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المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمـــس عـــن حالة 
وفـــاة لمواطـــن بحرينـــي يبلغ مـــن العمر 
70 عاًمـــا، لديه أمراض وظروف صحية 
القائمـــة  الحـــاالت  إحـــدى  وكان  كامنـــة 
لفيـــروس كورونـــا )COVID 19(، إذ كان 
فـــي إحـــدى  للعـــاج والرعايـــة  يخضـــع 
المراكـــز الخاصة بالعـــزل والعاج تحت 
إشـــراف طاقم طبي متخصـــص، معربًة 
الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد 

وأهله وأقاربه كافة للمصاب. وأوضحت 
الـــوزارة أن المتوفـــى حصل على العاج 
والرعايـــة الازمـــة علـــى مـــدار الســـاعة 
مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي المختـــص هو 
وجميع الحاالت القائمة في مراكز العزل 
والعـــاج، وكذلـــك تـــم إجـــراء التحاليل 
الازمة للمتوفى بشكل مستمر. وأفادت 
الـــوزارة بأن األوضـــاع الصحية للحاالت 
القائمة األخرى مســـتقرة حالًيا فيما عدا 
3 حاالت تحت العناية، وجميعها تخضع 

للعاج والرعاية.

“الصحة” : وفاة بحريني مصاب بـ “كورونا” العاهل يبحث تطورات التصدي لـ “كورونا” مع سلطان ُعمان
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جرى اتصال هاتفي بين عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه ســـلطان عمان الشقيقة صاحب الجالة السلطان هيثم بن 

طارق آل سعيد. 
واستعرض عاهل الباد مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خال االتصال 
عاقـــات التعـــاون القائمـــة بين البلديـــن الشـــقيقين، والجهـــود المبذولة على 
مختلف الصعد في التصدي النتشـــار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من 
آثاره على البشرية، داعيا جالته هللا العلي القدير أن يرفع شر هذه الجائحة 

ويقي العالم أجمع من األوبئة واألسقام.
كمـــا تمنى جالته لجالة ســـلطان عمان موفور الصحة والســـعادة وللشـــعب 

العماني مزيدا من التقدم والرقي واالزدهار.

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

استمرار إغالق دور السينما وكل 
صاالت العرض التابعة لها

استمرار إغالق المراكز الرياضية الخاصة 
وصاالت التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة 

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة

استمرار اقتصار أنشطة جميع 
المطاعم والمرافق السياحية 
وأماكن تقديم األطعمة على 

الطلبات الخارجية والتوصيل

استمرار إغالق مقاهي الشيشة 
واقتصار أنشطتها على تقديم 

األطعمة فقط من خالل الطلبات 
الخارجية والتوصيل

استمرار إغالق الصالونات

123

استمرار وقف بعض اإلجراءات 456
والخدمات الصحية غير الطارئة 
بالمؤسسات الصحية الخاصة

االستمرار في تخصيص أول ساعة 7
من فتح محالت األغذية والتموين لكبار 

السن والنساء الحوامل فقط لتقليل 
المخالطة

استمرار منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص 8
في األماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء 

في المنزل بقدر المستطاع والخروج 
للضرورة فقط

إلزام كافة المواطنين والمقيمين 9
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه 

في األماكن العامة

السماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم 10
سلع أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع االشتراطات التالية:

البحرين ستنتصر على كافة 
التحديات بالروح الوطنية الجامعة 

ومشاركة مجتمع واعي

بدًءا من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساًء
حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، تقرر ما يلي:

ارتداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل 
العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية

تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع االكتظاظ 
في المحالت مع ترك المسافة الكافية

االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه 
المحالت وفق إرشادات وزارة الصحة

تنظيم االنتظار خارج المحالت وفق تدابير 
التباعد االجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة

توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي:11

تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع

تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في 
األقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد االجتماعي

تقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصالت الخاصة 
بالعمال من قبل الشركات

ً

مرر مجلس النواب أمس  «
مشروًعا بقانون ينظم عملية 

التطوع في خدمة األمن 
العام؛ بهدف تفعيل الشراكة 

المجتمعية بإتاحة الفرصة 
لمشاركة الجهود األهلية في 

خدمة األمن العام.

ارتفعت الميزانية الموحدة  «
للجهاز المصرفي من 198.4 

مليار دوالر في نهاية فبراير 2019 
إلى 208.2 مليار دوالر في نهاية 

فبراير من العام الجاري، مسجًل 
زيادة ملحوظة بمقدار 9.8 مليار 

دينار، أو ما يعادل 4.9 %.

أكد متحدث باسم منظمة الصحة  «
العالمية أمس أن المنظمة ليس 

لديها توصيات شاملة للدول 
والمناطق فيما يتعلق بتخفيف 

اإلجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار 
وباء كورونا، لكنها تحث على عدم رفع 

اإلجراءات قبل األوان.

حضور الفت للفنانة البحرينية  «
في الدراما الخليجية في 

رمضان المقبل. فمثل كل 
عام، نرى أن الفنانة البحرينية 

تتقدم الصفوف في الكثير 
من األعمال الخليجية وتبدع 

كعادتها.

وّجه االدعاء العام الفيدرالي في الواليات  «
المتحدة اتهامات بالفساد واالحتيال وغسل 

األموال إلى مديرين تنفيذيين سابقين في 
شبكة “فوكس” اإلعلمية األميركية، ضمن 

إجراءات جديدة ألقت الضوء مجددا على فساد 
مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا العام 2018 وقطر العام 2022.

1112162319

اتهامات فساد جديدة مرتبطة بمونديالّي روسيا وقطربصمة بحرينية بالدراما الرمضانية“الصحة العالمية”: ال ترفعوا اإلجراءات208 مليار دوالر ميزانية “المصرفي”“النواب” يجيز التطوع باألمن العام

هيثم بن طارقجللة الملك

سمو رئيس الوزراء مستقبل رئيس المجلس األعلى للصحة
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وجـــه رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة إلى دراســـة 
اآللية المناســـبة لتقدير ومكافـــأة الكوادر الطبية 
والتمريضية والمتطوعين بالقطاع الصحي. جاء 
ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه في الرفاع أمس 
رئيـــس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبدهللا آل خليفة.
كما اســـتقبل ســـموه أمس وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، ووزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف.
ووّجـــه ســـموه وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى العمـــل مـــع 
المناســـبة  الحلـــول  إيجـــاد  بهـــدف  الخاصـــة؛  المـــدارس 
التـــي تراعـــي التخفيـــف عـــن كاهـــل أوليـــاء األمـــور فـــي 
ظـــل األوضـــاع الراهنة. كما وّجه ســـموه وزارة األشـــغال 
والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إلـــى إيقـــاف تحصيل 
اإليجـــارات مـــن المســـتأجرين لألمـــاك التابعـــة للبلديات 

لمدة 3 أشهر هي أبريل ومايو ويونيو 2020.

التخفيف عن كاهل أولياء األمـور في المـدارس الخاصـة وآليـة لمكافـأة األطبـاء والمتطوعيـن

سمو رئيس الوزراء يوجه إليقاف اإليجارات البلدية 3 أشهـر

)٠٢-٠٤(

)06(

إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء 
الكمامات باألماكـن العامـة
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة أن البحرين 
ستنتصر على التحديات كافة بالروح الوطنية 
الجامعـــة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن 
فـــوق كل اعتبار. جاء ذلك لدى ترؤس ســـموه 
اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية عـــن ُبعـــد أمـــس 

بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.
وبنـــاء علـــى عـــرض الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
 ،)COVID 19( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
صـــدرت قـــرارات عدة منهـــا أنه بـــدًءا من يوم 
غـــد )الخميـــس( فـــي تمـــام الســـاعة 7 مســـاًء 
حتى يوم الخميـــس الموافق 23 أبريل 2020، 
صـــاالت  وكل  الســـينما  دور  إغـــاق  اســـتمرار 

العـــرض التابعـــة لهـــا، اســـتمرار إغـــاق المراكز 
الرياضيـــة الخاصـــة وصـــاالت التربيـــة البدنية 
الخاصـــة وبـــرك الســـباحة الخاصـــة واأللعـــاب 
الترفيهيـــة الخاصة، اســـتمرار اقتصار أنشـــطة 
جميـــع المطاعـــم والمرافق الســـياحية وأماكن 
تقديـــم األطعمـــة والمشـــروبات علـــى الطلبات 
الخارجية والتوصيل، اســـتمرار إغاق مقاهي 
تقديـــم  علـــى  أنشـــطتها  واقتصـــار  الشيشـــة 

األطعمة والمشروبات فقط من خال الطلبات 
إغـــاق  واســـتمرار  والتوصيـــل،  الخارجيـــة 
الصالونات، واســـتمرار وقف بعض اإلجراءات 
والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة، واالســـتمرار في تخصيص 
أول ساعة من فتح محات األغذية والتموين 
لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامـــل فقـــط لتقليل 
المخالطة، واستمرار منع التجمعات ألكثر من 5 
أشخاص في األماكن العامة واستمرار االلتزام 
بالبقـــاء في المنـــزل قدر المســـتطاع والخروج 
المواطنيـــن  جميـــع  وإلـــزام  فقـــط،  للضـــرورة 
والمقيميـــن بارتـــداء األقنعة وكمامـــات الوجه 
في األماكن العامة، والســـماح باســـتئناف عمل 
المحـــال التجارية والصناعية التي تقدم ســـلعا 
أو خدمـــات مباشـــرة للزبائن شـــرط اتباع عدد 

من االشتراطات.

سمو ولي العهد: 
البحرين ستنتصر على 

كل التحديات بالروح 
الوطنية الجامعة
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وأمـــر ســـموه بمتابعـــة وتكثيـــف الزيارات 
الصحـــة  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  الميدانيـــة 
لتشـــمل مختلف مناطق مملكـــة البحرين، 
خصوصـــا مناطـــق ســـكن العمالـــة الوافدة 
بمـــا يســـهم فـــي تقديـــم مختلـــف أوجـــه 
الدعـــم الصحي لهـــم؛ تقديرا إلســـهاماتهم 
فـــي خدمـــة عمليـــة التنميـــة فـــي المملكة، 
وحرًصـــا علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه 
في الرفـــاع أمس رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، إذ أطلـــع 
ســـموه على آخر المستجدات بشأن جهود 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)COVID 19(، ومـــا تقـــوم بـــه مـــن زيارات 
ميدانيـــة وإجراء الفحوصـــات المختبرية 
فـــي عـــدد مـــن مناطـــق مملكـــة البحريـــن 

بهدف الحفاظ على صحة المجتمع.
وقال ســـموه إن ما تمتلكه مملكة البحرين 
من خبرات وكفـــاءات وطنية متميزة في 
القطـــاع الطبي هـــي مصدر فخـــر واعتزاز 
وتستحق كل الثناء والشكر، مؤكدا سموه 
أن البحرين تجني اليوم ثمرة جهودها في 
بناء اإلنســـان البحريني وتأهيله ورعايته 
تعليًمـــا وصحًيا، ليكون عنصـــًرا فاعا في 

تقدمها وتطورها وحمايتها.
وأكـــد ســـموه أن المنظومـــة الصحيـــة في 
المملكـــة أثبتـــت اليـــوم جدارتهـــا وقدرتها 
متطلبـــات  مـــع  بكفـــاءة  التجـــاوب  علـــى 
األزمـــة الراهنـــة، كنتـــاج للبنيـــة الســـليمة 
والمدروســـة التـــي تأسســـت عليهـــا هـــذه 
المنظومة وغيرها من القطاعات التنموية 
المختلفة، وهي عوامل عززت من ســـمعة 
البحريـــن كبلـــد يحتـــرم حق اإلنســـان في 
الحيـــاة بكرامة وضمان أمنه الصحي على 

المستويات كافة.
وقـــال ســـموه “إن ذلـــك مـــا كان ليتـــم لوال 
حرص الحكومة على تعزيز بنية المنشآت 

الصحـــي  بالقطـــاع  واالرتقـــاء  الصحيـــة 
طموحـــة  اســـتراتيجية  وفـــق  وتطويـــره 
تســـعى لتعزيز الصحة العامة ورفع جودة 
وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة 

وفق أحدث األنظمة العالمية”.
القطـــاع  منتســـبي  جميـــع  ســـموه  وهنـــأ 
الصحي؛ بمناســـبة االحتفال بيوم الصحة 
العالمـــي، مؤكدا ســـموه أن العالم في هذه 

األدوار  تقديـــر  بـــكل  يســـتذكر  المناســـبة 
والجهـــود اإلنســـانية الكبيرة التـــي يبذلها 
صحـــة  أجـــل  مـــن  والممرضيـــن  األطبـــاء 

وسامة الجميع.
بالـــروح  االعتـــزاز  عـــن  ســـموه  عبـــر  كمـــا 
أبنـــاء  أظهرهـــا  التـــي  العاليـــة  الوطنيـــة 
واحـــًدا  صًفـــا  الوقـــوف  فـــي  البحريـــن 
خدمـــة  فـــي  التطـــوع  إلـــى  والمســـارعة 

الوطـــن؛ مـــن أجـــل تجـــاوز التحـــدي الذي 
فرضه تفشـــي فيروس كورونـــا، والتعامل 
معـــه بوعـــي ومســـؤولية وبمـــا يتناســـب 

ومتطلبات هذه المرحلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب فريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة عن خالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

والـــى الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وتوجيهاتهم 
السديدة التي أسهمت في تجاوز المملكة 
التحديـــات التـــي يمـــر بهـــا العالم، مشـــيدا 

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بدعـــم 
الـــوزراء، واهتمامـــه المتواصـــل بالقطـــاع 
الصحـــي، وحـــرص ســـموه علـــى المتابعـــة 
الحثيثة لجهود الحملة الوطنية لمكافحة 
علـــى  واالطمئنـــان  كورونـــا،  فيـــروس 
ســـامة األوضـــاع الصحيـــة فـــي المملكـــة 
وضمان تقديم أفضـــل الخدمات الصحية 

للمواطنين والمقيمين.

سمو رئيس الوزراء يوجه لمتابعة جميع المتطلبات الضرورية للقيام بعملهم على الوجه األكمل

دراسة اآللية المناسبة لمكافأة الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
بالوقفة المشرفة للكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين بالقطاع الصحي في 
تلبيــة نــداء الواجــب وتســخير أنفســهم؛ ليكونوا في خــط الدفــاع األول للحفاظ 

على األمن الصحي بالمملكة.
ووّجــه ســموه إلى دراســة اآللية المناســبة لتقديرهــم ومكافأتهم؛ لمــا قدموه من 
نمــوذج فــي اإلخــاص والتفاني، جســدوا فيه أســمى المعانــي والقيم اإلنســانية 

النبيلة لمهنة الطب والمهن الطبية.
كمــا وّجــه ســموه إلــى متابعة وتلبيــة جميع المتطلبــات واالحتياجــات الضرورية 
للكــوادر الطبيــة والتمريضيــة للقيــام بعملهــم على الوجــه األكمــل، وحمايتهم من 
المخاطر، منوها سموه بالجهود التي يوالي القطاع الطبي بذلها في سبيل حماية 
المجتمــع مــن األمــراض واألوبئة، والتي شــكلت عنصــًرا داعما للمســيرة التنموية 

في مختلف مراحلها.

تكثيف الزيارات 
الميدانية لتشمل 
مختلف المناطق 

خصوصا سكن 
العمالة الوافدة

منظومتنا الصحية 
أثبتت جدارتها في 

التجاوب بكفاءة مع 
متطلبات األزمة 

الراهنة

نحترم حق اإلنسان 
في الحياة بكرامة 

وضمان أمنه 
الصحي على 

المستويات كافة

البحرين تجني 
ثمرة جهودها 

في بناء اإلنسان 
وتأهيله ورعايته 

تعليميا وصحيا

ما تمتلكه 
المملكة من 

خبرات وكفاءات 
وطنية متميزة 

مصدر فخر واعتزاز
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عزيزي المواطن والمقيم
التزامك بلبس الكمام في األماكن 

العامة حماية لك ولآلخرين

www.moh.gov.bh
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تتوفر الكمامات في الصيدليات والمحال التجارية 
ويمكن صنعها في المنزل

يجب على كافة المواطنين 
والمقيمين ارتداء األقنعة 

وكمامات الوجه في 
األماكن العامة

دليل استخدام وصنع الكمامات على الموقع اإللكتروني: 



وّجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وزارة التربيــة والتعليــم إلــى العمــل مــع المــدارس الخاصــة؛ بهــدف 
إيجــاد الحلــول المناســبة التــي تراعي التخفيف عن كاهــل أولياء األمور في 
ظــل األوضــاع الراهنــة، وبما يضمن في الوقت ذاته للمــدارس الخاصة عدم 
تأثــر جهودهــا فــي خدمــة المســيرة التعليميــة فــي المملكــة، كما حث ســموه 
علــى إيجــاد اآلليــة المالئمة فيما يخص أوضاع عدد مــن الفئات التي تأثرت 
أعمالهــم بســبب الظروف الراهنــة، ومن بينهم العاملون فــي رياض األطفال 

ودور الحضانة.

األشـــغال  وزارة  ســـموه  ووّجـــه 
العمرانـــي  والتخطيـــط  والبلديـــات 
اإليجـــارات  تحصيـــل  إيقـــاف  إلـــى 
مـــن المســـتأجرين لألمـــاك التابعـــة 
للبلديـــات لمـــدة 3 أشـــهر هـــي أبريل 
مراعـــاة  2020؛  ويونيـــو  ومايـــو 
خصوصـــا  الحاليـــة،  للظـــروف 
المحـــدود  الدخـــل  لـــذوي  بالنســـبة 
وأصحاب المهـــن الحرة المتضررين، 
بالتنســـيق مع وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية.
وكان صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء قد استقبل بقصر سموه في 
الرفاع أمس وزيـــر التربية والتعليم 
األشـــغال  ووزيـــر  النعيمـــي،  ماجـــد 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
حيـــث  خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي 
الجهـــود  معهمـــا  ســـموه  اســـتعرض 
واالستعدادات المبذولة لضمان سير 
العمـــل وتقديـــم مختلـــف الخدمـــات 

في القطاعين التعليمي والبلدي.
المســـيرة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
التعليمية في مملكة البحرين تحظى 
بـــكل الدعم؛ لارتقـــاء بما تقدمه من 
خدمات فـــي إعداد وتأهيل األجيال 
القادمـــة مـــن أبنـــاء المملكـــة، مؤكدا 
ســـموه حرص الحكومة على تطوير 
الخدمـــات التعليميـــة بما يســـهم في 

تطوير وتحســـين مخرجات العملية 
التعليمية لخدمة جهود المملكة في 

مجال التنمية البشرية.
ووّجه صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء وزارة التربية والتعليم إلى 
تقديم التســـهيات كافـــة التي تعزز 
مـــن كفـــاءة التواصـــل مـــع الطـــاب 
بمختلـــف المراحـــل وتقديـــم الدعـــم 
الفني والتقني الازم لمتابعة الطلبة 
العلمـــي  لتحصيلهـــم  والطالبـــات 

بالشكل المائم.
وأكد سموه أن مملكة البحرين قادرة 
بمشـــيئة هللا علـــى تجـــاوز مختلـــف 
التحديـــات، واالســـتمرار فـــي وتيرة 
بمكانـــه  لارتقـــاء  والتقـــدم  البنـــاء 
الوطن، وترسيخ أركان نهضته التي 
أثبتت صابتها في مواجهة مختلف 

الظروف.
التربيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
والتعليـــم عن تشـــرفه بلقاء صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، مشيرا 
إلى أنه قدم لسموه عرضا عما تقوم 
الســـتمرار  جهـــود  مـــن  الـــوزارة  بـــه 
للطـــاب فـــي  التعليميـــة  الخدمـــات 
جميع المراحل الدراســـية، سواء من 
خال البوابـــة التعليمية اإللكترونية 
التـــي أعدتهـــا الـــوزارة أو مـــن خال 
القنـــاة التلفزيونيـــة التعليميـــة التي 

وزارة  مـــع  بالتعـــاون  إطاقهـــا  تـــم 
شـــؤون اإلعام أو من خال قنوات 
إنتـــاج  عـــن  فضـــا  “اليوتيـــوب”، 
المعلميـــن؛ بهـــدف تعزيـــز المحتـــوى 

الرقمي الذي وصل إلى أرقام كبيرة.
وأوضـــح أنـــه أطلـــع صاحب الســـمو 
رئيـــس الـــوزراء علـــى مـــا تقـــوم بـــه 
وزارة التربيـــة والتعليـــم بالتنســـيق 

مـــع وزارة الخارجية لخدمة الطاب 
البحرينيين في الخارج والعمل على 
تســـهيل عودتهـــم إلـــى أرض الوطن 

والحفاظ على سامتهم.

مـــن جهتـــه، أوضـــح وزيـــر األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي أنـــه أطلع صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى ســـير 
العمل فـــي مختلف قطاعات الوزارة 
ومـــا تـــم إنجـــازه وفق برنامـــج عمل 
الحكومـــة، الفتا إلى أن ســـمو رئيس 
الوزراء أكد ضرورة اســـتمرار العمل 
المقدمـــة  البلديـــة  الخدمـــات  فـــي 
للمواطنيـــن والمشـــروعات التنموية 
التـــي تنفذهـــا الـــوزارة فـــي مختلف 
أن  إلـــى  وأشـــار  المملكـــة،  مناطـــق 
ركـــزت  الكريمـــة  ســـموه  توجيهـــات 
المواطنيـــن  علـــى  التســـهيل  علـــى 
إيقـــاف  خـــال  مـــن  والمســـتثمرين 
تحصيـــل إيجـــارات األمـــاك البلدية 

لمدة 3 أشهر.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

إيقاف اإليجارات عن مستأجري األمالك البلدية 3 أشهر
ـــة ـــدارس الخاص ـــي الم ـــور ف ـــاء األم ـــل أولي ـــن كاه ـــف ع ـــه للتخفي ـــوزراء يوج ـــس ال ـــمو رئي س

تقديم التسهيالت كافة لتعزيز كفاءة 
التواصل مع الطالب بمختلف المراحل

البحرين قادرة على تجاوز مختلف 
التحديات واالستمرار في وتيرة البناء

تطوير الخدمات التعليمية بما يسهم 
في تطوير وتحسين مخرجات القطاع
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مجمع الريف التجاري - المجلس البلدي الشمالي

أشادت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة 
الســابعة زينة جاســم بالتوجيه الكريم من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بإيقاف تحصيل اإليجارات من المســتأجرين 

لألمالك التابعة للبلديات لمدة ثالثة أشهر؛ مراعاة للظروف الحالية.

وعبـــرت زينـــة عـــن الســـعادة الجمـــة لهـــذا 
التوجيه الحكيم الموجه لوزارة األشـــغال 
والبلديـــات والتخطيط العمرانـــي بإيقاف 
تحصيـــل اإليجارات لألشـــهر أبريل ومايو 
ويونيـــو 2020، خصوصـــا بالنســـبة لـــذوي 
الدخـــل المحـــدود وأصحـــاب المهن الحرة 
المتضرريـــن وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة 

العمل والتنيمة االجتماعية.
وبينت زينة أن التجاوب المســـتمر لسموه 
اإلعالميـــة  المنصـــات  فـــي  يثـــار  مـــا  مـــع 
يعكـــس  البلديـــة،  والمجالـــس  المختلفـــة، 
اهتمـــام الحكومـــة الرشـــيدة فـــي تطلعات 
المواطنين ورغباتهم، وتماشيا مع الجهود 

فـــي مواجهة تداعيـــات االنتشـــار العالمي 
لوبـــاء كورونـــا )كوفيـــد19(، والتـــي طالت 
تداعياتـــه مختلـــف القطاعـــات وأصبحت 

تهدد بعضها باإلغالق والخسارة.
وذكرت زينة أن أغلب مســـتأجري األمالك 
البلدية ينشـــطون في الحدائق والمماشي 
وألعـــاب  أكشـــاك  مـــن  الســـواحل  وعلـــى 
ترفيهيـــة تعتمـــد بشـــكل كامل علـــى رواد 
تلـــك المواقع والتي باتت متوقفة، إضافة 
للعديد من الكراجات والمحالت التجارية 
المســـتأجرة. وأضافـــت بأن المســـتأجرين 
جلهم من المواطنين الذين يعتمدون على 
هذه األمالك في معيشتهم، فهذا التوجيه 

يأتي مســـاهما في دعمهم والتشـــجيع لهم 
ولمشـــاريعهم تفاديـــا إلغالقهـــا، وقدرتهـــا 

على االستمرار في البقاء.
وتمنـــت جاســـم أن يتجـــاوز الجميـــع هـــذا 
الوباء في القريـــب العاجل، وتعود الحياة 
لطبيعتها بحيث تتحرك عجلة التنمية في 
البالد، وتعـــود كافة القطاعات إلى ســـابق 

عهدها.

زينة جاسم

جاسم تشيد بإيقاف تحصيل اإليجارات البلدية 3 أشهر
توجيه سمو رئيس الوزراء أنقذ المشاريع من اإلغالق

المنامة - بنا

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، برقية 
الجشـــي؛  مـــن ماجـــد  تهنئـــة 
األمـــم  احتفـــال  بمناســـبة 
بيـــوم  والعالـــم  المتحـــدة 
الضميـــر الدولي، الـــذي يأتي 
ســـموه.  لمبـــادرة  اســـتجابة 
صاحـــب  مبـــادرة  أن  وأكـــد 
السمو الملكي رئيس الوزراء 
ليـــوم الضميـــر الدولـــي تأتي 
وتحقيقـــا  لإلنســـان،  تكريمـــا 
للســـالم الدولـــي، بمـــا يضمن 
رفـــاه ونمـــاء الشـــعوب علـــى 

امتداد الكرة األرضية.

الجشي: اعتماد 
يوم الضمير 

تكريم لإلنسان

إسقاط وتخفيض الرسوم البلدية على 278 أسرة
ــس الـــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــات س ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــى ت ــ ــل ــ ــاء ع ــ ــنـ ــ بـ

بنــاء علــى توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء الراميــة إلــى تخفيــض األعباء المعيشــية علــى المواطنيــن، وفي إطار قــرار مجلــس الوزراء 
بمســاواة المواطنين المســتأجرين للمســاكن من الرســوم البلدية بالمواطنين المالكين لمســاكنهم، أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 278 أسرة بحرينية ال تمتلك مساكن 

خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خالل شهر مارس2020م من العام الحالي. 

وأوضح خلف “أن هذه القرارات 
الســـامية  للرغبـــة  تنفيـــذا  تأتـــي 
من قيـــادة عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة الراميـــة إلـــى توفيـــر 
حياة كريمة لجميـــع المواطنين، 
األعبـــاء  تخفيـــض  طريـــق  عـــن 
مـــن  كواهلهـــم،  عـــن  المعيشـــية 
مخفضـــة  بلديـــة  رســـوم  خـــالل 
ومنسجمة مع احتياجات هؤالء 
المواطنيـــن، وكذلك إعفاء بعض 

ذوي الدخل المحدود من ســـداد 
إســـقاط  أو  مســـتقبال  الرســـوم 

ديونهم القديمة. 
وأشـــار وفقـــا لقانـــون البلديـــات 
رقـــم )35( لســـنة 2001 والمعدل 
بالقانـــون رقم )38( لســـنة 2001 
وعلـــى الالئحة التنفيذية لقانون 
البلديـــات الصـــادر بقـــرار مجلس 
الـــوزراء رقـــم )16( لســـنة 2002 
وبخاصـــة الفقرة)ب( مـــن المادة 
)48( من الالئحة المذكورة وبناء 

على عرض مدراء عموم البلديات 
فقد تم تخفيض الرسوم البلدية 
عن 270 أسرة بحرينية وإسقاط 
أســـر   5 عـــن  البلديـــة  الرســـوم 
بحرينية وإعفاء 3 أسر بحرينية 
من الرســـوم البلدية خالل شـــهر 

مارس 2020م”. 
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تســـعى 
اإلمكانيـــات  كافـــة  لتســـخير 
والمـــوارد للعمـــل علـــى االرتقـــاء 
بالمستوى المعيشـــي للمواطنين 

والتخفيـــف من الرســـوم البلدية 
على المواطنين”.

كمـــا أكـــد الوزيـــر خلـــف علـــى أن 
هناك تنسيقا مستمرا بين شئون 
البلديات وإدارة خدمات شـــئون 
المســـتهلكين في هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء من أجل تعديل الرســـوم 
البلديـــة لهذه األســـر فـــي فواتير 
الكهربـــاء الخاصـــة بهـــم تنفيـــذا 
المذكـــورة  الوزاريـــة  للقـــرارات 

أعاله.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - بنا

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة 
لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  مـــن 
المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  البحريـــن 
جمـــال الرويعـــي؛ وذلك بمناســـبة 
الضميـــر  بيـــوم  األول  االحتفـــال 
الدولـــي  الـــذى اعتمدتـــه الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة بتوافـــق 
دولـــي اســـتجابة لمبـــادرة ســـموه 
الســـالم  ثقافـــة  لنشـــر  الهادفـــة؛ 

والوئام.
وأكـــد فـــي برقيتـــه أن االحتفـــال 
بهـــذا الحدث األممي يعـــد إنجازا 
مشـــرفا لمملكة البحرين ويجسد 
تبوأتهـــا  التـــي  الرفيعـــة  المكانـــة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ودورها المؤثر في خدمة 
اإلنســـانية ودعم السالم العالمي، 
منوهـــا بأن مـــا يحظى به ســـموه 
من تقدير دولـــي عالي هو مبعث 

فخر واعتزاز للجميع.
وقـــال إن هذه المناســـبة الرفيعة 

برسالتها الســـامية تمثل انطالقة 
حقيقية لتحكيـــم القيم والمبادئ 
اإلنســـانية للضميـــر لـــدى األســـرة 
مواجهـــة  أجـــل  مـــن  الدوليـــة؛ 
التحديـــات الراهنـــة، الفتا إلى أن 
العالـــم في هـــذه المرحلـــة أحوج 
ما يكون إلى االسترشاد بالضمير 
الجماعيـــة  الجهـــود  دفـــع  فـــي 
المبذولـــة لمكافحـــة انتشـــار وباء 
فيروس كورونا المســـتجد، داعيا 
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
وفخـــرا؛  عـــزا  ويديمـــه  الـــوزراء 
لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء 

لمملكة البحرين.

الرويعي: االحتفال األممي يعكس تقدير العالم لسموه

رفـــع أعضاء مجلـــس إدارة جمعية 
آيـــات  أســـمى  الخيريـــة  الـــزالق 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير خليفة بن ســـلمان ال خليفة، 
بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم الدولي 
للضميـــر الذي تم اعتمـــاده من قبل 
تفعيـــال  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة 

لمبادرة سموه.
يـــوم  إن  الجمعيـــة  أعضـــاء  وقـــال 

الضمير الدولـــي إنجاز أممي جديد 
لمملكـــة البحريـــن، يحق لنـــا جميعا 
الفخـــر واالعتـــزاز بـــه، وإن اعتمـــاد 
هذا اليوم بموجب مبادرة من سمو 
رئيـــس الوزراء يعـــد تقديـــرا دوليا 
رفيعا وإشـــادة أممية عالمية بجهو 
ســـموه الحثيثة في دعـــم ومؤازرة 
مبادرات الضميـــر العالمي من أجل 
تعزيـــز المســـيرة االنســـانية وإقرار 

جهود السالم العالمي.

“الزالق الخيرية”: نفتخر جميًعا بيوم “الضمير”

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
الملكـــي  الســـمو  مستشـــار صاحـــب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
عبـــدهللا ســـيف، بمناســـبة االحتفال 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر، الـــذي تـــم 
اعتمـــاده مـــن قبـــل منظمـــة األمـــم 

المتحدة تفعيال لمبادرة سموه.
وعبر المستشـــار ســـيف في برقيته، 
عن أسمى آيات التهاني والتبريكات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الوزراء بهذه المناسبة الغالية، التي 
جاءت في إطار دعم سموه للجهود 
الدولية الرامية إلى تعزيز التضامن 
العالمـــي فـــي كل مـــا يخدم الســـالم 
العالـــم،  فـــي  واألمـــن  واالســـتقرار 
واستكماالً للجهود المضنية من قبل 

سموه لمسيرة التنمية المستدامة.

وقـــال: إن الظـــروف العصيبـــة التي 
يمـــر بها العالم في هـــذا الوقت تبرز 
أهمية قيمـــة الضمير فـــي التضامن 
والتعاون للدول مع شـــعوبها، داعيا 
المولـــى عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى 
ســـموه موفـــور الصحـــة والعافيـــة، 
ويعينه لتحقيـــق المزيد من التنمية 
ومواصلـــة المســـيرة المباركـــة فـــي 

سبيل خير وعزة مملكة البحرين.

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
بمناســـبة  ميـــرزا؛  عبدالحســـين 
االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضمير 
الـــذي تم اعتماده مـــن قبل منظمة 
لمبـــادرة  تفعيـــال  المتحـــدة  األمـــم 

سموه.
ورفـــع فـــي برقيتـــه، أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بهذه المناســـبة، مضيًفا أن احتفاء 
للضميـــر  الدولـــي  باليـــوم  العالـــم 

يؤكـــد علـــى أهميـــة مبادرة ســـموه 
الرفيعة وتقديًرا لجهوده المتميزة 
في تعزيـــز قضايا الســـالم العالمي 
ومكافحة أشكال التعصب والعنف 

واإلرهاب كافة.

سيف: الظروف العصيبة تثبت قيمة الضمير

ميرزا: جهود مميزة في تعزيز قضايا السالم

إنجاز سمو رئيس الوزراء يعزز المسيرة اإلنسانية
خلـــف: االحتفـــال بــــ “يـــوم الضميـــر” يعكـــس التقديـــر الدولـــي لســـموه

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمراني عصام  خلف، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه 
بمناســبة االحتفــال باليــوم الدولــي للضميــر الــذي تــم اعتماده مــن جانب 

منظمة األمم المتحدة تفعيال لمبادرة سموه.

وأكـــد أن االحتفـــال باليـــوم الدولي 
صاحـــب  لمبـــادرة  تلبيـــة  للضميـــر 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 

التي أطلقها؛ بهدف إرســـاء الســـالم 
واالســـتقرار فـــي العالـــم يؤكد مدى 
لجهـــود  الرفيـــع  الدولـــي  التقديـــر 

ســـموه الحثيثـــة، وتعزيـــز المســـيرة 
اإلنســـانية وإقـــرار الســـالم الدولي، 
ولمواصلة مبادرات ســـموه العالمية 
ودفع مســـارات التنمية المستدامة، 
كمـــا أن االحتفـــال بمبـــادرة ســـموه 
علـــى المســـتوى العالمي يعـــد حلقة 
في سلسلة من اإلنجازات التي تعد 

فخرا وعًزا للجميع بالمملكة.
عصام  خلف

المنامة- بنا

إسهامات سموه المتميزة تضعنا بمصاف الدولة المتقدمة

السفير الجزائري: سموه شخصية متميزة في دعم السالم والتعايش

ــوده ــرا لجهـ ــا وتقديـ ــا دوليـ ــد اعترافـ ــادرة يعـ ــاد المبـ ــارك: اعتمـ المبـ

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
من وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك؛ بمناسبة االحتفال 
باليـــوم الدولي للضميـــر الذي تم 
اعتمـــاده مـــن قبل منظمـــة األمم 

المتحدة تفعيال لمبادرة سموه.

ورفـــع فـــي برقيته أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
بهذه المناســـبة، قائـــال إن اعتماد 
لرؤيـــة  ثمـــرة  جـــاءت  المبـــادرة 
ســـموه الثاقبـــة واعترافـــا دوليـــا 
أجـــل  مـــن  لجهـــوده؛  وتقديـــرا 
تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 

بيـــن األمم بقيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
أن  آل خليفـــة، مضيفـــا  عيســـى 
إســـهامات ســـموه المتميزة تضع 
مصـــاف  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الدولة المتقدمة من خالل تعزيز 
التنميـــة المســـتدامة ودعـــم قيم 

السالم واألمن العالميين.

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
برقيـــة  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الجمهوريـــة  ســـفير  مـــن  تهنئـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
لـــدى المملكـــة قـــادري الســـايح، 
أعـــرب فيها عن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة االحتفال 

باليـــوم الدولـــي للضميـــر والذي 
تـــم اعتماده من األمـــم المتحدة 
كأحـــد  ســـموه  مـــن  بمبـــادرة 
اإلســـهام  ذات  الشـــخصيات 
المتميـــز فـــي دعـــم قيم الســـالم 
العالمـــي  والوئـــام  والتعايـــش 
الســـالم  طريـــق  فـــي  والعطـــاء 
والتنميـــة والتســـامح. وأكد في 
برقيته، أن االحتفال يبرز مكانة 
مملكـــة البحرين ودورهـــا الرائد 

فـــي خدمـــة القضايـــا اإلنســـانية 
وتعزيـــز الشـــراكة العالميـــة مـــن 
أجل الســـالم واالســـتقرار ســـعيًا 
الســـالم  يســـوده  عالـــم  نحـــو 
والوئـــام واالســـتقرار، مضيفًا أن 
االستجابة الدولية تأتي تكريمًا 
لمســـيرة ممتـــدة مـــن اإلنجازات 
فـــي  أســـهمت  والتـــي  لســـموه 
تحقيق قفـــزة نوعية للملكة في 

كل المجاالت.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وزير شؤون الكهرباء والماء

السفير الجزائري

عبدالله سيف

رئيس هيئة الطاقة المستدامة

جمال الرويعي



إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في األماكن العامة

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن 
الخطوات االســتباقية التي اتخذتها مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في اســتمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات 
المعيشــية للجميــع، مشــيرا ســموه إلــى أن كل مــا يتــم اتخــاذه مــن قــرارات وإجــراءات هدفهــا األول الحفــاظ علــى صحــة وســامة 

المواطنين والمقيمين في المملكة؛ كونها أولوية دائمة. 

