــا 
الســـباع أن يوفـــر حلوال عـــدة لالعبيه 
فـــي األوقـــات العصيبـــة علـــى الجانب 
الدفاعـــي الـــذي كان فـــي المبـــاراة “بال 
حول وال قوة” وكان محط عبور ســـهل 
للوصـــول لمرمـــاه مـــرارا وتكـــرارا ولوال 
يقظة حارســـيه وخصوصا في الشوط 
الثاني لكان الحديـــث مغايرا تماما عما 
نحـــن عليـــه اآلن. ففي هـــذا الجانب لم 
يكـــن هناك انضبـــاط وال التزام وإحكام 
بيـــن الخطوط، فضال عـــن أن التغطية 
األماميـــة كانـــت غائبة تمامـــا، وهذا ما 
جعـــل الخصـــم يفعـــل مـــا يريـــد حتى 

الثواني األخيرة!

الناشئ محمد حميدالغائب الحاضر أكبر المرزوق

علي مجيد

)5-6( اليد  لسداسي  األولى  الجولة  يستعرض  سبورت”   ^“

االتفاق.. انتصار عسير وهذا ما يحتاجه

مع إيقاف أنشطة 
الموسم الرياضي 

الحالي بسبب 
“كورونا”

لقطة للمدرب 
عادل السباع



فــي وقــت ال تبــدو فيــه بشــائر واضحــة الســتئناف المســابقات، أخفقــت محادثــات بين 
مســؤولي الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم واتحــاد الالعبيــن المحترفيــن بشــأن 
خفض محتمل للرواتب، أو تأجيلها، إثر توقف النشاط من جراء تفشي فيروس كورونا 

في التوصل إلى اتفاق.

وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد الالعبين 
المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط 
مســـابقات الدوري األدنى درجـــة، األربعاء، 
العديـــد من القضايا بشـــأن تداعيات الوباء، 

وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات.
وتســـبب قرار توتنهام هوتســـبير بتخفيض 
رواتـــب 550 مـــن عامليـــه، غيـــر الالعبيـــن، 
بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا 
في مزيـــد من الضغوط على العبي الدوري 
تخفيـــض  أجـــل  مـــن  الممتـــاز،  اإلنجليـــزي 

أجورهم أو تأجيلها.
المحترفيـــن  الالعبيـــن  اتحـــاد  ويجـــري 

محادثات مع رابطة الدوري الممتاز بشـــأن 
أفضل طريقـــة للتعامل مع اإليقاف الحالي 
للمباريـــات، لكـــن تحـــركات بعـــض األنديـــة 
مـــن أجل اســـتغالل خطـــة الحكومـــة لمنح 
إجـــازات مـــن دون راتـــب أثـــارت انتقادات 

حادة.
وقـــال المســـؤولون فـــي بيـــان مشـــترك “لم 
يتـــم التوصـــل إلى قـــرار اليوم، وستســـتمر 
المناقشـــات خالل الـ48 ســـاعة المقبلة لحل 
العديـــد مـــن القضايـــا البـــارزة، ومـــن بينهـــا 
رواتب الالعبين واســـتئناف موسم -2019

.”2020

وذكـــرت تقارير صحفية، األربعاء أن اتحاد 
الالعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد 
اإللكترونـــي ألعضائـــه يحثهـــم علـــى عـــدم 

توقيـــع أي اتفاق مع أنديتهم بشـــأن خفض 
الرواتب أو تأجيلها دون استشارة االتحاد.

ورفض اتحاد الالعبين المحترفين التعليق 

ردا على طلب من رويترز.
وبينما يرغـــب اتحاد الالعبين في الوصول 
إلـــى اتفـــاق جماعـــي قـــال نـــادي بورنموث، 
األربعـــاء، إنـــه منـــح موظفيـــه إجـــازة بينما 
تطوع مســـؤولون كبار ومدربون لتخفيض 
للمســـاعدة فـــي تخفيـــف اآلثـــار  أجورهـــم 
الماليـــة ألزمة فيروس كورونـــا على النادي 

الواقع على الساحل الجنوبي.
وتـــم تعليـــق منافســـات الـــدوري اإلنجليزي 
الممتاز حتى 30 أبريل، على األقل، بســـبب 
الجائحـــة وتعرضت أندية فـــي كافة أنحاء 
البـــالد لخســـائر ضخمة في إيـــرادات تذاكر 

المباريات.
وأعطـــى نيوكاســـل يونايتـــد موظفيـــه غير 
الالعبيـــن إجـــازة، وطلـــب منهـــم االشـــتراك 
في خطـــة، لالحتفـــاظ بالوظائـــف وضعتها 

الحكومة حديثا بسبب فيروس كورونا.

وكاالت

أزمتان بال حلول في “البريميرليغ”

من منافسات الدوري االنجليزي
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تمديد مهلة طلب استضافة كأس آسيا 2027
الترشيح ملف  ــداد  إلع كافية  فرصة  ــدول  ال لمنح  القاري  االتحاد  من  بقرار 

أعطى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، االتحادات الوطنية األعضاء، فترة زمنية 
ممــددة؛ لمنحها المســاحة والوقــت الكافيين من أجل التقدم بطلبات الترشــيح 

الستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

ومـــدد االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
إذ  إضافيـــة،  أشـــهر   3 لتشـــمل  الفتـــرة 
كان 31 مـــارس الماضـــي موعـــًدا أخيًرا 
للتقـــدم، قبل أن يصدر االتحـــاد القاري 
قـــراًرا بتمديد المهلة لتســـتمر حتى 30 

يونيو المقبل.
انتشـــار  تفشـــي  بســـبب  القـــرار  يأتـــي 
إذ  المســـتجد،  “كورونـــا”  فيـــروس 
ستســـاهم المـــدة اإلضافية في حصول 
علـــى  األعضـــاء  الوطنيـــة  االتحـــادات 
وقت كاف؛ من أجل اســـتيفاء وتقديم 
كافة متطلبات ومعايير الترشـــح ألكبر 
بطولـــة منتخبـــات على مســـتوى القارة 

الصفراء.
وتعد نهائيات كأس آسيا من البطوالت 
التي تشـــهد تفاعال كبيـــرا، خصوصا أن 
النسخة األخيرة التي أقيمت في دولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة العام 2019 
حطمت األرقام القياسية على مستوى 

عبـــر  والمشـــاهدات  الجماهيـــر  تفاعـــل 
شاشـــة التلفاز، كما أنهـــا البطولة األكبر 
على مســـتوى منتخبات المشـــاركة بعد 
رفـــع العـــدد مـــن 16 إلـــى 24، وشـــهدت 
البطولـــة أيًضـــا الظهور األول للنســـخة 

المصممة الجديدة للبطولة.

الصيـــن  تســـتضيف  أن  المقـــرر  ومـــن 
 ،2023 العـــام  فـــي  المقبلـــة  النســـخة 
وســـبق للصيـــن أن نظمت نســـخة العام 
2004 أيًضـــا، والتي أحرز فيها منتخبنا 
الوطنـــي األول المركز الرابع على ســـلم 

الترتيب.

وكاالت

كشف تقرير صحافي إسباني، عن حسم إدارة برشلونة لمصير البرازيلي آرثر 
ميلو، بعد الكثير من التكهنات حول إمكانية رحيله في الصيف.

وبحسب صحيفة “سبورت” اإلسبانية، 
فإنـــه علـــى الرغم مـــن الشـــائعات، عن 
إدراج آرثـــر فـــي صفقـــة التعاقـــد مـــع 
الوتـــارو مارتينيز مهاجـــم إنتر ميالن، 
برشـــلونة يؤكـــد أن البرازيلـــي خـــارج 
ســـوق االنتقاالت الصيفيـــة. وأضافت 
الصحيفة: “الرئيس الحالي جوســـيب 
بارتوميو يريد أن يترك النادي للرئيس 

المضـــي  علـــى  قـــادر  بفريـــق  القـــادم، 
قدًمـــا”. وتابعـــت: “بفضـــل إمكانياتـــه 
وعمـــره، فـــإن آرثـــر الزال العًبـــا مثيًرا 
لإلعجـــاب، وحالًيـــا هو خامـــس أغلى 
العب فـــي الفريق )70 مليـــون يورو(، 
خلف ميســـي، جريزمان، تير شتيجن 
ودي يونـــج، ويعتقدون في برشـــلونة 
بأنـــه بمثابة الذهـــب”. وأشـــار التقرير، 

إلى أن المسؤولين في برشلونة يرون 
أن آرثـــر حـــال لعـــب بانتظام ســـُيقارن 
عـــاٍل،  بمســـتوى  وســـيظهر  بتشـــافي، 

وسيتحسن بمرور الوقت.

برشلونة يحسم مصير آرثر
وكاالت

كشف تقرير صحافي بريطاني، أمس الخميس، عن موقف إدارة ليفربول من 
رحيل نجوم الفريق خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وكانـــت العديـــد مـــن التقاريـــر زعمـــت 
أن نـــادي ريـــال مدريـــد يســـعى خالل 
الصيف المقبل، لضم النجم الســـنغالي 
ســـاديو مانـــي بأمر مـــن المديـــر الفني 

الفرنسي زين الدين زيدان.
ووفًقـــا لصحيفة “ميـــرور” البريطانية، 
فـــإن إدارة ليفربول تثق أن ماني يرى 
مســـتقبله في “أنفيلـــد”، رغم انزعاجها 

من الحديث عن رحيل الالعب.
وأشـــارت إلـــى أن إدارة ليفربول ليس 
لديهـــا أي خطـــط لبيع مانـــي أو زميله 

محمد صالح في الوقت الحالي.
وأوضحت أن تعاقد ماني مع ليفربول 
إدارة  لكـــن   ،2023 عـــام  يمتـــد حتـــى 
النـــادي اإلنجليزي ترغـــب في تجديد 

هذا العقد لمدة أطول.

وذكـــرت الصحيفـــة أن مع تطـــور أداء 
مانـــي ودخوله ســـباق الكـــرة الذهبية، 
كان من الطبيعي أن تنتشر الكثير من 

األنباء بشأن مستقبله.

ليفربول يتحدى رغبة زيدان

سترة يؤجل جمعيته العمومية
ــدا ــعـ ــقـ مـ  11 عــــلــــى  يــــتــــنــــافــــســــون  مــــرشــــحــــا   17

ل نادي سترة الثقافي والرياضي عقد اجتماع الجمعية العمومية الذي كان  أجَّ
إدارة جديد  النتخاب مجلس  أبريل 2020   2 الخميس  يوم  يعقد  أن  له  مقررا 

للنادي.

