
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1441 2222 شعبان
April 2020 1515 أبريل

Year: 12السنة
No:4201العدد
WEDاألربعاء

المنامة - البحرين والكويت

أعلـــن بنك البحرين والكويت، عن 
انضمـــام كل مـــن غنيـــة الـــدرازي 
ونـــور نائل الجاســـم إلـــى مجلس 
إدارة البنـــك، إضافـــة إلـــى تعيين 
بتـــول  األحمـــد،  نجـــوى  مـــن  كل 
جعفـــر وعائشـــة بوشـــقر لعضوية 
مجالس إدارات الشـــركات التابعة 
لـــه  المملوكـــة  والشـــركات  للبنـــك 
التوالـــي:  علـــى  وهـــي  بالكامـــل، 

شركات “إنفيتا” والشركة العالمية 
لخدمـــات الدفع )GPS( و ”كريدي 

ماكس”.

5 ســيــدات بــمــجـلــس إدارة 
“BBK” وشــركــات البنك
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تدشين حزمة إلكترونية 
من خدمات بطاقة الهوية

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

دشن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عن بعد وعبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، حزمة إلكترونيـــة متكاملة 
من خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أطلقتهـــا 
bahrain.( اإللكترونيـــة عبر بوابتهـــا الوطنية
bh(؛ فـــي إطار تعزيز اإلجـــراءات االحترازية 
المعمـــول بهـــا ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة للحد 

من انتشـــار فيـــروس كورونـــا. وأشـــاد الوزير 
بتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة باســـتثمار 
وتوظيـــف التكنولوجيا في شـــتى المجاالت، 
خدمـــة للوطـــن والمواطنيـــن، مشـــيدا بدعـــم 
ومتابعة الحكومة، بتطويع مختلف التقنيات 
الحديثـــة؛ للمســـاهمة فـــي الحـــد من انتشـــار 

)02(الفيروس.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس النيابة أحمـــد الغتم بأن 
المحكمـــة الصغـــرى الجنائية أصدرت 
امتنـــاع  واقعـــة  فـــي  أمـــس  حكمهـــا 
متهمين بعـــد مخالفتهما تنفيذ إجراء 
الحجر المنزلي، المفروض لغرض منع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
وتفشـــيه، بحبـــس المتهمين 3 أشـــهر، 
وأمـــرت بإلزامهمـــا باإلقامـــة الجبرية 
للرقابـــة  والخضـــوع  الحبـــس  مـــدة 

اإللكترونية.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عن قدوم المتهمين من دولة موبوءة 
بفيروس كورونا المســـتجد، وتم أخذ 
عينة منهما للفحص، وأبلغهما الطبيب 
المختـــص بوجـــوب االلتـــزام بالحجر 
وفًقـــا  يوًمـــا   14 لمـــدة  المنـــزل  فـــي 
لإلجراءات المتبعة إزاء القادمين من 
الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا 
المستجد، ومن خالل متابعتهما تبين 

مخالفتهما إجراء العزل في المنزل.

الحبس 3 أشهر 
لمتهمين خالفا 

الحجر المنزلي

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

يناقـــش اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
العاديـــة لشـــركة البحريـــن لمطاحن 
اإلدارة  مجلـــس  تخويـــل  الدقيـــق 
علـــى  والحصـــول  االقتـــراض  حـــق 

تســـهيالت من البنوك أو المؤسسات 
الماليـــة المحلية وغيـــر المحلية في 
حـــدود مبلـــغ ال يتجـــاوز 25 مليـــون 

دينار.

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  أعربـــت 
الشـــديد  تحفظهـــا  عـــن  البحرينيـــة 
علـــى االقتراح بقانون بشـــأن فرض 
ضريبـــة الدخـــل علـــى المؤسســـات 

والشـــركات التجاريـــة، وقالـــت إنـــه 
ســـيؤدي إلى العديد مـــن التداعيات 
الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى  الســـلبية 

والحد من االستثمارات.