ونـــوه ســـموه بأن مـــا تحقق مـــن نجاحات 
للعمـــل مـــن المنـــزل جـــاء بفضل مـــا تتمتع 
بنيـــٍة تحتيـــة متطـــورة  المملكـــة مـــن  بـــه 
البحريـــن  فيهـــا  اســـتثمرت  لالتصـــاالت 
وتميزت بها عبر عقود طويلة، مضيفا بأنه 
سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة 

أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية.
وأكـــد ســـموه بـــأن العمل مـــن قبـــل الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا مســـتمر 
بجهود مضاعفة، وأن استمرار االلتزام من 
قبـــل مجتمع واٍع فـــي كل مراحل التعامل 
مـــع فيـــروس كورونا لـــه أهمية كبـــرى في 
بـــأن  منوهـــا  المرجـــوة،  النتائـــج  تحقيـــق 
تحقيـــق النجـــاح فـــي مواجهـــة الفيـــروس 
يتطلب وجود قيـــادة فاعلة، وبنية تحتية 
صحية متكاملة، وتنظيم مؤسسي وإعالم 
واتصـــال مبـــادر ومســـتجيب ومؤثر، وكل 
هـــذه األركان تتميز بها مملكة البحرين في 
مواجهـــة هذا التحدي بقيـــادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، الفًتـــا ســـموه إلـــى أنـــه بوعـــي 
المواطنيـــن والمقيميـــن والقطـــاع األهلـــي 
والخـــاص كذلك من شـــركات ومؤسســـات 
بالمســـؤولية االجتماعية ومـــا يتم إطالقه 
الوطنيـــة  الجهـــود  لدعـــم  مبـــادرات  مـــن 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا يعطـــي الثقـــة 
واألمـــل الدائميـــن بـــأن البحرين ســـتنتصر 
علـــى كافـــة التحديـــات بمثـــل هـــذه الروح 
التـــي تضـــع مصلحـــة  الجامعـــة  الوطنيـــة 

الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع 
اللجنة التنســـيقية عن ُبعد أمس بمشـــاركة 
عدد من كبار المســـؤولين، حيث استعرض 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 

رئيـــس  برئاســـة   )COVID-19( كورونـــا 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
خليفـــة   آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
تقريـــًرا حول اإلجـــراءات االحترازية التي 
جاءت متماشـــية مع المستجدات العالمية 
لفيـــروس كورونـــا )COVID-19(، ومـــا تـــم 
اتخاذه من تدابير وقائية بحسب المعايير 
العمـــل  مســـارات  ومســـتجدات  الدوليـــة 

المختلفة.
وبناء علـــى عرض الفريـــق الوطني الطبي 
 ،)COVID-19( للتصدي لفيـــروس كورونـــا
تقـــرر مـــا يلي بـــدًءا من يوم غـــد الخميس 

الموافـــق 9 أبريـــل 2020 في تمام الســـاعة 
السابعة مساًء حتى يوم الخميس الموافق 

23 أبريل 2020:
-  استمرار إغالق دور السينما وكل صاالت 

العرض التابعة لها.
الرياضيـــة  المراكـــز  إغـــالق  اســـتمرار    -
الخاصة وصـــاالت التربية البدنية الخاصة 
وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية 

الخاصة.
جميـــع  أنشـــطة  اقتصـــار  اســـتمرار    -
وأماكـــن  الســـياحية  والمرافـــق  المطاعـــم 
تقديـــم األطعمة علـــى الطلبـــات الخارجية 

والتوصيل.
-  استمرار إغالق مقاهي الشيشة واقتصار 
أنشـــطتها علـــى تقديـــم األطعمـــة فقط من 

خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.
-  استمرار إغالق الصالونات.

اإلجـــراءات  بعـــض  وقـــف  اســـتمرار    -
الطارئـــة  غيـــر  الصحيـــة  والخدمـــات 

بالمؤسسات الصحية الخاصة.
-  االســـتمرار في تخصيص أول ساعة من 
فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن 

والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.
-  اســـتمرار منـــع التجمعـــات ألكثـــر مـــن 5 
أشـــخاص فـــي األماكـــن العامة واســـتمرار 
االلتزام بالبقاء في المنزل قدر المســـتطاع 

والخروج للضرورة فقط.
والمقيميـــن  المواطنيـــن  كافـــة  إلـــزام    -
فـــي  الوجـــه  وكمامـــات  األقنعـــة  بارتـــداء 

األماكن العامة.
-  السماح باستئناف عمل المحال التجارية 
والصناعيـــة التـــي تقـــدم ســـلع أو خدمـــات 
مباشـــرة للزبائن شـــرط اتباع االشتراطات 

التالية:

-  ارتـــداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل 
العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية.

-  تقليـــل عدد الموجودين بالمنشـــأة ومنع 
االكتظاظ فـــي المحالت مع ترك المســـافة 

الكافية.
-  االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحالت 

وفق إرشادات وزارة الصحة.
-  تنظيـــم االنتظـــار خـــارج المحـــالت وفق 

تدابير التباعد االجتماعي حسب إرشادات 
وزارة الصحة.

-  توجيـــه القطاع الخاص من قبل الجهات 
المعنية باتباع ما يلي:

-  تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع.
-  تقليـــل عـــدد العمـــال المتواجديـــن قـــدر 
المســـتطاع فـــي األقســـام والمكاتـــب مـــع 

مراعاة تدابير التباعد االجتماعي.

لوســـائل  المســـتخدمين  عـــدد  تقليـــل    -
المواصـــالت الخاصـــة بالعمـــال مـــن قبـــل 

الشركات.
وقـــد أكـــدت اللجنـــة التنســـيقية أن هـــذه 
اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية 
جاءت لحفـــظ صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن، منوهًة اللجنـــة بأن التحديات 
يتم تجاوزها بروح فريق البحرين الواحد.

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

استمرار إغالق دور السينما وكل 
صاالت العرض التابعة لها

استمرار إغالق المراكز الرياضية الخاصة 
وصاالت التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة 

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة

استمرار اقتصار أنشطة جميع 
المطاعم والمرافق السياحية 
وأماكن تقديم األطعمة على 

الطلبات الخارجية والتوصيل

استمرار إغالق مقاهي الشيشة 
واقتصار أنشطتها على تقديم 

األطعمة فقط من خالل الطلبات 
الخارجية والتوصيل

استمرار إغالق الصالونات

123

استمرار وقف بعض اإلجراءات 456
والخدمات الصحية غير الطارئة 
بالمؤسسات الصحية الخاصة

االستمرار في تخصيص أول ساعة 7
من فتح محالت األغذية والتموين لكبار 

السن والنساء الحوامل فقط لتقليل 
المخالطة

استمرار منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص 8
في األماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء 

في المنزل بقدر المستطاع والخروج 
للضرورة فقط

إلزام كافة المواطنين والمقيمين 9
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه 

في األماكن العامة

السماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم 10
سلع أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع االشتراطات التالية:

البحرين ستنتصر على كافة 
التحديات بالروح الوطنية الجامعة 

ومشاركة مجتمع واعي

بدًءا من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساًء
حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، تقرر ما يلي:

ارتداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل 
العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية

تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع االكتظاظ 
في المحالت مع ترك المسافة الكافية

االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه 
المحالت وفق إرشادات وزارة الصحة

تنظيم االنتظار خارج المحالت وفق تدابير 
التباعد االجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة

توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي:11

تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع

تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في 
األقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد االجتماعي

تقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصالت الخاصة 
بالعمال من قبل الشركات

ً

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

استئناف عمل 
المحال التجارية 
والصناعية ذات 

الخدمات المباشرة 
مع الزبائن غدا 

استمرار إغالق 
السينما والصاالت 

الرياضية وبرك 
السباحة ومقاهي 

الشيشة والصالونات

اقتصار أنشطة جميع 
المطاعم والمرافق 

السياحية على 
الطلبات الخارجية 

والتوصيل
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تكثيف الدوريات األمنية والشرطة في “الجنوبية”
ـــع التجمعـــات ـــة لمن ـــع اإلجـــراءات األمني ـــي يتاب ـــن عل ســـمو الشـــيخ خليفـــة ب

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفــة آل خليفة 
شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  بحضــور  بعــد”،  “عــن  األمنيــة  اللجنــة  اجتمــاع 
المحافظــة الجنوبيــة العقيــد الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة وعــدد من 

الضباط األعضاء من ممثلي مختلف األجهزة األمنية.

وفـــي بداية االجتماع، رحب ســـمو المحافظ 
بالحضـــور، مشـــيدا بالجهـــود المبذولـــة فـــي 
اتخـــاذ جميع اإلجـــراءات والتدابيـــر الالزمة 
جميـــع  بيـــن  الراهنـــة،  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية والمحافظة 
الجنوبيـــة لترســـيخ دعائم األمن والســـالمة 

في مختلف مناطق المحافظة.
كمـــا أشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة بالدور الذي تقوم به مديرية شـــرطة 
الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
وتطبيـــق اإلجـــراءات الالزمـــة، مشـــيدًا فـــي 
الوقت نفســـه بتعـــاون األهالـــي والمواطنين 

في التجاوب وتطبيق اإلجراءات األمنية.
وتابع ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية ما 
تقوم به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية 
مـــن حيـــث اتخـــاذ كل اإلجـــراءات والتدابير 
األمنيـــة الالزمـــة بخصـــوص منـــع التجمعات 
وتكثيف الدوريات األمنية وعناصر الشرطة 

في كافة مناطق المحافظة.
وبحثـــت المحافظـــة الجنوبيـــة مـــع ممثلـــي 
األجهـــزة األمنيـــة عن إطـــالق مبـــادرة أمنية 
اســـتثنائية تزامنـــًا مع اقتراب شـــهر رمضان 
المبـــارك، لتعزيـــز الوعـــي األمني عبر رســـائل 
المحافظـــة  قنـــوات  فـــي  تبـــث  توعويـــة 

اإللكترونية.
مـــن جهتهـــم، أعـــرب الحضـــور عن شـــكرهم 
وتقديرهم لســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل 
خليفـــة علـــى الشـــراكة المســـتمرة والتعاون 

المشـــترك وبذل الجهود لضمان أمن وسالمة 
األهالي والمواطنين، مؤكدين على المشاركة 
األمنية فـــي مختلف المبادرات االســـتثنائية 

والبرامج الهادفة التي تتبناها المحافظة.

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - بنا

تلقى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار 
األمـــن الوطني ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
اتصـــاال هاتفيا من كبير مستشـــاري 
الدفـــاع لشـــؤون الشـــرق االوســـط 
في المملكـــة المتحدة الفريق جون 
االتصـــال  خـــالل  وجـــرى  لورميـــر. 
استعراض العالقات اإلستراتيجية 
والمملكـــة  البحريـــن  بيـــن  القائمـــة 
المتحدة، ومســـتقبل هذه العالقات 
الفيـــروس،  علـــى  القضـــاء  بعـــد 
مواصلـــة  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
دعـــم الجهود الدوليـــة في مكافحة 

جائحة فيروس كوفيد 19. 
لورميـــر  جـــون  الفريـــق  وأشـــاد 
مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  بجهـــود 

“كورونا”، ومســـاهمتها البـــارزة في 
جهود المكافحـــة الدولية الموحدة 

للفيروس.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة عمق عالقـــات الصداقة 
والتعـــاون بيـــن البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة، متمنيـــا ســـموه للمملكـــة 
دوام  الصديـــق  وشـــعبها  المتحـــدة 

التقدم واالزدهار.

بحث مستقبل العالقات مع 
بريطانيا بعد التصدي للفيروس

كوادرنا الطبية البحرينية أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات
زار رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونــا )كوفيــد ١٩( الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
مختبــرات الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة وذلــك للوقــوف علــى مســتوى 
اإلنجــاز وضمــان تطبيق كافة اإلجراءات المتعلقة بالفحوصات وفق أعلى 

المعايير.

وأكـــد معالي رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة أّن مملكـــة البحريـــن حققت 
إنجـــازات متميزة فـــي مجال الصحة 
العامة مـــن خالل اســـتحداث العديد 
مـــن اآلليـــات الجديـــدة، مشـــيرًا فـــي 
هـــذا الصدد إلـــى أن المملكـــة تمكنت 
مـــن بناء نظـــام صحـــي قـــوي، وبناء 
مختبـــرات مجهـــزة للفحـــص لتعزيـــز 
الصحة العامة والتي تســـعى المملكة 
طاقتهـــا  لزيـــادة  مســـتمر  بشـــكل 

االستيعابية.

وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة “إننا نفخـــر بما حققناه من 
إنجازات استثنائية بفضل توجيهات 
قيادتنـــا الرشـــيدة وتعـــاون وتكاتـــف 
الجميع، فعلى مستوى الصحة العامة 
قمنـــا بمضاعفـــة الطاقة االســـتيعابية 
لمختبراتنـــا الوطنيـــة ورفدهـــا بمزيد 
مـــن اإلمكانيـــات والكـــوادر الوطنيـــة 
مـــن  العديـــد  وشـــهدنا  المؤهلـــة، 
المبادرات المتميزة على هذا الصعيد 
ومنهـــا حمـــالت الفحـــص العشـــوائية 

للعديـــد مـــن المناطـــق بهـــدف حماية 
وســـالمة المجتمـــع، والكشـــف المبكر 
مـــن  والحـــد  القائمـــة،  الحـــاالت  عـــن 
انتشـــار الفيـــروس، فضالً عـــن خدمة 
الفحـــص فـــي المركبـــة والتـــي توفـــر 

كافة الخدمات الطبية”.
وأشـــار في هـــذا الصدد إلـــى التجربة 
فـــي  والمتمثلـــة  للمملكـــة  الرائـــدة 
تدشين خدمة الفحص عبر الوحدات 
للفحـــص والمجهـــزة وفـــق  المتنقلـــة 

المعاييـــر الطبية المعتمدة، وتدشـــين 
مركـــز االتصـــال الموحـــد 444 أو عن 
طريـــق االطالع على نتائـــج الفحص 
القائمـــة  الحـــاالت  ونقـــل  إلكترونيـــا، 
للعـــزل والعالج، باإلضافة إلى فحص 
المخالطيـــن لهذه الحـــاالت للتأكد من 
ســـالمتهم، واتخاذ كافـــة اإلجراءات 

للتأكـــد  لذلـــك،  الالزمـــة  االحترازيـــة 
مـــن  وخلـــوه  المجتمـــع  ســـالمة  مـــن 

الفيروس.
ونـــوه بالجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
المقدمـــة مـــن قبـــل الطواقـــم الطبية 
التعـــاون  وبمســـتوى  والصحيـــة، 
والتنســـيق المشترك والجهد المبذول 

بين مختلـــف الجهات المعنية بمملكة 
منظمـــة  توصيـــات  وفـــق  البحريـــن 
تنفيـــذ  بهـــدف  العالميـــة  الصحـــة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وتطبيـــق 
والتدابيـــر الوقائية للحد من انتشـــار 
اإلســـهامات  أن  وأكـــد  الفيـــروس. 
البـــارزة التـــي يبذلهـــا الطاقـــم الطبي 
كورونـــا  فيـــروس  تحـــدي  لمواجهـــة 
)كوفيـــد 19( وجهودهـــم الجبارة في 
الصفـــوف األولـــى فـــي مواقـــع العمل 
للحد من انتشار الفيروس هي جهود 
تســـتحق الشـــكر والتقديـــر، فالـــكادر 
الصحـــي البحرينـــي أثبـــت فـــي هذه 
الظـــروف أنه قـــادر علـــى التعامل مع 
نصـــب  واضًعـــا  التحديـــات  مختلـــف 
عينيـــه حفظ صحة وســـالمة الجميع 

كأولوية قصوى.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

محمد بن عبدهللا: 
البحرين تمكنت   

من بناء نظام 
صحي قوي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمـو ولـي العهـد: البحريـن ستنتصــر علــى التحديــات كافــة بالــروح الوطنيــة الجامعــة
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المنامة - هيئة الكهرباء والماء

صــرح مديــر إدارة نظــم المعلومــات هانــي النجــار أن هيئــة الكهربــاء والمــاء 
وبالتنســيق مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة دشــنت 3 خدمــات 
إلكترونيــة جديــدة عبــر بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة )www.bahrain.bh(؛ 
بهــدف تســهيل المعامــات علــى المشــتركين وتوفيــر الوقــت والجهــد علــى 

المشترك.

وقـــال النجـــار: إن الخدمـــات اإللكترونيـــة 
طلـــب  خدمـــة  هـــي  تدشـــينها  تـــم  التـــي 
إعـــادة توصيـــل الكهرباء والمـــاء، وخدمة 
االستفســـار عـــن حالـــة الطلـــب، وخدمـــة 
تغييـــر العنوان أو تغيير اســـم المســـتأجر، 
إذ أصبح بإمكان المشـــترك االســـتفادة من 
هذه الخدمـــات اإللكترونية الجديدة دون 
الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز 

خدمات الزبائن.
وأشار النجار في حديثه إلى أن الخدمات 
اإللكترونية الجديدة أصبحت في مصاف 
الخدمـــات التـــي ســـبق أن قدمتهـــا الهيئة، 

وقـــال إن الهيئـــة تســـعى باســـتمرار علـــى 
تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم 
بالخدمات اإللكترونيـــة التي تقدمها، فقد 
أصبـــح مـــن الســـهل علـــى المشـــترك دفـــع 
الفاتورة إلكترونيًا، والتحول إلى الفاتورة 

اإللكترونية.
وقال النجار: إن الهيئة وفرت الوقت على 
المشـــترك مـــن خـــال اســـتخدامه لخدمة 
طلب قطـــع خدمـــة الكهرباء والمـــاء دون 
مراكـــز خدمـــات  إلـــى  للحضـــور  الحاجـــة 
المشـــتركين، إضافة إلـــى تمكنه من التأكد 
من المدفوعات الســـابقة عن طريق عرض 

المدفوعات الســـابقة، كما يمكن للمشـــترك 
أن يقـــوم بتحديـــث بياناتـــه عـــن طريـــق 

خدمة تحديث البيانات. 
وأكـــد النجـــار أن الهيئـــة حريصـــة على أن 
تكـــون خدماتهـــا محـــل ثقـــة المشـــتركين، 
ومواكبـــة مع ما يتحقق مـــن إنجازات في 

مملكة البحرين.

تشــمل إعادة توصيل الخدمة واالستفسار عن حالة الطلب وتغيير العنوان
“الكهرباء”: تدشين 3 خدمات إلكترونية جديدة

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بأن 
لقيـــادة خفـــر  التابعـــة  الدوريـــات 
الســـواحل، تمكنـــت مـــن ضبط ما 
يزيد عـــن نصف طن من الروبيان 
في مركبـــة على الســـاحل الغربي 
مـــن المملكة، موضحا أن الكميات 
المضبوطـــة، تـــم صيدهـــا بشـــباك 
الجر القاعية )الكراف( بما يخالف 

القانون.
وأوضـــح أن دوريـــات اإلســـناد البري، 
توجهـــت للموقـــع إثـــر بـــاغ بتحميل 
قـــوارب  مـــن  الروبيـــان  مـــن  كميـــات 
صيد على حافلة صغيرة عند ســـاحل 
البديـــع، مضيفـــا أن الســـائق )بحريني 
26 عاما( حاول الهروب وعندما طلب 
منـــه التوقف، لم يمتثـــل فتم التعامل 
الضوابـــط  بموجـــب  الموقـــف  مـــع 

القانونية المقررة.

ضبط أكثر من نصف 
طن روبيان تم 

صيده بـ “الكراف”

حملة بحرينية كويتية مشتركة لمحاربة “كورونا”
قديريـــن فنانيـــن  بمشـــاركة  جديـــدة  مبـــادرة  تطلـــق  “الصحفييـــن” 

أطلقــت جمعيــة الصحفييــن مبــادرة جديــدة ضمــن حملتهــا التوعوية لمكافحــة ومنع 
انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( المســتجد بالتعــاون مــع فنانيــن مــن مملكــة 

البحرين ودولة الكويت.

وقالت رئيســـة الجمعية عهديـــة أحمد إن 
المبـــادرة تأتـــي ضمن مســـؤولية الجمعية 
واســـتكمااًل  المجتمعيـــة،  التوعيـــة  فـــي 
لحملتهـــا الرامية إلى المســـاهمة في نشـــر 
الوعـــي المجتمعي حول فيـــروس كورونا 
المســـتجد وطـــرق الوقايـــة منـــه، وتعزيـــز 
ضمان االلتزام بالتعليمات الوقائية المعلنة 
رســـميا من جانب الجهات المعنية، وعدم 
االلتفات إلى الشـــائعات واألخبار المظللة، 
لحين القضاء على الفيروس بشكل كامل. 
وأكدت أن هذه النسخة من الحملة جاءت 
بالتعـــاون مع فنانيـــن قديرين مـــن مملكة 
البحرين، ودولة الكويـــت؛ تعزيزا للتعاون 

الخليجـــي اإلعامي والفني، والمســـاهمة 
بنشر جهود التوعية حول فيروس كورونا 
المســـتجد علـــى أوســـع نطـــاق، مـــن خال 

رسالة اإلعام والفن الهادفة.
وأعربـــت عن شـــكرها وتقديرهـــا للفنانين 
والمســـاهمة  بالمشـــاركة،  بـــادروا  الذيـــن 
بالتوعيـــة المجتمعيـــة مـــن خـــال مقاطع 
فيديـــو، تتضمن رســـائل تعـــزز الوعي لدى 
المجتمع، وهي أحد األهداف النبيلة للفن، 
والتـــي دائمـــا ما تكـــون حاضـــرة في دول 
الخليـــج، خصوصـــا بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة الكويـــت، وهـــو ما تؤكـــده األعمال 
البلديـــن  مـــن  الفنانيـــن  بيـــن  المشـــتركة 

الشقيقين منذ القدم.
مـــن  المبـــادرة  هـــذه  أن  علـــى  وشـــددت 
الجمعيـــة، والحمـــات المتتابعـــة، تنطلـــق 
مـــن المســـؤولية األخاقيـــة ودور اإلعام 
المهـــم والصحافـــة المســـؤولة والملتزمـــة 
مهنيا في مختلف الظروف والمحافل من 

تاريخ الباد. وقالت: “تحية شكر وإجال 
للعاملين فـــي الخطوط األمامية لمكافحة 
فيـــروس كورونا من طواقم وكوادر طبية 
وتمريضية، ومهـــن معاونة، إضافة لرجال 
األمـــن، وكل من يتقـــدم الصفوف للحفاظ 
على مجتمع خاٍل من الفيروس، واحتواء 

ومنع انتشاره”.
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  بـــأن   “ وتابعـــت: 
مـــن  اتخذتـــه  ومـــا  الشـــقيقين،  البلديـــن 
إجـــراءات مهمـــة ومدروســـة منـــذ بدايـــة 
تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد عالميا، 
كافـــة  مـــن  المبذولـــة  للجهـــود  إضافـــة 
العالـــي  المجتمعـــي  والوعـــي  القطاعـــات، 
لدى الشـــعوب الخليجية، أدى إلى احتواء 
الفيروس وضعف انتشاره، وارتفاع نسب 
الشـــفاء والتعافي منه، مقارنة بما تشهده 
دول أخـــرى متطورة مـــن أعداد كبيرة من 

الضحايا جراء انتشار الفيروس”.

هاني النجار

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد القائـــم بأعمـــال رئيس شـــعبة 
الشـــئون القانونية بـــاإلدارة العامة 
للمـــرور النقيـــب خالـــد بوقيـــس أن 
اإلدارة، تعمـــل علـــى تحقيـــق مبدأ 
التباعد االجتماعي، وأن الخدمات 
خيـــر  تقدمهـــا،  التـــي  اإللكترونيـــة 
مثـــال لتعزيز هذا المبـــدأ، في إطار 
االلتـــزام بتعزيـــز الجهـــود الوطنية 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، 
موضحا أن المعامات االلكترونية، 
شـــهدت قفـــزة كبيرة، حيـــث بلغت 
مـــن   %  80 اســـتخدامها  نســـبة 
النـــص  فـــي  المنجـــزة  المعامـــات 
الثاني من مارس 2020، وهذا خير 

دليل على الوعي المجتمعي.
وأوضح أن الخدمات اإللكترونية، 
روعي فيهـــا تنوع المنصـــات، مثل 
التطبيق اإللكتروني لإلدارة العامة 
للمرور etraffic أو من خال موقع 

 bahrain.bh الحكومة اإللكترونية
والمنصـــات اإللكترونية المنتشـــرة 
بالمحافظات، وبإمكان كل شخص 

استخدام المنصة التي تناسبه.
اإلدارة،  لـــدى  أن  وأضـــاف 
اســـتراتيجية بعيدة المـــدى ألتمتة 
اإللكترونـــي  والتحـــول  خدماتهـــا 
مـــن أجـــل جـــودة ودقـــة الخدمات 

وسرعة إنجازها.
بعـــض  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
المعامـــات المرورية، التي تتطلب 
الحضور الشخصي في مقر اإلدارة، 
ولذلك تم اتخاذ االشتراطات التي 
تنصح بها منظمة الصحة العالمية، 
وهنـــاك تعقيـــم يومـــي ودوري لكل 
المرافق والدوريـــات المرورية، وال 
يمكن ألي شـــخص الحضور لمباني 
عبـــر  مســـبق  موعـــد  دون  اإلدارة 

.)skiplino(

“المرور”: 80 % من معامالت “أونالين”
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وجه رئيـــس األمن العام  الفريق 
تقديـــر  تحيـــة  الحســـن  طـــارق 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  للكـــوادر 
بمناســـبة يـــوم الصحـــة العالمـــي 
والـــذي يوافق الســـابع من أبريل 

من كل عام.
وقـــال رئيـــس األمـــن العـــام فـــي 
مســـتهل كلمتـــه “تحيـــة احتـــرام 
مـــن  يعمـــل  مـــن  لـــكل  وتقديـــر 
كافـــة  البحريـــن وســـامة  أجـــل 
 .. والمقيميـــن  المواطنيـــن 
وبمناســـبة يوم الصحة العالمي ، 
نعبر عن الفخر واالعتزاز بجهود 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر 
والذين يســـطرون فـــي مواجهة 
“أزمـــة كورونـــا” أروع تضحيات 
العطـــاء واإلخـــاص فـــي إطـــار 
أداء رســـالتهم اإلنســـانية النبيلة 
صحـــة  مراعـــاة  علـــى  القائمـــة 

وسامة الجميع.
وأشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلى 
العامـــة  الســـامة  حمايـــة  أن 
واجـــب مجتمعـــي أصيل يعكس 
االلتزام به أصدق مشاعر الوالء 
واالنتمـــاء للوطـــن الـــذي نعيش 
فيه في ظل قيـــادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

أشـــاد وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
البـــاد  عاهـــل  بتوجيهـــات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
ومـــؤازرة  ودعـــم  خليفـــة،  آل 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة، بما يســـهم فـــي تعزيز 
اإلجـــراءات االحترازية، ضمن 
مـــن  للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود 

انتشار فيروس كورونا.
لتوجيهـــات صاحـــب  وتنفيـــذا 
العهـــد،  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
نائـــب القائـــد األعلـــى، النائـــب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الـــوزراء، بدعـــم وتطوير فريق 
تتبـــع المخالطيـــن، قـــام وزيـــر 
الداخلية، صبـــاح امس، بزيارة 
الفريق بغرفـــة عمليات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
كورونـــا، فـــي مركز ولـــي العهد 
الطبيـــة  والبحـــوث  للتدريـــب 
إذ  العســـكري،  بالمستشـــفى 
رافقه رئيس األمن العام، وكان 
في االســـتقبال، قائد الخدمات 

الطبية الملكية.
وأثنـــاء الزيـــارة، اطلـــع الوزيـــر 

والتدابيـــر  اإلجـــراءات  علـــى 
التي يقوم بها الفريق من أجل 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 
والمقيمين، مثمنا حرص ســـمو 
ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء، على تحقيق التنسيق 
والتكامل فـــي األداء بين كافة 
إطـــار  فـــي  المعنيـــة،  الجهـــات 
عمـــل الفريـــق الوطنـــي للحملة 

الوطنية لمكافحة كورونا.
ســـير  علـــى  الوزيـــر  واطلـــع 
اإلجراءات والتدابير المتخذة، 
الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن 
لمكافحـــة كورونـــا، معربـــا عـــن 
ألعضـــاء  وتقديـــره  شـــكره 
فريـــق تتبـــع المخالطيـــن، على 
جهـــود  مـــن  بـــه  يقومـــون  مـــا 
متميـــزة علـــى مـــدار الســـاعة، 
وبذلهـــم وعطائهـــم المتواصـــل 
من أجـــل البحريـــن وأهلها، بما 
يســـهم فـــي الحـــد من انتشـــار 
والوصـــول  كورونـــا  فيـــروس 
إلى بر األمـــان في هذه األزمة، 
مشـــيدا بجهـــود اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
فـــي هـــذا الشـــأن، ودورهـــا في 
إعـــداد هـــذا الفريـــق بالتعـــاون 
مـــع الجهـــات المعنيـــة، متمنيـــا 
للجميع التوفيـــق والنجاح في 

أداء المهام الموكلة إليهم.

رئيس األمن العام يوجه تحية إلى األطباء

وزير الداخلية يطلع عن كثب على عمل فريق تتبع المخالطين

تبادل الخبرات بين دول الخليج للحد من انتشار “كورونا”
وزير الداخلية يشيد بتوجيهات جاللة الملك في اجتماع طارئ مع نظرائه بدول التعاون

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  شـــارك 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
الطـــارئ  فـــي االجتمـــاع  خليفـــة، 
الذي عقده وزراء الداخلية بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربية، مســـاء أمـــس، عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، برئاســـة نائـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر 
الداخليـــة بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة رئيـــس الـــدورة الحالية 
ســـمو الفريـــق الشـــيخ ســـيف بـــن 
زايد آل نهيان، وبمشـــاركة األمين 
العام لمجلس التعاون نايف فاح 
مبـــارك الحجـــرف؛ لاطـــاع على 
والمســـتجدات  التطـــورات  آخـــر 
في دول المجلس بشأن مكافحة 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
19( ومناقشة اإلجراءات األمنية 
المتبعـــة في إطـــار الجهـــود للحد 

من انتشاره.
وفي بداية االجتماع، أعرب وزير 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الداخليـــة 
لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، علـــى ما قامـــت به في 
لاجتمـــاع،  والترتيـــب  اإلعـــداد 
وعقـــده عن بعد في ظل الظروف 
االســـتثنائية التي يمـــر بها العالم، 
والمتمثلـــة فـــي انتشـــار فيـــروس 
كورونا، معربا عـــن تهانيه األمين 
العـــام الجديـــد لمجلـــس التعـــاون 
لـــه  ومتمنيـــا  الحجـــرف،  نايـــف 
التوفيق والنجـــاح في أداء مهام 

عمله خال الفترة المقبلة.
وخال استعراض وزير الداخلية 
جهود مملكـــة البحرين وتجربتها 
بشـــأن مكافحة فيـــروس كورونا، 
أشاد، بتوجيهات صاحب الجالة 
الملـــك، ومتابعـــة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، ودعـــم 
ومـــؤازرة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد، نائـــب القائـــد األعلى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء، بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 
ضمـــن  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 
الجهود الوطنية للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وأكد الوزير أهمية تبادل الخبرات 
المجلـــس،  بيـــن دول  والتجـــارب 
معبـــرا عـــن تقديـــره للمقترحـــات 
التي تقدمت بهـــا المملكة العربية 
بشـــأن  الشـــقيقة  الســـعودية 

مكافحة فيروس كورونا.
الطـــارئ،  االجتمـــاع  وخـــال 
بحـــث وزراء الداخليـــة عددا من 
المهمـــة  األمنيـــة  الموضوعـــات 
المتعلقـــة بهـــذه الجائحـــة وســـبل 

مواجهتها والحد من انتشارها. 
وفي هذا الشأن اتفق الوزراء على 
أن تتولـــى األمانة العامة لمجلس 
التعـــاون التنســـيق لعقـــد اجتماع 
لممثلـــي وزارات الداخلية بالدول 
األعضـــاء متـــى ما دعـــت الحاجة 
- عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي - 
لتنسيق الجهود األمنية للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد، 
وأن تتولـــى األمانـــة تزويد جميع 
وزارات الداخلية للدول األعضاء 
بالمعلومـــات التـــي تـــرد إليهـــا من 

دولـــة  أي  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
عضو عـــن اإلجراءات االحترازية 
األمنية التي تم اتخاذها للحد من 
انتشـــار الفيروس، كما تم االتفاق 
التجـــارب  مـــن  االســـتفادة  علـــى 
تطبيـــق  فـــي  الناجحـــة  الدوليـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة األمنيـــة 
وآليات التحكم والســـيطرة للحد 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 

المستجد. 
وأكـــد الـــوزراء مـــا ســـبق االتفاق 
عليـــه مـــن عـــدم الســـماح بخروج 
أي مواطـــن إلـــى أي دولـــة أخـــرى 
إال بنفـــس الوثيقـــة التي دخل بها 
إلـــى أي دولـــة مـــع دول المجلـــس 
عنـــد  الســـفر(  جـــواز  )وتحديـــًدا 

استئناف الرحات.
وأشـــاد وزراء الداخليـــة بالجهود 
المجلـــس  دول  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
فـــي إطـــار التعامـــل مـــع فيروس 
كورونا المستجد، عبر اإلجراءات 
مـــع  المتوازيـــة  االحترازيـــة 
الصحيـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
والجويـــة؛  البريـــة  المنافـــذ  عبـــر 
حفاظـــا علـــى ســـامة المواطنين 
والمقيميـــن والمتنقليـــن بين دول 

المجلس. 

شـــكرهم  الـــوزراء  وأبـــدى 
وتقديرهـــم إلـــى الكـــوادر الطبية 
والفنية في دول المجلس وجميع 
دول العالم لما يبذلونه من جهود 
فيـــروس  مواجهـــة  فـــي  كبيـــرة 
كورونا المســـتجد والسعي إلنقاذ 

األرواح بإذن هللا تعالى.
وأشـــاد وزراء الداخليـــة بالجهود 
الحثيثـــة التي يقوم بها منســـوبو 
والعســـكرية  األمنيـــة  القطاعـــات 
فـــي دول المجلـــس ومســـاهمتهم 
الملموســـة فـــي الحد من انتشـــار 
الـــوزراء  أشـــاد  كمـــا  الفيـــروس، 
بتعاون المواطنين والمقيمين مع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائية 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
مـــع الدعـــوة لمزيـــد مـــن االلتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازية لتحقيق 
أعلى درجـــات الوقاية والحد من 

انتشار الفيروس.
شـــكرهم  عـــن  الـــوزراء  وأعـــرب 
علـــى  التعـــاون  مجلـــس  ألمانـــة 
مـــا تقـــوم بـــه فـــي إطـــار التعاون 
والتنســـيق بيـــن األجهـــزة األمنية 
فـــي مجـــال  المجلـــس  فـــي دول 

مكافحة فيروس كورونا.

رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

عهدية أحمد

وزير الداخلية يشارك في االجتماع الطارئ مساء أمس عبر تقنية االتصال المرئي



أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن 
البحريـــن وبفضـــل الجهـــود الوطنيـــة التي 
يقـــوم بهـــا الفريق الطبـــي الوطني للتصدي 
تـــم  ومـــا   )COVID 19( كورونـــا  لفيـــروس 
اعتمـــاده مـــن بروتوكـــول عالجـــي حققـــت 
تصاعـــدا فـــي أعـــداد المتعافيـــن، إذ وصـــل 

عددهم حتى أمس إلى 458 حالة.
وأشارت إلى أن الطاقة االستيعابية لمراكز 
العزل والعـــالج تبلغ 1699 واإلشـــغال منها 
345 ســـريًرا فقـــط، وفـــي مراكـــز القطـــاع 
 172 االســـتيعابية  الطاقـــة  تبلـــغ  الخـــاص 
واإلشـــغال الحالي 4 أســـّرة، فـــي حين تبلغ 
الطاقة االســـتيعابية لمراكز الحجر الصحي 
االحتـــرازي 2504 يبلغ اإلشـــغال منها 947، 
وفـــي مراكـــز القطـــاع الخاص تبلـــغ الطاقة 
االســـتيعابية 321، واإلشـــغال منها يبلغ 94 
ســـريرا، كمـــا تـــم إجـــراء أكثـــر مـــن 50 ألف 

فحص مختبري للفيروس. 
وفـــي ردهـــا علـــى ســـؤال لــــ “البـــالد” عـــن 
استمرار الخدمات الصحية األخرى، أكدت 
وزيـــرة الصحـــة أن كل الخدمـــات الصحية 
تســـير  العادييـــن  للمرضـــى  تقـــدم  التـــي 
بشـــكل طبيعي، مع توفيـــر جميع الخدمات 
الطبيـــة والعالجيـــة للمرضى كافة من ذوي 
األمـــراض المزمنة، وبشـــكل طبيعي، مبينة 
أن 4 مراكـــز صحيـــة تعمـــل بصـــورة يومية 
متواصلـــة ولمـــدة 24 ســـاعة، وبإمـــكان أي 

مواطن تلقي العالج في أي وقت.
وأوضحـــت أن أكثـــر مـــن 50 ألـــف فحـــص 
منـــذ  إجراؤهـــا  تـــم  للفيـــروس  مختبـــري 
ولغايـــة  للفحـــص  األول  األســـبوع  بدايـــة 
األمس، معلنـــة انطالق مرحلة الفحص من 
داخـــل المركبـــة في مركز البحريـــن الدولي 
للمعارض. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي 
الذي عقده الفريق الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا “كوفيد 19” يوم أمس الثالثاء وتم 
عرضه مباشـــرة على قنـــاة يوتيوب التابعة 

لـــوزارة الصحـــة في قنـــاة تلفزيـــون مملكة 
البحرين.