وذكر نادي سترة عبر حساباته الرسمية 
االستثنائية  للظروف  نظرا  بأنه 

التي تمر بها المملكة وعلى 
ضــــــوء الـــتـــوجـــيـــهـــات 

الــــــــــــصــــــــــــادرة مـــن 
المختصة  الجهات 
انتشار  مــن  للحد 
فــايــروس كــورونــا 
 )19  - )كــــوفــــيــــد 

وزار  ــن  مـ ــا  ــرصـ وحـ
شــــــــــــؤون الــــشــــبــــاب 

النادي  وإدارة  والرياضة 
على سالمة األعضاء وبناء على 

تم  فقد  ــوزارة،  ــ ال مــن  الـــوارد  الخطاب 
تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية. 

مع  بالتنسيق  ــنــادي  ال إدارة  وســتــقــوم 
في  جديد  موعد  بتحديد  الــوزارة 

حال اعتماده..”.
ــرة  ــتـ وكـــــــــان نـــــــــادي سـ
ــلـــن ألعــضــائــه  قـــد أعـ
الــــــــمــــــــســــــــدديــــــــن 
والذين  اشتراكاتهم 
يحق لهم التصويت 
اإلدارة  ــد  ــ ــ ــزويـ ــ ــ تـ
الشخصي  بــاإليــمــيــل 
ــدو أن  ــب الــتــابــع لــهــم، وي
اجتماع  إقامة  بهدف  ذلــك 
عن  إلكترونيا  العمومية  الجمعية 
 Microsoft( نــظــام  ــاســتــخــدام  ب ُبــعــد 
الــتــي  نــفــســهــا  الــخــطــوة  وهـــي   ،)team

جمعيته  إلقامة  االتحاد  نــادي  اتخذها 
العمومية. 

ويــشــار إلـــى أنـــه يــتــنــافــس عــلــى مقعد 
ــتـــرة كـــل مـــن جعفر  رئـــاســـة نـــــادي سـ
بـــوحـــســـيـــن، و17  ــغ، وجـــــــواد  ــايــ ــــصــ ال
اإلدارة،  مــجــلــس  لــعــضــويــة  مــتــرشــحــا 
ــالل بــوحــســيــن، ســيــد عباس  ــم: جـ وهــ
حسن  عمار  البصري،  حسن  نصر  شبر، 
الخباز، جعفر سلمان النوبي، عبداألمير 

ســلــمــان أحــمــد، حــبــيــب أحــمــد حبيب، 
حسن جمعة عمران، علي حسن جاسم، 
عبدالحسين،  هاني  عيد،  حبيب حسن 
ــي، عــلــي أحمد  ــعــال نــوريــة عــبــدعــلــي ال
حسن  الــبــنــاء،  حسين  عبدهللا  حبيب، 
اضرابوه،  عبدهللا  علي  حسين  عباس، 
جعفر سلمان طوق على أن يتم اختيار 
عضوية  لشغل  فقط  منهم  عــضــوا   11

مجلس اإلدارة.

حسن علي

أحمد مهدي

انتخابات ساخنة تنتظر نادي سترة

آرثرساديو ماني

من “الكرة” إلى “الكورونا”!
قبــل جائحــة كورونــا كنــت أتحــدث مــع أحد 
ليفربــول  فريــق  اقتــراب  عــن  األصدقــاء 
اإلنجليــزي مــن نيل لقب الــدوري الممتاز بعد 
30 ســنة عجــاف، اســتمرت منــذ العــام 1990 

وحتى 2020.
علــى   38 أصــل  مــن  29 جولــة  ومــع مضــي 
انطالقة المســابقة يتصــدر ليفربول الترتيب 
أقــرب  علــى  متقدمــا  نقطــة   82 برصيــد 
منافســيه، مانشســتر سيتي برصيد 57 نقطة 
حتى بات األقرب على اإلطالق لنيل اللقب.

ليفربــول  مــازال  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
يواجه مصيرا غامضا؛ بســبب إيقاف الدوري 
اإلنجليــزي مــع تقدمــه بفــارق 25 نقطــة عــن 
منافســيه، فهــو يحتــاج الفوز بمبــاراة واحدة 
فقــط ليقطــع الطريــق علــى اآلخريــن، إذ إن 
المتبقي في الملعب 27 نقطة من 9 مباريات 

فقط.
ويبقــى كورونــا ســيد الموقــف، وكأنــه القــدر 
أن  حتــى  ليفربــول،  وجــه  فــي  يقــف  الــذي 
ــي النفــس فــي  صديقــي الليفربولــي، كان يمنِّ
رؤيــة الريــدز وهو علــى منصــة التتويج قبل 
أن يجتــاح الفيــروس الخفــي الكــرة األرضية 

في فبراير الماضي ويوقف الحياة برمتها.
وأنــا خالفــا لصديقي، تبــدو آمالــي متضائلة، 
فقــد تمنيــت لــو أننــي أشــاهد أي مبــاراة فــي 
الــدوري اإلنجليــزي حتــى وإن لــم يكــن فيهــا 
ليفربــول طرفا، في ظل حقيقة مؤلمة، وهي 
أال كرة قدم في العالم تحت تهديد الكورونا.

وحتــى يــزول هــذا الوبــاء، نحــن مضطــرون 
للحديــث عــن العــدو األول للبشــرية، فهــو ال 
يهدد ليفربول أو الدوري اإلنجليزي وحسب، 
وإنمــا يهــدد الرياضة وكل شــيء فــي الحياة 
الطبيعية التي كنا نعيشــها في الســابق سواء 

أعجبتنا أم لم تعجبنا!
لذلــك، اتفقت مــع صديقي أن يقتصر حديثنا 
على الكورونا في الفترة الراهنة، فهو الشيء 
الوحيد - مع األسف - الذي تتعلق مستجداته 
بالمستقبل، ولكن حديثنا لن يكون عن مآسي 
هــذا المــرض، بــل عــن التغيــرات التي ســوف 

تحدث من بعده، فهي كثيرة جدا!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

رئيس ملتقى الشباب “شيف” أطباق عالمية
أبـــهـــر الـــعـــائـــلـــة بـــوجـــبـــة دجــــــاج ســـتـــروغـــونـــوف والـــعـــدس

قـــال رئيـــس جمعيـــة ملتقى الشـــباب 
أنـــه  اإلســـكافي  حســـين  البحرينـــي 
بالعـــزل  المســـائية  الفتـــرة  يقضـــي 
المنزلي في ممارسة هوايته بتحضير 
المميـــزة  األطبـــاق  وطبـــخ  العشـــاء 
للعائلـــة. وأضـــاف بمشـــاركته بصفحة 

العزل المنزلي بجريدة البالد:
 مـــن إبداعاتي األخيرة تحضير وجبة 
أن  وأوضـــح  ســـتروغونوف.  دجـــاج 
طبـــق  ســـتروغونوف  دجـــاج  وجبـــة 
روســـي شـــهير ومفيـــد لمـــا يحتويـــه 
من مكونـــات غذائية. وذكـــر أنه تفنن 
قبـــل يوميـــن بتحضيـــر طبـــق العدس 

ٍه. بأسلوب جديد ومشَّ

وبعـــث اإلســـكافي فيديو يشـــرح فيه 
طريقة طبخة للعدس.

منهمك بطبخ وجبة العشاء

حسين اإلسكافي

local@albiladpress.com
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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 خاللها بعضنا برامج تكسر الروتين، ويحب أن يلهم اآلخرين بها.

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 4(

شوق تنام كفايتها وتأكل جميع الوجبات اليومية وشاهدت أفالما مؤجلة
الــســلــبــيــة الـــطـــاقـــة  تـــنـــشـــروا  وال  ــروا  ــذمـ ــتـ تـ وال  ــروا  ــ ــب ــ اص

ساهمت الطالبة بجامعة البحرين شوق المحري بهذه المشاركة ضمن صفحة العزل المنزلي بجريدة 
البالد: لم يتوقع أحد أن يحصل ما حصل اآلن من أزمٍة عالميٍة خلقها فيروس “covid-19” أو كما 
ُيعــرف بالكورونــا. كان الخبــُر صادًمــا، ونتمنــى جميًعــا أن تــزوَل هــذه األزمُة في أســرع وقــٍت، وأن 

ُيشافى جميع المصابين بهذا الداء. 

حاولـــُت تنظيـــم وقتي قدر المســـتطاع في 
فتـــرة التباعـــد االجتماعـــي التـــي نعيشـــها، 
ورأيُت أن أســـتغل الوضع في القيام بجميع 
أنشـــطتي التـــي لـــم يســـمح لـــي الوقـــت أن 
أقوم بها عندما كنُت أذهُب للجامعة، وفعالً 
وفقت في أن أحظى بقسٍط كاٍف من النوم، 
وتناول جميـــع وجباتي اليوميـــة، وحظيُت 
أيًضـــا بوقٍت كاٍف لمشـــاهدة جميـــع األفالم 

التي لطالما أردُت مشاهدتها.
هـــذه كانـــت تجربتـــي، وأتمنـــى مـــن جميـــع 
النـــاس الصبـــَر في هذا الوقـــت، دون التذمر 
ونشـــِر الطاقـــة الســـلبية، فكل أزمـــة البد أن 
يتبعهـــا انفـــراٌج، والجانُب المشـــرُق موجوٌد 
دائًمـــا وهـــذه فرصـــة للقيـــام بالعديـــد مـــن 
األمور، شـــرط الحفاظ على قواعد السالمة، 

شوق المحريوُمالزمة المنزل قدر اإلمكان.

معصومة تطبخ للعائلة وتلعب مع ابنها بفريق ريال مدريد

قدمـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم 
مشاركتها بصحيفة “البالد” عن كيفية 
قضائها يومياتها بفترة العزل المنزلي:

ألننـــا نحب وطننا وألننـــا جميعا ضمن 
فريـــق البحرين، فـــكان البـــد أن نكون 
مثـــال لآلخريـــن فـــي إتبـــاع الخطوات 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  االحترازيـــة 

كورونا.
لهذا الســـبب جاء قـــرار “نقعد بالبيت”، 
ووجدتهـــا فرصة ال تعـــوض ألن أكون 
أم تلعـــب مـــع ابنـــي حســـن المريـــض 
بالشـــلل دماغـــي، وأرى فرحتـــه، وهـــو 

“يشوت” الكرة.
ويقول: “سّجل هدف”.

وإذا أسأله: “مع من لعبت؟”.
يرد: “ريال مدريد”!.

إنها لحظات جميلة معه خصوصا بعد 
إغالق مركز التأهيل المنضم له بسبب 

الظروف األخيرة.
أصبـــح جـــزءا مـــن وقتي فـــي الطبخ، 
والذي اســـتمتع بـــه كثيـــرا، وخصوصا 

أنه يطبخ بحب وألسرتي.
ابنتي المـــالك تدللت الدالل كله لنمرح 
معـــا. وبالطبع أقضي وقتـــي بمراجعة 
والمراســـالت  الخطابـــات  جميـــع 
والقـــراءة والكثيـــر. كمـــا أنهـــا فرصـــة 
لمزاولـــة الرياضة والتأمـــل الذي يريح 

الفكر.