“رجال األعمال” تتحفظ على مقترح ضريبة الدخل“المطاحن” تسعى لتسهيالت بـ 25 مليون دينار
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  بـــادر 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
جهـــاز   60 بــــ  بالتبـــرع  خليفـــة  آل 
ضمـــن  للطلبـــة  محمـــول  حاســـب 
إطـــار  فـــي  المحافظـــة؛  نطـــاق 
وتلبيـــة  المجتمعيـــة  المشـــاركة 
لمبادرة مؤسســـة المبـــرة الخليفية 
التي أطلقتهـــا حديًثا لدعم الطلبة 

بأجهزة محمولة بالفترة الراهنة.
وأكد سمو المحافظ أن هذا التبرع 
يأتـــي دعمـــا للطلبـــة فـــي متابعـــة 
العمليـــة التعليمية عـــن بعد؛ إيمانا 
بـــأن العطـــاء خيـــر داعم فـــي هذه 
المواقف التي تتـــرك بالغ األثر في 

نفوس الطلبة، وتشجيعا الستمرار 
باألســـاليب  التعليـــم  ومواصلـــة 

التعليمية الحديثة.

سمو محافظ الجنوبية يتبرع 
بــ 60 حاسًبا محموال للطلبة

عوالي - المحافظة الجنوبية
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تفاعال مع ريبورتاج “البالد” بشأن 
المطالبـــة بمنع التجمعات بســـوق 
دمســـتان، ناقش مجلـــس النواب 
اقتراحـــا برغبـــة بمنـــع التجمعات 
فـــي شـــارع زيـــد بـــن عميـــرة في 
قريـــة دمســـتان، وتـــم التصويـــت 

عليه بالموافقة.
وذكـــر النائـــب أحمد الدمســـتاني 
اتجهـــت  اآلســـيوية  العمالـــة  أن 
الشـــعبية  دمســـتان  ســـوق  إلـــى 
بعـــد قـــرار إغـــالق المحـــالت فـــي 
الفتـــرة الحاليـــة، وتركـــت مقارها 
قـــرى  فـــي  الرئيســـة  ومحالتهـــا 
دمستان وكرزكان وبوري؛ لتحول 
الســـوق الشـــعبية إلـــى تجمعـــات 

كبيرة لآلسيويين.
كمـــا أقـــر المجلـــس الموافقة على 

تثبيـــت  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 
جميـــع األطبـــاء العامليـــن بعقـــود 

مؤقتة والممرضيـــن والممرضات 
الذيـــن  عمـــل  عـــن  والباحثيـــن 

فيـــروس  لمواجهـــة  تطوعـــوا 
كورونا في وزارة الصحة.

البرلمان يعالج مشكالت نشرتها “^”
عن توظيف األطباء العاطلين ومنع التجمعات بســوق دمستان

خلو القاعة من النواب... وتصعيد نائبي زينل لمنصة الرئاسة   )تصوير رسول الحجيري(
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عبد الرحمن سيف مراد علي مراد

سمو الشيخ خليفة بن علي

أمل الحامد

ليلى مال اهلل
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مليونا مصاب بكورونا في العالم
المس عدد مصابي  «

فيروس كورونا حول 
العالم المليونين، تعافى 

ما يقارب من ربعهم، فيما 
أسفر فيروس كورونا 

المستجد عن أكثر من 120 
ألف وفاة في العالم.
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تراجع واردات السيارات 17 %
تراجعت واردات السيارات  «

الجديدة إلى البحرين خالل 
الربع األول من العام الجاري 

بنسبة 17 %، في الوقت الذي 
ال تزال فيه جائحة كورونا 

تؤثر على مختلف القطاعات 
التجارية.

أعلنت وزارة الصحة أمس عن حالة 
وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 
60 عامـــا، لديـــه أمـــراض وظـــروف 
صحية كامنـــة وكان إحدى الحاالت 
COV� كورونـــا  لفيـــروس  (القائمـــة 
ID�19(، وضمـــن الحـــاالت المخالطة 
لحـــاالت قائمـــة، حيـــث كان يخضـــع 
للعـــالج والرعاية فـــي إحدى المراكز 
تحـــت  والعـــالج  بالعـــزل  الخاصـــة 
متخصـــص،  طبـــي  طاقـــم  إشـــراف 

معربـــًة الـــوزارة عن خالـــص تعازيها 
ألســـرة الفقيـــد وكافة أهلـــه وأقاربه 

لهذا المصاب.
وأوضحت الـــوزارة بأن المتوفى قد 
حصل على العالج والرعاية الالزمة 
علـــى مدار الســـاعة من قبـــل الفريق 
الطبي المختص هو وجميع الحاالت 
القائمـــة في مراكـــز العـــزل والعالج، 
وكذلك تم إجـــراء التحاليل الالزمة 

للمتوفي بشكل مستمر.