ونوهـــت الوزيرة بما تم اتخاذه من قرارات 
في اجتماع اللجنة التنســـيقية برئاسة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ 
لتعزيز اإلجراءات االحترازية؛ حفاظا على 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، والمتمثلـــة 
المواطنيـــن  جميـــع  ارتـــداء  إلـــزام  فـــي 
والمقيميـــن األقنعـــة وكمامـــات الوجـــه في 
األماكـــن العامة. وأشـــارت الوزيـــرة إلى أن 
األقنعة ســـتكون متوافرة فـــي الصيدليات 
والمحال التجارية وفق التنسيق القائم مع 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما أن 
باإلمكان صنع األقنعة منزليا، إذ تم تحميل 
اإلرشـــادات المتعلقة بذلك في موقع وزارة 
الصحـــة، الفتة إلى ضـــرورة إلـــزام المحال 
التجاريـــة والصناعيـــة بالتعقيـــم المســـتمر 
وفـــق إرشـــادات وزارة الصحـــة، وتنظيـــم 
تدابيـــر  وفـــق  المحـــالت  خـــارج  االنتظـــار 
التباعد االجتماعي حســـب إرشادات وزارة 
الصحة؛ باعتبارها عامالً رئيسا لرفد جهود 
جميع مـــن هم بخطـــوط الدفـــاع األمامية، 
مؤكـــدة أن الوزارة ســـتواصل تنفيذ كل ما 
مـــن شـــأنه تعزيـــز الصحـــة العامـــة وضمان 

صحة وسالمة الجميع.
مـــن جانبه، أعلـــن وزير التجـــارة والصناعة 
والسياحة زايد الزياني، السماح باستئناف 
عمـــل المحـــال التجاريـــة والصناعيـــة التي 
تقـــدم ســـلعا أو خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن، 
مشـــترطا ذلـــك بارتـــداء األقنعـــة وكمامات 
الوجـــه مـــن قبـــل العامليـــن ومرتـــادي هذه 
المحال التجارية، وتقليل عدد الموجودين 
بالمنشـــأة ومنـــع االكتظـــاظ فـــي المحـــالت 

وترك المسافة الكافية.
وأشـــاد الزياني بالجهـــود الوطنية للتصدي 
اإلجـــراءات  وجميـــع  كورونـــا  لفيـــروس 

التـــي تتخـــذ فـــي هـــذا الخصـــوص هي من 
أجـــل حفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
مـــع  أيًضـــا  متوازيـــة  وتأتـــي  والمقيميـــن، 
التنميـــة  مســـاعي  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة 
المســـتدامة، مشـــيرا إلـــى اســـتمرار إغـــالق 
دور الســـينما وكل صـــاالت العـــرض التابعة 
لهـــا، واســـتمرار إغـــالق المراكـــز الرياضيـــة 
الخاصة وصاالت التربيـــة البدنية الخاصة 
وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية 
الخاصة، واســـتمرار اقتصار أنشـــطة جميع 
وأماكـــن  الســـياحية  والمرافـــق  المطاعـــم 
تقديم األطعمة والمشروبات على الطلبات 
الخارجيـــة والتوصيل، مع اســـتمرار إغالق 
مقاهـــي الشيشـــة واقتصـــار أنشـــطتها على 
تقديـــم األطعمـــة والمشـــروبات فقـــط مـــن 

والتوصيـــل،  الخارجيـــة  الطلبـــات  خـــالل 
واســـتمرار إغـــالق الصالونـــات و اســـتمرار 
والخدمـــات  اإلجـــراءات  بعـــض  وقـــف 
الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية 
الخاصـــة. ونوه باالســـتمرار فـــي تخصيص 
األغذيـــة  محـــالت  فتـــح  مـــن  ســـاعة  أول 
والتمويـــن لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامل 
فقط لتقليل المخالطـــة، وااللتزام بالتعقيم 
المســـتمر لهـــذه المحـــالت وفـــق إرشـــادات 
وزارة الصحـــة، وتنظيـــم االنتظـــار خـــارج 
المحـــالت وفق تدابير التباعـــد االجتماعي 

حسب إرشادات وزارة الصحة.
وبدوره، أكد استشـــاري األمـــراض المعدية 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا المقدم 

طبيب مناف القحطانـــي أن القرارات التي 
اتخـــذت أمـــس جـــاءت لتعزيـــز اإلجراءات 
االحترازيـــة حفاظا على صحـــة المواطنين 
والمقيميـــن، مشـــددا علـــى أن قـــرار إلـــزام 
ارتـــداء األقنعـــة وكمامات الوجـــه باألماكن 
العامـــة ســـتكون لـــه نتائـــج إيجابيـــة مـــن 
الناحيـــة الطبية تعزز من الحد من انتشـــار 
الفيـــروس وهـــو شـــيء تم إثباتـــه في عدد 
من الدول التـــي اتبعت هذا اإلجراء. وقال 
إن زيادة الحاالت أمر طبيعي، ولكن جميع 
الحاالت تم وضع خطط استباقية للتعامل 
معهـــا. وقـــال القحطانـــي إن ارتفـــاع عـــدد 
الحـــاالت القائمـــة للعمالة الوافـــدة يتمحور 
فـــي أماكـــن محـــددة خاصة بســـكن هؤالء 
العمـــال، وتـــم تكثيف حمـــالت التوعية لهم 

بالتنســـيق مع جميع الجهات المعنية، وجار 
االحترازيـــة  الخطـــوات  مـــن  عـــدد  اتخـــاذ 
اإلضافية؛ حفاظا على صحتهم، مشيرا إلى 
أن اهـــم اإلجـــراءات تتمثل في آلية اقتفاء 
أثـــر المصابيـــن والمخالطيـــن. واســـتعرض 
أثـــر  القتفـــاء  المتبعـــة  اآلليـــة  القحطانـــي 
فـــي  والمتمثلـــة  والمخالطيـــن  المصابيـــن 
والتحديـــد واإلخطـــار  والتحقـــق  المقابلـــة 
هنـــاك  بـــأن  منوهـــا  والتعامـــل،  والفحـــص 
خطـــة محكمـــة للمخالطين، ومشـــددا على 
أن المجتمـــع البحريني يمتلك وعيا ســـاهم 
في مكافحة الفيروس. وأكدت استشـــارية 
الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة  األمـــراض 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي جميلة الســـلمان 
وجـــود نســـبة شـــفاء عاليـــة فـــي البحرين، 
مؤكدة استمرار جهود البحرين في تكثيف 
إجراءاتهـــا االحترازيـــة وجهودهـــا الرامية 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس، مبينة وجود 
349 حالة قائمة جميعها مستقرة باستثناء 
4 حـــاالت تحت العناية، وأن إجمالي الذين 
خرجوا من الحجر الصحي االحترازي 532 
شـــخًصا لغايـــة أمـــس، وتعافـــي 458 حالـــة 

وخروجها من مراكز العزل والعالج.

توفير الكمامات بالصيدليات وباإلمكان صنع األقنعة منزليا
الصالـــح لــــ “^”: الخدمـــات الصحيـــة تســـير بشـــكل طبيعـــي و4 مراكـــز تعمـــل يوميـــا
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فـــي حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجـــل  أكـــد متطوعـــون 
ســـالمة البحرين” أنها نتاج طبيعي ومساند لجميع 
الجهود الوطنية التي تبذل على المستوى الرسمي 
واألهلي لمكافحة فيروس كرونا المســـتجد والحد 

من تأثيراته السلبية على المجتمع البحريني.
وأعرب المشـــاركون فيها عن اعتزازهم بالمشاركة 
فيهـــا، خصوصـــا أن الحملـــة تســـتهدف خصوصـــا 
المـــرأة التي ُتعيل أســـرة بحرينية، ويتـــم تنظيمها 
مـــن قبل المجلس األعلى للمرأة بتوجيه من قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 

خليفة.
وأوضحـــوا أنهـــم يعملون مع زمالئهـــم المتطوعين 
البالغ عددهم نحو 500 متطوع بإشراف مباشر من 
قبل اإلدارة التنفيذية فـــي األمانة العامة للمجلس 
األعلـــى للمرأة، وينطلقون بشـــكل شـــبه يومي إلى 
مناطـــق مختلفـــة فـــي مملكـــة البحريـــن إليصـــال 
المساهمات العينية من المســـتلزمات االستهالكية 
والصحيـــة الضروريـــة لألســـر التـــي تعيلهـــا المـــرأة 
البحرينية، إضافة إلى مساندة أسر الكوادر الطبية 
العاملـــة فـــي الصفوف األمامية في ظـــل ما تمر به 

البالد من ظروف استثنائية.

الحميدي: متكاتفين.. ورشة عمل كبيرة

المتطوع محمد الحميدي قال إن حملة “متكاتفين” 
تحولـــت إلـــى ورشـــة عمل كبيـــرة نرى فيهـــا جميع 
مـــن  منطلقيـــن  يعملـــون  متكاتفيـــن  المتطوعيـــن 
حس عال بالمســـؤولية، وأضاف أن البداية الطيبة 
التـــي تشـــهدها الحملـــة تؤكد قوة تكافـــل المجتمع 
البحريني وقدرته على تخطي الصعاب واألزمات.

الحميدي، وهو رئيس قســـم التربية الكشـــفية قال 
“نـــرى اآلن عمـــل الطواقـــم الطبيـــة فـــي الخطـــوط 
األمامية على درجة عالية من الشـــفافية والتفاني، 
إضافة إلـــى عمل اإلدارات الحكوميـــة ذات الصلة، 
ونعمـــل مـــن خالل هـــذه الحملـــة على إبـــراز العمل 
التطوعي في مملكة البحرين ليرتقي إلى مســـتوى 
الحدث، وال شك أن تكاتف جميع الجهود من شأنه 
أن يقلل إلى درجة كبيرة من حجم اآلثار الســـلبية 

للفيروس “.

فاطمة عيسى: رفع جهوزية الشباب

بدورهـــا، قالت المتطوعة فاطمة عيســـى إن حملة 
الشـــباب  رفـــع جهوزيـــة  فـــي  تســـهم  “متكاتفيـــن” 
البحرينـــي وتعزيـــز دوره الفعـــال فـــي التعامـــل مع 
األوبئـــة والحـــد مـــن تأثيراتهـــا الســـلبية، من خالل 
وتدريبهـــم  وطاقاتهـــم  قدراتهـــم  فـــي  االســـتثمار 
وتثقيفهـــم بشـــكل متخصـــص ومكثف فـــي مجال 

العمل الميداني اإلنساني.
وأضافت: نجد أن حملة “متكاتفين” تعمل في هذا 
االتجـــاه بتعزيزهـــا لـــروح المســـؤولية االجتماعية، 
وثقافة التطوع، وبنشرها لقيم الخير والعطاء في 

وقت األزمات.

سناء رمضان: تلبية الواجب الوطني

سناء حسين رمضان، وهي إحدى المتطوعات في 
حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل ســـالمة البحرين” قالت: 
“أسهمت مشاركتنا في هذه الحملة، بأن نكون أكثر 

دراية باحتياجات المرأة”.
وأضافت “نحن هنـــا لتلبية واجبنا الوطني، ونعمل 
في هـــذه الحملة للوقـــوف على احتياجـــات المرأة 
البحرينيـــة وأســـرتها، ونعمـــل بشـــكل يومـــي علـــى 
تجهيز السالل المختلفة وتعقيمها وتغليفها ونقلها 

وتسليمها لألسر.

لطيفة القعود: الثبات في وجه الصعاب

بدوهـــا قالت لطيفة القعـــود، المتطوعة في الحملة 
التربيـــة،  وزارة  فـــي  المرشـــدات  قســـم  ورئيســـة 
“اســـتطاعت مملكـــة البحرين ومن خـــالل تعاطيها 
بتســـجيل  الصحيـــة  األزمـــة  هـــذه  مـــع  المســـؤول 
ممارســـات متقدمـــة علـــى العديـــد مـــن دول العالم 
فـــي مكافحة فيـــروس كورونا والحد من انتشـــاره 
والوقايـــة منـــه، وإبقـــاء األمـــور تحـــت الســـيطرة، 
لذلـــك مـــن مســـؤوليتنا نحـــن كمتطوعيـــن تدعيـــم 
هذا النجاح من خالل تحســـين قـــدرة األفراد على 

الثبـــات فـــي وجـــه الصعـــاب، وإعطـــاء مزيـــد مـــن 
الصور المشرقة، وإبراز اللحمة الوطنية في أسمى 
معانيهـــا بين القيادة والشـــعب فـــي جميع األحوال 

والظروف والمواقف”.

حنان الشروقي: دور فعال ألفراد المجتمع

إلى ذلـــك، أعربت حنان الشـــروقي، وهي متطوعة 
من جمعية مرشدات البحرين، عن سعادتها بالعمل 
في إطار كوادر حملة “متكاتفين”، ومؤازرة الجهود 
الوطنيـــة والوقوف إلى جانب الجهات المعنية في 
مواجهـــة ظرف اســـتثنائي يمـــر به العالـــم، وضمن 
فـــرق عمل من أفـــراد المجتمع الذيـــن طالما قدموا 
نماذج استثنائية تعكس التزامهم المجتمعي تجاه 

محيطهم.
وقالت “نساهم من خالل هذه الحملة في مساعدة 
مجتمعنـــا لمواجهـــة انتشـــار هـــذه الجائحـــة التـــي 
ترتفـــع يوميـــا ســـرعة انتشـــارها حـــول العالـــم، مـــا 
يحتـــاج إجراءاٍت احترازيـــة ودور فعال من جميع 
أفـــراد المجتمع لمواجهتها وتوعية الجمهور بشـــأن 
التهديـــد الـــذي يمثله الفيروس ومـــا يحتاجه األمر 
من زيادة أعداد فريق المتطوعين لتعزيز مواجهته 

وتأكيد الحد من فرص انتشاره”.

نور عبدالحسين: على أهبة االستعداد والجهوزية

مـــن جانبهـــا قالت نـــور عبدالحســـين، وهـــي طالبة 
جامعيـــة “نحـــن على أهبـــة االســـتعداد والجهوزية 
للمشـــاركة في تقديم المســـاعدات العينية، إضافة 
إلـــى مـــا قـــد يتطلبـــه العمـــل مـــن توعيـــة وتثقيف 
وتعقيـــم وتوزيـــع الكمامات وغيرها مـــن الخدمات 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي  التـــي تســـهم  التطوعيـــة 

الفيروس والقضاء عليه بإذن هللا”.
وأعربـــت عـــن شـــكرها إزاء إتاحـــة المجـــال أمامها 
للمشـــاركة فـــي حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل ســـالمة 
البحريـــن”، وقالـــت “نتطـــوع اآلن كٌل فـــي مجـــال 
خبراته ومعارفه، ونتشـــارك مع فرق العمل لنحمي 
أنفسنا وعائالتنا وأهلنا في مملكة البحرين، وننشر 

قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني”.
وتعمـــل حملة “متكاتفين.. ألجل ســـالمة البحرين” 
علـــى تعزيز العمل بين فئـــات المجتمع بروح فريق 
الطارئـــة  االحتياجـــات  ورصـــد  الواحـــد  البحريـــن 
للمرأة وأســـرتها والعمل على توفيرها بالتعاون مع 
العديـــد من شـــركاء المجلس، وصـــوالً إلى تحقيق 
أفـــراد  لجميـــع  واالجتماعـــي  النفســـي  االســـتقرار 
األســـرة وتعزيـــز الثقافـــة المجتمعيـــة الواعيـــة في 
البحرين، وتســـتهدف الحملة المـــرأة بجميع فئاتها 
خصوصـــا المطلقـــة واألرملـــة والمهجـــورة والمرأة 
)العزباء والمتزوجة( المعيلة لنفســـها وألقاربها )من 
الدرجة األولى( والمتقاعدة، والموظفات الحوامل 
العاشـــرة  دون  هـــم  مـــن  وأمهـــات  والمرضعـــات 
المناعـــة  ونقـــص  تنفســـية  بأمـــراض  والمصابـــات 
واألمـــراض المزمنة، ومـــن ذوي اإلعاقـــة واللواتي 
يرعين من ذوي اإلعاقة من األبناء واألقارب وكبار 
الســـن إضافة إلى األسر من ذوي الدخل المحدود، 

وصاحبات المشروعات التجارية المتعثرة.

ــى تــخــطــي الــتــحــديــات ــادر عــل ــ ــحــريــن مــتــكــافــل وقـ ــب ــون: مــجــتــمــع ال ــوع ــط ــت م
“متكاتفين” حراك داعم للفريق الوطني لمكافحة “كوفيد 19”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدور المالكي

فاطمة المنصوريحنان يوسف الشروقمحمد حميديسناء الرمضانلطيفة القعود

 وزير التجارة: البد 
من منع االكتظاظ 

في المحالت وترك 
المسافة الكافية 

زيادة الحاالت أمر 
طبيعي وتم وضع 

خطط استباقية 
للتعامل معها

القحطاني: ارتداء 
األقنعة باألماكن 

العامة ستكون له 
نتائج إيجابية 

السلمان: 
الخارجون من الحجر 
الصحي االحترازي 
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المنامة - وزارة األشغال

أكد وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة 
أن االرتقـــاء بالتنميـــة الحضرية في 
المناطق المختلفة وجودة مســـتوى 
الخدمة هي أساس تطوير منظومة 
العمـــل البلدي.جـــاء ذلـــك لدى تســـليم 
أحـــد البيـــوت التـــي تـــم بناؤهـــا ضمـــن 
مشـــروع البيوت اآليلة للســـقوط حيث 
تـــم هدمهـــا وإعـــادة تأهيلها فـــي مدينة 

الحـــد، بحضور مدير عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجـــودر. وأشـــار الوكيـــل إلـــى 
أنـــه يتـــم التعـــاون والتنســـيق مـــع هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار إلعادة تأهيل 
بيـــوت المحرق والتي تقـــع ضمن نطاق 
اهتمـــام الثقافة لمـــا تحتويه من مالمح 
معمارية تراثية، وذلك بهدف المحافظة 
على اإلرث المعماري للبيوت في عملية 
الهـــدم وإعـــادة تأهيلهـــا، حيـــث تتطلب 
عملية إعادة التأهيـــل خبرة متخصصة 

في تأهيل المباني التراثية.

تأهيل المباني التراثية بحاجة لخبرة متخصصة

local@albiladpress.com09

تطوير مهارات موظفي “الشورى” عبر “العمل من المنزل”

الكوادر الطبية تواجه بكل بسالة جائحة كورونا

منتسبو األمانة العامة يتعرفون على فرص تعزيز مهمات القيادة والتوجيه

ــمــام حــكــومــي كبير ــاهــت ب يــحــظــى  ــصــحــي  ال ــاع  ــط ــق ال ــي:  ــاع ــن ــم ال

نظمت األمانة العامة لمجلس الشورى 
محاضـــرة إلكترونية عن ُبعد لعدد من 
منتســـبيها، عّرفتهـــم مـــن خاللها على 
المهارات القيادية واألسس الصحيحة 
للعمل من المنزل، والقواعد الســـليمة؛ 
المهـــام  إنجـــاز  اســـتمرارية  لضمـــان 
فـــي  اإلنتاجيـــة  وتعزيـــز  الوظيفيـــة، 
العمل وفق معاييـــر الجودة المعتمدة 

لدى األمانة العامة للمجلس.
مـــت المحاضرة اإللكترونية نائب  وقدَّ
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس 
وتنمية الموارد البشرية بهيجة محمد 
الديلمـــي، وذلك تحت عنـــوان “قيادة 

وتوجيه العمل من المنزل”.
العامـــة  األمانـــة  منتســـبو  وتعـــّرف 
للمجلـــس علـــى فـــرص تطويـــر مهـــام 
القيـــادة والتوجيه للعمل مـــن المنزل؛ 

لتكـــون مالئمـــة لـــأداء عن ُبعـــد، إلى 
جانـــب إيجابيـــات وتحديـــات القيادة 
عن ُبعد، وآليـــات إدارة العمل وقياس 

مؤشرات اإلنتاجية.
كما اطلع منتســـبو األمانة العامة على 

تطبيقات في نظرية القيادة الموقفية 
ومـــدى مالءمتهـــا للقيـــادة والتوجيه 

عـــن ُبعـــد، إضافـــة إلـــى إجـــراء تقييم 
لأداء في إطار العمل عن ُبعد.

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمركــز االتصــال الوطنــي أحمــد المناعــي أن 
مريضيــة بمملكــة البحرين تبذل جهوًدا إنســانية  الكــوادر الطبيــة والتَّ
جبارة من خالل تفانيها المطلق بأداء واجبها بكل مهنية واقتدار من 
أجــل حفــظ صحة وســالمة الجميع من مواطنيــن ومقيمين على هذه 

األرض الطيبة.

العالمـــي  يـــوم الصحـــة  وقـــال إن 
الـــذي يصادف الســـابع مـــن أبريل، 
والـــذي ُيحتفل به هذا العام تحت 
شـــعار “دعـــم التمريـــض والقبالـــة” 
يعـــد فرصـــة لتقديـــم وقفـــة شـــكر 
الـــذي  األبيـــض  للجيـــش  وتقديـــر 
يؤدي مهمته النبيلة، مستفيًدا في 
ذلك من متانة المنظومة الصحية 
الحكوميـــة التـــي أرســـتها حكومة 
مملكـــة البحرين من خالل تأمينها 
الخدمـــات والمرافق التي تضاهي 

أفضل الدول. 
وتابـــع أحمـــد المناعـــي أن قطـــاع 
يحظـــى  المملكـــة  فـــي  الصحـــة 
باهتمـــاٍم كبيـــر ومســـتمر مـــن قبل 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفة، والذيـــن يؤكدون دومًا 
الصحـــة قطـــاع حيـــوي  أن  علـــى 
وقـــادر علـــى التعامل مـــع مختلف 

التحديات. 

لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وذكـــر 
الكـــوادر  أن  الوطنـــي  االتصـــال 
الطبيـــة والتمريضيـــة تواجه بكل 
بســـالة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19-( مـــن خـــالل تقدمهـــا 
للتصـــدي  األماميـــة  الصفـــوف 
بـــأن  أهلتهـــا  والتـــي  النتشـــاره 
تحظى بإشـــادة دولية واسعة في 
كيفيـــة تعاملها مع هـــذه الجائحة، 
يـــدرك  الجميـــع  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
حجم المخاطـــر والتحديات التي 
والـــكل  العناصـــر،  هـــذه  تواجههـــا 
مســـاندة  بضـــرورة  وعيـــه  أثبـــت 
أجـــل  مـــن  واجبهـــا  فـــي  الكـــوادر 
التغلب على الفيروس وبما يصب 
الســـامية  الغايـــات  تحقيـــق  فـــي 

لفريق البحرين والحملة الوطنية

أمانة الشورى تقيم محاضرة عن ُبعد بشأن قيادة العمل من المنزل  

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - مركز االتصال الوطني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صّرحـــت الوكيل المســـاعد للتعليم 
التربيـــة  بـــوزارة  والفنـــي  العـــام 
بـــأن  البونوظـــة  لطيفـــة  والتعليـــم 
اســـتالم  فـــي  ســـتبدأ  المـــدارس 
فـــي  األول  التجريبـــي  التطبيـــق 
المواد األساســـية لمختلف المراحل 
المـــواد  إلـــى  إضافـــة  التعليميـــة، 
الثانـــي  للصفيـــن  التخصصيـــة 
المرحلـــة  مـــن  الثانـــوي  والثالـــث 
الثانوية، والتعليـــم الفني والمهني، 
اعتبارا من يـــوم الخميس الموافق 
9 أبريـــل   2020 إلـــى يـــوم الخميس 
الموافـــق 16 أبريـــل   2020، ودعـــت 
أولياء أمور الطلبة إلى حث األبناء 
علـــى اســـتكمال متطلبـــات اإلنجاز 
معلـــم  مـــع  التواصـــل  خـــالل  مـــن 
المـــادة بمختلف الوســـائل المتاحة 

)البوابـــة التعليمية، Teams، البريد 
اإللكتروني، الواتســـاب، والوصالت 
التواصـــل  وحتـــى  اإللكترونيـــة(، 
المباشـــر مـــع المدرســـة، وفـــي حال 
المتطلـــب،  وتســـليم  إنجـــاز  تعـــذر 
األمـــر  ولـــي  أو  الطالـــب  فعلـــى 
المدرســـية  اإلدارة  مـــع  التواصـــل 
الســـتيفائه وتذليـــل أيـــة صعوبات 

بهذا الخصوص.

أول تطبيق تجريبي في المواد األساسية والتخصصية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بحـــث وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي تقريـــرا مـــن إدارة التربية 
الخاصـــة بشـــأن مســـتوى التواصـــل 
التربـــوي عـــن بعد مـــع أوليـــاء أمور 
الطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة، 
فـــي فتـــرة تعليـــق الدراســـة، الـــذي 
وإشـــادات  متزايـــًدا،  إقبـــااًل  يشـــهد 
متواصلة، بمـــا في ذلك ارتفاع عدد 
مـــرات التواصـــل مـــع أوليـــاء أمـــور 
الطلبـــة من فئتي اضطراب التوحد، 
واإلعاقـــة الذهنيـــة ومتالزمة داون 
إلى 1526 مرة، بواقع 838 مرة لفئة 
التوحـــد، و688 مـــرة لفئـــة اإلعاقـــة 
وذلـــك  داون،  ومتالزمـــة  الذهنيـــة 

عبـــر تطبيق “كالس دوجو” الرقمي، 
والواتســـاب، واالتصـــال الهاتفي، إذ 

أشاد الوزير بهذا التعاون المثمر.
واّطلـــع الوزير علـــى مســـتجدات العمل 
في إنتاج الدروس واإلثراءات الرقمية 
لفئـــات التربية الخاصـــة المختلفة، التي 
ارتفـــع عددها مؤخـــًرا إلى 1436 درًســـا 
وإثراًء، تشمل فئات: اضطراب التوحد، 
داون،  ومتالزمـــة  الذهنيـــة  واإلعاقـــة 
وصعوبـــات التعّلم، والتفـــوق والموهبة، 
إضافـــًة إلـــى إعـــداد دروس متلفـــزة بلغ 
عددها 18 درًســـا مترجًما بلغة اإلشـــارة 
للطلبة الصم، و7 دروس لذوي صعوبات 

التعّلم.

1526 عدد مرات التواصل الستكمال تعليم ذوي االحتياجات

أحمد المناعي

الصالح تشيد بتشجيع قرينة جاللة الملك لألطباء
أعربت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن خالص تقديرها وامتنانها لقرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لمباركة ســموها للمســاعي والجهــود النبيلــة التي تقوم بهــا الطواقم 
الوطنية الطبية والتمريضية؛ تقديرا لجهودهم المخلصة وبتســجيلهم العديد من المواقف اإلنســانية خالل عملهم الميداني 
فــي التصــدي ومواجهــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، والذي يأتــي بالتزامن مع اهتمام منظمــة الصحة العالميــة بالتمريض، 

وإعالنها للعام 2020 “عاما للتمريض والقبالة.

الوزيـــرة أن  أكـــدت  المناســـبة،   وبهـــذه 
بـــه  حظـــي  الـــذي  والتميـــز  المنجـــزات 
الغاليـــة  بمملكتنـــا  الصحـــي  القطـــاع 
وبشـــهادات المنظمـــات الدوليـــة لم يكن 
ليتحقـــق لوال الدعم الســـامي واالهتمام 
الـــذي لطالمـــا  الالمحـــدود والمتواصـــل 
ُقدم من لدن قيادة عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة، ومتابعة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ لهذا القطاع 
البارز، مشيرة إلى أن المجتمع البحريني 
بأكمله يقوم بحصد ثمار هذا االســـتثمار 
األمثـــل فـــي العنصـــر البشـــري ورعايـــة 
الكفاءات والجهود الوطنية لدفع عجلة 
التنميـــة المســـتدامة ودعـــم المبـــادرات 
لتعزيـــز دور األطبـــاء والممرضيـــن فـــي 
القطـــاع الصحـــي وذلـــك لصالـــح خدمة 
المرضـــى واالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات 
بمملكـــة  للجميـــع  المقدمـــة  الصحيـــة 

البحرين.

وأعربت وزيرة الصحة بالنيابة عن كافة 
الطواقم الطبية والتمريضية ومنتسبي 
الفخـــر  خالـــص  عـــن  الصحـــة  وزارة 
واالعتزاز لصاحبة الســـمو الملكي قرينة 
عاهل البالد، كما قدمت الشكر والتقدير 
والعرفان لمباركة ســـموها ولتشـــجيعها 
الكريم للجهود المقدمة من جانب كافة 
الفـــرق والطواقم الطبيـــة والتمريضية؛ 
تعزيـــزا لهذه المهن اإلنســـانية وأهميتها 
بالمجتمع البحريني، مثمنة الدور المهم 
والمثمر والداعم الذي يقوم به المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة ســـموها، ســـائلة 

المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموها 
ويســـدد خطاهـــا الكريمـــة لما فيـــه خير 
وتقـــدم وازدهـــار مملكتنـــا العزيـــزة في 
ظل العهد الزاهر والميمون لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

المنامة - بنا

جامعـة خاصـة ترهــق طلبتهـا باالمتحانات والمشروعات
شــكا طلبة جامعة خاصة من الضغوطات التي تمارســها الجامعة في 
فتــرة اإلجــازة االســتثنائية وعــدم مراعاتها لهــم والتزاماتها بقرارات 
األمانــة العامــة لمجلــس للتعليــم العالــي وقــرارات مجلــس الــوزراء 
بمراعــاة الطلبــة فــي الظــروف االســتثنائية؛ بســبب تداعيــات أزمــة 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( العالمية.

وقال الطلبة لـ “البالد” إن الهيئة 
اإلدارية والتعليمية في الجامعة 
تمـــارس ضغوطات كبيـــرة على 
الطلبـــة، منهـــا سلســـلة متكـــررة 
مـــن التقارير واالختبـــارات لكل 
المقـــررات، حيث لـــم تخفف أي 
مـــن متطلبات اجتياز المقررات، 
باختبـــارات  الطلبـــة  وألزمـــت 
المنتصـــف والتقاريـــر والبحوث 
فضـــال  التخـــرج،  ومشـــروعات 
عـــن االمتحانـــات النهائيـــة دون 

االســـتثنائية  للظـــروف  مراعـــاة 
التـــي يمـــرون فيها خـــالل فترة 

العزل المنزلي. 
يعانـــون  أنهـــم  الطلبـــة  وبيـــن   
ضغوطـــات كبيـــرة فـــي الفتـــرة 
الحالية؛ بسبب األوضاع الراهنة 
التماشـــي  مـــن  تمكنهـــم  وعـــدم 
التـــي  الجامعـــة  قـــرارات  مـــع 
تخالـــف توصيات األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي وقرارات 
مجلس الـــوزراء بمراعاة الطلبة 

فـــي الفتـــرة الحاليـــة والظروف 
االســـتثنائية للتعليـــم عـــن ُبعـــد، 
ونقلـــوا تخوفهـــم من القـــرارات 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  ال  التـــي 
الطالـــب فـــي هـــذه الفتـــرة، وقد 

تتسبب في تأخر تخرجهم.
 وذكر الطلبة أن اإلدارة فرضت 
امتحانـــات  تقديـــم  عليهـــم 

نهائيـــة مـــع إجبارهـــم على فتح 
الكاميرات خالل تقديم الطالب 
االمتحان عن ُبعـــد دون مراعاة 
خصوصيـــة الطلبـــة، كما أجبرت 
للجامعـــة  األخيـــرة  القـــرارات 
تكاليـــف  تحمـــل  علـــى  الطلبـــة 
بتقنيات  المحمولة  الحواســـيب 
متطورة لتتماشى مع متطلبات 
التعليـــم عـــن ُبعـــد فـــي الجامعة 
وتمكنهم من تقديم االمتحانات 

عن ُبعد. 
وناشـــد الطلبـــة األمانـــة العامـــة 
لمجلس التعليم العالي التدخل؛ 
للحـــد مـــن ضغوطـــات الجامعة 
وتماديهـــا في القـــرارات التي ال 

تتناسب والوضع الحالي.

ال تقيم وزنا 
للتوجيهات الخاصة 

بمراعاة الطلبة 
وخضوعهم للعزل 

المنزلي
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 ليلى مال اهلل

لطيفة البونوظة

وزيرة الصحة



المبنى الجديد للسجن يحتوي على مسجد ومكتبة وحالق ومطعم
قــال عضــو بالمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان لـ “البــاد” إنهم بعــد زيارة فريق 
من المؤسســة لمركز اإلصاح والتأهيل في منطقة جو )ســجن جو( فإنهم بصدد 
زيارة أماكن أخرى؛ لاطاع على أوضاع حقوق اإلنسان والرعاية الطبية للنزالء 

في ظل اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكـــر عضـــو مجلـــس المفوضين رئيس 
لجنة زيـــارة أماكن االحتجـــاز والمرافق 
مـــال هللا الحمـــادي أن الفريـــق اطمـــأن 
مركـــز  إدارة  تســـهر  التـــي  لإلجـــراءات 
اإلصـــاح والتأهيـــل علـــى تنفيذهـــا من 

أجل صحة وسامة النزالء.
وبين أنهـــم تابعوا بشـــكل ميداني عددا 
مـــن اإلجـــراءات التـــي يجـــري تنفيذها، 
ومـــن بينهـــا التعقيـــم الدوري مـــن إدارة 

الدفاع المدني لمرافـــق المركز، وتمكين 
النـــزالء مـــن التواصـــل مـــع ذويهـــم عبر 
تعليـــق  بعـــد  المرئـــي  االتصـــال  خدمـــة 
واألفـــراد  النـــزالء  والتـــزام  الزيـــارات، 
ارتـــداء  مثـــل  الوقائيـــة  باإلجـــراءات 

الكمامات والقفازات.
وأشـــار إلى أنهم أبلغـــوا من إدارة المركز 
بأنهـــا ُتخضـــع النـــزالء الجـــدد للفحـــص 
والتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن اإلصابـــة من 

بمبنـــى  عزلهـــم  ويجـــري  الفيـــروس، 
مخصـــص لذلك لمـــدة 14 يوما، حتى لو 
كانـــت نتيجة الفحـــص ســـالبة، أّي أنهم 
غير مصابين، وبعـــد مضي فترة الحجر 
تعـــود اإلدارة لفحصهـــم مجددا ومن ثم 
يجري إيداعهم مع بقية النزالء بالمباني 

المختلطة.
وأكـــد أن وفد المؤسســـة تفقـــد ميدانيا 
المبنـــى الجديد بمركز اإلصـــاح، والذي 
والمعاييـــر،  المواصفـــات  بأعلـــى  بنـــي 
ويتميز هذا المبنـــى باحتوائه على عدد 
مـــن المرافـــق مثـــل المســـجد والمكتبـــة 

وصالون الحاقة ومطعم.
وقـــال الحمادي إن الوفد التقى مع عدد 

من النزالء في عنابرهم.

ورأى أن األمـــر الســـامي لجالـــة الملـــك 
بالعفو عن 901 نزيل واســـتبدال عقوبة 
585 آخريـــن ســـاهم فـــي خفـــض عـــدد 

إلدارة  الشـــديد  الحـــرص  وأن  النـــزالء، 
االحتياطـــات  اتخاذهـــا  بشـــأن  المركـــز 
والتدابيـــر االحترازيـــة كفيـــل بالحفـــاظ 
علـــى صحـــة جميـــع النـــزالء والعامليـــن 

بالمركز.
المؤسســـة  مـــن  وفـــدا  أن  إلـــى  يشـــار 
الوطنية نفذ زيارة لســـجن جو، وخلص 

اإلجـــراءات  أن  إلـــى  الزيـــارة  فريـــق 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تتبعهـــا إدارة 
مركز اإلصـــاح في التعامل مـــع النزالء 
ورجال األمن تتم وفق المعايير الدولية 
التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية 
للوقاية؛ مـــن أجل منع انتشـــار فيروس 

كورونا بين النزالء.

مال الله الحمادي

5 سنوات لشاب وعمه سرقا 70 ديناًرا من “بائع سمك”
اســـــــــتـــــــــوقـــــــــفـــــــــاه بــــــــــزعــــــــــم أنــــــــهــــــــمــــــــا مــــــــــــن الـــــــشـــــــرطـــــــة

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف متهــم وابــن شــقيقه، والمدانيــن بســرقة 70 دينــارا باإلكراه مــن وافد يبيع 
األســماك فــي منطقــة الكراجــات بســلماباد، مدعييــن للضحيــة أنهما من الشــرطة، وبعــد القبض عليهما رمــى كل منهما االتهــام على اآلخر 
بالتصريــح بعكــس روايــة كل منهمــا وادعيــا براءتهمــا؛ وأيــدت المحكمــة معاقبة كل منهما بالســجن لمدة 5 ســنوات، خصوصــا وأن تقرير 

الطبيب النفسي أثبت سامة قواهما العقلية ومسؤوليتهما عن أفعالهما.

وجاء فـــي التفاصيـــل أن المجني عليه 
كان قـــد أبلـــغ الشـــرطة أنه في الســـاعة 
فـــي  تواجـــده  وخـــال  مســـاء   6:40
منطقة الكراجات بســـلماباد، اســـتوقفه 
مابســـه،  مـــن  وأمســـكاه  شـــخصين، 

وادعيـــا لـــه أنهمـــا مـــن رجـــال الشـــرطة 
وطالبـــاه بإبراز هويتـــه لهما، فرفض، إال 
أن أحدهمـــا عمـــد إلـــى صفعه بواســـطة 
يـــده مما اضطره إلخراج محفظته، وما 
إن شـــاهداها حتـــى اختلســـاها من يده 

والذا بالفـــرار إلـــى جهـــة غيـــر معلومـــة، 
مشـــيرا إلى أنهـــا كانت تحـــوي مبلغ 70 
دينارا فقط، فأسفرت تحريات الشرطة 

عن هوية المتهم وابن شقيقه.
وبعد القبض على المستأنف الثاني قرر 

بأن عمه حضر إليه وطلب منه الخروج 
معـــه، وأبلغه حينها أنه متوجه لســـرقة 
اآلســـيويين، فاعتـــرض علـــى ذلـــك لكن 
عمـــه طلب منـــه الوقوف بجـــواره فقط 

وسيقوم هو بكل شيء.
اســـتوقف  بالفعـــل  عمـــه  أن  وأضـــاف 
آســـيويا كان يبيع الســـمك وســـأله لماذا 
تبيع السمك بهذه المنطقة، فيما كان هو 
يرتـــدي ســـماعات األذن، وقد أمره عمه 
باإلمســـاك بالوافد قائا له إن هذه الفئة 
تقـــوم بأعمـــال عنـــف، وأخـــذاه لبراحـــة 

عمـــه  ســـيارات وســـرق  وكالـــة  بجـــوار 
محفظتـــه وهربـــا، وبوصولهما لمســـكنه 
أخـــرج عمـــه 50 دينـــارا مـــن المحفظـــة 

المسروقة وأعطاه منها 5 دنانير.
-عـــم  األول  المســـتأنف  وبســـؤال 
المســـتأنف الثاني- أنكر االتهام وعكس 
تفاصيلهـــا بالكامـــل، وقـــال إنـــه توجـــه 
لكـــراج فـــي ســـلماباد مـــع ابـــن شـــقيقه 
مـــن  ســـيارته  إذا جهـــزت  عمـــا  للتأكـــد 
عدمه، وأبلغه ابن شـــقيقه أنه سيســـرق 
الوافـــد ويطلـــب مســـاعدته، مدعيا أنه 

كان يتحـــدث فـــي الهاتـــف حينهـــا ولـــم 
يسرق أي شيء.

المســـتأنفين  أن  للمحكمـــة  وثبـــت 
بتاريـــخ 16 يوليـــو 2019، وحـــال كـــون 
المســـتأنف األول عائـــدا، ســـرقا المبلـــغ 
الوصـــف  المبيـــن  والمنقـــول  النقـــدي 
والنـــوع بالمحضـــر والمملـــوك للمجنـــي 
علـــى  الواقـــع  اإلكـــراه  بطريـــق  عليـــه 
المجني عليه بأن اعتديا عليه بالضرب 
فتمكنا بتلك الوســـيلة القسرية من شل 

مقاومته والفرار بالمسروقات.

عضو بـ “مؤسسة 
الحقوق” لـ “البالد”: 

اتصاالت مرئية للنزالء 
بعد تعليق الزيارات

زيارة أماكن أخرى 
بعد سجن جو 

لالطالع على الرعاية 
الطبية للنزالء

“الداخلية”: عزل النزيل الجديد 
لمدة 14 يوما بمبنى خاص
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عباس إبراهيم

تحـــدث رئيـــس مركـــز إصـــاح 
وتأهيـــل النـــزالء الرائـــد هشـــام 
ابراهيـــم جاســـم بأنـــه وتنفيـــذا 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات 
الفريق الركن الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فقـــد جـــرى 
والتدابيـــر  إجـــراءات  اتخـــاذ 
حيـــال  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا بمركـــز تأهيل 

النزالء في جو.
وواصل في تصريـــح لتلفزيون 
البحريـــن: “علـــى ســـبيل المثال 
للنـــزالء  الزيـــارات  إيقـــاف  تـــم 
علـــى  للحفـــاظ  وأهاليهـــم 
سامتهم، وإعطاء المحاضرات 
التوعويـــة واإلرشـــادية للنـــزالء 
الفيـــروس،  حيـــال  واألفـــراد 
والعمل على تعقيم جميع مباني 

ومرافـــق المركـــز بشـــكل يومي، 
المســـتلزمات  جميـــع  وتوفيـــر 
الطبيـــة وأدوات النظافة يوميا 
للنـــزالء واإلفـــراد للحفـــاظ على 
بداخـــل  الصحيـــة  ســـامتهم 
المركز، وتوفيـــر أجهزة القياس 

بجميع بوابات المركز”.
وأكـــد أنـــه فـــي حال دخـــول أي 
للمركـــز  الخـــارج  مـــن  شـــخص 
يجـــري قيـــاس درجـــة حرارتـــه 
الازمـــة  األدوات  واعطائـــه 
معقمـــة  وأدوات  قفـــازات  مـــن 

وكمامات.
وبيـــن أن يجري إخضاع النزالء 
ويعزلـــون  للفحـــص،  الجـــدد 
مبنـــى  فـــي  يومـــا   14 لمـــدة 
مخصـــص لذلـــك، وبعدهـــا يتنم 
فحصهـــم لمرة ثانيـــة للتأكد من 
سامتهم الصحية قبل دخولهم 

واختاطهم ببقية النزالء.