حسن يلعب بحوش البيت

متابعة طلبات المواطنين مع الوزاراتسلفي لمعصومة مع ابنتها

ــه ــلـ ــت الــــــــــــــــدالل كـ ــ ــ ــل ــ ــ ــدل ــ ــ ــي الــــــــمــــــــاك ت ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ قــــــــالــــــــت: اب

 رغم شدة المحنة وقسوتها 
فإنها إلى زوال بإذن اهلل

يرى أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق “نيكوالس” 
في سياق حديثه عن المتغيرات المتوقعة بعد أن تنزاح 
محنة فيروس كورونا أن هذا الوباء قد كشف من جانب 
آخـــر عن قوة الروح اإلنســـانية، خاصة عند أولئك الذين 
تصدوا لمكافحة هذه المرض؛ باعتبارهم نماذج مشـــرفة 
مثـــل العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين 
وغيرهـــم من العاملين في القطاعات الخدمية والتغذية 

والبيئة.
 ومـــن تجربتنـــا في البحرين يمكن معهـــم إضافة الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونـــا وجموع المتطوعين 
ومؤسســـات العمـــل األهلي مثـــل الجمعيـــات والصناديق 
الخيريـــة، وكل الذين أظهروا تعاطفهـــم مع الناس وقت 
المحنـــة، فهؤالء قد عكســـوا قوة وفعالية اإلنســـان وهو 
يواجه األخطار والتحديات، كما تعكس جهودهم إصرار 
النـــاس ورغبتهم في الحياة باعتبارها األقوى دائما، وإن 
البشـــرية فـــي نهاية المطـــاف قـــادرة بتكافلها اإلنســـاني 
علـــى تجـــاوز المأســـاة وحفـــظ العالـــم مـــن كل األزمـــات 
والمآســـي مهما كانت قسوتها كما يقول )نيكوالس( الذي 
يشـــاركه المفكـــر )جـــاك اتالي( فـــي تأكيده علـــى “العودة 
إلى أساســـيات حياتنا واالســـتفادة مـــن مرورنا على هذا 
الكوكـــب إلى أقصى حد، بدل مـــن تحويله إلى حقل من 

الخرائب”.
ورغم شـــدة هذه المحنة وقســـوتها، فإنها إلى زوال بإذن 
هللا ونأمل أن تكـــون المتغيرات المتوقعة من جانب كل 
العلمـــاء والمختصين إيجابية فعـــالً، وأن تقود المراجعة 
إلى قيم أكثر إنسانية، وأن يكون الجهد اإلنساني موجه 
نحـــو مزيـــد من التكاتـــف والترابط وخدمـــة المجتمعات 
ومصالـــح الشـــعوب عمومـــا، واالســـتثمار فـــي الوســـائل 
والمجـــاالت التـــي تصون وتحافظ على النفس البشـــرية 

مثل الصحة والتعليم.

بقية المقال منشور بالموقع اإللكتروني «

بقلم: محمود القصاب
رئيس نادي العروبة
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ينتمـــي مرضى الســـكري إلى الفئة األكثـــر عرضة لإلصابة 
بمضاعفات كورونا في حال انتقال العدوى إليهم، بســـبب 
ضعـــف المناعة التي يســـببها الســـكري. وينتمـــي إلى هذه 
الفئـــة أيًضا: مرضى ارتفاع ضغط الـــدم، والقلب. وتنصح 
التوصيـــات الصحيـــة مرضى الســـكري بالتالي خالل فترة 

العزل والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد:
ارتفاعـــه،  عالمـــات  ومراقبـــة  بانتظـــام،  الســـكر  قيـــاس 
والتمّسك بتوصيات التغذية الصحية، وممارسة التمارين 

بالبيت قدر اإلمكان
* قياس السكر بانتظام مرة على األقل في اليوم، وتدوين 

نتائج القياس لمراقبة الحالة.
* اتبـــاع التوصيـــات الوقائيـــة مـــن فيروس كورونـــا بدقة، 
مثل غســـل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كاملة، 
واســـتخدام الكحول المطّهر في حالـــة عدم وجود فرصة 

لغسل اليدين، وقبل لمس الوجه أو تناول طعام.
* التمّســـك بالتغذية الصحيـــة، وأكل الخضروات والبقول، 
األطعمة الصحية األخرى كالفواكه والمكسرات مع مراقبة 

كمية وحجم الوجبات.
* علـــى من تـــم تشـــخيص حالة “ما قبـــل الســـكري” لديهم 

مراقبـــة كميـــة ونوعيـــة األطعمـــة التـــي يتناولونهـــا يوميًا 
لضمان عدم ارتفاع السكر بالدم خالل فترة العزل.

* مـــن الضـــروري الحـــذر مـــن ارتفـــاع نســـبة الســـكر بالدم، 
ألن هـــذا االرتفـــاع يجعل الجســـم قابالً لاللتقـــاط العدوى 
االلتهابيـــة، مثـــل الفيروســـات والجراثيـــم. ويتّطلـــب ذلك 
تناول األدوية الالزمة لضبط نسبة السكر حسب إرشادات 

الطبيب.
* ممارســـة التمارين الرياضية بالبيـــت، ومراقبة العالمات 

التي تعني ارتفاع نسبة السكر أكثر من أي وقت آخر.

“كورونــا” األكثــر عرضــة لإلصابــة بمضاعفــات  الفئــة 
توصيــات صحيــة لمرضــى السكــري
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غســل اليدين هو الســاح األول لمحاربة فيروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد19-(، فعلى الرغم من قوة انتشــار هذا الفيروس، ومخاطر 
الوفاة التي يسببها والتي تفوق اإلنفلونزا 10 مرات، إال أن تركيبته 
تنهــزم أمــام الكحــول، وأمام فــرك اليدين بالماء الدافــئ والصابون 

لفترة معينة، وهي: 20 ثانية، إليك لماذا:
الكحـــول، وفـــرك اليدين بالماء الدافـــئ والصابون 20 ثانيـــة يحّطم األطراف 
الدهنيـــة للفيـــروس ويقضـــي على قدرتـــه على االلتصـــاق بالخاليا البشـــرية. 
تحت المجهر يبدو فيروس كورونا مغّطى بأبراج مدّببة، فيظهر وكأن محاط 
بتاج، ومن هنا ينتمي إلى فئة الفيروسات التاجية، وهذا التاج هو عبارة عن 
طبقة من الدهون. من هنا تأتي أهمية الصابون، وكأنك تغسل طبقًا كان عليه 
زبدة، يقوم الصابون، وكذلك الكحول بإذابة هذه الشحوم أو الطالء الدهني، 
وعند التخّلص من الطبقة الخارجية للفيروس تتعّطل قدرته على العمل، وال 

يستطيع أن يلتصق بالخاليا البشرية.

غسل اليدين 20 ثانية ال أقل

أفـــاد المعهد االتحـــادي لتقييـــم المخاطر 
بـــأن مســـار انتقـــال فيـــروس كورونـــا هو 
عن طريـــق ما يعرف بعدوى الـــرذاذ، لكن 
تبقى العدوى عن طريق االتصال بأسطح 

ملوثة ممكنة من الناحية النظرية.
أن  األلمانـــي  المعهـــد  خبـــراء  وأوضـــح 
عـــدوى الرذاذ هذه تتم عن طريق إطالق 
الفيروس في الهواء من شـــخص مصاب 
آلخر سليم عن طريق السعال أو العطس 
أو حتـــى التنفس، مشـــيرين إلـــى إمكانية 
العـــدوى عـــن طريـــق االتصـــال بأســـطح 
ملوثـــة، ويمكن من الناحيـــة النظرية نقل 
الفيـــروس بهـــذه الطريقة، لكـــن مدة بقاء 
الفيروس نشطًا على األسطح أمر لم يتم 

حسمه حتى اآلن. 
وذكـــرت دراســـة - لم توثق بعـــد - إلى أن 
فيـــروس كورونا يظل بضع ســـاعات على 
مـــواد مثـــل النحـــاس، ونحـــو 24 ســـاعة 
علـــى ورق الكرتون المقـــوى، ويبقى لمدة 

يومين أو ثالثة على الصلب والبالستيك. 
وهذا يعني أنه إذا ســـعل شـــخص مصاب 
على أحد األســـطح، ولمســـها شخص آخر 
ثـــم لمـــس وجهه، فقد يصـــاب أيضًا، ومن 
األفضـــل توخـــي الحـــذر والحـــرص علـــى 
النظافـــة مـــن خالل غســـل األيـــدي جيدًا 
بالمـــاء والصابـــون، إذ يحتـــوي الصابـــون 
علـــى مـــواد مذيبة للمـــادة الدهنيـــة التي 

تحيـــط بالفيـــروس وتعمـــل علـــى قتلـــه، 
خصوصًا أثناء التنقل وعند التســـوق، مع 
الحرص على عـــدم لمس الوجه. وأضاف 
المعهـــد األلماني أن الحرص على النظافة 
ال يغنـــي أيضًا عـــن االبتعاد قـــدر اإلمكان 
عـــن اآلخرين، وهـــذه أفضـــل حماية ضد 
ضـــد  أيضـــًا  وبالتالـــي  بالـــرذاذ،  العـــدوى 

فيروس كورونا.

االبتعــاد قدر اإلمــكان عن اآلخرين وغســل األيــدي جيًدا
الحذر من األسطح والحرص على النظافة

جائحـــة  بســـبب  الذعـــر  بـــات 
فيـــروس كورونـــا، أرضـــًا خصبـــة 
الخاطئـــة  المعلومـــات  النتشـــار 
علـــى مختلـــف مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، وخاصـــة تلك التي 
تتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفيروس 

ومحاربته. 
وانتشـــرت مؤخـــرًا معلومـــة تفيـــد 
بـــأن الغرغرة بالماء والملح فعالة في 
قتـــل فيـــروس كورونا الجديـــد أثناء 

وجـــوده في الحنجـــرة، قبل أن يصل 
إلى الرئتين.

ولكن لسوء الحظ، فإن هذه المعلومة 
ليســـت صحيحة تمامـــًا، ألن فيروس 
كورونـــا ال يعلـــق فقط فـــي الحلق بل 
ينتقل بسرعة إلى بقية أعضاء الجهاز 
التنفســـي. يقول الدكتـــور البريطاني 
كيث غرايمـــس “إن فيـــروس كورونا 
هـــو مـــرض جديـــد، ومـــا زلنـــا ال نفهم 

تمامًا كيفية انتشاره”.

أشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات األلمانية إلى تزايد الطلب على 
أجهــزة تنقيــة الهــواء حاليــا بســبب فيــروس كورونا، 

الــذي تفشــى فــي الكثير مــن البلدان حــول العالم، 
النصائــح  بعــض  األلمانيــة  الهيئــة  وأوضحــت 

هــذه  شــراء  عنــد  المفيــدة  واإلرشــادات 
األجهزة والتعامل معها.