وفاة ستيني بالكورونا
المنامة - بنا

قوات األمن المصرية كانت بالمرصاد للخلية اإلرهابية

القاهرة - سكاي نيوز عربية

داهمــت قــوات األمــن المصرية موقعا لعناصــر إرهابية، في منطقة األميرية، شــرقي 
القاهــرة، مســاء أمــس، وأســفر تبــادل إطــالق النــار خــالل عمليــة اســتمرت قرابــة 4 

ساعات عن مقتل 5 عناصر مسلحة، واستشهاد ضابط شرطة.
وقال مراســل ســكاي نيوز عربية إن المداهمة وقعت بعد أن وردت معلومات لجهاز 
األمن الوطني بوجود خلية إرهابية تحوز مخزنا لألســلحة في شــقة سكنية بمنطقة 
األميرية، وفق مصادر أمنية. وفور بدء عملية المداهمة، أطلق المسلحون النار على 
قوات األمن، فاندلعت مواجهة مســلحة، تمكنت خاللها األمن من قتل جميع عناصر 
المجموعــة اإلرهابيــة وعددهــم 5، فيمــا أصيب ضابطان من القوة األمنية، استشــهد 

أحدهما الحقا متأثرا بإصابته.

األمن المصري يقتل عناصر خلية “األميرية”



عوالي - المحافظة الجنوبية

بــادر محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بــن خليفة آل 
خليفــة، بالتبــرع بـــ 60 جهــاز حاســب محمــول للطلبــة ضمــن نطــاق 
المحافظة؛ في إطار المشــاركة المجتمعية وتلبية لمبادرة مؤسسة 
المبــرة الخليفيــة التــي أطلقتهــا حديًثــا حــول دعــم الطلبــة بأجهزة 

محمولة خالل الفترة الراهنة.

وأكد ســـمو المحافـــظ أن هذا 
التبرع يأتـــي دعًما للطلبة في 
متابعـــة العملية التعليمية عن 
بعـــد، إيماًنـــا بأن العطـــاء خير 
داعم في هـــذه المواقف التي 
تتـــرك بالـــغ األثـــر فـــي نفوس 
الطلبـــة، وتشـــجيًعا الســـتمرار 
ومواصلة التعليم باألســـاليب 

التعليمية الحديثة.
وأشـــاد ســـموه، بالـــدور الـــذي 
تضطلـــع بـــه مؤسســـة المبـــرة 
الخليفية في إطالق المبادرات 
االجتماعيـــة  والبرامـــج 
كونهـــا  الهادفـــة،  والتعليميـــة 

المجتمـــع  مؤسســـات  إحـــدى 
المدنـــي التي تقع ضمن نطاق 

المحافظة الجنوبية.

سمو محافظ الجنوبية يتبرع
 بــ 60 حاسًبا محموال للطلبة

المنامة - وزارة الداخلية

شــارك رئيــس شــؤون الجمــارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة أمــس وعبر تقنية االتصال المرئــي، في اجتماع هيئة 
االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، حيث تم بحث موضوعات عدة، من أهمها محاضر اجتماعات اللجان الفنية 
المتعلقــة بالعمــل الجمركــي، كلجنــة القانــون الجمركــي الموحــد لدول مجلــس التعاون، ولجنــة اإلجــراءات الجمركية 
والحاســب اآللــي، وأعمــال لجنة تســوية وتحويل الرســوم الجمركية، إضافــة إلى آخر المســتجدات على صعيد فريق 

عمل المشغل االقتصادي.