ال حاالت إصابة بـ “كورونا” بين نزالء “جو”وقف الزيارات للنزالء وتعقيم مباني “اإلصالح” يوميا
ـــار المغلوطـــة وفـــد “الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان” يـــزور المركـــز: تجاهلـــوا األخب

أكــدت رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري أن كرامــة اإلنســان 
واحتــرام كافــة حقوقــه فــي مملكة البحريــن، مكفولة فــي كل الظروف، وهــذا األمر نابع 
مــن إيمــان القيادة الحكيمة بأهمية حقوق اإلنســان، وانعكاســا اللتزامها بكافة الصكوك 
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وباتت سمعة المملكة بارزة في هذا المجال، وهو ذات 
األمــر الــذي تؤكــده الصاحيات الواســعة التي أعطت للمؤسســة، ومن ضمنهــا الزيارات 
الميدانيــة المعلنــة وغيــر المعلنة، وذلك لممارســة عملها با حدود أو قيود، مشــددة على 
أن البحريــن بلــد القانون والمؤسســات، األمر الذي يتطلب عــدم االلتفات إلى أي دعوات 

مشبوهة تحاول النيل من مكتسباتنا الوطنية.

جـــاء ذلك على هامـــش الزيارة التي قام بها 
فريق المؤسســـة لمركز اإلصـــاح والتأهيل 
فـــي منطقـــة جـــو، حيـــث أوضحـــت خوري 
بـــأن الزيارات التي تقوم بها المؤسســـة إلى 
مراكـــز اإلصاح والتأهيل ومراكز االحتجاز 
ليســـت جديـــدة، ولكـــن تأتـــي الزيـــارة هذه 
المرة؛ لاطاع على أوضاع حقوق اإلنسان 
والرعاية الطبية التي تقدم للنزالء في ظل 
اإلجـــراءات االحترازية التي تقوم بها إدارة 
المركـــز ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة والتدابير 
الوقائيـــة؛ للحد من انتشـــار فيروس كورونا 

)COVID-19( في مملكة البحرين.
وقالت رئيس المؤسسة: “بعد إطاع أعضاء 

المؤسسة عن كثب وعلى أرض الواقع على 
اإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
التـــي تتبعهـــا إدارة المركـــز فـــي التعامل مع 
النـــزالء ورجال األمـــن، أود التأكيد بأنه يتم 
التعامـــل وفق المعايير الدولية التي أوصت 
بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل 
منـــع انتشـــار فيـــروس كورونا بيـــن النزالء، 
وأن هناك طاقما طبيا يقوم بتقديم الرعاية 
الطبيـــة والخدمـــات الازمـــة”، مؤكـــدة فـــي 
ذات الوقـــت عدم وجود أي حالة قائمة بين 
النـــزالء، وأن كل ما يشـــاع في هـــذا الصدد 

ليس له أساس من الصحة.
وثمنت خوري مـــا تقوم به إدارة المركز من 

إجـــراءات لتطبيـــق جميع المعاييـــر المتبعة 
بيـــن  الفيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 
النزالء، بما ال يؤدي إلى المساس بحقوقهم، 
وبما يحفظ صحة وســـامة الجميع، داعية 
الجميـــع فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى عـــدم بـــث 
اإلشـــاعات واألخبار المغلوطـــة، وخصوصا 
في هـــذا الظرف الصحـــي الدقيق الذي تمر 
فيه البـــاد، والذي يتطلب االنتماء الوطني 

الصادق.
مـــن جانبه، أكد نائب الرئيس خالد الشـــاعر 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بـــأن 

المركـــز  إدارة  تتبعهـــا  التـــي  الوقائيـــة 
المعاييـــر  إلـــى  وترتقـــي  للغايـــة،  مثاليـــة 
الدوليـــة المتعـــارف عليها، حيـــث يتم عمل 
الفحوصـــات الطبيـــة المناســـبة للنـــزالء في 
الداخـــل والنزالء قبـــل اإلفـــراج عنهم، وتم 
تعويـــض النـــزالء باالتصـــاالت المرئيـــة بدال 
من الزيـــارات االعتيادية بعد تعليقها وذلك 
حفاظـــا  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات  ضمـــن 
علـــى صحـــة الجميـــع، داعيـــا الشـــاعر إلـــى 
اســـتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، 
واالســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
المؤسســـة في تلقى الشكاوى والمساعدات 

من خال االتصال بالخط الساخن.
مـــن جهته، نـــوه رئيـــس لجنة زيـــارة أماكن 
الحمـــادي  هللا  مـــال  والمرافـــق،  االحتجـــاز 
بالتدابيـــر االحترازية التي تم اتخاذها على 
مســـتوى النـــزالء أو مســـتوى كادر المركـــز، 
حيـــث تم االطاع عليها عن قرب والتفاعل 
مـــع النـــزالء والـــكادر على حد ســـواء، وأنها 
جـــدا  ومهنـــي  عـــاٍل  مســـتوى  إلـــى  ترقـــى 
يتناســـب ومكانـــة مملكة البحريـــن الدولية 

وإنجازاتها الحقوقية.

ماريا خوري

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عاقبـــت محكمـــة االســـتئناف العليـــا الجنائيـــة األولـــى متهما في 
الســـتينات مـــن عمـــره بالســـجن لمدة 10 ســـنوات، وأيـــدت كذلك 
تغريمه مبلغ 3000 دينار وبمصادرة المضبوطات؛ لضبطه متلبسا 
بحوزتـــه كمية من “الشـــبو” ال تقـــل عن كيلوجـــرام واحد، إضافة 
إلـــى كمية من مادة الحشـــيش المخدرة ويخبئ فـــي خزانة مبلغ 
مالـــي يصل إلـــى 10 آالف دينار، وأثناء عمليـــة القبض عليه فقد 
وعيـــه بمنزلـــه فتمت إحالته مباشـــرة للمستشـــفى ليتلقى العاج 
الـــازم، وبعـــد التأكد من صحته تـــم التحقيق معه فحـــاول إنكار 
الوقائـــع بشـــدة دون جـــدوى ألن األدلـــة كانت ضـــده، وادعى أنه 
يشـــتري تلـــك المواد من شـــخص يقابله في ســـوق الطيـــور وأنها 
الســـتخدامه الشـــخصي. وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعة تتحصل 
فـــي أن المتهم تم القبض عليه أثناء وجوده في منزله بعد ورود 
معلومات ســـرية بشـــأنه حول اتجاره وتعاطيه للمـــواد المخدرة، 
وأثنـــاء التفتيـــش تمكن رجال الشـــرطة من العثـــور بحوزته على 
كمية تقدر بكيلوجرام واحد من المؤثر العقلي “الشبو” مخبأة في 
عدد 6 زجاجات، وعدد من القطع لمادة الحشيش المخدرة ومبلغ 
مالي مقداره 10 آالف دينار، يشتبه أنه حصيلة بيعه لتلك المواد 

المخدرة. وعثرت الشـــرطة بحوزته على ميزان حســـاس وأوراق 
اللـــف “كاغـــد”، وكذلك خزنـــة حديدية، التي أنكـــر معرفته لرقمها 
الســـري، فتمـــت االســـتعانة بأفـــراد إدارة الدفاع المدنـــي لفتحها، 

واتضح أن بداخلها قرابة 10 آالف دينار.
وبمـــا أن األدلـــة جميعهـــا كانـــت ضـــده فقد تعـــرض أثنـــاء عملية 
التفتيش لحالة إغماء، ما استدعى الشرطة لطلب اإلسعاف فورا 

إليه ونقله للمستشفى ليتلقى العاج الازم.
ومـــا إن اســـتعاد وعيـــه وأصبح قـــادرا على االســـتجابة للتحقيق 
تـــم التحقيق معه بمعرفـــة النيابة العامة، فأنكـــر أنه يحوز المواد 
المخـــدرة بدايـــة، مدعيـــا أنـــه لـــم يكـــن فـــي المنـــزل عنـــد ضبـــط 
المخـــدرات فيـــه، وأن كل مـــا يتذكـــره هـــو تفتيـــش غرفتـــه، وأن 
الشـــرطة حينهـــا عثرت علـــى المبلغ المالـــي المذكـــور فادعى أنها 
حصيلة اإلعانة المالية المصرفة إليه، وأن العمات األجنبية التي 

كانت بحوزته يستخدمها أثناء السفر.
فتمـــت مواجهتـــه باألدلة التي تثبت حيازتـــه للمواد المخدرة في 
منزلـــه، وتراجع عن إنـــكاره بالقول إنه يحوز تلك المواد للتعاطي 
فقط، إذ انه يتعاطاها ليا بمسكنه، وأن مصدر حصوله على تلك 
المـــواد هـــو شـــخص يقابله في ســـوق الطيور ويشـــتري منه تلك 

المواد، ولم يعترف بأنه يتاجر فيها.

ضبطــت بحوزته 10 آالف دينــار مدعًيا أنهــا إعانة مالية
حالة إغماء لستيني ُقبض عليه متلبًسا بالمخدرات

أيـــدت محكمة االســـتئناف العليـــا الجنائية األولـــى معاقبة 
موظفيـــن مدانيـــن بقضيـــة تزويـــر، وقضـــت بمعاقبة األول 
بالســـجن لمدة 3 سنوات وبحبس الثانية لمدة سنة واحدة 
وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ 
الحكـــم، وكذلك بمصادرة المحررات المزورة والمتمثلة في 
مســـتندات رســـمية بعدمـــا اســـتخرجا بطاقـــة هوية باســـم 
ســـيدة يعلم األول أن أغلب أوقـــات إقامتها خارج المملكة، 
إذ اســـتغا وظيفتهمـــا ليتمكـــن األول مـــن التحايـــل علـــى 
القانـــون واســـتخراج فاتورة كهرباء لمنزله باســـم الســـيدة 
الســـتينية المجني عليها، والذي اشـــتراه مؤخـــرا من عائلة 
المجني عليها وســـجله باســـم والدته حتى ال يخســـر طلبه 

اإلسكاني.
وتتمثـــل وقائع القضية في أنـــه تم التوصل إليها من خال 
معلومـــات ســـرية كانـــت وردت إلـــى إدارة مكافحـــة جرائم 
الفســـاد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء 
منـــزل في منطقة مدينة عيســـى من ورثة بموجب فريضة 
شـــرعية ووكالـــة خاصة لبيع المنزل مـــن جميع الورثة، وتم 

تسجيل المنزل باسم والدته، إال أنه لم يقم بتحويل خدمة 
الكهربـــاء والماء من حســـاب المالك المتوفى إلى اســـمه أو 
اسم والدته؛ وذلك لكي ال يخسر طلبه اإلسكاني وال يتغير 
عن عنوانه الســـابق المســـجل بمنطقة عـــراد، وقام بتحويل 
اسم صاحب الحساب باسم الوريثة -المجني عليها- ودون 
علمهـــا، لكونـــه على معرفة بـــأن أكثر أوقـــات إقامتها تكون 

بالمملكة العربية السعودية.
وألنـــه يعلـــم بأن مـــن بيـــن المســـتندات المطلوبـــة لتحويل 
فاتـــورة الكهربـــاء بطاقـــة الشـــخص مقـــدم الطلـــب، فقـــام 
باســـتغال وظيفته والدخول للنظام اإللكتروني للبطاقات 
الذكية كونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، وتغيير حالة تواجـــد المجني عليها من خارج 
البحريـــن إلـــى داخلهـــا، ثـــم اســـتخرج لهـــا بطاقـــة هويـــة، 
واســـتعان بالموظفة في هيئة الكهرباء والماء -المســـتأنفة 
الثانيـــة- والتـــي أصدرت لـــه الفاتورة باســـم المجني عليها، 
فـــي حين نفـــت المذكـــورة االتهام الموجـــه إليهـــا، وأنكرته 
مدعيـــة أن المتهـــم تقـــدم إليهـــم بطلـــب لتحويـــل الفاتورة 
إلى اســـم شـــخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط 

المتبعة في الهيئة.

البــاد خــارج  األوقــات  معظــم  تقيــم  ســتينية  باســم  هويــة  اســتخرجا 
تأييد سجن موظفين زّورا مستندات رسمية
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معصومة: يضمن عدم انســياق الشباب وراء األعمال المخالفة للقانون

“النواب” يجيز التطوع في خدمة األمن العام

مــرر مجلــس النــواب مشــروًعا بقانون ينظــم عملية التطــوع في خدمة 
األمن العام؛ بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة 

الجهود األهلية في خدمة األمن العام.
وقبـــل التصويت، رأت النائب سوســـن 
كمـــال أن المواطـــن البحرينـــي محـــب 
للتطـــوع بطبعه وتجـــري المواطنة في 
دمـــه، وليـــس أدل على ذلـــك من حجم 
التطوع الهائل للمشـــاركة في مكافحة 

فيروس كورونا في األزمة القائمة.
وأشـــار النائـــب باســـم المالكـــي إلى أن 
المشروع يأتي كبداية لمرحلة جديدة 
مـــن األمن في البحريـــن، بعد االحتفال 
بمئوية األمـــن العام في العام الماضي، 
مـــا يؤســـس لشـــراكة اجتماعيـــة فـــي 

بداية منظومة أمنية متكاملة.

ولفتـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم 
إلـــى أن هـــذا التشـــريع يأتي كمشـــروع 
داعم ومكمل ألهداف مناهج المواطنة 
التـــي تدرس في المـــدارس، بما يضمن 
عـــدم انســـياق الشـــباب البحريني بعد 

التخرج لألعمال المخالفة للقانون.
الدوســـري  عبـــدهللا  النائـــب  وذهـــب 
إلـــى أن التطـــوع فـــي مملكـــة البحرين 
شـــعب  تميـــز  اجتماعيـــة  ســـمة  يعـــد 
البحريـــن، وســـاهم في إنجـــاح العديد 
من الفعاليات التي اســـتضافتها مملكة 

البحرين.

5 معتذرين

ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
السادســـة والعشـــرين مـــن الدول 
الثانـــي للفصـــل التشـــريعي الرابع 
عـــادل  النائـــب  مـــن  كل  غيـــاب 
العســـومي، والنائب عمـــار البناي، 
والنائـــب  عبـــاس  عمـــار  والنائـــب 
ممـــدوح الصالح، والنائب هشـــام 

العشيري.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

معصومة عبدالرحيم

زينل وآل رحمة في استراحة محارب

المتطوعون مستقبل الوطن وسد منيع بوجه الكوارث

البحرين حققت تقدما صحيا الفتا في عهد جاللة الملك

عــرق أو  جنسية  ــي  ف يــخــتــزل  ال  إنــســانــي  عــمــل  الــتــطــوع  النعيمي: 

العالمي الصحة  بيوم  العهد  ولي  وسمو  ــوزراء  ال رئيس  وسمو  البالد  عاهل  يهنئ  “النواب” 

لــه تاريــخ مشــرف فــي  رأى النائــب عيســى القاضــي أن الشــعب البحرينــي 
ا  التطــوع، وأن العالــم يمر بأزمــات وتحديات تتطلب من الجميع أن يقف صفًّ

واحًدا في مواجهتها.

ولفـــت النائـــب يوســـف زينـــل إلى أن 
هذا التشريع يأتي استكماالً لمنظومة 

تشريعات األمن الوطني.
إن  رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  وقـــال 
حيـــث  وقتـــه،  فـــي  جـــاء  المشـــروع 
ســـجلت الحملة الوطنية للتطوع في 
مواجهة فيروس كورونا إقباالً واسعًا 

من المواطنين.
وأكـــد النائب عبدالنبي ســـلمان أهمية 
اســـتيعاب العاطليـــن ضمـــن مشـــروع 
التطـــوع، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن 

يساهم في معالجة مشكلة البطالة.
أن  الدوســـري  بـــدر  النائـــب  وذكـــر 
المشـــروع يعزز الـــدور المجتمعي في 

حمايـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي ظـــل 
التطـــورات التـــي تشـــهدها المنطقـــة، 
والتي تتطلب تكثيف الجهود لحماية 

أمن الوطن والحفاظ على منجزاته.
النفيعـــي أن  إبراهيـــم  النائـــب  وبيـــن 
العمـــل  فـــي مجـــال  رائـــدة  البحريـــن 
عـــن  اإلعـــان  ومنـــذ  التطوعـــي، 
المشروع تلقى العديد من االتصاالت 
عـــن  عبـــروا  الذيـــن  للمواطنيـــن 

جهوزيتهم للتطوع.
وذهـــب النائب أحمد الدمســـتاني إلى 
أن المتطوعيـــن هـــم مســـتقبل الوطن 
وبهـــم تتطـــور االنجـــازات، وأن كثيرا 
مـــن الحـــوادث يمكن تخفيـــف آثارها 

مـــن المتطوعين، وكثيرا من الكوارث 
لـــم يمكـــن لهـــا أن تحـــدث لـــو تدخـــل 

المتطوعون في بدايتها.
أن  عبداألميـــر  زينـــب  النائـــب  ورأت 
مواطـــن  كل  مـــن  ســـيجعل  القانـــون 
رجـــل أمن يســـاهم فـــي بســـط األمن 
واالســـتقرار والحفـــاظ علـــى األرواح 

والممتلكات والمكتسبات.
ولفـــت النائـــب علـــي النعيمـــي إلى أن 
التطوع هو عمل إنســـاني وال يختزل 
فـــي جنســـية معينـــة أو عـــرق معين، 
ومملكـــة البحرين عبـــر تاريخها كانت 
والزالت تؤمـــن باإلنســـانية والتطوع 

وستبقى وطنًا للجميع.

رفـــع مجلس النواب أســـمى آيات التقدير 
واالمتنان إلى مقـــام عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ 
بمناســـبة اليوم العالمي للصحة، ‘ذ شهدت 
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل عهـــد جالتـــه 
الزاهر تقدًما الفًتا، وبلغت مكانة متقدمة 
فـــي المجـــال الصحـــي والطبـــي، وإيجـــاد 
منظومة صحية رائدة، باتت محل إشادة 

دول ومنظمات العالم.

وأشـــاد المجلـــس بما تقـــوم بـــه الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، مـــن اســـتعداٍد وجهوزيـــة عالية، 
لمواجهـــة مختلف الظـــروف والتحديات، 
وضمان رعاية صحة وسامة المواطنين 

والمقيمين.
وتوجـــه المجلـــس ببالـــغ الثنـــاء للجهـــود 
العاليـــة والمتابعـــة الدؤوبـــة لولـــي العهـــد 

نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وبقيادته المتميـــزة لفريق البحرين ضمن 
الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
المســـتجد )كوفيد 19(، بخطط مدروسة، 
جعلـــت مـــن مملكة البحرين محل إشـــادة 
منظمة الصحة العالمية، ونموذجا يحتذى 

به في اإلجراءات الصحية.

المناســـبة جميـــع  بهـــذه  المجلـــس  وحيـــا 
العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي بمملكـــة 
واإلداريـــة  الطبيـــة  والكـــوادر  البحريـــن، 
الماثلـــة فـــي الصفوف األماميـــة لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيد 19(، 
وما يقدمونه من كفاءة عالية، ومسؤولية 
وطنيـــة مشـــهودة، فـــي تقديـــم الخدمات 
العاجية والوقائية، والحمات التوعوية 

واإلرشادية.

تكريـــس  علـــى  حرصـــه  المجلـــس  وأكـــد 
التشـــريعي  العمـــل  ومواصلـــة  الجهـــود 
لتطويـــر النظـــم القانونيـــة بهـــدف تعزيـــز 
الدولـــة  توليهـــا  التـــي  الصحيـــة  الرعايـــة 
أهـــداف  مـــع  يتـــواءم  بمـــا  للمواطنيـــن، 
التنميـــة المســـتدامة القائمـــة علـــى توفير 
ومواكبـــة  الشـــاملة،  الصحيـــة  التغطيـــة 

لمسيرة التنمية الوطنية. 

قـــال الشـــيخ وكيـــل وزارة الداخليـــة 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة 
إن المحطة األولى لهذا المشـــروع هو 
الدفاع المدني فقط وليس ألي إدارة 
أخـــرى، وهـــي المحطة التي يـــراد أن 

يقاس عليها العمل.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تستهدف 
أعمال اإلســـعافات األوليـــة والتعامل 
مـــع الحرائـــق ومكافحـــة األوبئـــة كما 
هـــو اآلن فـــي المســـاهمة فـــي تعقيم 
المناطـــق، وعليـــه فـــإن األمـــر ليـــس 
لـــه عاقـــة بـــأي أعمـــال عســـكرية وال 
أسلحة وال أي شيء من هذا القبيل.

والمهـــام وبين أن الوزارة ستدرب المتطوعين  األوليـــة  اإلســـعافات  علـــى 
المعنييـــن بها، إذ إن الباب األول الذي 

سيشـــمله مشـــروع التطوع هـــو باب 
الدفاع المدني.

ناصر بن عبدالرحمن

وكيــل الداخلية: الوزارة ســتتكفل بتدريــب المتطوعين
الدفاع المدني بوابة التطوع األولى

قال الوكيل المســـاعد للشـــؤون القانونية 
بـــوزارة الداخلية اللواء محمـــد بوحمود، 
إن مشـــروع التطـــوع فـــي خدمـــة األمـــن 
العام ليـــس وليد اليوم، وإنمـــا العمل فيه 
بـــدأ منذ العـــام 2012 بعد األحـــداث التي 

مرت بها المملكة في 2011.
وبيـــن أن هـــذا المشـــروع تـــم إخضاعـــه 
لدراســـة متأنيـــة طـــوال تلك الفتـــرة؛ من 
ينظـــم  محكـــم،  بقانـــون  الخـــروج  أجـــل 
التطـــوع في خدمة األمن العـــام، انطاقا 
مؤسســـات  دولـــة  البحريـــن  كـــون  مـــن 

وقانون.
ولفـــت إلى أن الظـــروف الصحية الراهنة 
هي ما اســـتدعت اســـتعجال إصـــدار هذا 
القانـــون، الـــذي لـــم يكـــن مســـتعجًا قبل 

إطاق الحملة الوطنية للتطوع.
وأوضح أن تحديد ســـن 21 سنة للتطوع 
تـــم عن قصد، إذ إن هذا الســـن هو الســـن 
اإلرادة  فيـــه  الفـــرد  لـــدى  تكتمـــل  الـــذي 

والوعي الكامل في التطوع.

بيـــن  يفـــرق  ال  التطـــوع  أن  إلـــى  وأشـــار 
فئـــة وأخـــرى ســـواء مواطـــن أو مقيـــم، 
وأن األســـرار لهـــا مســـتويات، إذ لـــن يؤثر 
تطوع المقيمين ســـلبا على كشف األسرار 
األمنيـــة. وبيـــن أن العقد يضـــم 3 جهات، 
هـــم: رب العمـــل والمتطـــوع والحكومـــة، 
ولـــكل منهـــم شـــروطه، وأن األولوية في 

قبول المتطوعين للبحرينيين.
ولفـــت إلـــى أن جهـــة العمـــل ستســـتفيد 
كذلـــك مـــن هـــذا القانـــون، خصوًصـــا في 
ظـــل األوضـــاع الحاليـــة، التي سيســـاهم 
التخفيـــف  فـــي  موظفيهـــا  تطـــوع  فيهـــا 
مصاريفـــه علـــى جهـــة العمل، إذ ســـيلتزم 
صاحـــب العمل بدفع 30 % فقط من أجر 

المتطوع.

اللواء محمد بوحمود

فوزية زينل

للبحرينييــن واألولويــة  مصانــة  األمنيــة  األســرار 
حمل التطوع منذ 2012 ووالدته استعجلته “كورونا”

األربعاء 8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 - العدد 4194



business@albiladpress.com 12

2.1 % ارتفاع القروض والتسهيالت االئتمانية على أساس سنوي

الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنهاية فبراير

“سوليدرتي البحرين” تعلن انكشافها على “إن إم سي”

كشــفت البيانــات الخاصــة بالنشــرة اإلحصائيــة الشــهرية الصــادرة عــن 
مصــرف البحريــن المركــزي لشــهر فبرايــر 2020 عــن تحســن المؤشــرات 
النقدية والمصرفية بشكل العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

)ن3(  النقديـــة  الســـيولة  وارتفعـــت 
بشـــكل ملحوظ، إذ بلغـــت 13,8 مليار 
دينار في نهاية شـــهر فبراير من العام 
2020 مقابـــل 12,9 مليـــار دينـــار فـــي 
نهاية شـــهر فبراير مـــن العام الماضي، 

أي بنسبة 7.0 %.
القائـــم  الرصيـــد  إجمالـــي  وارتفـــع 
ألدوات الديـــن العـــام فـــي نهاية شـــهر 
فبراير الماضي، الذي يشـــمل ســـندات 
التنميـــة الحكومية وأذونـــات الخزانة 
وصكوك التأجير اإلســـامية وصكوك 
الســـلم اإلســـامية، إذ بلـــغ 12,0 مليار 
دينار مقارنة بإجمالـــي الرصيد القائم 
ألدوات الديـــن العام في شـــهر فبراير 
مـــن العـــام الماضـــي، الـــذي بلـــغ 11,5 

مليار دينار.
وأظهـــرت البيانـــات ارتفـــاع الميزانية 
الموحدة للجهاز المصرفي من 198.4 
مليـــار دوالر فـــي نهايـــة شـــهر فبرايـــر 
208.2 مليـــار  إلـــى   2019 العـــام  مـــن 
دوالر في نهاية شـــهر فبراير من العام 

ملحوظـــة  زيـــادة  مســـجًا  الجـــاري، 
بمقـــدار 9.8 مليار دينـــار، أو ما يعادل 

 .% 4.9
وارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف 
قطـــاع التجزئة بمقدار2.3 مليار دينار 

أو ما يعادل6.9 %. 
 35.6 الموحـــدة  الميزانيـــة  بلغـــت  إذ 
مليار دينار في نهاية شـــهر فبراير من 
العـــام 2020 مقابـــل 33.3 مليار دينار 

في شهر فبراير من العام الماضي. 
الودائـــع  ارتفـــاع  البيانـــات  وأظهـــرت 
المحلية من غيـــر المصارف إلى 13.2 
مليار دينار في نهاية شـــهر فبراير من 
العـــام 2020، مقابـــل 12.4 مليار دينار 
في نهاية شهر فبراير من العام 2019، 

أي زيادة بنسبة 6.5 %
قيمـــة  ارتفـــاع  البيانـــات  وعكســـت 
والتســـهيات  القـــروض  إجمالـــي 
االئتمانيـــة القائمـــة المقدمـــة من قبل 
مصارف قطاع التجزئة إلى 9,8 مليار 
دينار في نهاية شهر فبراير من 2020 

مقابل 9,6 مليار دينار في نهاية شـــهر 
فبرايـــر مـــن العـــام 2019، أي بزيـــادة 

قدرها 2.1 %. 
القـــروض  المبلـــغ  هـــذا  ويشـــمل 
والتســـهيات القائمـــة المقدمة لقطاع 
األشـــخاص، التـــي بلغـــت قيمتهـــا 4,4 
مليار دينار في نهاية شـــهر فبراير من 
هـــذا العام مقابـــل 4,2 مليار دينار في 
نهاية نفس الفترة من العام الماضي. 

ومن جانب آخـــر، أظهرت البيانات أن 
عمليـــات بطاقات االئتمـــان وبطاقات 
الخصـــم عبر منصـــات نقـــاط البيع قد 
ارتفعـــت بشـــكل كبيـــر، إذ بلغت قيمة 
هذه العمليات 205.7 مليون دينار في 
شـــهر فبراير مـــن العـــام 2020، مقابل 
168.8 مليـــون دينار في شـــهر فبراير 
مـــن عـــام الماضـــي، أي بزيـــادة بلغـــت 
36.9 مليون دينار أو بنسبة 21.8 %.

فـــي  الُمدرجـــة  البحريـــن،  ســـوليدرتي  شـــركة  كشـــفت 
بورصـــة البحريـــن، أمـــس الثاثـــاء عـــن مدى انكشـــافها 
على مجموعة “إن إم ســـي للرعاية الصحية” وشـــركاتها 

التابعة.
ووفقـــًا لبيـــان صحافي، أشـــارت الشـــركة إلى أنهـــا لديها 
تعـــرض ذمـــم مدينـــة علـــى المجموعـــة المتعثـــرة بقيمة 
2.139 ألـــف دينـــار بحرينـــي، مشـــيرًة إلـــى أن تلك قيمة 
بوالـــص التأميـــن الصحـــي مـــع شـــركة مركـــز اإلمـــارات 
للصرافة، وال يوجد أي انكشـــاف آخر على المجموعة أو 

شركة “فنبلر”.
ومنذ يومين، أعلن مصرف السام- البحرين، والمصرف 
الخليجـــي التجـــاري، المـــدرج كل منهمـــا في ســـوق دبي 
المالـــي عـــن قيمة انكشـــافهما على مجموعة إن إم ســـي 

للرعاية الصحية.
ووصلت قيمة انكشـــاف مصرف الســـام- البحرين على 

الشركة والشركات التابعة لها 44 مليون دوالر.
التجـــاري،  الخليجـــي  المصـــرف  انكشـــاف  وبخصـــوص 
فقد أعلن أن قيمة انكشـــافه على مجموعة “إن إم ســـي 
للرعايـــة الصحيـــة” والشـــركات التابعة لهـــا بلغت 32.71 

مليون دوالر.
وكشـــفت مجموعـــة “إن إم ســـي” فـــي وقـــت ســـابق عن 

ديون وصلت إلى نحو 6.6 مليار دوالر.
وفي الشـــهر الماضي، قالت شـــركة “إن.إم.ســـي.هيلث”: 
إنها رصدت ديونًا تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دوالر، وهي 

ديون لم ُيكشف عنها لمجلس اإلدارة من قبل.
وشـــركة “إن إم ســـي للرعاية الصحيـــة” مقرها اإلمارات 

ومدرجة في سوق لندن منذ العام 2012.
وتعمل شركة “إن إم سي للرعاية الصحية” في 19 دولة 

منها المملكة العربية السعودية.

المنامة - المصرف المركزي

دبي - مباشر

المنامة - المصرف المركزي

26 مليون دينار لصكوك 
التأجير قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN(  176 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
التأجير  صكوك  من   )BH0005042682
األجــل. قصيرة  الحكومية  اإلســامــيــة 

دينار  مليون   26 ــدار  اإلصــ قيمة  وتبلغ 
 9 فــي  تبدأ  يــوًمــا   182 استحقاق  لفترة 

أبريل 2020 إلى 8 أكتوبر 2020. 
لــهــذه الصكوك  الــمــتــوقــع  الــعــائــد  ويــبــلــغ 
2.70 % مقارنة بسعر 2.10 % لإلصدار 

السابق بتاريخ 12 مارس 2020.
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“ماستركارد” ترفع سقف المدفوعات غير التالمسية بالبحرين لـ 50 دينارا
أعلنت “ماستركارد” أمس عن دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معامات 
الدفع غير التامســية في منطقة الشــرق األوسط وإفريقيا، )إذ رفعت سقف 
المدفوعــات غيــر التامســية فــي البحريــن إلــى 50 دينــارا(، مــع ســعي الناس 

للبحث عن طرق دفع أكثر أماًنا في ضوء انتشار جائحة “كوفيد 19”.
وتتماشى هذه المبادرة مع التوصيات 
الصحيـــة  الســـلطات  عـــن  الصـــادرة 
واإلقليميـــة  العالميـــة  والحكومـــات 
بشـــأن التباعد االجتماعي، األمر الذي 
أدى إلـــى تزايـــد عـــدد المتاجـــر التـــي 
تشـــجع المســـتهلكين علـــى الدفع غير 
النقـــدي  الدفـــع  مـــن  بـــداًل  التامســـي 
بيـــن  المباشـــر  االحتـــكاك  لتجنـــب 

األشخاص.
تتصـــدر  العالمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
“ماستركارد” جهود التحول إلى تقنية 
المدفوعات غير التامســـية منذ أكثر 

من 15 عاًما.

وقد عملت الشركة في منطقة الشرق 
األوســـط وإفريقيـــا مـــع العديـــد مـــن 
الشـــركاء في القطاع المالـــي والعديد 
مـــن القطاعـــات األخـــرى فـــي أســـواق 
متعددة؛ لزيادة اســـتخدام تكنولوجيا 
الدفـــع الرقميـــة وغير التامســـية في 
محاولـــة منها لتعزيز الســـامة واألمن 
والســـرعة والراحـــة في تجربـــة الدفع 

لحاملي البطاقات. 
2019، شـــهدت منطقـــة  العـــام  وفـــي 
نمـــًوا  وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق 
بنســـبة 200 % فـــي المعامـــات غيـــر 

التامسية.

أمـــا اليـــوم، يبلغ عدد معامـــات الدفع 
تامســـية  غيـــر  بصـــورة  تتـــم  التـــي 
تتـــم  معامـــات   9 كل  مـــن   1 نحـــو 
نقـــاط  فـــي  “ماســـتركارد”  ببطاقـــات 
البيـــع اإللكترونية في منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا.
وقامـــت بنـــوك مركزية فـــي المنطقة، 

كالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وقطـــر 
والبحريـــن ومصـــر وباكســـتان، برفـــع 
حـــدود المعامـــات التي ال تســـتوجب 
إدخـــال رقـــم التعريف الشـــخصي، ما 
يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  األشـــخاص  مـــن 
المنطقة ويجعل هذه المعامات أكثر 

أمًنـــا وراحة للمســـتهلكين والشـــركات 
على حد ســـواء.  وتعمل “ماستركارد” 
الماليـــة  المؤسســـات  جميـــع  مـــع 
ومصـــدري البطاقـــات والتجار لضمان 
تنفيـــذ هـــذه التحديثـــات بشـــكل آمن 

للمتسوقين في المنطقة.
وفـــي هذا الســـياق، قال نائـــب رئيس 
“ماســـتركارد” التنفيذي للخدمات في 
وإفريقيـــا،  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
ماســـتركارد  “تلتـــزم  غونـــي  ميتـــي 
بتقديـــم حلـــول دفـــع آمنـــة وبســـيطة 
تقنيـــة  توفـــر  ويعـــد  المنطقـــة،  فـــي 
المدفوعـــات غير التامســـية في ظل 
أمـــًرا مهًمـــا، ألنهـــا  الراهنـــة  الظـــروف 
تمكن المستهلكين من اتباع توصيات 
التباعد االجتماعي. نحن نلمس توجه 
النـــاس لتبنـــي هـــذه الحلـــول اآلمنـــة 
والصحيـــة باعتبارهـــا طريقـــة الدفـــع 

المفضلة لديهم”.

وأضـــاف “يأتـــي إعان اليـــوم ليعكس 
المتغيـــرة،  الســـلوكيات  تلـــك  وتيـــرة 
لنضع بين أيدي المســـتهلكين وســـيلة 
ســـهلة وســـريعة توفر لهم راحة البال 
في عالم ســـريع التغيـــر، ونحن بدورنا 
فـــي  شـــركائنا  مـــع  العمـــل  ســـنواصل 
الصناعـــة لدعمهـــم فـــي هـــذه الجهود 

المستجدة”.
وعلـــى حاملـــي البطاقـــات البحث عن 
الجـــزء  فـــي  التامســـي  غيـــر  الرمـــز 
بطاقـــات  مـــن  الخلفـــي  أو  األمامـــي 
بهـــم  الخاصـــة  الخصـــم  أو  االئتمـــان 
لمعرفة مـــا إذا كانـــت بطاقاتهم تعمل 
وفًقـــا للتكنولوجيـــا غيـــر التامســـية، 
بطاقـــات  إضافـــة  يســـتطيعون  أو 
الخصـــم أو االئتمـــان الخاصة بهم إلى 
محافظهم علـــى الهاتف المحمول من 
أجل اســـتخدامها في إنجاز معامات 

الدفع غير التامسية.