ال تقتصـــر أهميـــة أجهـــزة تقنيـــة الهواء 
علـــى إزالـــة حبـــوب اللقـــاح والروائح 

الكريهـــة فحســـب، بـــل إنها تســـاعد 
فـــي إزالـــة الفيروســـات والبكتريا 

مـــن هـــواء الغرفة أيضـــا، ولذلك 
نصـــح الخبراء األلمان بضرورة 
تغييـــر فلتر جهاز تنقية الهواء 
الشـــركة  تعليمـــات  حســـب 
الفعاليـــة  لضمـــان  المنتجـــة 
الكاملة للجهـــاز، ويمكن إعادة 

طلب هذه الفالتر بسهولة.
عالوة على أنه يجب مراعاة اختيار  «

الموديل الذي يتناسب مع تصميم 
الغرفة.

أن  عـــن  تقريـــرا  “العربيـــة”  عرضـــت 
الســـبب فـــى  المجوهـــرات قـــد تكـــون 

اإلصابة ب كورونا.
وأضاف التقرير، أن الخبراء ينصحون 
خـــالل  المجوهـــرات  ارتـــداء  بتجنـــب 
هـــذه الفتـــرة للحد مـــن نســـب اإلصابة 
بفيـــروس كورونـــا المنتشـــر فـــى جميع 

أنحاء العالم. 
وأفاد التقرير، أن المجوهرات قد ترفع 
مـــن نســـب إصابتهم بفيـــروس كورونا، 

فقـــد أثبتت دراســـة أجراهـــا الباحثون 
بواليـــة جورجيا األميركيـــة أن منطقة 
منطقـــة  بمثابـــة  المجوهـــرات  ارتـــداء 
التـــى  البكتيريـــا  بهـــا  تتجمـــع  محميـــة 

تساعد على انتشار الفيروس.
األســـاور  ســـاعات  ارتـــداء  أن  كمـــا 
والخواتم قد تعيق عملية غسل اليدين 
التـــى تعتبر من أهم طـــرق الوقاية من 
كورونـــا، باإلضافة إلى أن معقم اليدين 

يكون أقل فعالية عند ارتدائهم.

شائعة الغرغرة بالماء والملح

تزايد الطلب على أجهزة تنقية الهواء

المجوهرات قد تكون سببا لإلصابة بـ “كورونا”

تتجلى الفوائد الصحية لليمون في تعزيز مستويات فيتامين سي

7 أنواع خضار وفواكه تعزز الجهاز المناعي

منذ أن انتشر فيروس كورونا الجديد 
أواخـــر يناير الفائت في مدينة ووهان 
فـــي الصيـــن، دأبـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة ومعها كافـــة المراجع الطبية 
الحكوميـــة والخاصـــة، للتوعيـــة حول 
الفيـــروس  هـــذا  مـــن  الوقايـــة  ســـبل 
المعدي الذي تسبب بوفاة ما يزيد عن 

13 ألف شخص حول العالم.
تحســـين  أن  علـــى  األطبـــاء  ويجمـــع 
وتعزيـــز مناعـــة الجســـم هـــي أفضـــل 
اإلصابـــة  دون  للحيلولـــة  الســـبل 
فـــي  وكذلـــك  “كوفيـــد19-”  بفيـــروس 
مســـاعدة الجســـم علـــى محاربتـــه في 

حال اإلصابة به.
والمعـــروف أن الجهـــاز المناعـــي يمثل 
خط الدفاع في الجســـم ضد الكائنات 
المعدية والجراثيم والكائنات الدقيقة 
األخرى المســـببة لألمـــراض، من خالل 
مجموعـــة مـــن الخطوات التي تســـمى 
باالستجابة المناعية، وبالتالي الحفاظ 
علـــى الصحة العامة في الجســـم ومنع 

العدوى.
دورًا  والفواكـــه  الخضـــروات  وتلعـــب 
حيويًا في تعزيز عمل الجهاز المناعية 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة  لتجنـــب 
المســـتجد. وفـــي هـــذا الســـياق، تقدم 
لنـــا “إن آر تـــي ســـي فريـــش”، المنصـــة 

المختصـــة  المحليـــة  اإللكترونيـــة 
بتوصيل الخضـــار والفواكه 

الطازجـــة، عـــن 6 أنواع 
مـــن 

الخضار والفواكه الطازجة التي تسهم 
فـــي تعزيـــز جهـــاز المناعـــة، فلنتعـــرف 

عليها سويًا.
تعـــد إضافة الخضـــار والفواكـــه الغنية 
األكســـدة  ومضـــادات  بالفيتامينـــات 
والعناصر المعدنية إلى النظام الغذائي 
اليومي، وســـيلة فعالة وسهلة للحفاظ 
على وظائف الجســـم الصحية وتعزيز 

الجهاز المناعي.
والخضروات والفواكه الواجب تناولها 

باستمرار لتقوية المناعة هي اآلتية:
الغنيـــة  المـــواد  مـــن  الزنجبيـــل:   
أ  وفيتامينـــات  األكســـدة  بمضـــادات 
وبي6 وبي12 ود، 
فـــة  ضا إ
لى  إ

الكالســـيوم، وله دور هـــام في مقاومة 
الفيروســـات وعـــالج الغثيـــان وفقدان 

الشهية وتخفيف االلتهاب واأللم.
لفيتاميـــن  هـــام  مصـــدر  البرتقـــال:   
ســـي واألليـــاف والبوتاســـيوم، ويتميز 
بخصائـــص تســـاعد علـــى زيـــادة إنتاج 
تلعـــب دورًا  التـــي  البيضـــاء  الكريـــات 

أساسيًا في مقاومة اإلنتانات.
كميـــات  علـــى  يحتـــوي  الكركـــم:   
كبيـــرة من فيتامين ســـي والكالســـيوم 
واألليـــاف  الفاَلفونويـــد  ومركبـــات 
والبوتاســـيوم  والنياســـين  والحديـــد 
والزنـــك. ويســـهم فـــي تعزيـــز صحـــة 
األلـــم  وتخفيـــف  المناعـــي  الجهـــاز 

وتسهيل عمليات الهضم.
بفيتامينـــات  تزخـــر  البروكولـــي:   
الكالســـيوم  إلـــى جانـــب  ســـي وأ وك، 
مـــن  وتخلـــو  والحديـــد،  والفـــوالت 
الدهـــون والصوديـــوم والكولســـترول. 
كمـــا تحتـــوي علـــى األليـــاف الغذائيـــة 
الضرورية لمقاومة اإلصابة باألمراض.
 الليمـــون: تتجلـــى الفوائـــد الصحية 
مســـتويات  تعزيـــز  فـــي  لليمـــون 
فيتامين ســـي في الجســـم وتخفيض 
وتحســـين  الـــدم  فـــي  الكولســـترول 

وظيفة الكبد وعمليات االستقالب.
 الســـبانخ: مـــن الخضـــروات الغنيـــة 
بفيتامين ســـي والعديد من مضادات 

األكســـدة والبيتا كاروتين، مما يسهم 
فـــي تعزيـــز الجهـــاز المناعـــي وزيـــادة 

مقاومة الجسم لإلنتانات.
البحـــوث  نتائـــج  أظهـــرت  المـــوز:   
التي تـــم إجراؤهـــا في معامـــل والية 
كبيـــرة  فوائـــد  األميركيـــة  هيوســـتن 
لفاكهـــة المـــوز فـــي مقاومـــة فيروس 
كورونا، مشـــيرة إلى أن الموز يحتوي 
علـــى العديـــد مـــن العناصـــر الغذائيـــة 
التـــي تدعـــم وتعطـــي طاقـــة لجســـم 
علـــى  قـــدرة  أكثـــر  تجعلـــه  اإلنســـان 
مقاومـــة ومواجهـــة فيـــروس كورونا، 
وأن تناول حبة يوميا من الموز تكفي 
لجعل اإلنســـان في مأمن من فيروس 
كورونـــا الحتوائـــه علـــى الفيتامينات 

والكالسيوم.
يســـاهم الموز فـــي الوقاية من العديد 
جهـــاز  تقويـــة  وفـــي  األمـــراض  مـــن 
المناعـــة، وهـــذا من أهم فوائـــد الموز، 
مضـــادات  علـــى  باحتوائـــه  وذلـــك 
الكاروتيـــن  وخاصـــة  األكســـدة 
وفالفينويدز وفيتامين سي والمهمة 
جدا في تقوية جهاز المناعة والوقاية 
من العديد من األمراض والسرطانات 
ومحاربـــة الشـــيخوخة. عـــالوة علـــى 
فوائـــد كبيـــرة للمـــوز منها أنـــه مصدرا 
للســـعرات الحرارية ومصـــدرا للطاقة 

ومقوي يعزز مناعة الجسم.

إعداد: طارق البحار
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عليك أن تحاول الخروج من الحالة النفسية 
السيئة.

حاول استغالل جميع الفرص المتاحة أمامك.

االلتزام بنظام حياة صحي مهم لتحافظ على 
صحة جسمك.

عليك أن تنسى الماضي بكل آالمه، وأن تفكر في 
المستقبل.

عليك أن تشعر بالفخر، وأن تشكر نفسك على كل 
ما تحملته.

ال تتحامل كثيرا فبعض األخطاء تستحق أن 
تسامح نفسك عليها.

تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر 
يشغلك.

تميل نحو مساعدة من يعانون وتخفف عنهم 
وترشدك بصيرتك.

ال تتقدم خطوة واحدة قبل دراسة الموضوع 
من كل جانب.

أنت في حاجة إلى االسترخاء والخروج في 
نزهة.

خبر مفرح في طريقه إليك من ناحية العمل 
واألصدقاء.

ابتعد عن كل ما يؤلم معدتك ليال خصوصا 
البهارات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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قوات االتحاد األميركية في الشمال 

تسيطر على مدينة ريتشموند 
عاصمة الواليات الكونفدرالية 

األميركية في الجنوب، أثناء الحرب 
األهلية األميركية.

أثارت الفنانة ريم البارودي جدال كبيرا بجملة نشــرتها عبر 
حســابها على “انســتغرام”، إذ كتبت: أنا أعاتب وممكن 
أتخانق كمان مع أي حد بحبه من قلبي راجل أو ست أما 

بقى اللي بطلت أحبه تبقى معاتبة الندل اجتنابه.
ولم تفســر البارودي ســبب كتابتها هــذه الجملة، لكنها 

غاضبــة من تجاهــل بعــض الفنانين تهنئتهــا على خطوة 
التقديم التلفزيوني، التي خاضتها أخيًرا من خالل برنامج “شــارع النهار”، األمر 

الذي دفعها، إلى عدم عتابهم، إذ قررت تجاهلهم تماما.