كمـــا تـــم اســـتعراض موضـــوع مكافحـــة 
الممارســـات الضارة في التجارة الدولية، 
ومتابعة نتائج اللقاء المشـــترك الخامس 
بيـــن هيئـــة االتحـــاد الجمركـــي والقطاع 
الخاص، وأكد المشـــاركون في االجتماع 
تنفيـــذ توصيـــات وزراء التجـــارة بـــدول 
التداعيـــات  حـــول  التعـــاون  مجلـــس 
االقتصاديـــة لفيروس كورونـــا، كما تمت 
مناقشـــة الحلـــول المناســـبة لإلشـــكاالت 

التـــي قـــد تواجههـــا دول المجلس خالل 
تقديـــم  وضمـــان  بينهـــا،  الســـلع  انتقـــال 
بانســـيابيتها  تســـهم  التـــي  التســـهيالت 
فـــي هذه الفترة للمـــواد الغذائية والمواد 

الطبية واإلغاثية بين دول المجلس.
وتـــم التأكيـــد على تســـهيل مـــرور المواد 
التـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الكيميائيـــة 
تدخـــل في صناعة تحليـــة المياه وإنتاج 
ومعالجـــة الصـــرف الصحـــي ولمحطـــات 

الكهربـــاء من وإلى دول مجلس التعاون، 
تنفيـــذ  متابعـــة  علـــى  التأكيـــد  تـــم  كمـــا 
قـــرار المجلـــس األعلى بشـــأن اســـتكمال 

متطلبات االتحاد الجمركي.
وأشـــاد رئيس الجمارك خـــالل االجتماع 
بمســـتوى التنســـيق والتعاون القائم بين 
جمـــارك مملكـــة البحريـــن وجمـــارك دول 
مجلس التعـــاون، مؤكـــدا اهتمام جمارك 
البحرين بتنفيذ ومتابعة كافة التوصيات 

الصادرة من هيئـــة االتحاد الجمركي بما 
يعـــود بالخير علـــى دول المجلس، مثمنا 
جهود رجال الجمارك بدول المجلس في 
الحد من انتشار فيروس كورونا، متمنيا 
الصحة والسالمة للعاملين في الصفوف 

األولى لحماية الحدود.
وأضـــاف أن جمـــارك البحريـــن، اتخـــذت 
للحـــد  الوقائيـــة؛  اإلجـــراءات  كافـــة 
أهميـــة  مؤكـــدا  كورونـــا،  انتشـــار  مـــن 
الموضوعـــات المطروحـــة فـــي اجتمـــاع 

هيئـــة االتحـــاد الجمركـــي الخليجي وما 
يمكـــن أن تحققـــه مـــن نتائـــج إيجابيـــة 
انســـياب  فـــي ســـهولة  ملموســـة تســـهم 
حركة البضائع من مختلف المنافذ بدول 

المجلس.

الــمــجــلــس دول  ــن  ــي ب ــة  ــيـ ــاثـ واإلغـ ــة  ــي ــب ــط وال الــغــذائــيــة  ــع  ــائ ــض ــب ال انــســيــاب 

“الجمارك”: تسهيل مرور المواد الكيميائيـة للبحريـن

سمو محافظ الجنوبية

“الثقافة” تفتح آفاقا فنية للجمهور على موقعها اإللكتروني
ضمــن الجهــود التــي تبذلها هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار لدعم الحراك الفني والتشــكيلي 
واســتمرارية التواصــل مــع الجمهــور في مملكة البحرين في ظل تطبيق سياســات التباعد 
االجتماعي وتجّنب التجّمعات، أطلقت الهيئة على موقعها اإللكتروني الجولة االفتراضية 
للنســخة السادســة واألربعين من معرض البحرين الســنوي للفنون التشــكيلية، الذي أقيم 
في كل من متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني ما بين 15 يناير و15 مارس 

الماضيين.

ويشـــّكل معرض البحرين السنوي للفنون 
التشـــكيلية واحدًا مـــن أهم المعارض في 
مملكـــة البحرين منذ إطالقه العام 1972، 
إذ يحظـــى المعـــرض برعايـــة كريمـــة منذ 
ذلـــك الوقـــت حتى اليوم مـــن قبل رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكّي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
الجولـــة  إلـــى  الولـــوج  للجمهـــور  ويمكـــن 
االفتراضيـــة لمعـــرض البحريـــن الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية الســـادس واألربعين، 

وغيـــره مـــن نســـخ المعـــرض الماضية )ما 
بين العامين 2012م و2019م(، عبر موقع 
www.cul� )هيئة الثقافة علـــى االنترنت 
ture.gov.bh(، ومـــن ثـــم زيـــارة صفحـــة 
)الخدمات التفاعلية( من القائمة الرئيسة، 
ومـــن ثـــم اختيـــار )العـــروض والجـــوالت 