دبي - ماستركارد
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عصر الرأسمالية المراقبة
“الرأســـمالية المراقبـــة” عنـــوان كتـــاب للمؤلفـــة األكاديميـــة والباحثـــة األميركيـــة، 
شوشـــان زوبـــوف، يتكـــون من 4 فصـــول، إذ تبدأ شوشـــان الحديـــث بمقدمة بأن: 
البشـــرية تواجه تحديات كبيرة في المســـتقبل الرقمي بشكل غير مسبوق، خاصة 
من قبل ما يســـمى “الرأسمالية المراقبة” وسعي الشركات القوية للتنبوء بسلوكنا، 

والتحكم فيه واستغاله وفق مصالح الشركات التكنولوجية”.
- الفصل األول يتناول )المســـتقبل الرقمي(: تعتبر الرأســـمالية المراقبة، من جانب 
واحـــد، التجربة البشـــرية كمادة خـــام مجانية يمكن ترجمتها إلى بيانات ســـلوكية 
يتـــم تطبيقهـــا على تحســـين المنتج أو الخدمـــة وخاصة بعد أن يتـــم إدخالها في 
عمليـــات التصنيـــع المعروفة باســـم الماكينة ويتـــم تصنيعها في منتجـــات تنبؤية 
بسلوكنا الحالي والمستقبلي عن طريق استكشاف المستخدم واتجاهاته وأماكنه 

الديموغرافية الخاصة به.
 - الفصـــل الثاني يتناول )تشـــكيل الســـلوك الفردي(: كيف أصبـــح االتصال الرقمي 
وســـيلة لألغراض التجارية لآلخرين ضاربة مثا أن “جوجل” اخترعت “رأســـمالية 
المراقبـــة” وجعلتهـــا مثالية بنفس الطريقة التي ابتكـــرت فيها جنرال موتورز قبل 
قـــرن مـــن الزمـــان “الرأســـمالية اإلدارية” فـــي البحـــوث والتطوير وتلتهمـــا أمازون 

وبعدها شركة الفسيبوك ثم المكروسوفت.
وتركـــز الكاتبـــة على كيفية اســـتفادة شـــركة جوجـــل من تحويل الثـــروة الضخمة 
من بيانات مســـتخدمي الشـــبكة العنكبوتية للهواتف النقالة المقدرة بـ 300 ميلون 
شخص وخاصة بعد إدماج البيانات المعلوماتية مع جهاز األمن القومي األميركي 
بعد أحداث 11 سبتمبر ومشاركته الفعالة في التجارب السوقية عن المستهلكين.
- الفصـــل الثالـــث )قـــوة رأســـماليي المراقبة(: مـــن خال معرفة كل شـــيء عنا في 
حين أن عملياتهم مصممة لتكون مدركة لنا وتتراكم مجاالت واسعة من المعرفة 
الجديـــدة منا ولكن ليس بالنســـبة إلينا، انهم يتوقعون مســـتقبلنا من أجل تحقيق 
مكاســـب اآلخرين وليس مكاســـبنا عندما يحتفل الفيســـبوك بعيد ميادنا ســـنويًا 

ضاربة كل خصوصياتنا عرض الحائط.
- الفصـــل الرابـــع )معاينة الحقيقة(: تشـــير الكاتبـــة أن رأســـمالية المراقبة هي قوة 
مارقـــة تحركها ضرورات اقتصاديـــة تتجاهل المعايير االجتماعية وتلغي الحقوق 
المرتبطة باستقال الفرد، وتضيف الكاتبة مثلما ازدهرت الحضارة الصناعية على 
حســـاب الطبيعة الخضراء كذلك تزدهر الرأســـمالية الرقابية على حساب الطبيعة 
البشـــرية وســـتهددنا بفقـــد إنســـانيتنا وجعلنا وعـــاء معلوماتـــي لمصلحتها خاصة 
وبعدها ســـنصبح نادمين. والســـؤال المطروح هل فعا قمنا بالتبرع بخصوصيتنا 

طوعا أم ال؟.
يـــرى كثيرون فـــي الضفة المقابلة، أمورا مفادهـــا إن كان الحل هو مقاطعة مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تمامـــا وبمعنـــى واضـــح هل مـــن األفضل تجاهـــل العروض 
المتكـــررة على الهواتف الذكية لاشـــتراكات والروابط بين تطبيق وآخر، أو حتى 
هـــل البديـــل هو عـــدم التورط فـــي اســـتخدام هواتف ذكيـــة واالكتفـــاء بالهواتف 
البدائية التي تقتصر على االتصاالت الهاتفية فقط؟. في الغالب ســـتكون اإلجابة 

بـ ”ال”، على الرغم من أن هناك أشخاصًا نادرين حولنا اختاروا ذلك.
كمـــا يرفض الكثير من الخبراء فكرة المقاطعة كـــرّد فعل وقائي العتبارين. األول 
ذلك مستحيل، ألن كل شخص تقريبا مرصود ومستباح وخاضع للعيون والرقابة 
بمجرد دخوله على شـــبكة اإلنترنت، ومن المســـتحيل مقاطعة الشبكة العنكبوتية 
تمامـــا. أمـــا االعتبـــار الثانـــي، فهـــو أن هنـــاك فوائـــد ومكاســـب عديدة الســـتخدام 
صفحات التواصـــل االجتماعي ”الحديثة”، إن الخصوصية تنتهي بمجرد االتصال 
باإلنترنـــت، كذلك فإن محرك البحث الشـــهير جوجل بجانـــب التطبيقات والمواقع 
المختلفـــة تعلـــم عنك أكثر مما تعلمه أنت عن نفســـك، ألن هذه المواقع تعي جيدًا 
تفضياتـــك واهتماماتـــك وردود فعلك، بل أنواع البضائع التي تفضل شـــراءها أو 
األماكن الســـياحية التـــي تحلم في المســـتقبل بزيارتها. وجميـــع البيانات الرقمية 
تخضع لمســـتويات مختلفة من التحليل لاســـتفادة منها. من هنا يصح القول بأن 
البيانـــات ســـلعة ثمينة للغايـــة يتبّرع بها المســـتخدم لهذه المواقـــع بغرض تحديد 

اتجاهاته ورغباته الحالية والمستقبلية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

أمل الحامد

الديـن العـام في فبـرايــر 2020
عـام فـي  ارتفـاعـه   %  5.1

اســتقر الديــن العام بنهاية شــهر فبراير الماضي عنــد 12.045 مليار دينار، 
محافًظا على مســتواه للشــهر الســادس علــى التوالي، لكنه يعتبــر مرتفًعا 
بنســبة 5.1 % على أســاس ســنوي، وفًقا ألحدث بيانات أصدرها مصرف 

البحرين المركزي.
وشـــهد الديـــن العـــام بنهايـــة فبراير 
 588.4 بقيمـــة  ارتفاًعـــا  الماضـــي، 
مليـــون دينار، قياًســـا بنحو 11.457 

مليار دينار في شهر فبراير 2019.
ويشمل الرصيد القائم ألدوات الدين 
العـــام ســـندات التنميـــة الحكوميـــة 
وصكـــوك  الخزانـــة  وأذونـــات 
التأجير اإلســـامية وصكوك الســـلم 
اإلسامية، حيث بلغ الرصيد القائم 
مليـــار   9.449 التقليديـــة  لـــألدوات 
دينار، و2.595 مليـــار دينار للرصيد 

القائم لألدوات اإلسامية.

التنميـــة  ســـندات  أن  واتضـــح 
الحكوميـــة تجـــاوزت 7.339 مليـــار 
دينـــار، و2.11 مليـــار دينـــار أذونات 
الخزانـــة )منهـــا 345 مليوًنـــا إصدار 
لإلصـــدار  المبلـــغ  وذات  جديـــد 
دينـــار  مليـــار  و2.466  المســـتحق(، 
صكوك التأجير اإلســـامية )منها 26 
مليوًنـــا إصـــدار جديـــد وذات المبلغ 
لإلصـــدار المســـتحق(، و129 مليون 
اإلســـامية  الســـلم  صكـــوك  دينـــار 
)منها 43 مليوًنا إصدار جديد وذات 

المبلغ لإلصدار المستحق(.

ولم يشـــهد شـــهر فبراير الماضي أي 
إصـــدار جديـــد في ســـندات التنمية 
أي  تســـتحق  لـــم  كمـــا  الحكوميـــة، 
ســـندات تنمية. وشـــكل الدين العام 
بنهايـــة العـــام الماضـــي 85 % مـــن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكة 
دينـــار،  مليـــار   12.045 بلـــغ  حيـــث 
وفـــي الربـــع الثالـــث كذلـــك بلغ ذات 
الرقـــم والنســـبة، وفي الربـــع الثاني 

بلـــغ نحو 11.457 مليار دينار والذي 
يشـــكل 80.9 % مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة، وفـــي الربع األو 

بلغ ذات الرقم والنسبة. 
شـــهر  فـــي  زاد  العـــام  الديـــن  وكان 
ســـبتمبر الماضـــي نحـــو 752 مليون 
دينار، ليســـجل 12.045 مليار دينار، 
والذي يشكل نحو 85 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي للمملكة.
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“براكستون” تتخذ إجراءات احترازية للعمل عن ُبعد
ــروس كـــورونـــا ــيـ ــمــكــافــحــة فـ ــة ل ــي ــن ــوط ــة ال ــل ــم ــح ــع ال ــا مـ ــي ــاش ــم ت

أعلنــت مجموعــة “براكســتون” )Braxtone Group(، المتخصصــة في 
اتخاذهــا  عــن  االســتثمار،  وإدارة  التأميــن  واستشــارات  تكنولوجيــا 
عــدد مــن المبــادرات الوقائية واإلجراءات االحترازيــة للعمل عن ُبعد؛ 
لحماية وضمان سالمة موظفيها والعمالء، تماشًيا مع الحملة الوطنية 

لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

وقـــال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
“براكســـتون”، أيمـــن العجمـــي “إن 
الشركة اتخذت تلك التدابير اتباًعا 
لتوجيهات سمو ولي العهد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء فيما 
يتعلـــق بالتباعـــد االجتماعـــي قدر 

اإلمكان”.
المجموعـــة  أن   “ العجمـــي  ولفـــت 
التي تضم أكثر من 30 موظًفا من 
المتخصصة  والكوادر  البحرينيين 
الحاصليـــن علـــى شـــهادات مهنية 

التأمينـــي،  القطـــاع  فـــي  معتمـــدة 
تحـــرص علـــى ســـير العمل بشـــكل 
انســـيابي وإنجاز جميع المعامالت 
من خالل االتصاالت واالجتماعات 

االفتراضية”.
وأكد العجمي “أن الشـــركة وجهت 
رســـالة إلـــى عمالئهـــا تؤكـــد فيهـــا 
حـــرص الشـــركة علـــى ســـالمتهم، 
واعتمادهـــا نظـــام العمـــل عـــن بعد 
فـــي  العمـــالء  اســـتقبال  وتجنـــب 
المكاتـــب في هـــذه الفتـــرة حفاظا 

على السالمة العامة”.
فـــي  المبيعـــات  قســـم  “أن  وأكـــد 
الشـــركة مســـتمر في أوقات العمل 
الرســـمية مـــن اجل خدمـــة الزبائن 

والعمالء. ويتم التواصل مع باقي 
أو  الهاتـــف  طريـــق  عـــن  اإلدارات 

البريد اإللكتروني”.
وقـــال: إن مجموعـــة “براكســـتون” 
تأسســـت في العام 2013، تضم 4 
شـــركات تابعة في مملكة البحرين 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
شـــركات  إحـــدى  تعييـــن  وتـــم 
“براكســـتون” فـــي العـــام الماضـــي 
لـــوزارة  تأمينـــي  كمستشـــار 
العربيـــة  بالمملكـــة  االســـتثمار 
السعودية، وتشمل االتفاقية جلب 
الشركات والمستثمرين لالستثمار 
التأميـــن والخدمـــات  فـــي مجـــال 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المســـاندة 

السعودية.

أيمن العجمي

المنامة - مجموعة براكستون

لندن - رويترز

ارتفعـــت أســـعار الذهـــب عالمًيـــا في تعامـــالت أمس الثالثـــاء، ليربح المعـــدن أكثر 
مـــن 18 دوالًرا ويكســـر حاجـــز الـ1700 دوالر. ويســـتمر المعـــدن النفيس في حصد 
مكاســـب بعد أن قفز بنحو 48 دوالًرا باألمس مســـجاًل أعلى تســـوية منذ ديســـمبر 
عـــام 2012. واســـتفاد الذهب من المخاوف حيال الوضـــع االقتصادي الذي أحدثه 
فيـــروس “كوفيـــد19-”، إذ تطبـــق عمليات اإلغـــالق الوطني في العديـــد من الدول 
وتستعد اليابان لتطبيق اإلغالق لنحو شهر من اآلن. وبحلول الساعة 7:32 صباًحا 
بتوقيت جرينتش، ارتفع ســـعر العقود اآلجلة للذهب تســـليم شهر يونيو بنحو 1.1 
% أو مـــا يعـــادل 18.50 دوالر ليصل إلى 1712.40 دوالر لألوقية. في حين تراجع 
ســـعر التســـليم الفوري للمعدن األصفر بأكثر من 0.5 % ليهبط إلى 1652.10 دوالر 
لألوقية. وفي تلك األثناء، تراجع مؤشـــر الدوالر الرئيس، الذي يرصد أداء الورقة 

األميركية مقابل 6 عمالت رئيسة أخرى بنسبة 0.6 % ليسجل 100.112.

الذهب يكسر حاجز الـ 1700 دوالر

أظهرت بيانات رسمية أمس الثلثاء أن العمالة األجنبية العاملة في البحرين أرسلت 
تحويــالت ماليــة إلــى الخارج تتجاوز قيمتها المليار دينار، في الوقت الذي يعمل فيه 

قرابة 595 ألف وافد في المملكة.

األجنبيـــة  العمالـــة  تحويـــالت  وتشـــكل 
اســـتنزافا كبيـــرا لمخـــزون العملـــة الصعبة 
فـــي البـــالد ويؤدي إلـــى تفاقـــم العجز في 
الحســـاب الجـــاري للمملكـــة خصوصـــا في 
ظل انخفاض شـــديد في أسعار النفط مما 
يزيد من الضغوط للحفاظ على سياســـية 

صرف العملة.
وأوضحت البيانات أن تحويالت األجانب 
وفـــق البيانـــات التقديريـــة تراجعـــت إلـــى 
1,086.7 مليون دينار في 2019 بناًء على  
أرقـــام أوليـــة، مقارنـــة بــــ 1,229.1 مليون 

دينار في العام الذي سبقه.
وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض إجمالي 
عدد العمالة األجنبية في البحرين بنســـبة 
1.1 % وفـــق أرقـــام هيئـــة تنظيـــم ســـوق 

 ،2019 العـــام  مـــن  األول  للنصـــف  العمـــل 
العمالـــة  توجـــه  عـــن  تقاريـــر  تحدثـــت  إذ 
األجنبية إلى إرسال أفراد عائالتهم الذين 
كانـــوا برفقتهـــم للخارج؛ للحـــد من ارتفاع  
الكهربـــاء  أســـعار  بينهـــا  ومـــن  التكاليـــف، 
والمـــاء والوقود وغيرها، األمـــر الذي أدى 
إلـــى ركـــود فـــي ســـوق تأجيـــر العقـــارات 

لألجانب.
وتشكل العمالة األجنبية الغالبية الساحقة 
من مجموع العمالة في البحرين، إذ تشكل 
قرابة 80 % من حجم القوى العاملة، وهو 

748 ألف عامل.
ويشـــكل النفط المصدر الرئيـــس للعمالت 
الصعبيـــة في البـــالد التي تعتمـــد إلى حد 
كبيـــر على الـــواردات لتغطيـــة احتياجاتها 

والمســـتلزمات  والـــدواء  األغذيـــة  مـــن 
المعيشـــية والســـلع. وتظهر األرقام نفسها 
أن البحريـــن صدرت نفط بقيمة 3.7 مليار 
دينـــار فـــي 2019، فـــي حين صدرت ســـلع 
غيـــر نفطية بقيمة 3 مليـــارات )مقارنة مع 

3.9 مليـــار فـــي 2018( دينار، وفي المقابل 
استوردت منتجات غير نفطية بقيمة 4.4 
مليـــار دينـــار )مقابل 5 مليـــارات دينار في 

.)2018
ونجحـــت المملكة في دعم اقتصادها عبر 

تقليـــص العجـــز بنهايـــة العـــام 2019 فـــي 
ميزان الحســـاب الجـــاري، ليتقلـــص لعجز 
إلـــى نحـــو 298.6 مليـــون دينـــار مقارنة بـ 

915 مليون دينار.
يذكر أن مصـــرف البحرين المركزي رفض 
في وقت ســـابق مقترحات بفرض ضريبة 
أنـــه  علـــى التحويـــالت األجنبيـــة، إذ رأى 
ســـيضر بالعمالة األجنبية ويحد من حرية 
تدفـــق رأس المال، كمـــا يخلق قنوات غير 
شـــرعية لتحويـــل األمـــوال خـــارج النطاق 
الرســـمي، فـــي حيـــن رأت غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن أن االقتـــراح ســـيؤدي 
البحريـــن،  مـــن  المســـتثمرين  نفـــور  إلـــى 
مؤكـــدة ضـــرورة أن تخضـــع عملية فرض 
الرسوم لدراسات؛ لتجنب اآلثار العكسية، 
بينمـــا رأت جمعيـــة مصـــارف البحريـــن أن 
هـــذا االقتراح  سيســـهم فـــي تراجع أعمال 
الماليـــة  محـــالت الصرافـــة والمؤسســـات 
مطالبـــة بضـــرورة وضـــع دراســـة شـــاملة 

للموضوع.

خالل عام واحد.. العمالة األجنبية تحول مليار دينار للخارج
“الــقــوى” مــن   %  80 قــرابــة  ويــشــكــلــون  بــالــبــحــريــن  يــعــمــلــون  ــد  ــ واف ــف  ألـ  595

المنامة - البركة المصرفية

تبدأ مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب اليوم األربعاء 8 أبريل 2020 توزيع األرباح النقدية على مساهميها عن نتائج العام 2019 كما 
أقرها اجتماع الجمعية العمومية األخير. حيث سيم توزيع مبلغ 24,8 مليون دوالر أرباحا نقدية بواقع ِسْنتين للسهم الواحد ) تعادل 2 

%( من رأس المال الصادر والمدفوع للمساهمين المسجلين بنهاية يوم ) 24 مارس 2020( حسب قرار الجمعية العمومية.

أداؤهــا  الواجب  الزكاة  أن  علمًا 
ــقــدا  ــة ن ــمــــوزعــ ــ ــن األربـــــــــاح ال عــ
 1000 ــكــل  ل ســنــت   0.52 تــبــلــغ 
ــمــســاهــم من  ســهــم يــخــرجــهــا ال
الجمعية  فوضت  بينما  طــرفــه، 
بــإخــراج  المجموعة  العمومية 

العام.  زكــاة  من  المتبقي  الجزء 
وباإلمكان االطالع على تفاصيل 
احتساب الزكاة من خالل تقرير 
الموحدة  الشرعية  الرقابة  هيئة 
ضمن التقرير السنوي للمجموعة 
الموجود على الموقع اإللكتروني 

 .)www.albaraka.com(
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المساهمين  وبــإمــكــان  ــاح،  ــ األربـ
ــن طـــريـــق مــركــز  ــتــــواصــــل عــ ــ ال
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“البركة” توزع 24.8 مليون دوالر على المساهمين اليوم

األربعاء 8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 - العدد 4194

علي الفردان

“ألبا” تعلن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المعينين
ــان رئـــيـــًســـا ــ ــم ــ ــل ــ ــن س ــ ــ ــج ب ــ ــيـ ــ ــل “مـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات”... والــــشــــيــــخ دعـ ــ ــب ــ ــن ق ــ ــ م

الموافق  العالم باستثناء الصين، يوم األحد  “ألبا”، أكبر مصهر لأللمنيوم في  البحرين ش.م.ب.  ألمنيوم  أعلنت شركة 
5 أبريل 2020 عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الستة المعينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. 

)مقفلة(.

إعادة  تم  الذين  األعضاء  ويشمل 
تعيينهم في مجلس إدارة الشركة 
سلمان  بن  دعيج  الشيخ  من:  كاًل 
بن دعيج آل خليفة رئيًسا لمجلس 
إدارة الشركة، يوسف عبدهللا تقي 

وسهى سعيد كارزون. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تـــم تــعــيــيــن 3 
عيسى  الشيخ  هم:  جــدد،  أعضاء 
مــوري  تــيــم  خليفة،  آل  خــالــد  بــن 

ورشا محمد سبكار. 
ــال رئــيــس  ــذا الـــصـــدد، قــ ــي هــ وفــ

الشيخ  ألــبــا  شــركــة  إدارة  مجلس 
ــن دعــيــج آل  ــن ســلــمــان ب دعــيــج ب
وعن  نفسي  عــن  “بالنيابة  خليفة 
إدارة  مــجــلــس  ــاء  ــضـ أعـ اإلخــــــوة 
الشركة المعينين الجدد، انتهز هذه 
الفرصة ألعرب عن خالص شكرنا 
وتــقــديــرنــا إلـــى ولـــي الــعــهــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
خليفة، على ثقة سموه الغالية التي 

“ألبا”  تطوير  لمواصلة  لنا  منحها 
للفترة المقبلة من النمو المستدام 
الصهر  خط  بعد  ما  مرحلة  ضمن 
بجميع  الترحيب  يسرنا  السادس، 
والمنتَخبين  المعينين  األعــضــاء 
ــا”،  ــب “أل شــركــة  إدارة  مجلس  فــي 
مع  كــثــب  عــن  للعمل  نتطلع  كــمــا 
لتعزيز  التنفيذية  اإلدارة  فــريــق 
وتقوية ممارسات حوكمة الشركة 

وتطبيق استراتيجيتها”.
يذكر أن مجلس إدارة شركة “ألبا” 

من  معينين  أعضاء   6 من  يتألف 
قــبــل شــركــة مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن 
)مــقــفــلــة(  ش.م.ب.  ــة  ــضـ ــابـ ــقـ الـ

)ممتلكات(، هم: إضافة إلى رئيس 
بن  دعيج  الشيخ  اإلدارة  مجلس 
كال  خليفة،  آل  دعيج  بــن  سلمان 
ــن خــالــد آل  الــشــيــخ عيسى ب مــن 
خليفة، يوسف عبدهللا تقي، سهى 
مــوري ورشا  تيم  ــازرون،  كـ سعيد 

محمد سبكار. 
عضوين  اإلدارة  مجلس  ويــضــم 
مــعــيــنــيــن مـــن قــبــل شــركــة ســابــك 

لــالســتــثــمــارات الــصــنــاعــيــة، هــمــا: 
أحــــمــــد الـــــدريـــــعـــــان وإيــــــــــاد بــن 
عبدالرحمن القرعاوي، إضافة إلى 
لشركة  الممثل  المنتخب  العضو 
سابك لالستثمارات الصناعية عمر 
مجلس  وعضو  العمودي،  عبدهللا 
حمد  مــطــلــق  الــمــســتــقــل  اإلدارة 
العامة  لــألســهــم  مــمــثــاًل  الــمــريــشــد 

المدرجة بنسبة 10 %.

عسكر - ألبا

الشيخ دعيج: مواصلة النمو 
المستدام ضمن مرحلة ما بعد الخط 

السادس

الشيخ دعيج بن سلمان



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com
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 التاريخ: 06/04/2020

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اســـــــم التاجـــــــــــر:  لطيفة علي نصف العثمان

االسم التجاري الحالي:  الوادي األزرق للحلويات والمكسرات والبهارات
االســـــم التجـــاري الجديد: الوادي للمكسرات وحلويات

قيد رقم: 55710-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

CR 2020-54220 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة الشــركاء في شــركة شــركة العزب للتخزين ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم 122554 - 1طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 

إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 10000 دينار بحريني ،

بين كل من:

1 . العزب أن أس سي إنترناشيونال - شركة تضامن بحرينية

2 . بسمه على احمد محمود سامه منصور

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها أصحاب شركة بيرل قولد بيوتي صالون وسبا ذ.م.م

والمســجلة بموجب القيد رقم 2-118507    طالبين  تغيير االســم التجاري  
من بيرل قولد بيوتي صالون وسبا ذ.م.م الى الف روز بيوتي صالون وسبا 

ذ.م.م  
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد الســيدمحمد حســن ابراهيــم الشــيبه المالك ل خدمات الشــيبه 
696 طالبــا  رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة)  (مؤسســة  للســيارات 
تحويل المؤسسة الفردية الفرع 5 والمقيد باالسم التجاري دار روز للزراعة 
والتجارة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1,000 د.ب ( 

الف دينار بحريني )، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سلمان السيد محمد حسن ابراهيم الشيبه

2. محمد امجد ايمن االعرج

القيد : 122554 - 1

التاريخ : 06 / 04 / 2020

القيد  2 - 118507

التاريخ 07/04/2020

القيد: 696

التاريخ 07/04/2020

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا أصحــاب شــركة ديا وتومــاس لاستشــارات االدارية – شــركة تضامن  

الصحابها جورج توماس وديا ساجو  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 95552    طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري   
للفرع رقم 4 من  شــركة تصميمات الفين الى شــركة ماســتر لينك للتســويق 

شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد  95552

التاريخ 06/04/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )55466 ( لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة ديا وتوماس لالستشارات 

االدارية – شركة تضامن  الصحابها جورج توماس وديا ساجو  

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحــاب شــركة الفضــاء الرقمــي للحلــول ذ.م.م المســجلة بموجــب 

القيــد رقــم 112473 ، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة الفضــاء 

الرقمي للحلول ذ.م.م الى السام لخدمات التجارة اإللكترونية ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 112473

التاريخ : ٧ / ٤ / 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 54044 ( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الفضاء الرقمي للحلول ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

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

لشركة بيرل قولد بيوتي صالون وسبا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 54424 ( لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا مالــك شــركة البوابــة الصحيــة للعــاج بالخــارج ش.ش.و و لمالكهــا 

عبدالكريم محسن علي محمد صالح المسجلة بموجب القيد رقم ١١٧٧٣٤، 

بطلــب تحويــل الشــركة إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح باســم الســيدة رنــا 

عبدالكريم محسن علي

القيد: ١١٧٧٣٤

التاريخ 07/04/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) ٥٥٨٩٣ ( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد خليل ابراهيم محمد إبراهيم الشــقاق المالــك ل خليل ابراهيم 
محمد الشقاق )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 42969 طالبا 
تحويــل الفرع 22 والمســجل باالســم التجاري مطعم النجــم التركي والفرع 
23 والمسجل باالسم التجاري مطعم النجم التركي 1 والفرع  33 والمسجل 
باالســم التجــاري مطعــم النجــم التركي من مؤسســة فردية إلى شــركة ذات 
مسئولية محدودة برأس مال وقدره 500 د.ب ) خمسمائة دينار بحريني (، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 1.   خليل ابراهيم محمد ابراهيم الشقاق 

OLGA ADBULRAKHMAN   .2

القيد: 42969

التاريخ :07/04/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

إعالن رقم )55479( لسنة 2020
بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )41884(  لسنة 2020  
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة عالم الحرية لالدارة ذ.م.م  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / SAINAL KOVVARAKKAL THAYIL   باعتبــاره المصفــي القانوني 

شركة عالم الحرية لادارة ذ.م.م  
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  والمسجلة بموجب القيد   120760

   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم   لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الهالل القابضة ذ.م.م   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / ســيدني لاستشــارات والتطويــر ذ.م.م  باعتبــاره المصفي القانوني 

شركة الهال القابضة ذ.م.م   
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  والمســجلة بموجــب القيــد   1 - 

130594
   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها 
مــن الســجل التجاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة سيربيرل للمشاريع ذ.م.م   
سجل تجاري رقم 1 – 104817

بناء على قرار الشركاء في   شركة سيربيرل للمشاريع ذ.م.م   
المســجلة بموجب القيد رقم  1 – 104817 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السادة مكتب / عيد حسن احمد عيد    مصفيا للشركة
مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 

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

رقم الموبايل:  33158822
EID@KARAZCO.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن  تغيير اإلسم التجاري لشركة
ساوث إيست آسيا كارجو شركة تضامن ألصحابها مشرف حسين وشريكه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســادة  
/ أصحــاب شــركة ســاوث إيســت آســيا كارجــو شــركة تضامــن ألصحابها مشــرف حســين 

وشريكه ،المسجلة بموجب القيد رقم 104755-1، طالبين تغييراإلسم التجاري
 من :  شركة ساوث إيست آسيا كارجو شركة تضامن ألصحابها مشرف حسين وشريكه  
SOUTH EAST CARGO CO PARTNERSHIP OWNED BY MOSHARAF HOS-

                    SAIN AND PARTNER
إلى: شركة ساوث إيست آسيا للديكور شركة تضامن بحرينية

 SOUTH EAST ASIA DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP    
                     COMPANY

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جورني للتجارة العامة ذ.م.م.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة

جورنــي للتجــارة العامــة ذ.م.م. المســجلة بموجــب القيــد رقــم 64162 - 1، 
طالبين تغيير االسم

التجاري من جورني للتجارة العامة ذ.م.م. الى مجموعة جورني ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم
يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعان
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األســوأ لم يــأت بعــد.. تفشــي أكثــر فتــًكا للوبــاء بأوروبا

“الصحة العالمية” تلوح بانتكاسة: ال ترفعوا اإلجراءات مبكرا

ارتفع عدد الوفيات جّراء فيروس كورونا المســتجد حول العالم إلى 75 الفا و542 شــخصا أمس الثالثاء، 
بحســب حصيلــة أّعدتهــا فرانــس بــرس اســتنادا لمصادر رســمية. وتم تســجيل أكثــر من مليــون و351 ألف 
إصابــة معلنــة فــي 191 بلــدا ومنطقة منذ ظهور الوباء في الصين في ديســمبر. وتم إعالن تعافي 253 ألفا 
و900 مــن هــذه الحــاالت علــى األقل. وال تعكــس اإلحصائيات المبنيــة على بيانات جمعتهــا مكاتب فرانس 
بــرس مــن الســلطات المحليــة فــي دول العالــم ومن منظمة الصحــة العالميــة إال جزءا من العــدد الحقيقي 

لإلصابات على األرجح.

وال تجري دول عديدة فحوصا إال للحاالت األخطر.
أمس  العالمية،  الصحة  منظمة  باسم  متحدث  وأكد 
شاملة  توصيات  لديها  ليس  المنظمة  أن  الثالثاء، 
اإلجــراءات  بتخفيف  يتعلق  فيما  والمناطق  للدول 
لكنها تحث  انتشار وباء كورونا،  إبطاء  إلى  الرامية 

على عدم رفع هذه اإلجراءات قبل األوان.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، 
في مؤتمر صحافي افتراضي، إن “أحد أهم الجوانب 
هو عدم التخلي عن اإلجراءات قبل األوان حتى ال 

تحدث انتكاسة مجدًدا”.
كما أضاف أن “األمر يشبه كونك مريًضا.. إذا خرجت 
من الفراش مبكًرا وركضت قبل األوان فأنت تخاطر 

بأن تتعرض النتكاسة وتعاني من مضاعفات”.
تقرير  في  الثالثاء،  أمس  المنظمة،  أعلنت  ذلك  إلى 
يحتاج  العالم  أن  كورونا،  أزمــة  خضم  في  أصدرته 
في  يعملون  إضــافــي  شخص  ماليين   6 قــرابــة  إلــى 

مجال التمريض.
فيه  شــاركــت  الـــذي  التقرير  فــي  المنظمة  ــددت  وشـ
للممرضات،  الدولي  نــاو”  “نورسينغ  الدولية  الحملة 
عــلــى الــــــدور األســــــاس لــلــمــمــرضــيــن والــمــمــرضــات 
العاملين  نصف  من  أكثر  يمثلون  الذين  المحترفين 

في الطاقم الطبي.
وتعتبر أوروبا القارة األكثر تضررا مع 53 ألفا و928 
إسبانيا  تليها  إيطاليا  في  و523  ألفا   16 بينها  وفــاة 

)13 ألفا و798( وفرنسا )8911( وبريطانيا )5373(. 
أعلى  الحصيلة،  تتزايد  إذ  المتحدة  الواليات  وتعد 
و993  آالف   10 مــع   )368,449( الــحــاالت  مــن  عــدد 

وفاة.
عن  الناجمة  للوفيات  اليومية  الحصيلة  وعـــاودت 
في  جديد  من  االرتــفــاع  المستجد  كــورونــا  فيروس 
إســبــانــيــا بــعــد 4 أيـــام مــن االنــخــفــاض، مــع تسجيل 
اإلجمالية  الحصيلة  يــرفــع  مــا  الــثــالثــاء،  وفـــاة   743
نحو  الميل  أن  تعتبر  السلطات  لكن   ،13798 ــى  إل

االنخفاض مستمّر.

من جانبها، حذرت الحكومة الفرنسية أمس الثالثاء 
من أن اإلغــالق الــذي بــدأ في 17 مــارس والمرتقب 
حتى 15 ابريل “سيستمر طالما لزم األمر” الن البالد 

“لم تبلغ بعد ذروة الوباء”.
 833 مع تسجيل  يوم  أسوأ  االثنين  فرنسا  وشهدت 
وفاة، لكن عدد المرضى في اإلنعاش في حالة خطرة 

سجل أدنى حصيلة منذ بدء اإلغالق )94 مريضا(.
بين  فــردي  رياضي  نشاط  أي  باريس سيحظر  وفي 

الساعة 10:00 و 19:00 اعتبارا من اليوم األربعاء.
مــزار  إلــى  السنوية  الــزيــارة  ألغيت  الــبــرتــغــال  وفــي 
يصل  ما  تجمع  كانت  التي  العذراء،  للسيدة  فاطمة 

إلى 300 ألف مؤمن سنويا.
البريطاني بوريس جونسون  الوزراء  وأدخل رئيس 
الذي شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد في 

27 مارس، الى العناية المركزة االثنين. 
تنفس  جهاز  دون  يــزال  ال  لكن  االوكسجين  وتلقى 

اصطناعي.
رئاسة  بتولي  راب  دومينيك  الخارجية  وزير  وكلف 

الحكومة محل جونسون مؤقتا.
وبحسب بحث جديد، يتوقع أن يحصد وباء “كوفيد 
19” في موجته الحالية األولى أرواح ما يقارب من 
66 ألف شخص في بريطانيا، وسيكون تفشيه األكثر 

فتًكا في أوروبا.
القياسات  معهد  أعدها  التي  الدراسة  تلك  وأظهرت 
جامعة  فــي  الطب  لكلية  التابع  والتقييم  الصحية 
واشنطن، أن نحو 151 ألًفا و680 شخصا قد يموتون 

في أوروبا جّراء الفيروس.
تباعد  إجـــراءات  األوروبــيــة  ــدول  ال وفرضت معظم 
اجــتــمــاعــي مــشــددة فــي مــحــاولــة للحد مــن تفشي 

الفيروس.
في   ”19 “بكوفيد  شخص   5000 مــن  أكــثــر  وتــوفــي 
بريطانيا، وهو عدد أقل من ذاك الذي أعلنته كل من 

إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وأعلنت السلطات أمس الثالثاء أن الصين لم تسجل 

أي وفاة بفيروس “كوفيد 19”، بعد 3 أشهر على أول 
وفاة في هذا البلد، إذ بلغت حصيلة الوفيات رسميا 

.3331
وسترفع ووهان، المدينة التي تعد 11 مليون نسمة 
اليوم  مــرة،  أول  الفيروس  إذ ظهر  البالد  في وسط 

األربعاء اإلغالق الذي بدأته في 23 يناير.
الثالثاء  آبي  شينزو  الياباني  ــوزراء  ال رئيس  وأعلن 
حــال الــطــوارئ لمدة شهر واحــد كمرحلة أولــى، في 
فــي ظل  األرخــبــيــل،  فــي  أخـــرى  طوكيو و6 مناطق 
“كــوفــيــد19-”  ــاء  لعدد إصــابــات وب الجديد  االرتــفــاع 
في البالد.  وهذا اإلجراء الذي يطال نحو 50 مليون 
التشديد  إمــكــان  المحلية  للسلطات  يتيح  شخص 
على السكان البقاء في بيوتهم وطلب إغالق موقت 

لبعض المتاجر غير األساسية.

عواصم ـ وكاالت

بوريس جونسون أدخل المستشفى بعد أن شخصت 
إصابته بفيروس كورونا المستجد

دبي - العربية.نت

أعلن مسؤولون أتراك أمس الثالثاء أن انفجارا وقع في مقر شركة روكيتسان 
الدفاعية المملوكة للدولة في تركيا، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين.

للوقود  مستودعات  في  وقع  االنفجار  إن  أنقرة:  بلدية  رئيس  مكتب  وقال 
تابعة لروكيتسان بالقرب من بلدة المداج على مشارف العاصمة التركية.

ولم  طفيفة”،  بجروح  أصيبوا  الثالثة  “الموظفين  أن  بيان،  في  أضــاف  كما 
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعالم رسمية أن  الفور.  يعرف سبب االنفجار على 
السلطات أرسلت سيارات إسعاف وعربات إطفاء عدة، إذ شوهدت سحابة 
دوغان  أنباء  وكالة  قالت  الموقع. في حين  من  تتصاعد  الدخان  من  كبيرة 

الخاصة: إن االنفجار سمع في المداج وأثار الذعر.
يذكر أن الشركة التركية للصناعات الدفاعية تقوم بتصميم وإنتاج الصواريخ 

والقذائف الموجهة. 
وكانت أعلنت منتصف العام الماضي صناعة أول مضاد للطائرات من دون 
أو تعطيلها  الطائرات دون طيار  “ألكا” يمكنه تدمير  طيار، أطلق عليه اسم 

بالطاقة الموجهة. 
وقالت في حينه: إن النظام الجديد تم تطويره استجابة للطفرة األخيرة في 

هجمات الطائرات من دون طيار التي استهدفت الجيش التركي.

تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة

واشنطن ـ وكاالت

ــركـــي دونـــالـــد  ــيـ هـــاجـــم الـــرئـــيـــس األمـ
ــصــحــة الــعــالــمــيــة،  ــب مــنــظــمــة ال ــرامـ تـ
“الخاطئة”  توصيتها  رفــض  إنــه  وقــال 
ــواء مــفــتــوحــة مــع الصين  ــ بــتــرك األجـ
كورونا  فــيــروس  انتشار  بــدايــة  خــالل 

المستجد.
وكتب ترامب تغريدة على تويتر 

الصحة  “منظمة  فيها:  قــال 
األمور  أفسدت  العالمية 
حــقــا لــســبــب مــــا، فهي 
ممولة إلى حد كبير من 
المتحدة،  الواليات  قبل 

للغاية.  الصين  مع  ولكنها 
ــنــظــر بــشــكــل جيد  ســنــعــيــد ال

رفضت  الحظ  فلحسن  ــك(.  ذل )فــي 
ــا  ــدودنـ ــاء حـ ــقــ ــ ــأن إب ــشـ نــصــيــحــتــهــم بـ
ــت مــبــكــر.  ــي وقــ مــفــتــوحــة لــلــصــيــن فـ
التوصية  هــذه  مثل  لنا  قــدمــوا  لــمــاذا 

الخاطئة؟”.

وكـــان تــرامــب، كــتــب تــغــريــدة سابقة 
إن هناك ضــوءا في  قــال فيها  أمــس، 
إدارته حققت  أن  معتبًرا  النفق،  نهاية 
إنـــجـــاًزا كــبــيــًرا فــي مــواجــهــة فــيــروس 

كورونا.
ــات  ــابـ ــعـــدل إصـ تــــرامــــب أن مـ ــر  ــ ــ وذك
فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة 
المواطنين  داعًيا  الجميع،  جهود 

إلى البقاء في منازلهم. 
 125 أن  إلى  ترامب  وأشــار 
يخضعون  شــخــص  ألـــف 
الختبارات فحص كورونا 

يومًيا في بالده.
الــدولــة  ة  المتحد  الــواليــات  وتمثل 
األولى عالميا من حيث العدد اإلجمالي 
لــإصــابــات بــعــدوى فــيــروس كــورونــا 
حالة،  ألــف   367 مــن  بأكثر  المستجد 
الوفيات  حصيلة  حيث  مــن  والثالثة 

بأكثر من 10 آالف.

ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية

طهران ـ وكاالت

ــران وأمــيــركــا  ــ الــهــجــوم الــكــالمــي بــيــن إي
ــر  ــال وزيـ ــزال فـــي أوجـــــه، حــيــث قــ ــ ال يـ
اإليراني محمد جواد ظريف،  الخارجية 
عــلــى تــويــتــر أمـــس الــثــالثــاء إن إيـــران 
ليست بحاجة إلى مساعدات خيرية من 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، مضيفا 
إيران  منع  يتوقف عن  أن  نريده هو  “ما 

من بيع النفط”.
عــلــى  ردا  ــت  ــ ــ أت ــريــــف  ظــ ــات  ــحـ ــريـ ــصـ تـ
الخارجية  باسم  المتحدثة  تصريحات 
لشبكة  أورتــاغــوس  مــورغــان  األميركية 
فيها  أشارت  عربي،  إنترناشيونال  إيران 
إلـــى أن أمــيــركــا تــريــد مــســاعــدة الشعب 

اإليراني وليس لها أي برنامج آخر.
وأضافت: “نتوقع من النظام اإليراني أن 
الواليات  مــعــاداة  من  بــدال  شعبه  يساعد 

المتحدة”.
يتبادل  التي  األولــى  المرة  ليست  وهــذه 

ظريف  رد  إذ  االتــهــامــات،  الطرفان  فيها 
31 مـــارس على وقــع تصعيد  أيــضــا فــي 
ــاء مــــن الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــ كــــالمــــي جــ
الخارجية األميركية مورغان أورتاغوس، 
“الكف  بـ  ظريف  فيه  دعــت  تويتر،  على 
تعليقا على  والسرقة”، وذلك  الكذب  عن 
بممارسة  أميركا  فيها  اتــهــم  لــه  تغريدة 
ــــالده فــي ظل  ــاب الــطــبــي” ضــد ب ــ “اإلرهــ

تفشي فيروس كورونا.

ــات في  ــابـ ــى أعــــداد اإلصـ وبــاالنــتــقــال إلـ
ــي، محمد  ــرانـ كـــورونـــا، قـــال الــنــائــب اإليـ
أن  إنـــه “يحتمل  الــثــالثــاء،  تــابــش،  رضـــا 
نائبا   50 لـ  نتيجة فحوص كورونا  تكون 
بــالــبــرلــمــان إيــجــابــيــة”. كــمــا نقلت وكــالــة 
الرئاسية  الهيئة  “فارس” عن عضو  أنباء 
أكبر  عــلــي  ــي،  ــرانـ اإليـ الــشــورى  بمجلس 
نائبا   11 إصـــابـــة  إعـــالنـــه  زادة،  رنــجــبــر 

بفيروس كورونا.