يســتعد الفنان عالء مرســي لبطولة مسلسل كارتون 
جديد لألطفال يحمل اســم “نــور والرحالت الخارقة”، 
للعرض فــي رمضان المقبل. ويشــارك في بطولته: 
حنان سليمان، حسام داغر، ضياء الميرغني. وهو من 

تأليف ورشــة كتابة بإشراف نهى عباس، وإخراج حسن 
نور وياسين ســعد ومحمود الغفير. وشارك عالء مرسى 

أخيًرا في فيلم “صندوق الدنيا”، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائية 
في فبراير الماضي، وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوي.

يعود أبطال مسلسل “كتف قانوني” إلى استئناف تصويره 
في األيام المقبلة بعد توقفه أكثر من عام؛ بسبب مشاكل 
إنتاجية. ومن المقرر طرحه في موســم رمضان المقبل، 
إذ انتهى أبطاله من تصوير عدد كبير من مشــاهده، وهو 

من تأليــف فتحي الجنــدي، وإخراج عــادل األعصر. وتدور 
أحداث العمل حول الفنان أحمد بدير، ويجسد دور جد الفنان 

طــارق صبري من طبقــة ثرية، ويرفض زواجــه من فتاة فقيرة تدعى قشــطة، 
وتجسدها سارة سالمة، إضافة إلى أنه يتصف بالبخل والحرص الشديد.

“كتف قانوني”“الرحالت الخارقة”البارودي غاضبة
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اعتبـــرت الفنانة الســـورية أصالة 
نصري، أن ما تعيشه من أيام في 
الحجـــر المنزلـــي؛ نتيجة انتشـــار 
فيـــروس كورونا، منحهـــا فرصة 
إلعادة ترتيـــب حياتها مع أبنائها 

بشكل جديد.
قالـــت  ونشـــرت أصالـــة، فيديـــو 
فيـــه: إنها كانت فـــي البداية غير 
قلقة بشأن أزمة فيروس كورونا 
واعتبرتهـــا مجرد بـــرد، لكن فيما 
بعـــد اكتشـــفت مـــدى خطورتـــه، 
وقررت التعامل معه بشكل آخر.

وتابعـــت أصالـــة، أن هـــذه األزمة 
عبـــر  أهـــدأ  حياتهـــا  جعلـــت 

بانتظـــام،  الرياضـــة  ممارســـتها 
وقرارهـــا بااللتـــزام فـــي الصـــاة 
الماضـــي،  مـــن  أكبـــر  بشـــكل 
موضحـــة أن هـــذه هـــي الحكمـــة 

من وراء أزمة كورونا.
وأضافـــت، أنها عانت فـــي بداية 
األزمـــة مـــن صدمـــة كبيـــرة بعـــد 
حيـــاة  نظـــام  علـــى  اعتـــادت  أن 
مليء بالســـفر والحفـــات، األمر 
الذي جعل إحـــدى عينيها تصاب 
النفســـية  الحالـــة  “رفـــة”، ألن  بــــ 
لإلنسان تؤثر بشدة على العينين 
ومن الممكن أن تحدث رجفة أو 

رعشة في جفن العين.

“كورونا” يغير حياة وبرامج أصالة

1885
تم منح غوتليب دايملر على براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارته.

 1941
جاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

 1970
منتخب الكويت يفوز بكأس بطولة الخليج األولى لكرة القدم المقامة في البحرين.

 1834
محاكمة الجنراالت في حرب االستقال اليونانية بتهمة الخيانة.

 1996
تحطم طائرة “بوينغ تي43-” تابعة للقوات الجوية األميركية، في مهمة رسمية.

نشرت الفنانة يسرا عبر 
حسابها على “انستغرام”، 

فيديو وعلقت “ُخد نفسك”، 
مضيفة أن ما يحدث بالعالم 

اآلن أزمة للبشرية كلها، 
وهو ما يدعو لمواجهتها 

بأهم ساح وهو “جهاز 
التنفس الصناعي” الذي 
يعاني الجميع من نقصه.

والفقــراء المحتاجيــن  لمســاعدة  إنســانية جميلــة  مبــادرة 

“تحدي الخير” بين النجوم.. و “كورونا”

العالم،  بها  يمر  التي  األزمـــة  ظــل  فــي 
سارع العديد من الفنانين والرياضين 
التي  ــر  األسـ لكفالة  األعــمــال  ــال  ورجــ
بسبب  أعمالهم؛  تــوقــف  مــن  تــضــررت 

فايروس كورونا.
ــن فــيــديــو  ــارة عـ ــبـ و”تـــحـــدي خـــيـــر” عـ
يقوم  انه سوف  الشخص  يصرح فيه 
بكفالة عدد من األسر في فترة الحجر 
المنزلي التي وضعته الحكومات للحد 
من انتشار فايروس كورونا والتخلص 
مـــنـــه. ونـــــال هــــذا الـــتـــحـــدي إعــجــاب 
الــجــمــيــع؛ ألنـــه يــعــتــبــر عــمــاً إنــســانــيــًا 
في  والتكاتف  التكافل  على  ويحث 
هــؤالء  وبــعــض  الجميع  بين  األزمــــات 
الــفــنــانــيــن، هــم عــمــرو يــوســف ونجم 
الغناء المصري تامر حسني إلى جانب 
مثل  أيــضــًا  الرياضيين  مــن  عــدد  مــن 
أحــمــد فــتــحــي العـــب مــنــتــخــب مصر 

والممثل محمد رمضان.
 وتعتبر فئة محدودي الدخل والعمالة 
غير المنتظمة هم أكثر فئة تضررًا من 
من  والــخــروج  المنزلي  الحجر  فــرض 

المنازل.
ــن بــيــن الــمــشــاركــيــن الــفــنــانــة دينا  ومـ
أســرة،  بمائة  تكفلت  التي  الشربيني 
هند  التونسية  الفنانة  مثلها  وفعلت 
الــتــونــســيــة درة،  ــري، والــفــنــانــة  ــبـ صـ

والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة 
غادة عبد الرازق، والفنانة ناهد 

السباعي التي تكفلت ووالدتها 
بعدد من األسر موجهة الشكر 
تبني  على  “رســالــة”  لجمعية 

الــمــبــادرة، وغيرهم  هــذه 
الكثير.

وعـــلـــى غـــــرار “تــحــدي 
بادر  مصر،  في  الخير” 

ــانـــون ســـوريـــون  ــّنـ فـ
ــٍر  ــتــكــفــل بـــأسـ ــل ل

فــــــــقــــــــيــــــــرة، 
أفــــــقــــــدهــــــا 
ــر  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ ــ ال
اإللـــــزامـــــي 
مــــــــصــــــــادر 

عرفة  أمــل  السورية  كالفّنانة  دخلها، 
التي أعلنت عبر حساباتها على مواقع 
 5 بـ  تكفلها  عن  االجتماعي  التواصل 

عائات فقيرة لمدة شهر.
ودعــــــت عـــرفـــة “الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة 
يكفيهم  مبلغ  بصرف  هؤالء  لمساعدة 
الوباء  هــذا  انتشار  لــدرء  ؛  ألسبوعين 
الــلــعــيــن، وبــوقــتــهــا أنـــا عــلــى ثــقــة أنهم 
إنها  وقــالــت  ــبــيــت...”،  ال فــي  سيبقون 
أصحاب  مــن  أكبر  مــبــادرات  “بانتظار 

رؤوس األموال في سورية”.
ــوف أحـــيـــانـــًا  ــ ــخـ ــ ــوان “الـ ــ ــن وتـــحـــت عــ
شــجــاعــة...” حــثــت الــفــّنــانــة الــســوريــة 
ساف فواخرجي، جمهورها ومتابعيها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، على 
بجّدية  التعامل  ضرورة 
البشرية  “الكارثة  مع 
الحالية اللي اسمها 

كورونا”.
ودعـــــــــــــــــــــت   
فواخرجي إلى 
الــتــكــافــل مع 
ــن تـــضـــرر  ــ مـ
اقـــتـــصـــاديـــًا 
هذه  بسبب 
األزمـــــــــــــــــــة، 
ــًة “مـــن  ــلـ ــائـ قـ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ الـ
واألخــــــــــــــــاق 
نــســاعــد بــعــض، 
ــــحــــس ونـــكـــون  ون
نعمل  مــارح  لبعض، 
ــارح  تـــحـــديـــات ومــ

يساعد  الزم  الــكــل  ــعــلــن...  ون نــتــصــور 
دون استثناء”. و كانت بداية “تحدي 
الخير” من جمعية رسالة في جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة وتـــحـــديـــدًا مـــع العــب 
النادي األهلي سعد سمير، حتى وصل 

لجميع أنحاء الدول العربية.
من  البداية  وكانت  ليبيا  في  وأخــيــرًا 
الــتــرجــي حــمــدو الهوني،  نـــادي  العــب 
الــــذي دخـــل فـــي تــحــٍد مـــع أصــدقــائــه 
وقــام بتكفل 30 أســرة لمدة شهر، من 
بتكفل  التحدي  سلتو  أنيس  دخل  ثم 
20 أسرة، كما أنه دعا أصدقاءه لذلك 
ا  جدًّ سريعة  اإلجابة  وكانت  التحدي.  
من أصدقاء حمدو والسلتو، إذ أطلق 
العـــب الــمــنــتــخــب الــوطــنــي والـــرجـــاء 
)خيركم  حملة  الورفلي  سند  المغربي 

الليبيون  الاعبون  بها  يتكفل  بأهله( 
الــمــحــتــرفــون والــمــحــلــيــون بــالــتــعــاون 
األندلس  حي  في  الزكاة  صندوق  مع 
لإلشراف  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 
األســر  الــمــســاعــدات على  تــوزيــع  على 
الليبية المحتاجة في هذه األزمة إلى 

غاية شهر رمضان. 
ــــى ســاعــة إعـــــداد الــتــقــريــر،  وتـــبـــرع إل
وأنيس سلتو  الهوني  الاعبون حمدو 
ومؤيد  الورفلي  وسند  صولة  ومحمد 
زعبية  ومحمد  الافي  وربيع  الافي 
السريتي  وعــلــي  الــصــيــد  والــدوكــالــي 
وعلي معتوق ومحمد العجيلي وجهاد 

المنتصر ومهند الجالي.
تقرير الطالب: مصطفى جمال حافظ
جامعة البحرين

مسلسالت عربية وتركية على “OSN” في أبريل
كشـــفت “OSN” عن عرض باقة حصرية 
ألفضـــل المسلســـات العربيـــة والتركية 
والكوميديا المصرية لهذا العام في شهر 
 OSN Ya Hala Al“ أبريـــل، عبر قنواتهـــا
Oula” و”OSN Ya Hala” قبـــل حلـــول 

شهر رمضان المبارك.
وستكون البداية مع مسلسل الكوميديا 
ورطـــة  الحـــب  التركـــي،  الرومانســـي 
إذ  الفاخـــر(،  العشـــق  باســـم  )المعـــروف 
يواجـــه حـــب كـــرم وعائشـــة الكثيـــر من 
ترفـــض  أن  بعـــد  والعوائـــق  التحديـــات 

عائلتهما زواجهما المزيف. 
والمسلسل من بطولة تشاغار ارطغول 
دونميـــز،  وبنيـــان  اوزبيـــرك  وبورجـــو 
وُيعرض أيام األحد والخميس الســـاعة 
7 بتوقيت البحرين، ويتوافر المسلســـل 
مـــع  التركيـــة  وباللغـــة  العربيـــة  باللغـــة 
ترجمـــة عربيـــة، وســـيوقف عرضـــه في 

رمضان ليتابع بعده.
من  األول  الــمــوســم  عـــرض  وسيستمر 
ــي إســـطـــنـــبـــول فــي  ــب فــ مــســلــســل حــ

الــدرامــا  مــع  سنكمل  إذ  أبــريــل،  شهر 
ــرومــانــســيــة تــفــاصــيــل وأحــــداث  ال

امــرأة  بين  الممنوع  الحب  قصة 
متزوجة وطبيبها، وكيف تواجه 

للحفاظ  الــتــحــديــات  تــاتــانــيــا 
على حبها وطفلها. 