جانب من جلسة البرلمان اإليراني 

رشق اتهامات بين ظريف وأورتاغوس.. وإيران: نريد بيع نفطنا
برلماني إيراني: 50 نائبا قد يكونون مصابين بالوباء

القاهرة ـ وكاالت

أمس  المصرية،  األوقـــاف  وزارة  قـــررت 
الثالثاء، تعليق جميع األنشطة الجماعية 
في شهر رمضان المقبل، كإجراء احترازي 
في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا. 
مديريات  جميع  على  الـــوزارة  وشـــددت 
األوقــاف أنه ال مجال على اإلطــالق ألي 

ترتيبات تتصل باالعتكاف هذا العام.
وتــعــد صــالة الــتــراويــح واالعــتــكــاف في 
الجماعية  األنشطة  أكــثــر  مــن  المساجد 

إقباال في شهر رمضان.
الــوزارة حظر أي فعاليات إفطار  وأكدت 
أو  األوقـــاف،  أو هيئة  بــالــوزارة،  جماعي 
الــمــجــمــوعــة الــوطــنــيــة وجــمــيــع الــجــهــات 
ــك، واصــلــت  ــ ــى ذلـ ــ ــتــابــعــة لــــلــــوزارة. إل ال
تعقيم  عــمــلــيــات  ــمــصــريــة  ال ــســلــطــات  ال
على  الشرطة  ومراكز  السجون  وتطهير 
مــســتــوى الـــبـــالد؛ بـــهـــدف تــوفــيــر مظلة 
صحية آمنة وحماية النزالء والمترددين 

ــادر عـــن وزارة  ــيــان صــ ــق ب عــلــيــهــا. ووفــ
المعنية  المصرية، فإن األجهزة  الداخلية 
تـــواصـــل عــمــلــيــات الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر 
والمراكز  الشرطة  أقسام  لجميع  الوقائي 
والــمــنــشــآت الــشــرطــيــة والــســجــون على 
الزمني  البرنامج  ووفــق  البالد،  مستوى 
المعد الذي يهدف إلى إجراء عملية مسح 
دورية تشمل جميع مرافق الوزارة. وذكر 
البيان أنه من خالل أطقم الطب الوقائي 

وفي  بــالــوزارة،  الطبية  الخدمات  بقطاع 
إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير 
وتعقيم المنشآت الشرطية كافة لحماية 
ــمــتــردديــن عــلــيــهــا مـــن تــداعــيــات ذلــك  ال
الفيروس. وأضاف البيان أن هذا التحرك 
يــأتــي اتــســاقــا مــع جــهــود أجــهــزة الــدولــة 
إلى  محاورها  بجميع  الهادفة  الحثيثة 
تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات 

تفشي فيروس كورونا.

حظرت الوزارة إقامة الموائد الرمضانية في محيط المساجد

الداخلية تعقم الســجون ومراكز الشرطة لمواجهة “الوباء”
مصر تمنع التراويح واالعتكاف في رمضان

بروكسل ـ أ ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية األوروبية 
ــر اليـــيـــن أمــس  ــ ــون دي أورســــــوال فــ
ــي  ــ ــ األوروب ــاد  االتــــحــ أن  الـــثـــالثـــاء 
سيقدم 15 مليار يورو )16,4 مليار 
دوالر( لمساعدة دول العالم الفقيرة 

على مكافحة وباء “كوفيد 19”.
وقالت فون دير اليين إن المبلغ 

ــمــســاعــدة  ســيــســتــخــدم ل
الدول التي تعد أنظمة 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــاي ــرعــ ــ ال
للتعامل  فيها ضعيفة 

“كوفيد  تــداعــيــات  مــع 
على  وسيساعدها   ”19

اقــتــصــاديــا على  الــتــعــافــي 
المدى البعيد.

التغّلب  أن  على  ويشدد مسؤولون 
على الوباء في أوروبا وحدها غير 
إذا استمر  أنــه  إلــى  كــاف، مشيرين 
تفشيه في مناطق أخرى من العالم، 

فسيعود مع الوقت.
وقالت فون دير اليين في تسجيل 
نربح  “لــن  تويتر  على  نشر  مصور 
هـــذه الــمــعــركــة إال عــبــر اســتــجــابــة 

دولية منّسقة”.
االتحاد  يخصص  “لذلك،  وأضافت 
مليار   15 مــن  أكــثــر  األوروبــــــي 
ــنــا  يــــــورو لـــمـــســـاعـــدة شــركــائ
مكافحة  على  العالم  حول 

فيروس كورونا”.
ــدم الــفــيــديــو  ــقـ ــم يـ ــ ولـ
الــمــقــتــضــب تــفــاصــيــل 
بــشــأن مــصــدر األمـــوال وال 

الدول التي ستستفيد منها.
لــكــن ســبــق لــمــســؤولــيــن أن حـــددوا 
ــق؛ نـــظـــرا  ــ ــل ــ ــدر ق ــصـ ــمـ ــا كـ ــيـ ــقـ ــريـ إفـ
الرتباطها بأوروبا والوضع المتردي 
للمنظومات الصحية في العديد من 

دولها.

15 مليار يورو من “األوروبي” لمكافحة “كورونا”
موسكو ـ وكاالت

أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
عدوى  جائحة  عن  الناجمة  األزمــة  أن 
تصل  لــم  المستجد،  كــورونــا  فــيــروس 

حتى اآلن إلى ذروتها. 
حكومي  اجتماع  أثناء  بوتين،  وقــال 
عــقــده أمــس الــثــالثــاء حــول تــطــورات 

األوضاع المتعلقة بفيروس كورونا 
فــي روســيــا “لـــم يــتــم تــجــاوز 

اآلن.  حتى  الــوبــاء  ذروة 
وعــلــيــنــا االســـتـــفـــادة من 
خــبــرات الـــدول األخـــرى، 
ومـــن بــالــغ األهــمــيــة اآلن 

ــاء الـــتـــي  ــ ــطــ ــ ــادي األخــ ــ ــفـ ــ تـ
منها  والتعلم  اآلخــرون  ارتكبها 

اعتمادا  االستنتاجات  واستخالص 
على المجتمع الطبي والعلمي”.

وشدد بوتين على أن اإلجراءات التي 
أن تكون متكافئة  اتخاذها يجب  يتم 
مع خطورة الوضع الناجم عن الجائحة، 

تتمثل في  األهم  األولوية  أن  موضحا 
روسيا”،  مواطني  وصحة  أمن  “ضمان 
مراقبة  السياق ضــرورة  وأكد في هذا 
مجريات األحداث الخاصة بهذه األزمة 

بأدق صورة ممكنة.
ــاء  ــنـ ــيــــس الـــــروســـــي أثـ ــ ــرئ ــ ــب ال ــ ــل وطــ
ــاء األجــهــزة  ــ االجـــتـــمـــاع، مـــن رؤسـ
الجهود  بسير  إبــالغــه  المعنية 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد وســائــل 
الوقاية من المرض، بما في 
تطوير  على  العمل  ذلــك 
ــد فــيــروس  لـــقـــاحـــات ضـ

كورونا المستجد.
وســجــلــت فــي روســيــا حــتــى أمــس 
الثالثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس 
كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 
المصابين  غــالــبــيــة  رصـــد  وتـــم  شــفــاء، 
 5181 الــعــدد  هــذا  بلغ  إذ  فــي موسكو، 

شخصا.

بوتين: جائحة “كورونا” لم تصل ذروتها بعد

إسرائيل تعتقل357 
فلسطينيا في مارس

رام اهلل ـ وفا

ــيــلــي 357  اعــتــقــل الــجــيــش اإلســرائ
فلسطينيا، في شهر مارس الماضي، 
على  ســيــدات،  و4  طــفــال   48 بينهم 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  الرغم 
ما يضر بسالمة األسرى والمعتقلين 
ــة.   ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ داخـــــــل الـــســـجـــون اإلسـ
بــيــان هيئة شـــؤون األســـرى  ولــفــت 
والـــمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، إلــى 
األســرى  مصير  على  الخوف  تفاقم 
في السجون اإلسرائيلية مع انتشار 

فيروس كورونا هناك.
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منذ عودة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعاه من كل شـــر... والحراك المحلي والدولي يشـــهدان حيوية ونشـــاطا رمزيين يؤكدان 
رمزيـــة قائد ملهم أرســـى بكل فخـــر واعتزاز قواعد العدل واألمن والســـام ليس فقط على 
المســـتوى المحلـــي، بل تعـــداه إلى المســـتوى الدولي، وليس مـــن اليوم فقـــط ولكن منذ أن 
لعب ســـموه دورًا بارزًا على الصعيد العالمي بمبادراته اإلنســـانية والتنموية وعمله الدؤوب 
علـــى كل المســـتويات التي جعل من خالهـــا موقع مملكتنا الفتية دوليـــا وله حضور عالمي 
وحيويـــة كونية تؤكدها كل الشـــواهد والتقديرات واإلشـــادات التـــي تتوالى من كل جهات 
األرض تشـــيد بكل ما يقدمه ســـموه من أفكار ورؤى يستلهم منها العالم الكثير في مجاالت 
التنمية واالســـتدامة والتعايش والتضامن على المســـتوى العالمي، فقد شـــهد هذا األسبوع 
وحده إشادة من كل المحافل الدولية، سواء حقوقية أو أممية وتنموية من جهات متعددة 

صحية وتنموية كلها تشيد بالدور الذي لعبه سموه محليًا وعالميًا.
كنت دائمًا أكتب وأقول وأردد بكل المواقف والمناســـبات الوطنية أن ســـمو رئيس الوزراء 
رمز وطني وضع أسس االستقرار في هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في دوره األممي، 
وكنـــت دائمـــًا أنظر لســـموه حفظه هللا علـــى أنه رمز هـــذا الوطن الذي رســـخ قواعد نهضته 
الحديثـــة، وتأتي في هذا الوقت نفســـه المواقف والشـــهادات واإلشـــادات الدولية لتجســـد 

مكانة خليفة بن سلمان ليس فقط على الصعيد المحلي، إنما تضعه في خانة الزعماء الذين 
أحدثوا فرقًا في األداء العالمي، فمن خال اعتماد يوم الضمير العالمي وهي المبادرة التي 
أطلقها ســـموه واعتمدها العالم مناسبة للتســـامح والتعايش بين األمم والشعوب، وأضحى 
العالم يعتمدها كل عام ويحتفي بها مشيًدا بصاحب هذه المبادرة اإلنسانية والحضارية... 
أصبـــح خليفة بن ســـلمان رمزًا عالميـــًا وهذا هو المغزى الذي أصبحت عليـــه اليوم البحرين 
بيـــن الـــدول بفضل هذا القائد الملهم الذي جعلنا نعتـــز ونفتخر كوننا بحرينيين ونعيش في 
مملكة يعمها األمن واالســـتقرار بفضل جهود ســـنوات طويلة رسخ خالها هذا القائد قواعد 

هذا االستقرار ليلعب بعدها دروًا عالميًا في دعم التعايش العالمي.
كمواطـــن بحرينـــي أفتخر اليـــوم بأنني أنتمي لدولـــة عصرية متقدمة حداثيـــة يعمها األمن 
واالســـتقرار ويتعايش فيها الجميع بعدالة وســـام ودون تمييز بفضل قائد ملهم هو خليفة 
بن سلمان الذي ال يكّل وال يهدأ له بال إال عندما يرى بلده معززة مكرمة بين الدول وشعبه 
يحيـــا فـــي أمٍن وأمـــان والعالم يتعايش بســـام... لهذا تجدني دائمًا بـــكل كتاباتي أؤكد بأن 
الرجل الذي يقف وراء هذه النهضة من رخاء واستقرار هو القائد الرمز الذي سيظّل عامة 

مضيئة لمكانة البحرين في العالم.
تنويرة: استمع لآلخرين شرط أال تقلدهم. «

شكرا لتضحياتكم وسهركم
إزاء الجهود الكبيرة واالســـتثنائية لفريق البحريـــن من كوادر طبية وتمريضية 
للحفـــاظ علـــى صحة وســـامة جميع الذين يعيشـــون على هـــذه األرض الطيبة، 
فإننا ال نملك إال التقدم لهم بوافر الشـــكر مدركين أن كل كلمات الشـــكر ال تفيهم 
حقهم، ذلك أّن الجميع يدرك حجم المسؤوليات التي ينهضون بها طوال الوقت 
ولعـــل أخطرهـــا ما قد يعرضهـــم للعدوى. والـــذي نعتقده أّن كل فـــرد يحمل لهم 
الشـــعور بالفخر واالمتنان نظير تضحياتهم، بل مـــا يضاعف من اعتزازنا بفريق 
البحريـــن ممثا فـــي وزارة الصحة والداخلية والدفاع هـــو تقبلهم برحابة صدر 
كل إشـــارة وماحظـــة من هذا الطـــرف أو ذاك، فكان جديرا بنـــا تقدير جهودهم 

واالعتراف بمنجزاتهم اإلنسانية والوطنّية الكبيرة.
ال خيـــار إزاء هـــذا القاتـــل المهـــووس بوحشـــيته فـــي الفتـــك بالبشـــر إال بالتقيد 
بالنصائح واإلرشـــادات الطبيـــة والمجتمعية بالبقاء في المـــاذ اآلمن والمتمثل 
في المنزل للوقاية من الوباء، وبعبارة أخرى اختيار العزلة بوصفها طوق النجاة 
من عدو ال يرحم. إّن البعض ال يكف عن التذمر بأّن الوباء أدخلنا كهوفا عميقة 
معتمة وال ندري متى نخرج من عزلتنا وكيف ســـنتعود على المشـــي من جديد 
علـــى أقدامنـــا! مثـــل هذه النظرة المفرطة في التشـــاؤم ال تعبـــر إال عن حالة من 

اليأس التي تناقض الفطرة والمنطق السليم.
إّن نظرة فاحصة للوضع الصحي بمملكتنا الحبيبة تجعلنا أكثر طمأنينة وتفاؤال، 
فمعدالت المتعافين أكبر بكثير من معدالت الوفيات، وأشارت إحصائية صدرت 
أخيـــرا إلـــى أن البحريـــن تعد الثانية عالميا في نســـبة المتعافيـــن واألولى عربيا 
وبـــإذن هللا وبفضـــل الجهـــود الجبـــارة للمخلصيـــن مـــن أبنـــاء البحريـــن وجهود 
المتطوعين من شـــباب المملكة ســـتتم الســـيطرة بالكامل وفي القريب العاجل. 
المســـألة حســـب ما نتصور تعود إلى الوعي وااللتزام، والذي تأكد لنا على مدى 
األيام السالفة أّن الجمهور البحريني يتمتع بدرجة عالية من الوعي والمسوؤلية 

وال أدل على هذا من حرصهم على البقاء في منازلهم.
وإذا كانت هناك فئة من الناس تفترسها الوساوس ويستبد بها هاجس  «

الموت، فإّن مثل هذه السلوكيات - طبقا لعلم النفس - غريزية ودفاعية 
لكن الخشية اإلفراط فيها، وبالتالي يصبحون أسرى ألمراض نفسية أشد 

خطراً.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

رمزية القيادة الملهمة

األحداث الســـريعة المتوالية، منذ أن ســـمعنا عن أول حالة لإلصابة بفيروس كورونا 
فـــي البحريـــن فـــي 21 فبراير الماضي؛ تشـــعرنا بـــأن وقتا طويا مّر، علـــى الرغم من 
أنه ال يزيد على الشـــهرين! والحق أننا فـــي مملكة البحرين كمواطنين أو مقيمين لم 
ُنصـــب بـ “هســـتيريات” الفـــزع التي صبغت العديد من المشـــاهد في الـــدول األخرى، 
والســـيما العظمـــى، ال يرجع هـــذا فقط إلى قلة أعداد الحـــاالت المصابة، حتى اليوم، 
لكن، إلى التعاطي الرسمي مع األزمة، وهو – ألي متابع منصف ونزيه – محل تقدير، 

ونظر، وإلهام.
مـــاذا احتـــاج كل فرد منا، متابع لمـــا يجري في العالم، وخصوًصـــا الصين – منذ عدة 
أشـــهر مضـــت – وعلـــم يقينـــا أن كورونـــا أصبـــح على أرضـــه، قريًبـــا منه؛ ســـوى لغة 
تطمينيـــة، تقـــول له: ســـنتولى المســـؤولية، وهذا ما حصـــل. خرجت إلينـــا الحكومة 
البحرينية، حاملة عبء المرحلة؛ فعِلمنا أن البحرين ال ُتوارب، أو ُتداهن، أو تتستر، 
أو )تتفـــرج( أمـــام حدث جلل؛ كالكورونا، وهكذا أيقّنا أننا أمام قيادة؛ ســـتعبر بنا إلى 

المحطة اآلمنة.
لم نكن نحتاج – أول األمر – إلى أكثر من ضبط النفس، والهدوء؛ لنستطيع مواجهة 
هذه األزمة بوعي، وهذا ما راهنت عليه حكومة البحرين؛ فبعد ثاثة أيام فقط من 
أول إصابـــة، فـــي 25 فبرايـــر؛ عقد أول مؤتمـــر للحملة الوطنية لمواجهـــة الفيروس، 

حاما رسالة مهمة، مفادها: أننا أمام وباء حقيقي، قد احترزت منه البحرين بخطة 
استباقية قبل وصوله، ووضعت له استراتيجية عاجية، استرشدت فيها بتعليمات 

منظمة الصحة العالمية، فماذا يعني هذا؟
الشـــك أنـــه يعني تعاطًيا ســـريًعا، واســـتجابة فوريـــة؛ إذ لم تترك لنا القيادة مســـاحة 
للتكهنـــات، أو الغمـــوض، بـــل وضعتنـــا – وال تـــزال - أمـــام طبيعة المرحلة، بشـــفافية 
وصدق، وقدمت لنا األرقام، والحقائق على األرض، وأشركتنا في المواجهة؛ فأصبح 
التحـــدي وطنًيا، والمســـؤولية جماعيـــة. وكان لقرار القيام بحمـــات التطوع صداه، 
ليـــس فـــي بلوغ أرقام ُتعـــد باآلالف فقط، وال في زيادة الشـــعور بخطورة األزمة؛ بل 
ألن القيادة الحقيقية تعي جيدا أن النجاح يصنعه الجميع، وهذا ما توشك البحرين 

على توثيقه حول تعاطيها التاريخي مع جائحة كورونا.

هذه األزمة ستمضي، لكنها لن تمضي على البحرين حكومة وشعًبا دون كثير  «
من الوقفات، ودروس المراجعة، والمتابعة، والتقييم، ستمضي األزمة ونحن 
على ثقة بأنها علمت كل واحد فينا، أهمية أن يكون له وطن، يحتضنه، ويلجأ 

إليه، وفي المقابل، يذود عنه، وعن حماه. إن أبلغ درس علمنا إياه كورونا هو 
الوطنية، وبامتياز.

د. زهرة حرم 

البحرين تقود المرحلة بجدارة من لغة التطمين... إلى الفعل

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

للتواصل: 17111483

“االلتزام” سالح فتاك في حربنا ضد كورونا
طبيعـــة الحيـــاة أنهـــا تندفع باســـتمرار إلى األمـــام واألعلى، والجســـم 
البشـــري ال ينشـــط إال بالعمـــل، والتراخـــي يهدمـــه، ويصـــح ذلـــك على 
الدماغ الذي هو جزء من الجسم، فنشاطه وإنتاجه يطردان مع عمله 
ويخبوان مع إهماله، فالمفكرون منذ القدم “منذ الفيلســـوف اليوناني 
إبيكتيتـــوس” تحدثـــوا عـــن القضيـــة الكبـــرى وهـــي “االلتـــزام”، التزام 
اإلنســـان في تصرفاتـــه، في وســـطه ومجتمعه، ألن بااللتـــزام تنصلح 
أحوال المجتمع، واإلنســـان الحقيقي هو الذي يكتشف قواعد االلتزام 

ليسير عليها.
أهـــم كلمـــة يتـــم تردديهـــا فـــي كل المجتمعـــات اليـــوم هـــي “االلتزام” 
لمحاربـــة فايـــروس كورونـــا، والخـــروج بأقـــل الخســـائر، وهـــذا يعنـــي 
أن الفـــرد هـــو المســـؤول األول واألخيـــر عـــن صحـــة المجتمـــع بأكمله 
وباجتهاده ســـتتحقق المعادلة. إذا التزامنا ساح فتاك في حربنا ضد 
وباء كورونا، وحين ســـألت الدكتور البحريني عمار الخزنة استشاري 
األمـــراض الباطنية واألمراض التنفســـية والعنايـــة القصوى وأمراض 
النـــوم، والمقيم في والية كانســـاس بالواليات المتحدة األميركية في 

لقاء كنت قد أجريته معه ونشـــر في “الباد” مطلع األسبوع الجاري... 
مـــن يلعـــب الـــدور األهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة، المنظمـــات العالميـــة أم 

الحكومات، أم مؤسسات المجتمع المدني أم األفراد؟
فأجـــاب:”كل المنظمـــات الدولية واألهلية لها دور مهم جدا، لكن الدور 
األكبـــر واألهـــم هـــو دور األفـــراد، ونجـــاح أية خطـــة لمكافحـــة الوباء 
يعود في النهاية لمدى التزام األفراد بأدوارهم، مثل ممارســـة التباعد 
االجتماعي والمداومة على غســـل اليدين وتجنب مخالطة المصابين، 
ولـــن تنجـــح أية دولـــة مهما كانـــت إمكانياتهـــا فـــي أداء المهمة بدون 
تعـــاون مـــن األفراد،  ولعل خيـــر مثال يبعث األمل هو قضاء البشـــرية 
علـــى وباء الجـــدري تماما، على الرغم من تســـبب بوفـــاة حوالي 300 
مليون شخص تقريبًا، ففي سنة 1967 عملت الدول مع األمم متحدة 
ـــدْت رؤوس األمـــوال والخبـــرات لُيقضـــى علـــى الجـــدري عالميـــا  وُجنِّ
رســـميا ســـنة 1980 في إنجاٍز تاريخي غير مسبوق، ليؤكد حقيقة أن 
البشـــرية قـــادرة علـــى  قهر الوباء بشـــرط أن تتوافر اإلرادة اإلنســـانية 

والسياسية لذلك”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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العرب واألمن القومي بعد كورونا )2(
أعتقـــد أننا بعـــد كورونا وصلنا لقناعة بأنه يجب إعـــادة النظر في العالم 
العربـــي مـــن ناحية األمن القومـــي العربي االقتصـــادي والثقافي، ولدينا 
دروس ســـابقة، فبعد أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 2001 نظر بعض 
العالم إلى أنه تحول تاريخي ولكنه ليس كذلك، فالمستفيد الوحيد من 
هـــذا الحدث الواليات المتحدة األميركية، فهـــي أرادت أن تطبق عملية 
)حريـــق الرايخســـتاغ( الذي منح الفرصـــة لهتلر إلصـــدار قوانين تصفي 

المعارضين له داخليا، ونجح هتلر بهذا المشروع.
مـــن جهة أخـــرى إن أحـــداث 11 ســـبتمبر منحـــت أميركا فرصـــة ذهبية 
لتنفيـــذ سياســـتها فـــي العالم واســـتخدمت نظريـــة من ليـــس معي فهو 
ضـــدي، وقســـم الغـــرب العالـــم إلـــى نصفيـــن، األول الـــدول المســـتفقرة 
وليـــس الفقيرة، وهـــي دول العالم الثالث التي تملـــك المواد األولية في 
الصناعـــة العالميـــة كالخام وتأخذه بأســـعار قليلة جـــدا، ورغم أن الغرب 
يدعـــو إلـــى الديمقراطيـــة والعلمانيـــة، لكنه ينتهـــك كل تلك المســـميات 
من خال اصطناع الحروب في الشـــرق األوســـط تحديدا، علما أن تلك 
الـــدول الغربيـــة وأميركا، لو رجعنا للواقـــع لوجدناها تعيش طفيليا على 
نظام تســـميه هي “الشـــراكة االســـتراتيجية”، ومن خال هذا االستغال 
أصبحوا يمتلكون كل ســـبل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير، وأيضا 
هـــم يصنعون المشـــكلة وهم القـــادرون علـــى حلها، وفي كتـــاب عناقيد 
الغضـــب للكاتـــب جون شـــتاينبك حيث يقول إن اإلنتـــاج الفائض يرمى 
في البحر، للحفاظ على القوة في السوق، ومن هنا يجب على الفقير أن 

يناضل مرغما إلرضاء قانون الرأسمالية.

إذا كورونا أظهر الحقائق لجميع األمم بأن أوروبا وأميركا ال تملك العصى  «
السحرية وأنها عانت أكثر من الشرق بكثير، وهنا اتضح أن الداعين 

للعلمانية والليبرالية الرأسمالية والعولمة األوروبية انتهى اتحادهم دون 
رصاصة بل بفيروس جبان يعيش في مكان مظلم بجسم اإلنسان فتك 
بالرأسمالية واالتحادات والدول العظمى، لذلك بعد هذا االنهيار العالمي 

الصحي واالقتصادي على العرب أن يبدأوا بإنشاء نظام لألمن القومي 
العربي يحمي اقتصادهم وأمنهم، وتجربة ما قبل كورونا لبعض المنظرين 
وبعض الخبراء وبعض المستشارين فشلت بامتياز حيث لم يقاوموا أكثر 

من شهر أمام انهيار هز أركان العالم.

Furat34pr@hotmail.com

فرات البسام



عصــف فيــروس كورونــا )كوفيــد  19( بالرياضــة فــي كافــة أرجــاء العالــم 
وتوقفــت معظــم األحــداث والمســابقات الرياضيــة ومــن بينهــا أولمبيــاد 
طوكيــو 2020 أكبــر حــدث عالمي متعدد الرياضات والذي كان مقررا له أن 
ينطلق 23 يوليو المقبل، وأصبحت المالعب والصاالت مهجورة، ولكن هل 

يعني ذلك أن تتوقف عجلة الرياضة في حياة اإلنسان؟

يجمـــع األطبـــاء والخبـــراء والمختصون 
علـــى أهمية الرياضة على الصحة العامة 
الرياضـــة  ونفســـيا، ألن  بدنيـــا  لإلنســـان 
غيـــر محصـــورة فـــي الجانب التنافســـي 
عبـــر إقامة المســـابقات وإحراز الكؤوس 
ونيل المكافـــآت المالية وإبرام الصفقات 

الخيالية للنجوم والمدربين.
وفي ظل تفشي وباء كورونا والدعوات 
هـــل  المنـــزل  فـــي  بالجلـــوس  المطالبـــة 
يعنـــي ذلـــك التوقف عن النشـــاط البدني 

ومتابعـــة  التلفـــاز  بمشـــاهدة  واالكتفـــاء 
وسائل التواصل االجتماعي عبر الهاتف 
وهـــل  الطعـــام؟  تنـــاول  فـــي  واإلفـــراط 
للرياضة دور في الوقاية من هذا الوباء؟

اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تكمـــن فـــي 
الدراســـة التـــي أجراهـــا الموقـــع الطبـــي 
والتـــي   ”HealthDayNews“ األميركـــي 
أظهرت نتائجها بـــأن التمارين الرياضية 
ما بين الخفيفة إلى المتوسطة التي تتم 
نحـــو 3 مرات في األســـبوع تؤثر بشـــكل 

إيجابـــي على جهاز المناعة في الجســـم. 
وكشـــفت هـــذه الدراســـة أن األشـــخاص 
الذيـــن لـــم يمارســـوا التماريـــن الرياضية 
علـــى اإلطـــاق أو الكثيـــر مـــن التماريـــن 
- علـــى مدار خمســـة أيـــام مـــن التمارين 
في األســـبوع - كانـــوا أكثر عرضة للوفاة 
مارســـوا  الذيـــن  باألشـــخاص  مقارنـــة 
الرياضة بشـــكل معتدل، وبالتالي، تشير 
البيانـــات إلـــى أن التماريـــن لمـــدة تصـــل 
إلـــى ثاثـــة أيام في األســـبوع، تعد نظام 
المناعـــة بشـــكل أفضل لمحاربـــة العدوى 
الفيروسية، األمر الذي يعني أهمية عدم 
ممارســـة تمارين ذات حمل تدريبي عال 

وإنما معتدلة أو متوسطة.
وتشير البيانات إلى أن التمارين المعتدلة 
لمـــدة 20 إلـــى 30 دقيقـــة يومًيا تحســـن 
فـــرص البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة، لذلك، 
على األقـــل قد تكون التماريـــن الخفيفة 
إلـــى المعتدلـــة أيًضـــا تشـــكل درع وقاية 
من الفيروســـات، في حين أن القليل من 

التماريـــن الرياضية أمر جيد لكن انعدام 
الرياضة أو الكثير من التمارين سيء.

وبنـــاء علـــى ذلك فـــإن المقـــدر الصحيح 
إلـــى  )الخفيفـــة  الرياضيـــة  للتمرينـــات 
المعتدلـــة( مـــن 20 - 45 دقيقـــة 3 مـــرات 
باألســـبوع، مـــع أهميـــة المحافظـــة علـــى 
الحجـــر  فتـــرة  أثنـــاء  البدنيـــة  اللياقـــة 

الجســـدي  االتصـــال  وتجنـــب  الصحـــي، 
اإلصابـــة  لمكافحـــة  التدريبـــات  أثنـــاء 
بالعدوى، وغســـل وتعقيـــم المعدات بعد 

االستخدام.
وال يشـــكل المكوث فـــي المنزل أي عائق 
الخفيفـــة  الرياضـــات  بعـــض  لممارســـة 
مثـــل القفـــز بالحبل أو اســـتخدام أجهزة 
المشـــي وجهـــاز الدراجـــة والكثيـــر مـــن 
فـــي  المنتشـــرة  األخـــرى  التدريبـــات 
المواقـــع والتطبيقـــات المتخصصـــة إلى 
جانـــب وجـــود فيديوهـــات متعـــددة في 
أن  للكثيريـــن  يمكـــن  كمـــا  )اليوتيـــوب(، 
يمارســـوا رياضـــة المشـــي حـــول المنزل 
لخفض الســـعرات الحراريـــة والمحافظة 
على وزن مثالـــي والوقاية من األمراض 

وفي مقدمتها فيروس كورونا.

كيف تساهم الرياضة في الوقاية من “كورونا”؟

الرياضة مفيدة لجميع أفراد األسرة
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قدم أمين الســر بنادي المنامة عبدهللا عاشــور مقترًحا عبر منبر “البالد ســبورت” قد يخدم االتحاد البحريني لكرة الســلة في 
المرحلة المقبلة وهو “اعتماد نهاية عقد الالعب المحلي مع نهاية المسابقات”.

األول  اعتمـــاد  “إن  عاشـــور  وقـــال 
مـــن يوليو المقبل موعـــًدا للنظر في 
إلغائهـــا”  أو  المســـابقات  اســـتكمال 
الصادر من ِقبل سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية، 
يحتم على اتحاد الســـلة أن يوضح 
اآلليـــة التي ســـينتهجها في مســـألة 
عقـــود الاعبيـــن وخصوًصـــا إذا مـــا 

استكملت المنافسات.
العبـــي  عقـــود  أن  عاشـــور  وبيـــن 

األنديـــة عموًمـــا والمنامـــة خصوًصا 
الصاحيـــة”  “منتهيـــة  ســـتكون 
ويونيـــو  مايـــو  شـــهرّي  حلـــول  مـــع 
المقبلين، وإذا ما تم إقرار استئناف 
المســـابقات المحليـــة فـــإن األنديـــة 
فـــي حيـــرة  والاعبيـــن ســـيكونون 
مـــن أمرهم، في كيفيـــة التعامل مع 
هذا األمر. موضًحا أن اتحاد الســـلة 
معني منـــذ اآلن بإيجاد حلواًل حتى 
وأن كانت اســـتثنائية لهذا الموســـم 
العصيـــب، وهـــم فـــي نـــادي المنامة 
يقترحون أن يتم اعتماد نهاية عقد 

الاعب مع نهاية المســـابقات، األمر 
الذي سيخدم اللعبة ويحفظ حقوق 
والمصلحـــة  والاعبيـــن  األنديـــة 

العامة.
وفـــي الوقـــت الذي أثنـــى فيه أمين 
أصـــدره  الـــذي  القـــرار  علـــى  الســـر 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
أي  اســـتامه  أو  تصديقـــه  بعـــدم 
عقد جديـــد لاعبين إال بعـــد انتهاء 
مـــا تبقـــى مـــن مســـابقة كأس ولـــي 
العهد، طالب أيًضا من اتحاد السلة، 
االســـتعانة بأهـــل الكفـــاءة والخبرة 

في مجـــال اللعبـــة واالســـتفادة من 
فـــي مثـــل  مقترحاتهـــم وأفكارهـــم 
هذه الظـــروف، كون األنديـــة ومنها 
)المحـــرق، األهلـــي، المنامـــة، الحالة 

والنجمـــة أيًضـــا( تمتلـــك العقليـــات 
الواسعة القادرة على إيجاد الحلول 
الهادفـــة التـــي تخـــدم الجميـــع عبـــر 
والمدروســـة  العقانيـــة  القـــرارات 

التي تصب في مصلحة الجميع.
أكـــد  المنامـــة،  نـــادي  ســـياق  وفـــي 
عاشـــور أن محترفـــّي فريـــق الســـلة 
قد رحلو إلـــى ديارهم بعد الوصول 
معهـــم لصيغـــة توافقيـــة بالتراضي 
كـــون األمـــور غيـــر واضحـــة، فيمـــا 
ألمـــح لوجود خطـــة مســـتقبلية من 
المـــدرب  ناديـــه إلبقـــاء  إدارة  ِقبـــل 
البرتغالـــي بيـــدرو - الـــذي رحـــل هو 

لقطة لفريق المنامة لكرة السلةاآلخر - مع الفريق للموسم المقبل.

ــدرو مـــجـــدًدا ــيـ ــاء الـــمـــدرب بـ ــق ــب ــة الـــمـــنـــامـــة.. وخـــطـــة ل ــل ــي س ــرف ــت ــح رحـــيـــل م

عاشور: انتهاء عقود الالعبين بنهاية المسابقات

األربعاء 8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 - العدد 4194

علي مجيد
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حسن علي
النشاط البدني 

يقوي جهاز المناعة

أكد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن مملكــة البحريــن اســتطاعت أن تتعامــل مــع مــرض كورونــا “كوفيد 19” بصــورة ناجحة، بفضــل اإلجراءات التــي اتخذتها اللجنة 
التنســيقية برئاســة ســمو ولــي العهــد، والتــي وضعــت التدابير الوقائية الالزمة التي ســاهمت في منع انتشــار هذا المرض، ورســمت 

الخطوات التي من شأنها احتواء المرض”. 

تـــرؤس ســـموه  ذلـــك، خـــال  جـــاء 
لاجتماع عبر تقنية االتصال المرئي 
والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
التـــي  القـــرارات  مـــع  والمتوافقـــة 
اتخذتهـــا اللجنـــة التنســـيقية لتعزيز 
مـــرض  انتشـــار  لمنـــع  اإلجـــراءات 
“كورونـــا- كوفيـــد 19” فـــي المجتمع 

البحريني.
وقـــد شـــهد االجتماع ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمـــد آل خليفة رئيس 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية، 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  والشـــيخ 
خليفة األمين العام للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، وأيمـــن المؤيد 
وزير شئون الشـــباب والرياضة، ود. 

عبدالرحمـــن صـــادق عســـكر األمين 
األعلـــى  للمجلـــس  المســـاعد  العـــام 
للشـــباب والرياضة، ومحمد النصف 
أمين عام اللجنة األولمبية ورؤساء 

االتحادات الرياضية.
وقال ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة: ن توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
الشـــباب، مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
تطبيـــق  مـــن  عـــززت  والرياضيـــة، 
تلـــك اإلجراءات التـــي تحافظ على 
المجتمـــع الرياضـــي البحرينـــي، من 
أجل منع انتشار المرض والمحافظة 
علـــى الرياضيين من خطـــر اإلصابة 

به.
وقال سموه: “كلنا ثقة في أن تجتاز 
كورونـــا  مـــرض  البحريـــن  مملكـــة 
كوفيد 19 من خال تكاتف الجميع. 
فالكل مســـئول عـــن االلتـــزام بكافة 
اإلجـــراءات المتبعـــة والتدابير التي 
وتدفعـــه  المجتمـــع،  علـــى  تحافـــظ 
ليكـــون أقوى فـــي مواجهـــة المرض 

والحد منه”.
ســـمو  اطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــال 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
على التصورات التي قدمها رؤســـاء 
لمســـابقاتها  الرياضيـــة  االتحـــادات 
التـــي  والخطـــة  الموســـم،  هـــذا 
ســـتتبعها االتحـــادات الســـتئناف أو 
إلغاء المســـابقات، حيـــث تم اعتماد 

األول مـــن يوليـــو موعـــدا للنظر في 
اســـتكمال المســـابقات أو إلغائها مع 
مراعـــاة قرارات االتحـــادات الدولية 
والقاريـــة الخاصـــة بكل لعبة بشـــأن 

ذلك.

وقد أشـــاد سموه بتفاعل االتحادات 
الرياضيـــة من خال الخطوات التي 
اتخذتهـــا لتطبيـــق اإلجـــراءات مـــن 
خـــال تعليـــق أنشـــطتها وفعالياتها 
كخطـــوة  الحالـــي،  الموســـم  فـــي 

احترازية لمنع انتشار مرض كورونا 
كوفيـــد 19، ومشـــاركتها في توعية 
المجتمع بأهمية اتباع كافة التدابير 
للحفاظ على سامة وصحة األفراد 

من هذا المرض.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

1 يوليو موعًدا للنظر في استكمال المسابقات أو اإللغاء
خالــد بــن حمــد: الرياضــة البحرينيــة أمــام تحــد كبيــر وكلنــا ثقــة فــي تجــاوز ذلــك



وجه االدعاء العام الفيدرالي في الواليات المتحدة اتهامات بالفســاد واالحتيال المصرفي وغســل 
األموال إلى اثنين من المدراء التنفيذيين السابقين في شبكة “فوكس” اإلعالمية األميركية، ضمن 
إجــراءات جديــدة ألقــت الضــوء مجددا على فســاد مرتبــط بالتصويــت لبطولتــي كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022.

ويواجـــه ثالثـــة موظفيـــن، اثنـــان منهـــم موظفان 
ســـابقان فـــي شـــركة “تونتي فيرســـت سنتشـــري 
مارتينيـــز،  وكارلـــوس  لوبيـــز  هرنـــان  فوكـــس”، 
والثالـــث وهـــو جيرار رومي، وعمـــل مع مجموعة 
وســـائل اإلعالم اإلســـبانية “إيماجينـــا”، تهما بدفع 
ماليين الدوالرات كرشـــى لمسؤولين في اتحادي 
أميـــركا الجنوبيـــة “كونميبول” وأميركا الشـــمالية 

والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” لكرة القدم.
وبحســـب لوائح االتهام، فقد دفعت هذه الرشـــى 
مقابل عقود حقوق النقل التلفزيوني للمســـابقات 
أميـــركا  لمنتخبـــات  أميـــركا  وكوبـــا  اإلقليميـــة 
الجنوبيـــة والتصفيـــات المؤهلـــة لكأســـي العالـــم 

2018 التـــي أقيمـــت فـــي روســـيا و2022 المقررة 
في قطر، وفقا لوكالة فرانس برس.

ووفقـــا للوكالـــة، فـــإن هـــذه القضيـــة تعـــد جـــزءا 
مـــن فضيحـــة الفســـاد التي عصفـــت باللعبـــة منذ 
مايـــو 2015 وتركـــت االتحاد الدولي لكـــرة القدم 
“الفيفـــا” يتخبـــط بالعديـــد من الملفات، وأســـفرت 
عـــن اســـتقالة رئيســـه السويســـري جـــوزف بالتر، 
الـــذي أوقـــف الحقـــا عن كافـــة األنشـــطة المتعلقة 
بكـــرة القدم. وفـــي الئحة االتهـــام المفتوحة التي 
صدرت، االثنين، تم التطرق الى تفاصيل الفســـاد 
المحيـــط بالتصويـــت الذي حصل عـــام 2010 في 
زيوريـــخ وأدى الـــى منـــح روســـيا حق اســـتضافة 

مونديال 2018، بينما منحت قطر حق استضافة 
مونديال 2022. وكشفت الئحة االتهام أن عضوا 
الفيفـــا الســـابقين، البرازيلـــي ريـــكاردو تيكســـيرا 
والباراغويانـــي الراحـــل نيكـــوالس ليـــوز، اللذيـــن 
كانـــا فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفا التـــي صوتت 
على منح روسيا وقطر حقوق استضافة نهائيات 

2018 و2022، تلقيا رشـــى مقابل التصويت لملف 
قطـــر. وباإلضافـــة الـــى ذلـــك، فقـــد تلقـــى رئيـــس 
اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر 
“وعدا” وحصل على رشوة بقيمة 5 ماليين دوالر 
مـــن أجـــل التصويـــت لصالح روســـيا، بينما حصل 
الغواتيمالـــي رافاييل ســـالغيرو علـــى مبلغ مليون 

دوالر لكي يصوت أيضا لصالح روسيا.
 وبحســـب فرانس برس، أقر ســـالغيرو عام 2016 
بذنبـــه فـــي العديد مـــن تهـــم الفســـاد، ولذلك فقد 
أوقفـــه الفيفا عن عمله، فيما يصـــارع وورنر الذي 
يواجـــه اتهامـــات من القضـــاء األميركي، من أجل 

عدم تسليم بالده له إلى الواليات المتحدة.
ووفقـــا للبيـــان الصـــادر االثنين، فقد رأى مســـاعد 
المدير المســـؤول عـــن مكتب نيويـــورك الميداني 
لمكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي، وليـــام ســـويني 
جونيور، أن “االســـتغالل والرشـــوة في كرة القدم 

الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود”.
وأضاف “على مدى أعوام عديدة، أفســـد المدعى 

عليهـــم والمتآمـــرون حوكمـــة وأعمال كـــرة القدم 
فـــي  وشـــاركوا  والعمـــوالت،  بالرشـــى  الدوليـــة 
مخططـــات احتياليـــة إجرامية تســـببت في ضرر 
كبير لرياضة كرة القدم”. وكشف موضحا “تضمنت 
وعقـــود  وهميـــة،  شـــركات  اســـتخدام  خططهـــم 
استشـــارية مزيفـــة وطـــرق تســـتر أخـــرى إلخفاء 
الرشـــى والمدفوعـــات وجعلهـــا تبـــدو مشـــروعة”. 
ومنـــذ بداية فضيحـــة “فيفاغايت” عام 2015، بلغ 
عـــدد التهم التي وجهتها الســـلطات األميركية لما 
مجموعه 45 شـــخصا وشـــركة رياضيـــة مختلفة، 
أكثر من 90 تهمة تتعلق بـ”الجريمة ودفع أو قبول 
أكثر من 200 مليون دوالر كرشـــى”. وبينما توفي 
5 مـــن بين المتهميـــن الخمس واألربعيـــن، أقر 22 
بالذنـــب لكن لم تصـــدر أحكام نهائية ســـوى بحق 
6 منهـــم، فيما ال يزال عشـــرات منهـــم في بلدانهم 
حيـــث يواجهـــون المحاكمـــة مـــن قبـــل الســـلطات 
معارضـــة  يحاولـــون  أحـــرار  أنهـــم  أو  المحليـــة 

تسليمهم الى الواليات المتحدة.

وكاالت

اتهامات فساد جديدة مرتبطة بمونديالّي روسيا وقطر

جوزف بالتر

Sports@albiladpress.com19

تذبـــذب أداء الحاالوييـــن كثيـــًرا خـــالل 
إلـــى  المواســـم الماضيـــة، ومـــا هبوطـــه 
دوري الدرجـــة الثانيـــة إال عالمـــة علـــى 

ذلك.
القيـــادة الفنيـــة للفريق الحـــاالوي خالل 
هـــذا الموســـم مـــرت بمدربيـــن وطنييـــن 
اثنيـــن، إذ بـــدأ “البرتقالـــي” مـــع المـــدرب 
الوطنـــي محمد زويـــد، والـــذي خرج مع 
الفريـــق مبكـــًرا من مســـابقة كأس جاللة 
الملـــك أمام فريق قاللي فـــي الدور ثمن 
النهائـــي، قبل أن يعفى مـــن منصبه، في 
نـــت اإلدارة المـــدرب الوطنـــي  حيـــن عيَّ
عارف العســـمي؛ الســـتالم المهام الفنية. 
وســـبق للعســـمي أن قـــاد الفريـــق خـــالل 
فترات ماضية أيًضـــا، وهو ليس بغريب 

عن الوضع الحاالوي.
الجميـــع  انتظـــار  ومـــع  المقابـــل،  فـــي 
العـــام  والمســـتوى  األداء  فـــي  لتحســـن 
علـــى صعيد كســـب نقاط إضافيـــة تبعد 
الفريق عن مراكـــز الهبوط، ازداد الوضع 
ســـوًءا بالنســـبة للحالة رغـــم التعاقدات 

خـــالل  اإلدارة  أبرمتهـــا  التـــي  الكثيـــرة 
الحالـــي،  للموســـم  االنتقـــاالت  فترتـــي 
والتـــي تخطـــت 12 العًبـــا جديـــًدا بيـــن 
محترفين ومحليين، فيما اســـتغنى عن 
بعـــض المحترفيـــن خالل فتـــرة التوقف 
الحالية أيًضا في خطوة عن عدم الرضا 
واالقتنـــاع بمســـتوياتهم الفنيـــة. الفريق 
تلـــو  واحـــدة  للخســـائر  تكبـــده  واصـــل 
األخرى دون أن يســـتطيع انتشال نفسه 
واالبتعـــاد عـــن مركـــزي الهبـــوط. وعلـــى 
مســـتوى األرقام التهديفية، فإن الفريق 
سجل خالل 10 أهداف خالل 11 مباراة، 
فيما اســـتقبلت شباكه 21 هدًفا، علًما أن 
الحارس األساســـي للفريق، الدولي حمد 

الدوســـري، انتقـــل في منتصف الموســـم 
إلـــى تمثيل نـــادي الرفاع الشـــرقي، فيما 
عـــاد الحـــارس إبراهيـــم لطـــف هللا مـــن 
جديد إلى تمثيل “البرتقالي” بعدما لعب 

له خالل مواسم ماضية.
عانـــى الحالة بشـــكل كبير على مســـتوى 

الخـــط الخلفـــي، وظهـــرت العديـــد مـــن 
الدفاعيـــة  التشـــكيلة  فـــي  التغييـــرات 
للفريـــق، والتي لـــم تجد نفًعـــا في تغيير 
الحـــال، إذ ســـجل الفريق معـــدالً ضعيًفا 
للغايـــة حتـــى اآلن برصيـــد 5 نقـــاط مـــن 

أصل 33 ممكنة.

وبطبيعة الحال، فإن موقف الحاالويين 
صعـــب جـــًدا فـــي االبتعـــاد عـــن مركـــزي 
الهبوط، وشبح العودة إلى دوري الدرجة 
الثانيـــة، ولعـــل فتـــرة التوقـــف الحاليـــة 
التي طالت المنافســـات بســـبب فيروس 
“كورونا” قد تعيد الحسابات للفريق؛ من 

أجـــل ظهور مغاير خـــالل المباريات الـ 8 
المتبقيـــة فـــي الدوري، والتي من شـــأنها 
أن تصنع المســـتحيل للفريـــق الحاالوي، 
وتحقيق عودة قوية تنتشل “البرتقالي” 
مـــن مركزه األخير، وتبقيه ضمن مصاف 

األندية الكبار.

أشــاد المــدرب الوطنــي عيســى الســعدون بالجهــود الكبيــرة والمميــزة التــي يبذلهــا 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والتــي 
أثمرت عن مباركة ســموه إلنهاء ملف مســتحقات الرياضيين بصورة كاملة من خالل 
تســلم 2158 من األســرة الرياضية لمســتحقاتهم المالية وفق الرؤية التي تم اإلعالن 
عنهــا فــي البرنامج الوطني واللقاء التاريخي مع األســرة الرياضيــة، األمر الذي يؤكد 

ترسيخ مبادئ العدالة في األسرة الرياضية.

وقال المدرب عيســـى السعدون إن جهود 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
مقـــدرة وهـــي محـــط فخـــر واعتـــزاز مـــن 
قبل جميع أفراد األســـرة الرياضية، شاكًرا 
ســـموه علـــى مـــا يقدمـــه مـــن دعـــم كبيـــر 
للرياضييـــن يشـــجعهم علـــى بـــذل المزيـــد 
ورفعـــة  دائًمـــا خدمـــة  األفضـــل  وتقديـــم 

لمملكة البحرين.
وأوضح أن توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة التي جـــاءت ترجمة 
لتوجيهـــات عاهل البالد جاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، كانـــت واضحة في 
وضـــع خطـــة عاجلـــة لدفـــع المســـتحقات 
الماليـــة للرياضييـــن، مثنًيـــا علـــى الجهود 

البـــارزة التي عملت بشـــكل كبيـــر من أجل 
إنهاء الملف الذي باركه ســـموه حديًثا بعد 

االنتهاء منه بشكل كامل.
الخطـــوات  هـــذه  أن  الســـعدون  وأكـــد 
ستسهم في تحقيق المزيد من اإلنجازات 
فـــي  نعيـــش  وأننـــا  الرياضيـــة، خصوًصـــا 
العصـــر الذهبـــي للرياضـــة البحرينية التي 
حققـــت العديـــد مـــن اإلنجـــازات الكبيـــرة 
والالفتـــة علـــى مســـتوى مختلـــف األلعاب 
الرياضيـــة بمـــا فيها كـــرة القـــدم، إذ تمكن 
منتخبنـــا الوطني األول فـــي العام )2019( 
من تحقيق لقبي بطولة غرب آسيا وكأس 

الخليج العربي “خليجي 24”.
وذكـــر أن توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لحـــل الملـــف المالـــي 
للرياضييـــن يعطي انعكاًســـا لرؤية ســـموه 

الرياضيـــة  بالحركـــة  لالرتقـــاء  الثاقبـــة 
فـــي المملكـــة وتطويرهـــا، ومعالجـــة كافة 
الملفات الرياضية عبر تقديم كافة أشكال 
تســـخير  أجـــل  مـــن  للرياضييـــن؛  الدعـــم 

الجهود لتطوير الرياضة البحرينية.

الرياضييـــن  أن  الســـعدون  وأكـــد عيســـى 
يثنون ويشـــيدون بمبادرات ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة 
والرياضييـــن، والتـــي تصـــب فـــي صالـــح 
تحقيـــق المزيد من اإلنجـــازات الرياضية، 

ورفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن عالًيـــا فـــي 
تقديـــم  أن  مؤكـــًدا  المختلفـــة،  المحافـــل 
الدعم المختلف للرياضيين هو الســـتثمار 
طاقـــات ومواهب الشـــباب لصالح الوطن 

ومستقبله ورفعته.

ــاز ــت ــم ــم ال حــمــد  بـــن  ــر  ــاصـ نـ دوري  فـــي  الــتــرتــيــب  يــتــذيــل  ــالـــي”  ــقـ ــرتـ ــبـ “الـ

عبـــر إنهـــاء ملـــف مســـتحقات الرياضييـــن بشـــكل كامـــل

تغييرات الالعبين والمدربين لم تجِد نفًعا للحاالويين

السعــــدون يشيـــد بتوجيهـــات ناصــر بـــن حمـــد

الفريق حقق 
فوًزا واحًدا في 

11 مباراة

من مباريات الحالة في دوري ناصر بن حمد الممتازعارف العسمي محمد زويد

جاءت نتائج الفريق األول لكرة القدم بنادي الحالة خالل 
أول 11 جولــة مــن دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز للموســم 
الرياضي الحالي 2019 - 2020 ضعيفة وعلى غير المأمول 
لــإدارة والجماهيــر البرتقاليــة. الفريــق البرتقالــي يتذيــل 
الترتيــب بعــد مرور 11 جولة، إذ يملــك في رصيده 5 نقاط 
فقط جمعها من فوز وتعادلين، فيما تعرض للخسارة خالل 
8 مباريــات؛ ليكــون بذلــك الفريــق األكثــر تعرًضــا للخســارة 
حتى اآلن، وهو ذات عدد حاالت الخســارة لفريق الشــباب 
صاحب المركز قبل األخير، وبات في مكانه الحالي )المركز 
العاشــر واألخير( عرضة للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية 

بعدما عاد منها خالل الموسم قبل الماضي إثر هبوطه.

األربعاء 8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 - العدد 4194

جانب من المنافسات الرياضية المدرب عيسى السعدون

أحمد مهدي

أحمد مهدي

فوز الحالة الوحيد كان على حساب الشباب فريق الحالة



الزرعوني ُيهرِّب أوالده عن أمهم للعب ويتعلم الطبخ من “اليوتيوب”
ــر ــا أكثـ ــن أطفالنـ ــا مـ ــرب وتقربنـ ــن قـ ــا عـ ــفنا بيوتنـ ــة: اكتشـ ــز” اإلماراتيـ ــج تايمـ ــر “خليـ رئيـــس تحريـ

مشــاركة خاصــة لصحيفة البــاد من رئيس تحرير صحيفة “خليــج تايمز” اإلماراتية 
الزميل مصطفى الزرعوني ليومياته بفترة العزل المنزلي:

مـــع كل تبعـــات وبـــاء كورونـــا ومـــا خلفه 
النـــاس  ســـلوك  أنمـــاط  فـــي  تغييـــر  مـــن 
والمجتمعـــات ومـــا فرضه مـــن حظر على 
الحركـــة والتجـــول أصبـــح الحـــرص على 
الجلوس في المنزل أمرا طوعيا نابعا من 
الخوف على أنفسنا ومن نحب، فاكتشفنا 
بيوتنا عن قرب وتقربنا من أطفالنا أكثر.

يومـــي يبـــدأ بقـــراءة الصحـــف الورقيـــة 
وتنـــاول وجبـــة اإلفطـــار مـــع العائلة ومن 
ثـــم أتابع األخبـــار التلفزيونيـــة والمتعلقة 
بالوباء مع حصة رياضة على جهاز المشي 
وإجـــراء بعـــض االتصـــاالت بالصحفييـــن 
والجهات المعنية للتنســـيق حول األخبار 

وحـــركات المراســـلين الميدانييـــن، وفـــي 
األثناء تقـــوم زوجتي بتعليـــم أبنائي عن 

ُبعد.
معـــي  ليهربـــوا  أداهمهـــم  يوميـــا  ولكنـــي 
مـــن وطـــأة معلمتهم الجديـــدة )والدتهم(، 
فآخذهـــم للعـــب حتـــى يرتاحـــوا وأعيش 
وبعدهـــا  معهـــم،  أخـــرى  مـــرة  طفولتـــي 
يرجعون للدراســـة وأرجع للعمل ومتابعة 

االجتماع األول للتحرير.
بعـــد الغـــداء أتابـــع األخبـــار مـــرة أخـــرى 
لتأتـــي فترة ما بعد الظهيـــرة، فأخرج من 
المنزل في جولة بالدراجة الهوائية داخل 
الحـــي الـــذي أســـكن فيـــه، ألعـــود مجددا 

بيـــن أحضـــان بيتـــي ومشاكســـات أبنائي 
الممتعة.

ولعـــل أكثر ما ميز عمليـــة البقاء اإللزامي 
فـــي المنزل هو وقت وجبة العشـــاء التي 
أحرص على إعدادها بنفسي وتعلم طرق 
طبـــخ جديدة من اليوتيـــوب، فأدخل في 
خط منافســـة ودية مع زوجتـــي لنتناوب 

يوميا.
وبعـــد العشـــاء هنـــاك وقت فـــراغ إلراحة 
البـــال من تتبع األخبار طوال اليوم بحكم 
عملـــي كرئيس تحرير ألفتح كتابا. وغالبا 

في هذه الفترة تكون رواية.
 وبعـــد نـــوم األطفـــال أتابـــع مـــع زوجتـــي 
مسلســـل نتفـــق عليـــه بصعوبة مـــع بعض 
الختـــاف  الطرفيـــن  كا  مـــن  التنـــازالت 

الذائقة. وجبة العشاء مع األطفال تعلمتها من “اليوتيوب” وقت راحة البال مع المكتبة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

قــال الكاتب والباحث الســعودي الزميل خالد النزر إنه ملتزم 
بالجلــوس بالمنــزل، وأتــاح لــه ذلك القيــام بعدد مــن األعمال، 

ومن أبرزها تنفيذ بعض أعمال النجارة والسباكة بالمنزل.

وأضـــاف بمشـــاركته بصفحـــة 
بصحيفـــة  المنزلـــي  العـــزل 
الباد: “أصلحت بعض األمور 
فتـــرة  منـــذ  بالبيـــت  العالقـــة 

طويلة”.
وذكـــر أنـــه وجـــد وقتـــا أكبـــر 
للجلوس مـــع العائلة، ومتابعة 

وتبـــادل  األبنـــاء،  تحصيـــل 
معهـــم،  الوديـــة  األحاديـــث 

وإمضاء الوقت باللعب.
وأكـــد أنـــه بالرغـــم مـــن ذلـــك 
فإنـــه ملتـــزم بالـــدوام بســـبب 
عمله بجهـــة صحية، ومرتبط 

بالتعليم عن ُبعد بالجامعة.

السعودي النزر ينجز أعمال نجارة 
وسباكة بالبيت

الكويتي الوقيان يرتب الملفات القديمة واألرشيف

قــال اإلعامــي الكويتــي بــركات الوقيــان إنــه يقضي فترة العــزل المنزلي في ترتيب ملفاته القديمة وأرشــيفه. وفيما يأتــي إجابات الوقيان على 3 أســئلة ترتبط بيومياته 
بفترة العزل المنزلي:

ترتيب األرشيف

 كيف تقضي وقتك بفترة العزل المنزلي وحظر التجول  «
الجزئي بدولة الكويت؟

- ملتزم بالجلوس بالبيت، ورجعت ألشـــيائي القديمة، وأرتب 
ملفاتي، وأنسق أرشيفي الشخصي من حلقات سابقة قدمتها.

لـــدّي قصاصـــات كثيـــرة مـــن أخبـــار ومـــواد منشـــورة بصحف 
ومجـــات عديـــدة، وهـــذا األمر يســـتغرق منـــي وقتـــا لترتيبه 
وإعداد ملف أرشـــيفي، ويشـــمل ذلك مقاطع الفيديو القديمة، 

وبدأت أنشر بعضها.

التفاؤل وااليجابية

 إلى أّي مدى تستمر إيجابيتك في ظل ظروف قاتمة  «
تعصف بالعالم؟

- أنا إيجابي دائما، وأنظر لجميع األمور بابتسامة، واالبتسامة 
ال تغيـــب عني، وطالما أدعو للتفـــاؤل واإليجابية؛ ألن القضاء 
والقـــدر بيـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى، وال يوجـــد أكثـــر مـــن هللا 

يحبك، فا أخاف.
أقـــول ألي شـــخص كن إيجابيا دائمـــا، وحكِّم أمـــرك له تعالى؛ 

ألنه يراك دائما، وال ينساك، ويوجهك لما هو خير دائما.

ورسولنا الكريم يحثنا دائما على االبتسام؛ ألن االبتسامة في 
وجه أخيك صدقة.

المعلومة الصحيحة

 من أين تستقي معلوماتك بهذه الفترة؟ «

- ال أستقي معلوماتي سابقا وحاليا إال من المصادر الصحيحة، 
وأطلِّـــع على المصـــادر األخرى، ولكن ال أعتمد إال على المصدر 

الذي يقدم المعلومة الرسمية الصحيحة.
وأطالب اآلخرين بأال ينشـــروا أّي معلومـــة تردهم، وليتأكدوا 

من مصدر المعلومات التي تردهم قبل نشرها.

مذيعة الحرب خديجة منشغلة 
بالرسم ومتابعة األفالم

معظـــم الجالســـين بالبيـــت أنجـــزوا أمـــورا عالقـــة

قالــت االعاميــة والمذيعــة الســعودية الزميلــة خديجــة عبــدهللا إنهــا ملتزمة 
بالجلــوس بالبيــت بهذه الفترة. وأضافت بمشــاركتها لصفحــة العزل المنزلي 
للرعايــة  الســعودية يحظــون بمعاييــر رفيعــة  البــاد أن ســكان  بصحيفــة 

الصحية.

آمنيـــن  بيوتنـــا  فـــي  “نعيـــش  وواصلـــت: 
ومطمئنين، وكل شيء متوفر، ونختلف عن 
بقية دول العالم بوجود مســـتوى اقتصادي 
ورعايـــة صحية متقدمان، وهو أمر انعكس 
على اإلجـــراءات المتخذة لحماية الســـكان 

بفترة مواجهة فيروس كورونا”.
وتابعـــت: “أغلـــب المســـتفيدين مـــن فتـــرة 
باألمـــور  اســـتثمروها  بالبيـــت  الجلـــوس 
المفيدة، ومن أبرز ذلك إنجاز األمور العالقة 
بالبيت، ولم يتنس إنجازها بأوقات العمل”.

ولفتت إلـــى أنها قضت فترة العزل المنزلي 

بالرســـم  هوايتهـــا  بممارســـة 
ومشـــاهدة األفـــام باإلضافة 

لمتابعة أخبار العالم.
الزميلـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
عملـــت  عبـــدهللا  خديجـــة 
مذيعة بالتلفزيون السعودي 

ومراســـلة حربيـــة فـــي لبنـــان 
بالحـــرب التي جـــرت بالعام 2006 

متخصصـــة  مذيعـــة  اليـــوم  وهـــي 
بموضوعات الحـــرب والنزاع غير 

اآلمن.

خديجة 
عبدالله
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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، إذ ابتكر خالها بعضنا برامج تكسر الروتين، ويحب أن يلهم اآلخرين بها.

صفحـــة “العـــزل المنزلـــي” بصحيفـــة “الباد”، بعددهـــا الورقي وبالموقـــع اإللكتروني، عبارة عن تدويـــن ليومياتنـــا المتواضعة، بالكلمة 
والصورة والفيديو. وفي حلقة اليوم يثري الصفحة زماء من دول الخليج العربي بتجربتهم بفترة العزل المنزلي.

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

قصص بفترة العزل المنزلي )الحلقة 9(

األربعاء 8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 - العدد 4194

ــة ــمية الصحيحـ ــادر الرسـ ــن المصـ ــم إال مـ ــتقوا معلوماتكـ ال تسـ
محرر الشؤون المحلية

بركات 
الوقيان



الطلب  الفيديو حسب  “STARZPLAY”، خدمة مشاهدة  دعت 
الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المشتركين 
للبقاء في منازلهم واالستمتاع بمجموعة من أحدث اإلنتاجات 
السينمائية الضخمة، والمسلسالت الحصرية والعربية والتركية 

الجديدة. 
STARZ� منصة  إلى  اإلضافات  أحدث  على  نظرة  يلي  ”وفيما 

المحتوى  مــن  ســاعــة  آالف   10 مــن  أكــثــر  تضم  الــتــي   ،”PLAY
الترفيهي الرائع، الذي يمكن للمشتركين مشاهدته في أي وقت 

وفي أي مكان وباستخدام أي جهاز. 
المحتوى  من  واسعة  بخيارات  االستمتاع  للمشتركين  ويمكن 
المتنامي الذي يضم أفضل المسلسالت التلفزيونية في التاريخ 
الحديث، وتتضمن قائمة اإلضافات لهذا الشهر المواسم الخمسة 
الكاملة ألحد أكثر مسلسالت الخيال العلمي شهرة وهو “فرينج”، 
والموسم السادس من مسلسل الدراما والجريمة “ذا أميريكانز” 
حاليًا  السابقة  الخمسة  المواسم  وتتوافر  أبريل،   16 من  )بــدءًا 
األميركي  والكوميديا  الدراما  ومسلسل   ،)”STARZPLAY“ عبر 
 15 يــوم  المواسم  جميع  عــرض  )يبدأ  هاوسوايفز”  “ديسبريت 

أبريل(.
في  دولـــة   20 فــي  مــتــوفــرة   ”STARZPLAY“ خــدمــة  أن  يــذكــر 
للمشتركين  وتقدم  وباكستان،  إفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 
محتوى يضم أكثر من 10 آالف ساعة من األفالم والمسلسالت 

العربية واألعمال الحصرية. 
وتحتل المنصة المرتبة األولى من حيث عدد المشتركين على 

مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

قامت جمعية اإلصالح بالتبرع بـ 10 آالف 
قفاز طبي للكادر الطبي العامل في لحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، انطالًقا 
الوطنية  الــمــســؤولــيــة  تــجــاه  واجــبــهــا  مــن 
المشتركة وضمن مساهمتها المستمرة في 
فيروس  انتشار  لمكافحة  الوطنية  الحملة 
التبرع  يأتي هذا  إذ   ،)COVID�19( كورونا 
في إطار حرص الجمعية على دعم جهود 
الــحــمــلــة فــي مــكــافــحــة انــتــشــار الــفــيــروس 

ومعالجة الحاالت المصابة. 
ــالح”، الــمــكــون من  ــ ــ ــد مـــن “اإلصـ ــام وفـ وقــ
الخيرية  األعمال  للجنة  التنفيذي  الرئيس 
عام  ومدير  سيار  جاسم  محمد  بالجمعية 
بتسليم  الــعــوضــي،  غــســان  يــاســر  الجمعية 
طبي  قفاز  آالف   10 بعدد  الجمعية  تبرع 
العامل ضمن حملة مكافحة  الطبي  للكادر 

انتشار فيروس كورونا.

دعت المشتركين للبقاء في المنازل واالستمتاع بخدماتها ــة لــمــكــافــحــة “كـــورونـــا” ــي ــن ــوط ــا لــلــحــمــلــة ال ــًمـ دعـ

“STARZPLAY”: خيارات واسعة للترفيه“اإلصـالح” تتبـرع بـ 10 آالف قفـاز طبـي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

قــامــت شــركــة “فـــايـــزر” )الــُمــدرجــة 
الرمز  نــيــويــورك تحت  بــورصــة  فــي 
بمناسبة   ،)NYSE: PFE, Pfizer
الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــصــحــة، بــإطــالق 
حــمــلــة لــشــكــر كـــافـــة الــعــامــلــيــن في 
هم  الذين  الصحية،  الرعاية  مجال 
األول في  الـــدفـــاع  خــط  يــعــتــبــرون 
مــواجــهــة جــائــحــة “كــوفــيــد 19” في 

الشرق األوسط وإفريقيا.
ــامـــت شــركــة  وفــــي هــــذا الـــصـــدد قـ
ــزر” بــإنــتــاج فــيــديــو بـــ 3 لغات  ــايـ “فـ
رئيسة؛ لتسليط الضوء على الجهود 
والمخاطر التي يتعرض لها العاملين 
ــرعــايــة الــصــحــيــة، من  فــي قــطــاع ال

أجل ضمان تقديم الرعاية المناسبة 
والمستلزمات  األدويــــة  وإمــــدادات 

الرئيسية لجميع المرضى.
قد  الشركة  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
تطوير  عن  سابق  وقــت  في  أعلنت 
 ”19 “كوفيد  لجائحة  محتمل  لقاح 

بالتعاون مع شركة “بايو إن تيك”.

“فايزر” تشكر العاملين بالرعاية الصحية بالمنطقة
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“ماستـركــارد” تعــزز أمــن المـدفـــوعــات
ــر الــتــامــســيــة ــي ــع غ ــدفـ ــدود مــعــامــات الـ ــ ــادة حـ ــ ــ ــال زي ــ ــن خ مـ

دعمها  عــن  أمــس  ماستركارد  أعلنت 
ــادة حـــدود  ــ ــزي ــ ــلــجــهــود الـــمـــبـــذولـــة ل ل
في  التالمسية  غير  الــدفــع  معامالت 
األوسط وأفريقيا، مع  الشرق  منطقة 
دفع  طــرق  عــن  للبحث  الــنــاس  سعي 
جائحة  انتشار  ضــوء  في  أمــانــًا  أكثر 
المبادرة  هــذه  وتتماشى  كوفيد19�. 
مع التوصيات الصادرة عن السلطات 
ــات الــعــالــمــيــة  ــومـ ــكـ ــحـ الــصــحــيــة والـ
واإلقليمية بشأن التباعد االجتماعي، 
تـــزايـــد عــدد  إلــــى  الـــــذي أدى  األمـــــر 
المتاجر التي تشجع المستهلكين على 
الدفع  من  بــدالً  التالمسي  غير  الدفع 
النقدي لتجنب االحتكاك المباشر بين 

األشخاص.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي، تــتــصــدر 
ــود الـــتـــحـــول إلـــى  ــهـ ــارد جـ ــركـ ــتـ ــاسـ مـ
التالمسية  غــيــر  الــمــدفــوعــات  تقنية 

15 عــاًمــا. وقــد عملت  أكــثــر مــن  منذ 
األوســط  الشرق  منطقة  في  الشركة 
الشركاء في  العديد من  وأفريقيا مع 
القطاع المالي والعديد من القطاعات 
لزيادة  متعددة  أســـواق  فــي  األخـــرى 
الرقمية  الدفع  تكنولوجيا  استخدام 
منها  مــحــاولــة  فــي  التالمسية  وغــيــر 
لــتــعــزيــز الــســالمــة واألمــــن والــســرعــة 
لحاملي  الــدفــع  تجربة  فــي  ــراحــة  وال
شهدت   ،2019 عــام  وفــي  البطاقات. 
ــط وأفــريــقــيــا  ــ مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
المعامالت  فــي   %  200 بنسبة  نــمــًوا 
عدد  يبلغ  اليوم،  أما  التالمسية.  غير 
معامالت الدفع التي تتم بصورة غير 
معامالت   9 كل  من   1 نحو  تالمسية 
نقاط  في  ماستركارد  ببطاقات  تتم 
الشرق  منطقة  في  اإللكترونية  البيع 

األوسط وإفريقيا.

 وقد قامت بنوك مركزية في المنطقة، 
وقطر  السعودية  العربية  كالمملكة 
والــبــحــريــن ومــصــر وبــاكــســتــان، برفع 
تستوجب  ال  التي  المعامالت  حــدود 
مما  الشخصي،  التعريف  رقم  ادخــال 
يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد 
ــحــاء  ــخــــاص فـــي جــمــيــع أن مـــن األشــ

المنطقة ويجعل هذه المعامالت أكثر 
والشركات  للمستهلكين  وراحــة  أمنًا 
على حد سواء. وتعمل ماستركارد مع 
ومصدري  المالية  المؤسسات  جميع 
البطاقات والتجار لضمان تنفيذ هذه 
للمتسوقين  آمــن  بشكل  التحديثات 

في المنطقة.

فـــي تقريـــر يرصـــد المبـــادرات واإلجـــراءات المتخـــذة

“قوية بأهلها” توثق نجاح البحرين بمواجهة “كورونا”

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لحملــة “قويــة بأهلهــا” التــي أطلقتهــا جمعيــة المرصــد 
لحقوق اإلنسان عن البدء في توثيق قصة نجاح البحرين في مواجهة فيروس 
كورونــا المســتجد، التي جــاءت نتيجة للجهود الوطنية لفريــق البحرين بقيادة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدت رئيسة لجنة الجودة بالحملة 
سميرة سالم، أن فكرة إصدار التقرير 
في  تــأتــي  النجاح  لقصة  التوثيقي 
ظل الجهود الكبيرة التي بذلها فريق 
البحرين في كافة المجاالت من أجل 
حماية اإلنسان وحقوقه دون تمييز 
اتسمت  إذ  مــقــيــم،  أو  مــواطــن  بــيــن 
ــا بــالــســرعــة والــشــفــافــيــة  ــهـ ــراءاتـ إجـ
ــة بـــشـــهـــادة الــمــجــتــمــع  ــيـ ــرافـ ــتـ واالحـ

الدولي والوطني، فضاًل عن استمرار 
عــمــل الــمــؤســســات الــرســمــيــة وعــدم 
تعطلها عن طريق تقديمها لخدماتها 

عبر الوسائل اإللكترونية.
ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ أن  ــم  ــ ــالـ ــ سـ وأضــــــافــــــت 
وجهود  ــقــرارات  ل عــرًضــا  سيتضمن 
الــجــهــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
والــقــضــائــيــة واألهـــلـــيـــة وكـــذلـــك ما 
من  والمقيمون  المواطنون  به  قــام 

مبادرات للحد من انتشار الفايروس، 
خصوصا ما يتعلق باستمرار العملية 
العالجية  واإلجــــــراءات  التعليمية 

ــة وخـــطـــط الــفــحــص  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ واالحـ
واإلجــــــالء، ومــكــافــحــة االســتــغــالل 
ــن الــغــذائــي  ــتــجــاري وتــوفــيــر األمــ ال
ــي بــشــكــل حــقــق الــنــتــائــج  ــ ــدوائـ ــ والـ
اإليجابية على أرض الواقع بحماية 
به  يحتذى  نموذًجا  وجعلها  المملكة 

في مواجهة الوباء.
لجميع  ــهــا  دعــوت ســالــم  واخــتــتــمــت 
بالتعليمات  بااللتزام  المجتمع  فئات 
هذه  لمواجهة  والتكاتف  الرسمية، 
الجائحة، وبيان ما يتميز به المجتمع 
البحريني من الوعي والثقافة، الذي 
على  للقضاء  األقــوى  السالح  يعتبر 

الفايروس.
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سميرة سالم

“كاسبرسكي” تقدم أساليب فعالة لتعقيم “الهواتف”
ينصــب تركيــز الكثيــر مــن البلدان فــي أنحاء العالــم خالل األزمــة الصحية 
الراهنــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجد، علــى النظافــة الشــخصية. 
وعلــى الرغــم مــن النصائــح التــي تدعــو النــاس إلى االهتمــام بتكرار غســل 
أيديهــم، يتســاءل خبــراء عــن مــدى الحــزم المتبــع فــي التأكــد مــن نظافــة 

الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. 

وفـــي هـــذا الــجــانــب حــرصــت شركة 
ــداء بعض  ــ “كــاســبــرســكــي” عــلــى إسـ
ــزة  ــهـ ــاء األجـ ــقــ ــ ــأن إب ــشـ الـــنـــصـــائـــح بـ

المحمولة “خالية من الفيروسات”.
وكان من المخيف التفكير في أعداد 
ــتــي تعيش  ال الــبــكــتــيــريــا وأنـــواعـــهـــا 
المحمولة،  الشخصية  األجهزة  على 
حــتــى قــبــل تــفــشــي وبـــــاء كـــورونـــا 
األمني  الباحث  بحسب  المستجد، 
لـــدى “كــاســبــرســكــي” مــاهــر يــامــوت، 
الـــذي أكــد أن قـــدرة الــفــيــروس على 
ــقــاء فـــي درجــــة حـــــرارة الــغــرفــة  ــب ال
والـــتـــســـبـــب بـــالـــعـــدوى مــــن أســطــح 
ــاج والــســيــرامــيــك  ــزجــ ــ الـــمـــعـــادن وال
“تستدعي  أيـــام  لــعــدة  والبالستيك 

ــبـــاع أســالــيــب فــعــالــة  ــالـــضـــرورة اتـ بـ
وقــال  المحمولة”.  أجهزتنا  لتعقيم 
ماهر ياموت: إن من الضروري للمرء 
العودة  عند  المحمول  هاتفه  تعقيم 
الــذهــاب  كــان عليه  إذا  الــمــنــزل  ــى  إل
السلع  عــلــى  للحصول  المتجر  إلـــى 
العديد  ثمة  أن  موضًحا  األساسية، 
من المنتجات المنزلية الشائعة التي 
يمكن أن تقضي على فيروس كورونا 
بطريقة فعالة، مثل كحول اإليثانول 
وكحول األيزوبروبانول وبيروكسيد 
الـــهـــيـــدروجـــيـــن وهـــيـــبـــوكـــلـــوريـــت 

الصوديوم.
أقل  األيزوبروبانول  كحول  ويعتبر 
الذي  الشاشة  لطالء  بالضرر  تسبًبا 

عليها  ــزالق  ــ ــاالن ــ ب لــأصــابــع  يــســمــح 
يجعله  ما  بالبصمات،  تغطيتها  دون 
التعقيم  فــي  لــالســتــخــدام  المفضل 
ضمن  أو  ومسحه  رشــه  شكل  على 

مناديل مبللة.
اإليثانول  اســتــخــدام  عــدم  وُيفضل 
عند  إال  الــهــيــدروجــيــن  وبيروكسيد 
عدم توافر األيزوبروبانول، إذ يمكن 
ــع االســتــخــدام  لـــهـــذه الــمــنــتــجــات مـ
المتكرر، وأحياًنا من مرة واحدة، أن 

تسبب الضرر للطالء المضاد للدهن.
الكحول  تركيز  يتراوح  أن  ويفضل 
الكحول  ألن  نظًرا  و80 %؛   70 بين 
بـــأســـرع مــمــا ينبغي  الــنــقــي يــتــبــخــر 
للحصول على أفضل نتيجة للتعقيم، 
وكلما قل التركيز قلت كفاءة المنتج 
لذلك ال يمكن  الفيروسات،  في قتل 

االعتماد على المشروبات الكحولي.
السائل  صب  عدم  أيًضا  المهم  ومن 
ــتــوصــيــل  ــي فـــتـــحـــات ال الــمــعــقــم فــ
والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو 
االكتفاء  ويمكن  للماء،  مقاوًما  كان 
السائل  فــي  القطن  مــن  قطعة  بنقع 
بعناية  بها  الــجــهــاز  جــوانــب  ومــســح 

ودقة ومن دون ضغط قوي.
ويجب تطبيق إجراء التعقيم نفسه 
على أية أدوات أخرى ُتستخدم في 
اللوحية  كاألجهزة  العامة،  األمــاكــن 
ــة  ــمــحــمــول ــاســــوب ال ــحــ ــ ــزة ال ــ ــهـ ــ وأجـ
ــة واألســـــــــاور  ــيــ ــذكــ ــ ــات ال ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والـ

وسماعات الرأس وما إلى ذلك. 