ــل مـــن  ــ ــســ ــ ــ ــل ــ ــســ ــ ــ ــم ــ ــ وال
بـــطـــولـــة يــفــجــيــنــيــا 

ــوف  ــاكــ ــ لـــــــوزا وي
كوتشيرفسكي 
وعـــــــــــدنـــــــــــان 
ويتم  كــوتــش، 

ــل  ــكــ ــشــ ــ بـــــــثـــــــه ب
شبكة  على  حصري 

 8 ــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ  ”OSN“

باللغة  متوفر  وهــو  البحرين،  بتوقيت 
الــعــربــيــة والــلــغــة الــروســيــة مــع ترجمة 

عربية.
الذين يبحثون عن جرعة من  وألولئك 
األمــــل، فــهــم عــلــى مــوعــد مــع الــمــوســم 
الثالث من مسلسل امرأة، إذ ينتظر منار 
ما  تعوضها عن كل  مفاجئة 
نكبات  مــن  لــه  تعرضت 

ومصاعب. 
ــل مــن  ــســ ــ ــل ــســ ــمــ ــ وال
بـــطـــولـــة أوزجــــــي 
أوزبــــيــــرنــــتــــشــــي 
سيندروك  وكانر 
يلدريمار،  وبينو 
وســــيــــســــتــــمــــر 
عـــرضـــه حــتــى 
أبــريــل   21
مــــــــــــــــــــــــن 
االثــــــنــــــيــــــن 
الخميس  حتى 
الـــــــســـــــاعـــــــة 9 
ــت  ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ب
الـــبـــحـــريـــن 
عــــــــــلــــــــــى 

ويــتــوفــر   .OSN“ Yahala Al Oula“
التركية  العربية واللغة  باللغة  المسلسل 

مع ترجمة عربية.
وســـيتمكن محبـــو الدرامـــا مـــن متابعـــة 
باســـم  )المعـــروف  الغـــراب  مسلســـل 
كوزغـــون(، إذ تأخـــذ األحـــداث كل مـــن 
ديـــا والغـــراب فـــي رحلة حـــب وانتقام 
تتركهمـــا في حيـــرة من أمرهمـــا، ويضع 
عمـــا  ترقـــب  حالـــة  فـــي  المشـــاهدين 

سيختار كل منهما.
ويتوفر المسلســـل باللغة العربية واللغة 
 OSN“ التركيـــة مـــع ترجمة عربيـــة على
إلـــى  االثنيـــن  مـــن   ”Yahala Al Oula
الخميس الساعة 10 بتوقيت البحرين.

وســـينتقل فـــي رمضـــان لُيعـــرض علـــى 
 4 الســـاعة  يوميـــًا   ”OSN Yahala“

بتوقيت البحرين.
مـــن  الثانـــي  الموســـم  سيســـتمر  بينمـــا 
مسلســـل مـــا فيـــي بســـرد قصـــة الحـــب 
بيـــن فـــارس وياســـا التي تصـــل لمرحلة 

تشجعهما لتجاوز كل العقبات. 
إلـــى  األحـــد  مـــن  مسلســـل  وُيعـــرض 
الخميـــس الســـاعة 11 بتوقيت البحرين 

ويستمر حتى 23 أبريل.
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المهرة البحرينية توجه نصائح مالية... والجمهور يهاجمها
أثـــارت الفنانة البحرينية المهـــرة، حالة من الجدل 
وضجـــة كبيـــرة بعـــد نشـــرها مقطع فيديـــو جديد، 
قدمـــت فيـــه النصـــح لمتابعيها حـــول قدرتها على 
المحافظـــة علـــى نقودهـــا، وتمكنها مـــن أن تصبح 

ثرية على حد قولها.
وكشـــفت المهـــرة عـــن أنهـــا كانـــت تعيـــش حياتها 
وتصـــرف من دون تفكير، لكـــن وجود ابنها “تميم” 
جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها، إذ كانت 
تشـــتري العديد من المالبس والمجوهرات وتبدل 
ســـيارتها مـــرة كل 4 ســـنوات، إال أنها بعـــد إنجاب 
طفلهـــا جعلت والدتها تشـــرف عليها، بوضع كل ما 
تجنيـــه من أمـــوال ومـــا تملكه بالبنـــك، وتخصص 
لنفســـها راتبا شـــهريا، تصرف منه وال تتجاوزه إال 
بموافقـــة والدتهـــا، وأضافـــت أنها لم تعد تشـــتري 
لالســـتثمار  البحرينـــي؛  الذهـــب  إال  المجوهـــرات 
وليـــس الرتدائـــه. وتفاعـــل الجمهـــور مـــع الفيديو 
بشـــكل كبيـــر، إذ اعتبـــر البعـــض أَن الوقـــت غيـــر 
مناســـب من المهرة البحرينية لمحاولة استعراض 
مهاراتهـــا وثرائهـــا بطريقـــة غيـــر مباشـــرة في ظل 
الظروف التي يعيشـــها العالم مـــع فيروس كورونا 
المستجد. وســـخر آخرون من المهرة، ُمعلقين أنها 

تتصـــرف وكأن النـــاس ال يعلمـــون قصتهـــا، إذ من 
المعـــروف أن ثروتهـــا من زوجها المنتـــج الكويتي 
عادل المســـلم، الـــذي تم الحكم عليه بالســـجن 10 
ســـنوات فـــي تهمـــة المتاجـــرة بالمخـــدرات، أي أَن 

أموالها جميعها جاءت من مصدر غير قانوني.
وفي المقابل، لم تكترث الفنانة لكل هذا التعليقات 
السلبية التي اعتادت عليها في السنوات األخيرة، 
وقامت بالرد عليها في تعليق على أحد الصفحات 
التـــي نشـــرت الفيديـــو قائلـــة “تصحيـــح المعلومة 
#ممنوع تبديل السيارة إال كل 4 سنوات مرة”، في 
محاولة منها الســـتفزاز جميـــع أصحاب التعليقات 

السلبية بحسب موقع “فوشيا”.
ومـــن المعـــروف أن المهرة أثارت الجـــدل أكثر من 
مـــرة، وكان من بينها زواجها مـــن المنتج والممثل 
الكويتي عادل المســـلم العام 2016 الذي يكبرها بـ 

21 عاما، لتنجب منه طفلها الوحيد تميم.
وبعد فتـــرة قصيرة على زواجهما، ألقت الشـــرطة 
الكويتيـــة القبـــض علـــى عـــادل المســـلم وشـــريكه 
العراقـــي بتهمـــة اإلتجـــار بالمخـــدرات فـــي العـــام 
2016، كما أنه اعترف بملكيته لمعمل يهدف تعبئة 

مادة “الكيميكال”.

قالت سيلسن ديون “إنها تحلم بإنجاب طفلة، وهو الحلم الذي لم  «
يتحقق عقب إنجابها 3 أوالد”. وأكدت سيلين أنها تشعر دائًما برغبة 
ُملحة في أن يكون عندها ابنة تشاركها حياتها. وكشفت عن أنها قد 
تقدم على خطوة التبني في يوم من األيام؛ بهدف الشعور بمشاعر 

األمومة البنة، لشعورها أن األمر مختلف تماًما، رغم أن لديها 3 أبناء 
تعيش معهم أفضل أوقاتها.
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عبـــر عـــدد مـــن الفنانيـــن واألدبـــاء عـــن “ 
شـــكرهم” للفنانـــة القديـــرة أحـــالم محمد، 
وذلـــك في االحتفاء الـــذي أقامته مبادرة” 
شكرا” في اليوم العالمي للمسرح الموافق 
27 مـــارس، عبـــر كتابـــة كلمة في حســـاب 
المبـــادرة فـــي مختلـــف وســـائل التواصـــل 

االجتماعي.
كتـــب:  صالـــح  أميـــن  القديـــر  الروائـــي 
الحركـــة  كانـــت  الســـبعينات،  بدايـــة  فـــي 
المســـرحية الجديدة فـــي طفولتها، ولكي 
تنهض وتنمو، وفق أســـس سليمة وقوية، 
كانـــت بحاجة إلى عناصر موهوبة جديدة 
فـــي التأليـــف واإلخـــراج والتمثيـــل وبقية 
العناصـــر الفنيـــة األخـــرى. كانـــت الســـاحة 
المســـرحية آنـــذاك فـــي انتظـــار عـــدد مـــن 
الممثليـــن والممثـــالت، ممـــن درســـوا فـــي 
معاهـــد مســـرحية خـــارج البـــالد، ليضيئوا 
الجميـــل،  الشـــاب  بحضورهـــم  الخشـــبة 
وكانـــت أحالم محمـــد من بينهـــم، صغيرة 
الســـن، جميلـــة، جريئـــة، رشـــيقة، مرحـــة، 
واألهـــم مـــن كل هـــذا أنها كانـــت موهوبة، 
ولها وجه معبر وصوت مميز، ومع كل دور 
جديـــد، وتجربة مغايرة، تشـــحذ موهبتها 
وتصقـــل امكانياتها، لتصيـــر أكثر نضوجا، 
ولتكتســـب حضورا قويا ومشعا، ولتبهرنا 
بأداء مقنع تمتزج فيه التلقائية بالحرفية، 

ويشـــف عن فهـــم عميـــق ألبعـــاد ودواخل 
شخصياتها.