ماهر ياموت
يمثلون خط 

الدفاع األول في 
مواجهة “كورونا”

 HUAWEI“ تشتهر سلسلة هواتف
المبتكرة  بتصاميمها   ”P Series
ــزات الـــكـــامـــيـــرا الـــقـــويـــة، ما  ــيــ ومــ
يجعلها واحدة من أكثر اإلطالقات 

المثيرة من “هواوي”.
والــجــهــاز قـــوي فــي جــســم جــذاب 
بأداء قوي لشبكة الجيل الخامس 
 Ultra Vision“ كاميرا  نظام   5G
 CMOS مع أكبر مستشعر ”Leica
من “هواوي” حتى اآلن، تم تصميم 
 HUAWEI“ كل ابتكار جديد لهاتف
قدرات  إلبهار وتوسيع   ”P40 Pro

الهواتف الذكية الحديثة.
في  التمّيز  استمرار  إلى  وإضافة 
ــذي  ــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الـ ال

ــة، اســتــفــاد  ــســل ــســل ــــه ال تــشــتــهــر ب
 ”HUAWEI P40 Pro“ هـــاتـــف 
“هــواوي” في قطاع  من تطورات 
يوفر  مــا  الخامس،  الجيل  شبكة 
يمكنهم  جـــهـــاًزا  لــلــمــســتــخــدمــيــن 

االعتماد عليه دائًما.

5G قمة أداء شبكة ”HUAWEI P40 Pro“

يوفر للمستخدمين 
جهاًزا يمكن 

االعتماد عليه دائًما



اليوم مليء بالتفاصيل التي تتطلب تركيًزا 
شديًدا.

حاول أن تستعين بمساعدة المقربين منك وال 
تخجل.

تهتم بشدة بكل ما يخص أسلوب الحياة 
والعمل.

تهمل صحتك وتتجاهل ضرورة اتباع نظام 
غذائي صحي.

تواجه مشكلة بسبب خالف بينك وبين شخص 
له سلطة.

 صحتك غير جيدة وعليك القيام برياضة 
المشي.

تشعر بأنك مبدع ومستعد إلنجاز عدد من 
األشياء.

في عملك عليك أال تبخل على زمالئك بالمشاركة.

 كن واقعيا وال تسر وراء األحالم والخيال.

التزم بتعليمات مديرك لكي ال تخسر عملك.

األجواء تساعدك على اإلبداع وتحقيق النجاح.

ابتسم، فسر راحة البال تكمن في السعادة 
والبسمة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 ابريل

 1985
ــة  ــركــ تـــــقـــــاضـــــي شــ الـــــهـــــنـــــد   
كاربيد”  “يونيون  الكيمياويات 
على مقتل 2000 من المواطنين 
الهنود وإصابة 200000 آخرين 

في حادثة بوبال.

يواجــه مسلســل “ليه ال”، الــذي تخوض من خاللــه الفنانة 
المصرية أمينة خليل سباق الدراما الرمضاني المقبل، أزمة 
بســبب إصابة شيرين رضا بكســر في قدمها منذ أيام عدة. 
وبعــد خضوعها لفحوصات جديدة، تبيــن ضرورة حصولها 

على الراحة التامة وعدم التحرك من منزلها لمدة أسبوعين، 
وهــو ما يضع صناع المسلســل فــي ورطة ال يجــدون حال لها 

ســوى انتظارها وتصوير فقط المشاهد التي ال تظهر بها، ويشارك في بطولة هذا 
المسلسل نخبة من النجوم.

أطلق الفنان األردني عمر العبدالالت قصيدة مغّناة بأسلوب 
البادية األردنية بعــزف آلة الربابة، حملت عنــوان “كورونا”، 

وكتبها الشاعر السعودي صالح الشادي.
وغنى العبدالــالت للعديد من المشــاهد التي حصلت في 

دول العالم العربي والعالم أجمع، بعد األزمة اإلنسانية التي 
يمّر بهــا العالم من جــراء فيروس كورونا.  وطــرح العبدالالت 

أغنيــة “كورونا” بقناته الرســمية على موقع “يوتيــوب”، متضمنة كلمات القصيدة 
وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو اختار مشاهده من كل مكان في العالم.

قرر فريق عمل مسلســل “جمع سالم” للفنانة زينة االستعانة 
بوحدة تصوير إضافية تقودها المخرجة رشــا الكردي، لسرعة 
االنتهاء من تصوير المسلســل واللحاق بالعرض في رمضان 
المقبل. وتواصل زينة تصوير المشاهد بشكل يومي لالنتهاء 

من تصوير مشــاهدها بعد اإلجازة اإلجبارية التي حصل عليها 
فريق العمل للوقاية من انتشــار فيروس كورونا، واستأنف صناع 

المسلسل التصوير بعد اإلجراءات الوقائية والطبية لحماية العاملين بالكامل. 
وانتهت زينة أخيرا من تصوير عدد من مشاهدها.

“جمع سالم”أغنية “كورونا”إصابة شيرين
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طمأنت الممثلة السورية هناء نصور 
متابعيها، أنها بدأت تشـــعر بتحســـن 
وتأمـــل أن تتماثـــل للشـــفاء وتتغلب 
على فيـــروس كورونا، الـــذي أصابها 

أثناء وجودها في البرازيل.
المحبيـــن  دعـــم  إن  نصـــور:  وقالـــت 
واألصدقاء عبر التواصل االجتماعي 
ســـاعدها على تجاوز المحنة، مبدية 
الشكر لكل من تضامن معها ومنحها 
الحـــب، وطمأنـــت الجميـــع أن  هـــذا 
األمـــور علـــى مـــا يـــرام، وأن صحتها 
إلـــى  تتجـــه لألفضـــل لتعـــود قريبـــًا 
ســـورية.  وكانـــت هناء، قد كشـــفت 

عـــن إصابتهـــا بالفيروس المســـتجد، 
في منشور عبر “فيسبوك”، أوضحت 
فيـــه أنها فـــي البرازيل بمدينة ســـاو 
باولـــو، بدعـــوة من صديقتهـــا عازفة 
معهـــا،  أيـــام  قضـــاء  وبعـــد  البيانـــو 
قـــررت االنتقـــال لمدينـــة أخـــرى مـــع 
إحدى صديقاتها حين بدأ الفيروس 
باالنتشار. وبعدها، بـ 10 أيام، اتصل 
بهـــا زوجهـــا وأخبرهـــا أن صديقتهـــا 
عازفـــة البيانـــو أصيبـــت بالفيروس، 
الثانيـــة  وصديقتهـــا  منهـــا  وطلـــب 
إجراء فحص “كوفيد 19”، ولألسف 

جاءت النتيجة إيجابية.

هناء نصور تتعافى من “كورونا”

القائمة الكاملة إلنتاجات “نتفليكس” خالل أبريل

ســـتطلق نتفليكـــس مـــا مجموعـــه 53 إنتاًجا 
مختلًفـــا على مدار شـــهر أبريـــل، بما في ذلك 
األفـــام، والمواســـم الكاملـــة مـــن العـــروض 
التلفزيونية والعـــروض الكوميدية الخاصة، 
حيـــث ســـتقدم مجموعـــة من االعمـــال ألول 

مرة بإنتاجات جديدة:
 9 أبريل:

 Hi األنيمـــي:  مسلســـل  مـــن  الثانـــي  الجـــزء 
.Score Girl

 10 أبريل:
.Brews Brothers مسلسل

.LA Originals فيلم
.La vie scolaire فيلم

.Love Wedding Repeat فيلم
.The Main Event فيلم

.Tigertail فيلم
 14 أبريل:

.Chris D’Elia: No Pain عرض كوميدي
15 أبريل:

 The Innocence سلســـلة وثائقيـــة خاصـــة
.Files

.Outer Banks سلسلة
 16 أبريل:

.Fary: Hexagone الجزء الثاني من
.Fauda الجزء الثالث من مسلسل

 Mauricio Meirelles: كوميـــدي  عـــرض 
.Levando o Caos

 17 أبريل:
.Betonrausch فيلم

.blackAF الموسم األول من
 Earth and Blood: La terre et le فيلـــم 

.sang
 The Last Kids on العائليـــة:  للمشـــاهدة 

.Earth: Book 2
.Legado en los huesos فيلم

.Sergio فيلم
.Too Hot to Handle الموسم األول من

20 أبريل:
.Cooked with Cannabis سلسلة

.The Midnight Gospel سلسلة
21 أبريل:

.Middleditch & Schwartz عرض كوميدي
 22 أبريل:

.Absurd Planet إنتاج نتفليكس
.Circus of Books وثائقي من نتفليكس

.El silencio del pantano فيلم
.The Plagues of Breslau فيلم

.The Willoughbys فيلم
.Win the Wilderness إنتاج نتفليكس

 23 أبريل:
.The House of Flowers الجزء الثالث من

 24 أبريل:
.After Life الموسم الثاني من

.Extraction فيلم
.Hello Ninja الجزء الثاني من

Yours Sin�  عـــرض كوميدي من نتفليكـــس
.cerely, Kanan Gill

 26 أبريل:
.The Last Kingdom الجزء الرابع من

27 أبريل:
.Never Have I Ever سلسلة

 29 أبريل:
 A Secret نتفليكـــس  إنتـــاج  مـــن  وثائقـــي 

.Love
.Extracurricular سلسلة

 Murder to Mercy: وثائقي مـــن نتفليكـــس
.The Cyntoia Brown Story

.Nadiya’s Time to Eat سلسلة
.Summertime إنتاج نتفليكس

 30 أبريل:
.Dangerous Lies فيلم

.Drifting Dragons أنيمي
.The Forest of Love: Deep Cut سلسلة

.Rich in Love: Ricos de Amor فيلم
.The Victims’ Game سلسلة

 1993
مقدونيا تنضم إلى األمم المتحدة بعد استقالها من يوغوسافيا.

2004
اتفاق لوقف إطاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في دارفور.

 2005

بدء مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.

2010
أوباما ودميتري ميدفيديف يوقعان اتفاقية حول تقليص حجم ترسانتهما النووية.

 2013
تفجير قرب المصرف المركزي في دمشق يؤدي إلى مقتل 15 وجرح 53.

قامت شركة “مزيكا” بطرح 
أغنية “باراشوت”، وهي رابع 

أغنيات ألبوم الفنان لؤي، 
الذي يحمل عنوان “على 

خيرة هللا”.
ومن المقرر طرح أغنياته 
تباعا خال الفترة المقبلة 

على “اليوتيوب” وعلى 
جميع المتاجر اإللكترونية.

بعنوان “األمل” ووعودها بإمكانات المســتقبل من خالل الفن

دعوة للمشاركة في “رأس الخيمة للفنون البصرية”

أعلنت أسرة مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 2021 عن استقبال الطلبات من الفنانين والمخرجين من جميع األعمار 
والجنسيات، بغض النظر عن اإلمارة أو بلد اإلقامة لمهرجانها المقبل، وهذه دعوة للمهتمين في البحرين للمشاركة.

تم تأســـيس مهرجـــان رأس الخيمة 
للفنـــون البصرية فـــي مارس 2013، 
القاســـمي.  مؤسســـة  مـــن  بمبـــادرة 
ويعتبر المهرجان جزءا ال يتجزأ من 
رســـالة المؤسســـة وهي المســـاهمة 
فـــي التنميـــة الثقافية إلمـــارة رأس 
الخيمة، ومهرجـــان الفنون البصرية 
هو جزء مـــن هذه الجهـــود. ويعتبر 
للفنـــون  الخيمـــة  رأس  مهرجـــان 
البصرية مبادرة غيـــر ربحية وجزء 
من جهود المشاركة المجتمعية التي 
تسعى لها مؤسسة الشيخ سعود بن 
صقـــر القاســـمي لبحـــوث السياســـة 
العامة. ويقوم المهرجان باســـتثمار 
جميع العائدات من مبيعات التذاكر 
لدعـــم المهرجـــان وتوفيـــر تجربة ال 

تنسى لضيوفنا الكرام.
ويجمـــع هـــذا الحـــدث بيـــن األفـــراد 
مـــن مختلـــف أنحاء دولـــة اإلمارات 
العالـــم  وحـــول  المتحـــدة  العربيـــة 
تطويـــر  ودعـــم  بالفـــن  لاحتفـــال 
الفنـــون فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة. 
وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، يبـــرز هـــذا 
اإلبـــداع  روح  الســـنوي  المهرجـــان 
والمغتربيـــن  اإلماراتييـــن  للفنانيـــن 
مجموعـــة  فـــي  ســـواء  حـــد  علـــى 

متنوعة من الفئات.

موضوع المهرجان للعام 2021: 
األمل

مـــن  التاســـعة  الـــدورة  ســـتحتفل   
مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 
بموضوعهـــا الجديـــد بعنـــوان “األمـــل” 
ووعودها بإمكانات المســـتقبل التي ال 
حصر لها. من خال الفن، سنستكشـــف 
أين يوجـــد األمل، وكيـــف يبنى األمل، 
وكيف يتم تقاســـم األمل. سنبحث عن 
الصلة بين األمل ومســـتقبل البشـــرية. 
الفـــن  يلهـــم  أن  لألمـــل  يمكـــن  وكيـــف 

وكيف يمكن للفن أن يلهم األمل؟
ســـيتم فتح باب استقبال الطلبات في 

1 أبريل و حتى 31 مايو 2020. سيتم 
قبول طلبات التقديم الموجهة بعنوان 

األمل ضمن 4 فئات:
- الفن الرقمي.

- النحت.

- األفام.
- الطلبة.
 الجوائز

ســـيتم تقديم الجوائز للمركزين األول 
والثانـــي لـــكل فئـــة مـــن الفئـــات األربع 

)بمجموع 8 جوائز(.
األول  المركز  يحصل   ( الرقمي*  الفن 
درهـــــم،   5,000 ومـــبـــلـــغ  درع  عـــلـــى 
ــثــانــي عــلــى درع  ــمــركــز ال ويــحــصــل ال

ومبلغ 2,500 درهم(. 
على  األول  الــمــركــز  يحصل   ( النحت 
ويحصل  درهــــم،   5,000 ومــبــلــغ  درع 
 2,500 الثاني على درع ومبلغ  المركز 

درهم(.
األفـــام ) يحصـــل المركـــز األول علـــى 
ويحصـــل  درهـــم،   5,000 ومبلـــغ  درع 
المركـــز الثاني علـــى درع ومبلغ 2,500 

درهم(.
الطلبة ) يحصل المركز األول على درع 
ومبلـــغ 2,000 درهم، ويحصـــل المركز 
الثاني على درع ومبلغ 1,000 درهم(.

* تتضمن فئة 
الرقمي  الفن 

الــــــــجــــــــديــــــــدة 
والصور  اللوحات 
ــة  ــيـ ــرافـ ــوغـ ــوتـ ــفـ الـ

والـــرســـومـــات وغـــيـــرهـــا من 
في  األبعاد  ثنائية  المتعددة  الوسائط 
المشاركة  المدخات  تقديم  تم  حــال 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــة وااللـ ــدقــ ــ ــورة عـــالـــيـــة ال ــصــ كــ

بالمتطلبات المحددة.
نمى المهرجان كل سنة بشكل كبير منذ 
إطاقـــه – بما فـــي ذلك جـــودة وكمية 
طلبـــات التقديـــم، وتوســـعة البرامـــج، 
وحضـــور الرعاة. كان المهرجان قد بدأ 
فـــي العام 2013 واعتـــاد أن يمتد لمدة 
3 أيـــام. أما اآلن فقد نمى إلى سلســـلة 
مـــن الفعاليـــات علـــى مـــدى أســـبوعين 
ومعرض فنون بصرية على مدى ستة 
أســـابيع. انطلقـــت أحـــدث نســـخة من 
تاريخ المهرجان في العام 2019 والتي 
القت نجاحـــًا مذها من خال معرض 
خارجـــي كبيـــر فـــي منطقـــة الجزيـــرة 
الحمـــراء القديمة والتي تـــم تصميمها 
تبعا لمهرجان الصور “ال غاســـيلي” في 
فرنســـا. وبالنظـــر إلـــى المســـتقبل، فإن 
المهرجـــان يهدف إلـــى تقديم مفاجآت 
جديدة من شـــأنها أن تستمر في إلهام 

وتعزيز الفنون بمختلف الطرق.
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الفنانة البحرينية زينب غازي تصور مشاهدها في “مانيكان”
اضطرت الفنانة البحرينية زينب غازي إلى البقاء داخل 
الكويت؛ بسبب إغالق مطار الكويت الدولي أمام جميع 
القادمين والمغادرين بســـبب الظروف الراهنة التي تمّر 
بهـــا البالد بشـــكل خـــاص، والعالـــم أجمع مـــن إجراءات 
احترازية تصديا النتشـــار وتفّشي وباء فيروس كورونا 

المستجد.
غـــازي كانت متواجـــدة في الكويت لتصوير مشـــاهدها 
فـــي المسلســـل الدرامـــي “مانيـــكان”، الـــذي كان مقـــررا 
عرضه على قناة “أبوظبي” في شـــهر رمضان المقبل، إال 
أن توقف التصوير بسبب اإلجراءات االحترازية، جعلها 

تبقى في الكويت إلى حين انجالء الصورة.
غازي قالت في تصريح لـ”الراي”: “أدعو هللا أن تمر هذه 
الغّمة على خير وســـالم وأن تعـــود الحياة إلى طبيعتها 
كما كانت، ومن خاللكم أوجه رســـالة أدعو فيها الجميع 
إلـــى االلتـــزام بـــكل تعليمـــات الجهـــات المختصـــة فـــي 
وزارتي الصحة والداخلية بضرورة البقاء داخل المنزل 
وعدم الخروج منه إال للضرورة القصوى )الزم نكون إيد 

واحدة ونتعاون ضد هالفيروس(”.
وحول الشـــخصية التي تقدمها في المسلســـل، أشـــارت 
غازي: “أجســـد في المسلســـل دورا جديدا وغريبا، وبما 
أن الشـــركة المنتجة للعمل شـــددت علـــى عدم الخوض 

أو الكشـــف عن تفاصيل الشـــخصيات المشاركة فيه، إال 
أنني ســـأفصح عن بعـــض من مالمحها، حيث ســـتكون 
إطاللتـــي للمـــرة األولـــى مـــن خـــالل شـــخصية الفتـــاة 
المحجبة )كفاح(”. وأكملت: “للعلم، هذه الشخصية كنت 
أطمح إلى أدائها منذ زمن، وقد تحقق هذا الطموح في 

هذا المسلسل”.
وتابعت: “)مانيكان( ينحاز إلى أعمال الـ )اليت كوميدي(، 
حيث يحمل في مضمونه حزمة من القضايا االجتماعية 
التي تهم المجتمع بكل شـــرائحه، وذلك من خالل قصة 
جميلـــة، خفيفة ومحبوكـــة، تتمحور حول مجموعة من 
الفتيات الالتي يعملن في أحد المشـــاغل، ويتقابلن في 
)كافيـــه( يعمـــل فيـــه مجموعة من الشـــباب، األمـــر الذي 
يخلق بينهم منافســـة صريحة وأحداثا متنوعة في كل 
حلقـــة، وكيـــف يتصـــرف العنصر النســـائي ضـــد الرجال، 

وفق قالب كوميدي شيق وبعيد عن اإلسفاف”.
يذكـــر أن العمـــل قصـــة وســـيناريو وحـــوار مريـــم نصير 
وإخـــراج هيـــا عبدالســـالم التـــي تخـــوض البطولـــة إلى 
جانب حشـــد من النجوم، على غرار هبة الدري، أسمهان 
توفيـــق، زينب غازي، صمود المؤمـــن، روان العلي، فؤاد 
علـــي، محمد العلوي، فهد باســـم، علي الحســـيني، نوف 

السلطان وغيرهم الكثير.

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة البحرينية زهرة عرفات بعد تداول تســجيل 
صوتي لها تحدثت فيه عن األوضاع المادية الخاصة بالفنانين والفنانات.

إن  تفكـــرون  “ال  عرفـــات:  وقالـــت 
الفنانيين مليونيرة وعندهم ماليين، 
ومـــا عم يوقفوا مـــع ديرتهم، ترا في 
فنانين اإليجار مو قادرين يدفعونه، 
عشان تكونوا عارفين وضع الفنانين 
بس، التفكرون أنه نحنا معنا ماليين، 
وانـــه الفنانييـــن يطلعون مـــن األزمة 
وانتـــوا بطيحـــون فيهـــا، الفنانين ترا 
الحيـــن عندهـــم  بالغالـــب  مســـاكين، 
تطالبونهـــم  وانتـــوا  ماديـــة  أزمـــات 
بالتبـــرع صدقونـــي، قولولي منو من 
الفنانيـــن الخليجيـــن طلـــع وتباهـــي 
بثروته، منو منهم قال هاي ســـيارتي 

وفيلتي ومجوهراتي”.
وجـــاءت تصريحـــات عرفـــات هـــذه 
الـــدول  كافـــة  مـــن  مطالبـــات  بعـــد 

العربيـــة بقيام رجـــال األعمال 
والمشاهير بمن فيهم النجوم 
بالتبـــرع مـــن أجـــل مواجهة 
أزمـــة كورونـــا التـــي تجتاح 

العالم أجمع.
وأثـــار كالم عرفـــات ضجـــة 
كبيرة بين الجمهور العربي 
والخليجـــي بشـــكل خاص، 
البعـــض  اتهمهـــا  حيـــث 
بعـــدم  والتظاهـــر  بالكـــذب 
عليهـــا  رد  فيمـــا  القـــدرة، 
البعـــض بأنه لم يطالبها أحد 
بالتبرع وأنها ليســـت بحاجة 
إلـــى الخروج بهـــذا التصريح 

حـــد  علـــى  المهيـــن  الصوتـــي 
قولهم.

العربي الجمهور  بين  كبيرة  ضجة  ــار  أثـ كــام 

عرفات: “إحنا الفنانين ما عندنا بيزات نتبرع بها لكورونا”

أصدر الفنان اإلماراتي حسين الجسمي 
أغنيـــة بعنـــوان “بنعـــّدي”، بالتعـــاون مع 
مكتب الهوية اإلعالميـــة المرئية لدولة 
الخليـــج  دول  إلـــى  أهداهـــا  اإلمـــارات، 
والعالم العربي كله، داعًيا من خاللها إلى 
التفـــاؤل والنظر إلى المســـتقبل بعزيمة 
وإصرار، مؤكًدا أن األزمة الراهنة ستمر 

حتًمـــا بالصبـــر وبـــذل الجهد فـــي العمل 
اإلنســـاني والوطني،وســـجل الجســـمي 
وملتزًمـــا  متضامًنـــا  ُبعـــد،  عـــن  صوتـــه 

باالحترازات كما أبناء اإلمارات.
أغنيـــة “بنعّدي” من كلمات الشـــاعر أنور 
المشـــيري، ألحـــان فهـــد الناصـــر، توزيع 
موســـيقي محمد هّمام، ومكس صهيب 

العوضي.
وتـــم إجـــراء مونتـــاج خـــاص لألغنيـــة، 
المشـــاهد  مـــن  الكثيـــر  حملـــت  التـــي 
اإلنســـانية التي يقـــوم بها جميع من هم 
في مواجهة هـــذه األزمة، وعرضها عبر 
قناتـــه الرســـمية فـــي “يوتيـــوب” وعبـــر 

اإلذاعات الخليجية والعربية.

ــعــربــي ال والـــعـــالـــم  ــج  ــي ــل ــخ ال دول  ــى  ــ إل أهـــداهـــا 

“بنعّدي”... أغنية للجسمي عن 

أعفت نجمة هوليوود كريستين بيل وزوجها داكس شيبرد،  «
المستأجرين المقيمين في المبنى الذي يمتلكانه من إيجار شهر 

أبريل. كما تشارك بيل )البالغة 39 عاًما( في دروس توعية لألطفال من 
فيروس كورونا عبر موقَعي تويتر وفيسبوك.
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اإلبداع البحريني يرسم مالمح الدراما الخليجية في رمضان
فـــي  البحرينيـــة  للفنانـــة  الفـــت  حضـــور 
الدرامـــا الخليجيـــة فـــي رمضـــان القـــادم، 
فمثـــل كل عـــام، نـــرى الفنانـــة البحرينيـــة 
تتقدم الصفـــوف في الكثير مـــن األعمال 
الخليجيـــة وتبـــدع كعادتهـــا، ومـــن أبـــرز 
الوجـــوه التي ستشـــارك في المسلســـالت 
الخليجيـــة الفنانـــة زهـــرة عرفـــات، حيث 
ستطل على المشاهد في “ الشهد المر” من 
تأليف الكاتب االماراتي القدير إسماعيل 
البحرينـــي  الفنـــان  وإخـــراج  عبـــدهللا، 
مصطفى رشـــيد، وبطولة، زهـــرة عرفات، 
وهيفاء حســـين، وحبيب غلوم، وفخرية 
خميـــس، وعبـــدهللا الطـــراروة، وإبراهيم 
وجاســـم  الحليـــان،  مرعـــي  الحســـاوي، 
النبهـــان وآخرون، ويتنـــاول العمل إحدى 

القضايا اإلنسانية في فترة الخمسينات.
فـــي  علـــي  ســـعاد  الفنانـــة  ســـتظهر  كمـــا 

مسلســـل” ام هـــارون” تأليف علي شـــمس 
ومحمد شـــمس، وإخـــراج محمـــد العدل، 
وبطولة حياة الفهد، فخرية خميس، أحمد 
الجســـمي، فاطمة الصفي، فرح الصراف، 
روان المهـــدي، فؤاد علي، الهام علي، أمل 
محمد، وعدد من نجوم الخليج، ويناقش 
العمـــل قصة لـــم يتم تناولها مـــن قبل في 
الدرامـــا الخليجيـــة وفقـــف مـــا صرحـــت  
الفنانة حياة الفهد. وتشـــارك أيضا الفنانة 
زهـــرة عرفـــات فـــي مسلســـل ثـــان يحمل 
اســـم” وكأن شـــيئا لـــم يكـــن” مـــن تأليـــف 
الكاتبة البحرينية سحاب، وإخراج الفنان 
البحريني حســـين الحليبـــي، وبطولة هبة 
الـــدري، خالـــد الشـــاعر، نـــور الشـــيخ، فهد 
العبـــد المحســـن،عبدهللا طليحـــي، محمد 

صفر وآخرون. 
أما المسلســـل الثالث الذي تشـــارك فيه 

زهـــرة عرفـــات هـــو مسلســـل” شـــغف” 
وإخـــراج  حمـــزة،  عـــالء  تأليـــف  مـــن 
القفـــاص،  محمـــد  البحرينـــي  الفنـــان 
وبطولة هدى حســـين، جاســـم النبهان، 
حســـين المنصور، ريـــم ارحمه، عبدهللا 
الطـــراروة، ســـلوى الجـــراش، وغيرهم، 
ويتنـــاول العمل مجموعة مـــن القضايا 
أوســـاط  فـــي  تقـــع  التـــي  االجتماعيـــة 

المجتمع الخليجي.
وكمـــا هـــو واضـــح أيضـــا هنـــاك حضور 
الدرامـــا  فـــي  البحرينـــي  للمخـــرج 
الخليجيـــة، كمصطفى رشـــيد، ومحمد 
القفاص، أحمد المقلة وحسين الحليبي، 

عالوة على الطواقم الفنية المســـاعدة، 
مـــن فنيين، ومكياج، وهـــذا تأكيد على 
علـــو كعـــب المبـــدع البحرينـــي وتميزه 
ونجاحه في الميدان الفني، ومن النادر 
جـــدا أن ال نـــرى مبدعـــا بحرينيا في أي 

من المسلسالت الخليجية.

سعاد علي مع طاقم مسلسل أم هارون

سلوى الجراش المخرج حسين الحليبي مع فريق مسلسل وكأن شيئا لم يكن

هيفاء حسين بعد انتهاء تصوير الشهد المرالمخرج مصطفى رشيد

حضور الفت لفنانات 
ومخرجين وفنيين في 

مختلف المسلسالت
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“واتساب” يفرض قيودا لتطويق “وباء األخبار المضللة”
شــدد تطبيــق واتســاب أمــس الثالثــاء قيــوده علــى خاصيــة 
إعــادة توجيه الرســائل التــي يتيحها لمســتخدميه، ليقيدهم 
بإعادة توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة، وذلك بعد 
قفــزة في رســائل تضم نصائح طبية وهميــة منذ بداية أزمة 

فيروس كورونا المستجد.
“وبــاء  بـــ  وصفتــه  ممــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وحــذرت 
المعلومــات” المضللــة، فيمــا طلبــت الحكومــات مــن شــركات 
اإلجــراءات  مــن  المزيــد  تتخــذا  أن  االجتماعــي  التواصــل 
لمواجهة المشــكلة. وقال واتســاب، الذي يســتخدمه أكثر من 
ملياري شخص حول العالم، إنها تنفذ التغيير الجديد بعد أن 
رصــد “زيــادة كبيــرة” في أعداد الرســائل التي يعــاد توجيهها 
منــذ بدايــة جائحة كورونــا. وأوردت التدوينة: “نعتقد أن من 
المهم إلبطاء انتشــار هذه الرســائل أن نحافظ على واتســاب 
كمكان للمحادثات الخاصة”. وقال متحدث باسم الشركة إن 
القيــد الجديــد ســيظل ســاريا إلى أجل غير مســمى، بحســب 
مــا نقلــت رويترز. ومنذ العــام 2018، يفرض التطبيق بشــكل 
تدريجــي قيــودا علــى خاصيــة إعــادة توجيــه الرســائل التي 
يقدمها، بعد أن أثارت شائعات على منصتها في الهند موجة 

من الشجار الجماعي، وأدت إلى وقوع وفيات.
ومنــذ العــام الماضــي، كان بإمــكان المســتخدمين أن يعيــدوا 

توجيــه الرســالة إلــى خمســة أفــراد أو مجموعــات فــي المرة 
الواحدة، بعد أن كانت مقيدة في السابق بإعادة اإلرسال 20 
مرة. وكان يضع أيضا أي رسالة تتجاوز إعادة توجيهها حتى 

خمس مرات ضمن رسائل مصنفة.

واستجابت فيسبوك وتويتر أيضا للتعامل مع طوفان  «
المعلومات الطبية غير الدقيقة التي يجري نشرها في 

اآلونة األخيرة، لتمنع المنصتان مستخدميهما من 
نشر أي معلومات مضللة حول الفيروس، بما في ذلك 
منشورات نفي التوجيهات التي يقدمها الخبراء وتشجع 

على اللجوء إلى عالجات مزيفة.

“ناشــيونال  قنــاة  أطلقــت 
الثالثــاء  أمــس  جيوغرافيــك” 
منصــة جديــدة للمــوارد الرقميــة؛ 
األطفــال  عــن  الترفيــه  أجــل  مــن 
بالملــل  يشــعرون  قــد  الذيــن 
وتعليمهــم خــالل قضائهــم فتــرة 
“الحجــر المنزلــي” بســبب انتشــار 

فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت القناة إن المنصة الجديدة 
NatGeo@“ اســم  تحمــل  التــي 

مجانــا  للجميــع  متاحــة   ”Home
طوال فترة تفشي الوباء العالمي، 
وســتجمع بيــن المــوارد التعليمية 
للجمعية الجغرافيــة الوطنية إلى 
جانب العروض اإلعالمية الممتعة 
من “ناشيونال جيوغرافيك كيد”، 
ســهل  واحــد  مــكان  فــي  وذلــك 
التنقــل بيــن محتوياتــه، بحســب 

موقع “سيليكون ريبابليك”.

“ناشيونال جيوغرافيك” 
تسلي األطفال بمنصة 

تعليمية

بــدأ عروســان رحلة عمرهمــا بطريقة غير متوقعة، بعد أن ألقت الشــرطة القبض 
عليهما مع ضيوفهم وأودعتهم السجن.

المحليــة فــي جنــوب  الســلطات  تلقــت 
إفريقيــا معلومات تفيد بأن حفل زفاف 
فــي مدينــة كوازولــو ناتــال ســيقام يوم 
األحــد، على الرغم من حظــر التجمعات 
فيــروس  بســبب  البــالد  مســتوى  علــى 
كورونــا المســتجد. وتحركــت الشــرطة 
بشــكل سريع، وألقت القبض على جميع 

الضيــوف البالغ عددهم 50 شــخصا، مع 
العروســين والقــس، وتــم اقتيادهم إلى 

مركز الشرطة في المدينة.
ســيعرض  إن”  إن  “ســي  وبحســب 
المتهمــون، على المحكمــة؛ للنظر بالتهم 
التــي  والعقوبــات  إليهــم  وجهــت  التــي 

ستنفذ بحقهم.

اعتقال عروسين وقس و50 ضيفا لخرقهم الحجر

غطت األضواء والرسوم المتحركة مباني ووهان في 
وسط الصين تكريما للطواقم الطبية التي كافحت 

تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة التي كانت 
البؤرة األولى لتفشي وباء “كوفيد 19” )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حقــق فيديــو كليــب ألغنيــة كانت قد 
ُأنتجت عــام 2016 للممثل الكوميدي 
Pen-( بعنــوان  تــارو،  بيكــو  اليابانــي 

Pineapple-Apple-Pen( على موقع 
“يوتيوب”، نجاحا وانتشــارا كبيرا في 
العالــم بعــد اســتخدمها فــي التوعيــة 
كورونــا  فيــروس  مكافحــة  بشــأن 
المســتجد. لكن في نسختها الجديدة 
تــم اســتبدال كلمــات جديــدة بدال من 
والقلــم،  والتفــاح  واألنانــاس  القلــم 
لتصبــح كلمــات األغنيــة الجديدة “يد 
Pen-“ وصابــون”، وتــم تغييــر عبــارة
“صلــوا  بـــ   ”Pineapple-Apple-Pen

من أجل الناس والسالم”.

بــراءات  تســجيل  وكالــة  قالــت 
المتحــدة،  لألمــم  التابعــة  االختــراع 
أمــس الثالثــاء، إن الصيــن أصبحت 
تســجيل  لطلبــات  مصــدر  أكبــر 
فــي  العالــم  فــي  الدوليــة  البــراءات 

 .2019
تصدرهــا  بعــد  الصيــن  وأزاحــت 
لطلبــات تســجيل البــراءات الدولية، 
عــرش  عــن  المتحــدة  الواليــات 
ظلــت متربعــة عليــه منــذ إقامة تلك 

المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.
وأضافــت المنظمــة العالميــة للملكية 
نظــام  علــى  التــي تشــرف  الفكريــة، 
ُيمكــن الــدول مــن تبــادل االعتــراف 
ألفــا   58 أن  االختــراع،  ببــراءات 
و990 طلبــا جاءت مــن الصين العام 
الماضــي مقارنــة مــع 57 ألفــا و840 

من الواليات المتحدة.

في 2016.. أغنية 
تحارب “كورونا” 

تغزو العالم

الصين تزيح الواليات 
المتحدة عن عرش 

براءات االختراع
أعلنــت المطربــة األميركية، ليدي غاغــا، عن جمعها مبلغ 35 مليون دوالر، من 
أجل مكافحة فيروس “كورونا” المســتجد والقضاء عليه، وذلك بالتعاون مع 

منظمة الحقوق “غلوبال سيتيزن”.

أنهــا  صحفــي،  مؤتمــر  فــي  وأضافــت 
خاصــا،  تلفزيونيــا  برنامجــا  ســتطلق 
يشارك في تقديمه العديد من المشاهير، 
وانــدر  وســتيفي  مكارتنــي  بــول  مثــل 
الفيــروس  لمكافحــة  إيليــش،  وبيلــي 

المتنامي، ويحمل اسم “عالم واحد: معا 
فــي المنزل”، بحســب وكالة “أسوشــيتد 
بــرس”. وقالــت ليــدي غاغــا إن األمــوال 
فقــط  أيــام   7 فــي  تجميعهــا  تــم  التــي 

ستفيد منظمة الصحة العالمية.

ليدي غاغا تجمع 35 مليون دوالر في 7 أيام

نشر الفنان اللبناني، راغب عالمة أغنية بعنوان “إنتو أملنا” يعبر من خاللها 
عن التقدير واالمتنان لعمل الطواقم الطبية وقوى األمن والدفاع المدني 

والصليب األحمر التي تحارب فيروس كورونا.
أشارت غاغا إلى أن “عالم واحد: مع في المنزل” هو حدث تلفزيوني يستمر بثه لساعات طويلة، 

ويهدف لمحاربة الفيروس التاجي، وسيبث 18 أبريل الجاري على شبكات “إيه بي سي” “إن بي سي” 
و ”سي بي إس” و ”آي هارت ميديا” و”بيل ميديا”، إلى جانب منصات مثل موقع “يوتيوب” و ”أبل” 

و ”فيسبوك” و ”إنستغرام” و ”تويتر”.

ر محرك البحث “غوغل” األميركي عن شكره وامتنانه للعاملين  عبَّ
فــي المجــال الصحي مــن أطباء وعلماء وممرضيــن عن جهودهم 
المتواصلــة فــي مكافحــة فيــروس “كورونــا” المســتجد ورعايــة 

وعالج مرضاه من مختلف بقاع العالم.

الشــهير  شــعاره  “غوغــل”  ــر  وغيَّ
ليتحــول إلــى رســومات يقــوم فيهــا 
حــرف “G” بإرســال قلــب إلــى حرف 
“E” الــذي يرمز للعاملين في المجال 
الصحــي. وعنــد النقــر علــى الشــعار 
إلــى  المســتخدم  ينتقــل  الجديــد، 
صفحة تضــم نتائج بحث عن أخبار 
“غوغــل”  شــكر  تتنــاول  ومواضيــع 

لمكافحي “كورونا”.
لــه:  بيــان  فــي  “غوغــل”  كتــب  كمــا 
“بينمــا يواصــل مــرض )كوفيــد19-( 
حــول  المجتمعــات  علــى  التأثيــر 
العالم، يجتمع األشــخاص لمســاعدة 
أي  مــن  أكثــر  اآلن  البعــض  بعضهــم 

وقــت مضــى، وعلى مــدار األســابيع 
المقبلــة، ســنطلق سلســلة رســومات 
مبتكــرة لشــعارنا؛ مــن أجــل التعرف 
الذيــن  هــؤالء  مــن  العديــد  علــى 
لمواجهــة  األماميــة  الصفــوف  فــي 
الفيــروس وتكريمهــم اليــوم، نود أن 
نقــول: شــكرا لجميــع العامليــن فــي 
مجال الصحة العامة والباحثين في 

المجتمع العلمي”.
شــركة  طــورت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
عبــر  جديــدة  خاصيــة  “غوغــل” 
محركها األشــهر للبحث حول العالم، 
لكل من يبحث عن “معلومة دقيقة” 

بشأن فيروس كورونا.

“غوغل” تحتفي باألطباء والعلماء

تــداول رواد مواقع التواصــل االجتماعي 
علــى موقــع “تويتر”، مقطــع فيديو لقطيع 
مــن اإلبــل يتجــول ليال بحي الشــرائع في 
مدينــة مكة المكرمة فــي المملكة العربية 

السعودية.
ويأتي ذلك في ظل الهدوء الذي يعم في 
الشــوارع، وخلوها من المارة والســيارات 

تنفيذا إلجراءات منع التجول.
حظــر  وقــت  اســتغلت  اإلبــل  أن  ويبــدو 

التجول لدخول المدينة، مستغلة خلو الشوارع من المارة.
وتنفيــذا لتوجيهــات العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز، قررت 
الســلطات الســعودية فــرض حظــر تجــول مــع عــزل 7 أحيــاء ســكنية فــي 
محافظة جدة السعودية وحظر التجول فيها على مدار 24 ساعة للحد من 

تفشي فيروس كورونا.

قطيع من اإلبل يستغل حظر التجول في مكة

“واتساب” يفرض قيودا جديدة للحد من انتشار الرسائل المزيفة
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