وعندما انتقلت أحالم محمد إلى الشاشة، 
أو باألحرى تنقلت بين الخشـــبة والشاشة 
حملت معها ذلك الحضور المشع، والقدرة 
على تأدية مختلف الشخصيات بحساسية 
عاليـــة، موظفة بوعي أو بعفوية، أجمل ما 
فـــي الوجـــه وأكثرها قـــدرة علـــى توصيل 

المعنى والمشاعر،العينين. 
لمن ال يعرف أحـــالم، أقول: كانت بمثولها 
الشاشـــة  وفـــي  الخشـــبة  علـــى  الســـاطع 
تضيء تجربتنا الفنية، وتنثر في صدورنا 
البهجـــة.. بهجة تحســـس رهافـــة التمثيل 
وشـــفافيته بهـــا، بلغـــة جســـدها، بصوتهـــا 

النقي، كان المسرح ينبض وينطق.
 أمـــا ألحـــالم فأقول: ما زلـــت أراك كما في 
العرض األول من عام يتباعد شـــيئا فشيئا 
مـــن دون أن ينـــزح عـــن الذاكـــرة.. كانـــت 
لحظة اكتشـــاف تفتح الموهبة.. شـــكرا يا 

أحالم.
أمـــا الشـــاعر قاســـم حـــداد فكتب: تشـــكل 
الجـــزء الجميـــل مـــن ذاكـــرة المســـرح في 
الفـــن.  لهـــذا  الحديـــث  التأســـيس  زمـــان 
خطوتهـــا علـــى الخشـــبة رافقـــت معرفـــة 
جيلنـــا بالعالقـــة الحضاريـــة للمســـرح في 
المجتمع، حتى عندما كان الصوت النقدي 
يطغـــى علـــى الفـــن، كانـــت أحالم تمســـك 
بدورها بجرأة الموهبة والمعرفة وحيوية 
الحلـــم، حتى أننا نســـتطيع الزعم بأن هذه 
الفنانة تزرع اســـمها في حديقة المســـرح، 
هـــذا مـــا يشـــي بالمعنـــى الجوهـــري للقول 
العربـــي: )لـــكل امرئ مـــن اســـمه نصيب (. 
وألن كلمـــات الشـــكر ربمـــا تجـــرح الجمال، 

سنقول ألحالم محمد كل كلمات المحبة.
وكانـــت هـــذه المشـــاركة من أحمد جاســـم 

العبكري رئيس اإلنتاج بمسرح أوال:
إلى الفنانة أحالم محمد أم جاســـم مساك 
هللا بالخير. نهنيك بمناســـبة يوم المســـرح 

العالمـــي وأنت إحدى بصمات الفن الراقي 
في الخليـــج عامة وفـــي البحرين خاصة. 
لقـــد أمتعتنـــا أعمالـــك الفنيـــة، وخصوصـــا 
األعمال المسرحية التي ما زالت محفورة 
في الذاكرة، والقريب منك بسبب اخالقك 
وأختنـــا  فنانتنـــا  وصلـــت  يقـــول  الراقيـــة 
أم جاســـم فعـــال.  أنـــت الفنانـــة البحرينية 
إللي يتشـــرف فيها الخليج وتشرفي فيها 

البحرين بأعمالك الجميلة والمميزة.
الروائي فريد رمضان كتب: الفنانة أحالم 
المســـرح،  جمـــرة  علـــى  القابضـــة  محمـــد 
الحاضـــرة فـــي قلـــب الدرامـــا التلفزيونية 
واالذاعيـــة، الملتزمـــة، المعطـــاء، الداعمـــة 
للتجارب الشـــابة فـــي افالمهـــم القصيرة. 
شـــكرا أحـــالم محمـــد، شـــكرا ألنـــك بيننـــا 

ومعنا.
وللفنـــان الكويتي عبـــدهللا التركماني هذه 
الكلمـــة: يا بخـــت البحرين فيج يـــا فنانتنا 

الراقية..ام الجميع بحبها ورقي اخالقها.

امـــا انـــا فأقـــول.. هنـــاك دور يجـــب علـــى 
الممثـــل أيـــا كان مقيـــاس دوره، أن يؤديه 
فـــي صـــدق امـــام الجمهـــور، وهو يســـتعد 
لهـــذا الدور خارج المســـرح، وتبـــدأ مرحلة 
االشـــتراك الفعلـــي له وقت ظهـــوره تحت 
األضـــواء المســـرحية وتحـــت االالف مـــن 
عيـــون المشـــاهدين. الفنانـــة أحالم محمد 
فنانة كانت تســـتعد للدور خارج المســـرح، 
وتجعـــل المشـــاهدين يعيشـــون مـــع فنهـــا 
فـــي المســـرحية وفـــي الـــدور، ولهـــا قدرة 

نادرة في االســـتحواذ على انتباه ومشاعر 
المشـــاهد، وذلك بإيجاد الصلة بينها وبين 
الجمهـــور المشـــاهد عـــن طريـــق “اللمعـــان 
الذاتـــي للممثـــل” وهـــو ما يطلـــق عليه في 
العـــرف المســـرحي “حضـــور الممثـــل على 
خشبة المسرح” وهو ما يولد المغناطيسية 
بين المســـرح والصالة مهما كانت المسافة 
محمـــد  أحـــالم  بينهمـــا.  البعـــد  درجـــة  أو 
أطاحت نجوم الليل بفنها وقيم البطوالت 

المسرحية وفلسفة التغير في الفن.

باقات شكر وتقدير من أهل الفن والثقافة ألحالم محمد في يوم المسرح
ــي حـــديـــقـــة الــمــســرح ــ ــا ف ــنـــانـــة تــــــزرع اســـمـــهـ قـــاســـم حـــــــداد: هـــــذه الـــفـ

أسامة الماجد

امين صالحعبدالله التركمانيأحمد جاسم العكبريفريد رمضانقاسم حداد

الفــرج: أتمنــى مـن الجميــع االلتــزام بالتعليمــات
ــرة ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ وجـــــــــــــــــــــــودك فــــــــــــي الـــــــــمـــــــــنـــــــــزل نـــــــعـــــــمـــــــة ك

أكد ممثل الشعب الفنان القدير سعد الفرج، ضرورة االلتزام بتعليمات الدولة 
في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها العالم أجمع حفاظا على الكويت.

وشـــدد الفـــرج على أهميـــة التصدي 
للشائعات والحيلولة دون انتشارها، 
الفتـــا إلى أن من يحـــاول بث الفتنة 

يعتبر أعدى أعداء الكويت.

بضـــرورة  الجميـــع  الفنـــان  وطالـــب 
الفتـــرة  المنـــزل خـــالل  البقـــاء فـــي 
المقبلة وااللتزام بالتعليمات حفاظا 
تطلبـــه  “مـــا  وقـــال:  الكويـــت  علـــى 

الدولـــة منا فقـــط البقاء فـــي منازلنا 
حرصـــا على بلدنا الكويـــت الحبيبة، 
وأتمنـــى مـــن الجميع االلتـــزام بتلك 

التعليمات.
واستطرد “وجودك في المنزل نعمة 
كبيـــرة، ويكفي األمـــن واألمان الذي 
نشعر به تحت سماء الكويت، ولعل 

مـــن إيجابيات تلك الفتـــرة أن ننتهز 
روح  ونســـتعيد  لنتقـــارب  الفرصـــة 
األســـرة الواحـــدة فـــي زمـــن لعبـــت 
مواقـــع التواصـــل والتقنيـــة لحديثة 
دورا كبيـــرا فـــي خلـــق فجـــوة بيـــن 

أفراد األسرة الواحدة”.
وتمنى الفرج عودة جميع الكويتيين 

العالقين في الخارج بسالمة. 
اإلنســـان  أن  علـــى  الفـــرج  وشـــدد 
الواعـــي ال تؤثـــر فيه الشـــائعات وال 
تزعـــزع اســـتقراره النفســـي، مؤكدا 
أن “من يحاول بث الفتنة من خالل 
نشـــر الشـــائعات هـــو أعـــدى أعـــداء 

 سعد الفرجالكويت.
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العمل من المنزل.. طرائف “محرجة” رصدتها الكاميرات
أجبــر فيروس كورونا الشــركات والمؤسســات حــول العالم على 
اعتمــاد نمــوذج “العمــل مــن البيت”، األمــر الذي فتــح الباب أمام 
العديد من المواقف الطريفة، في ظل الكاميرات الموجودة في 

كل مكان.
ويحافظ هذا النموذج على منفعتين: صحة الموظف واستمرار 

عملية اإلنتاج في ظل أزمة كورونا.
لكن المشكلة أن المنزل هو المساحة األكثر خصوصية لإلنسان، 
األمــر الــذي يعــرض العامليــن مــن منازلهــم لمواقــف طريفــة أو 
الطريفــة  الموقــف  بــدأت تظهــر  الوقــت،  مــرور  مخجلــة. ومــع 
وأحيانــا المخجلــة للذيــن يعملــون فــي منازلهــم، ال ســيما أولئك 

الذين يتطلب عملهم الوقوف أمام الكاميرات.
وكانــت المراســلة التلفزيونيــة فــي والية فلوريدا، جيســكا النغ، 
تتحــدث أمــام الكاميــرا عندمــا ظهــر والدها عــاري الصــدر أثناء 
محاولتــه ارتداء قميصه. واستشــاطت االبنة غضبا من تصرف 
أبيهــا، وقالــت “أبــي. يــا إلهــي” )مــا الــذي فعلتــه؟(. وبعيــدا عــن 
اإلعالم، وقعت حادثة القت انتشــارا واســعا، إذ نســيت موظفة 
رمز إلى اسمها فقط بـ”جنيفر” نظام الدائرة التلفزيوني مفتوحا، 
وذهبــت إلــى المرحــاض، وســجلت الكاميــرا كل مــا جــرى، األمر 
الــذي أدخــل زميالتهــا في نوبات مــن الضحك. وانتشــر الفيديو 
بشــكل كبيــر علــى شــبكات التواصل، غيــر أن البعض شــكك في 

صدقيته، في حين قال آخرون إن األمر مجرد خطأ، وليس لدى 
هــذه المــرأة مــا تخجل منــه. وجرى تــداول الفيديــو على نطاق 
كبيــر فــي شــبكات التواصــل، ال ســيما فــي موقع “تويتــر”، حيث 

حصد أكثر من 7 ماليين مشاهدة.
وكانت امرأة ثالثة ويعتقد أنها من المكسيك تشارك في مؤتمر 
عــن طريــق الفيديــو، عندمــا ظهــر زوجهــا بمالبســه الداخليــة، 
واصطــدم  ارتبــك  مباشــر  بــث  فــي  زوجتــه  أن  أدرك  وعندمــا 

بالحائط.
 وأيضا، شكك بعض رواد شبكات التواصل بالفيديو في عفوية 

هذا الفيديو.

شــرطي  وجــه  فــي  ســعل  أن  بعــد 
مهــددا إياه بإصابتــه بفيروس كورونا 
المســتجد، قضــت محكمــة بريطانيــة 
بالسجن 6 أشــهر على مرتكب الفعلة، 

وفق ما جاء في بيان للشرطة.
مــن  البالــغ  لويــس  آدم  علــى  وحكــم 
العمــر 55 عاما، بموجب قانون محدد 
عمــال  علــى  لالعتــداءات  مخصــص 
الطــوارئ. وبعــد محاولته فتح أبواب 
سيارات في وسط لندن على ما يبدو، 

حاول شرطي توقيفه وتفتيشه.
وإثــر ذلــك، كســر لويس زجاجــة خمر 
هــدد  ثــم  األرض،  علــى  يضعهــا  كان 
الشــرطي شــفهيا، وفقــا لبيــان صــادر 

عن شرطة مدينة لندن.
بمــرض  مصــاب  “أنــا  المتهــم  وقــال 
وجهــك  فــي  وسأســعل   )19 )كوفيــد 
وسأنقل العدوى إليك”، قبل أن يسعل 

بالفعل في وجه الشرطي.
وأوقف لويس في الحال، ومثل أمام 

محكمة في ويستمنستر.

سجن رجل سعل 
في وجه شرطي

العالــم  دول  معظــم  تتبنــى  بينمــا 
االحتــرازات الوقائية ذاتها من فيروس 
بنمــا  فــي  الســلطات  اتخــذت  كورونــا، 
إجــراء جديــدا وغيــر تقليــدي لمكافحة 

تفشي الوباء.
حكومة بنما اتخذت قرارا يقضي بفصل 
الرجال عن النساء، والحرص على عدم 
التقائهــم ببعضهــم البعــض فــي األماكــن 

العامة لمدة ال تقل عن 15 يوما.

حيــز  دخــل  الــذي  الجديــد،  القــرار  أمــا 
للنســاء  فيســمح  األربعــاء،  التنفيــذ 
لشــراء  منازلهــن  مــن  بالخــروج 
واألربعــاء  اإلثنيــن  أيــام  الضروريــات 
والجمعــة، أمــا الرجال فتــم منحهم أيام 
لقضــاء  والســبت  والخميــس  الثالثــاء 

أغراضهم المهمة.
أمــا يوم األحد، فســيتعين “على الجميع 

البقاء في منازلهم”.

منعــت الســلطات فــي مدينــة شنتشــن 
لحــوم  أكل  المواطنيــن  علــى  الصينيــة 
تفشــي  علــى خلفيــة  والــكالب  القطــط 

فيروس كورونا المستجد.
وقامت السلطات الصينية بحظر تجارة 
الحيوانــات بعــد تفشــي الفيــروس، لكن 
مدينــة شنتشــن أخذت خطــوة أبعد من 
ذلــك، حيث وســعت الحظر ليشــمل منع 
تناول لحوم الكالب والقطط، وسيدخل 

القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 
1 مايو المقبل.

وقالت حكومة مدينة شنتشن: “الكالب 
أقامــت  أليفــة  كحيوانــات  والقطــط 
عالقــة أوثــق بكثير مع البشــر من جميع 
“هــذا  وأضافــت:  األخــرى”.  الحيوانــات 
الحظر يســتجيب أيضا لــروح الحضارة 

اإلنسانية”.

دولة تفصل رجالها عن نسائها بسبب كورونا

أول مدينة صينية تمنع أكل القطط والكالب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ضبطــت البحريــة الســريالنكية مــواد 
قــدرت  وكيتاميــن  ميثامفيتاميــن 
دوالر،  مليــون   65 بحوالــي  قيمتهــا 
ضبــط  عمليــة  أكبــر  فــي  األربعــاء، 
لمخــدرات فــي البــالد، وفــق مــا قــال 

مسؤولون.
وبنــاء على معلومات مؤكدة، داهمت 
الســلطات سفينة ال تحمل علم أي بلد 
فــي الميــاه الجنوبيــة للبــالد، وألقــت 
باكســتانيين  رجــال   9 علــى  القبــض 

يشتبه في تهريبهم المخدرات.
وقــال قائــد البحريــة بيال دي ســيلفا: 
إن أفراد البحرية الذين كانوا يرتدون 
مالبــس واقية خاصة تحســبا إلصابة 
كورونــا،  بفيــروس  بهــم  المشــتبه 
مــن  كيلوغرامــات   605 علــى  عثــروا 
الميثامفيتاميــن و579 كيلوغراما من 

الكيتامين.

أنهــا  األميركيــة  ناســا  وكالــة  أعلنــت 
بصــدد إعداد بعثة فضائية جديدة من 

شأنها دراسة العواصف الشمسية. 
برنامــج  األميركيــون  العلمــاء  ووضــع 
تشــكل  كيفيــة  لدراســة   ”SunRISE“
وحمايــة  الشــمس  علــى  العواصــف 
رواد الفضــاء الذيــن ســيزورون القمــر 
لــــ  بيــان  فــي  وجــاء  منهــا.  والمريــخ 
“ناسا”: يسعدنا أن نضيف بعثة جديدة 
إلــى أســطولنا الفضائــي، وستســاعدنا 
كيفيــة  اســتيضاح  فــي  البعثــة  تلــك 
تأثيــر الشــمس علــى الفضــاء الكونــي 
منظومتنــا  كواكــب  بيــن  يربــط  الــذي 

الشمسية”.
وقالت رئيســة جمعية فيزياء الشمس 
األميركيــة نيكــي فوكــس: “ســنطلق 6 
أقمار صناعية متناهية الصغر ستعمل 
الشــمس  يرصــد  واحــد  كتلســكوب 

والعواصف التي تحدث عليها”.

سريالنكا تضبط 
مخدرات بـ 65 

مليون دوالر

“ناسا” تتهيأ 
إلرسال بعثة 

جديدة إلى الشمس
الديمقراطيــة  الحركــة  عضــو  تمنــى 
جنــوب  جمهوريــة  فــي  المتحــدة 
إفريقيــا، تزكيــدي بيتســو، البالــغ مــن 
العمــر 72 عاًما، أن يدفن أثناء قيادته 
ســيارته المفضلة؛ ولهــذا الغرض، قبل 
ســيارة  السياســي  اشــترى  عاميــن، 
مــا  بحســب   ،”E500 “مرســيدس-بنز 

نقلته “سندياتا بوست”.
وحققــت عائلة بيتســو رغبته األخيرة 

في نهاية األسبوع الماضي. 
تــم وضعــه خلــف عجلة قيادة ســيارة 
مرســيدس فــي بدلــة بيضــاء كريمية، 
وتــم تثبيتــه بحــزام أمــان وثــم دفنــه، 

وفقا لألقارب.
المعجبيــن  أشــد  مــن  بيتســو  وكان 
بالســيارات األلمانية وأخبــر منذ فترة 
يدفــن  أن  يريــد  أنــه  الجميــع  طويلــة 

بهذه الطريقة.

دفن سياسي إفريقي مع سيارته الـ “مرسيدس”

شرطي هندي يرتدي زًيا مستوحى من الفيروسات التاجية يتألف من 
خوذة، صولجان ودرع، يسير في سوق لرفع مستوى الوعي حول اإلبعاد 

االجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، في تشيناي )أ ف ب( ووقعت حادثة مماثلة في عام 2018 في مدينة باودينغ بمقاطعة خبي، الصين. حيث تم دفن أحد 
السكان المحليين، مع سيارته “هيونداي سوناتا سيدان” وُوضعت برافعة في صندوق خرساني 

محفور في األرض.

الحجــر الصحي الــذي فرضته أغلب الحكومات حول العالم على المواطنين؛ 
بســبب فيــروس كورونــا المســتجد، أرغــم الكثيــر مــن الشــركات علــى تنفيــذ 
األعمــال مــن المنــزل وعقــد االجتماعات عن طريــق خدمة الفيديو المشــترك 

التي تقدمها أغلب وسائل التواصل االجتماعي.
واتخذ االجتماع الذي عقدته إحدى المؤسسات األميركية منعطفا هستيريا، 
عندمــا ضغطــت المديــرة عن طريق الخطأ على فلتــر “البطاطس” في تطبيق 

“Microsoft Teams”، الذي يقدم خدمات الفيديو المشترك لعمالئه.
وشــاركت راشــيل، التــي كانــت مــن ضمن فريــق االجتمــاع، لقطة من شاشــة 
جهازها أثناء االجتماع، ونشرتها على صفحتها في “تويتر” وكتبت: “مديرتي 
حولت نفسها إلى بطاطس في االجتماع ولم تتمكن من معرفة كيفية إيقاف 

اإلعداد، لذلك بقيت هكذا طيلة فترة االجتماع”.
وبعد انتشار الخبر بشكل هائل في أميركا، قالت “حبة البطاطس” أنا سعيدة 
جدا ألنني جعلت الناس يضحكون في هذا الوقت، يرجى البقاء في المنزل”، 
بحســب “اإلندبندنــت”. وحصــدت الصورة في ســاعات علــى “تويتر” أكثر من 

860.000 إعجاب وأكثر من 199000 مشاركة.

مديرة تتحول إلى حبة “بطاطس” في اجتماع

تأمــل المؤلفــة البريطانيــة “جيه.
كيــه. رولينــغ” أن يكــون لسلســلة 
الشــهيرة  بوتــر  هــاري  كتــب 
األطفــال  علــى  الســحر  مفعــول 
الذيــن يشــعرون بالملــل؛ بســبب 
اضطرارهــم للبقــاء فــي المنــازل 
بســبب  العــزل  فتــرة  خــالل 

فيــروس كورونــا. وأعلنــت رولينــغ، أن الجزء األول من السلســلة وهو بعنوان “هاري 
بوتر وحجر الفيلسوف” سيتاح مجانا في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي 
فــي شــهر أبريــل، فــي إطــار مبــادرة لمســاعدة األهالــي والمدرســين والقائميــن علــى 

الرعاية للترفيه عن األطفال المحبوسين في منازلهم.
وسيستهدف موقع جديد باسم )هاري بوتر آت هوم( القراء الصغار، وسيكون جزءا 
من موقع )ويزاردينج وورلد دوت كوم(، وهو الموقع الرســمي لمحبي سلســلة هاري 

بوتر وسلسلة أفالم )فانتاستيك بيستس( التي تدور أحداثها في نفس العالم.

“هاري بوتر” يستخدم سحره في مواجهة كورونا

مواقف محرجة كثيرة ظهرت من خالل العمل في المنزل

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:06

 11:41 

03:10 

05:56

07:26 
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الجمعة 
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10 شعبان 1441

بعد أن كانت تعج بالزوار والسياح.. ساحة آيا صوفيا فارغة في اسطنبول بسبب جائحة فيروس كورونا )أ ف ب(