االفتراضية( من القائمة الفرعية.
ويعـــد المعـــرض أكبـــر وأهـــم تجمـــع فني 
ســـنوي يقـــام بالمملكة، إذ يســـتقطب أبرز 
وجـــوه الحركة التشـــكيلية فـــي البحرين 

من رواد الفن إضافة إلى المواهب الفنية 
الشابة، ليعكس بجدارة شمولية التجربة 
والتـــي  البحرينيـــة،  التشـــكيلية  الفنيـــة 
تشـــكل جـــزءًا مهمًا مـــن الحـــراك الثقافي 

المحلي.
وأثناء الجوالت االفتراضية لمعرض هذا 
العـــام ونســـخ األعوام الســـابقة، ســـيكون 
الجمهـــور على موعد مع مشـــاهدة أعمال 

فنانـــون  بابتكارهـــا  قـــام  متنوعـــة  فنيـــة 
بحرينّيون ومقيمون.

قـــد  للمعـــرض  المنظمـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
الفنيـــة  المشـــاركات  اســـتقبال  أعـــادت 
منـــذ  البحريـــن  فـــي  المقيميـــن  للفنانيـــن 

نسخة العام 2017 من المعرض.
المعروضـــة  الفنيـــة  األعمـــال  وتنتمـــي 
لمختلف المدارس واالتجاهات الفنية، إذ 
تتعـــدد طرق تكوينهـــا وصناعتها وتتنوع 
مـــا بين نحت، تصوير فوتوغرافي، فنون 
مختلـــف  باســـتخدام  ورســـم  جرافيـــك 

الخامـــات والمواد واألشـــكال، إضافة إلى 
أعمال الفيديو والتركيب.

هـــذا وتعمـــل الهيئـــة علـــى تنفيـــذ رؤيـــة 
علـــى  وتعليميـــة  ثقافيـــة  باقـــة  لتقديـــم 
بشـــكل  اإللكترونيـــة  منّصاتهـــا  مختلـــف 
يومـــي. ويتنـــوع المحتـــوى اإللكترونـــي 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار مـــا بين 
جـــوالت  عالميـــة،  وحفـــالت  عـــروض 
افتراضية للمواقـــع التاريخية والمتاحف 
ومراكز الزّوار والمعارض، أفالم توثيقية 
تخاطـــب  للجمهـــور  تفاعليـــة  وأنشـــطة 

مختلف األعمار.
ويمكـــن االطالع على كافة هذا المحتوى 
من خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للهيئة أو 
عبر متابعة حســـابات هيئـــة الثقافة على 
Cul� )مواقـــع التواصل االجتماعـــي على 

.)@turebah
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جاللة الملك 
يتلقى شكر 

الرئيس التونسي

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
سعيد؛  قيس  التونسية  الجمهورية 
تــهــنــئــة جــاللــتــه له  وذلــــك ردا عــلــى 
الجمهورية  بمناسبة ذكرى استقالل 

التونسية.

وزير الداخلية يوجه لتوعية شــرائح المجتمع لالستفادة منها

تدشين حزمة إلكترونية من خدمات بطاقة الهوية

دشـــن وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، عـــن بعـــد وعبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، حزمـــة الكترونيـــة متكاملـــة 
مـــن خدمات بطاقة الهوية والســـجل الســـكاني، 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
bahrain.( اإللكترونيـــة، عبـــر بوابتهـــا الوطنيـــة
bh(، فـــي إطـــار تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازيـــة 
المعمـــول بهـــا ضمـــن الجهود الوطنيـــة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وأشـــاد الوزيـــر بتوجيهات عاهـــل البالد صاحب 
آل خليفـــة  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
باســـتثمار وتوظيـــف التكنولوجيـــا فـــي شـــتى 
المجـــاالت، خدمـــة للوطـــن والمواطنيـــن، مثمنا 
دعـــم ومتابعة الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة لهـــذه المبـــادرات البنـــاءة، التي تأتي 
تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بتطويع مختلـــف التقنيات الحديثة للمســـاهمة 
فـــي الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، وبهدف 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة جميـــع العمالء 

المترددين على مراكز تقديم الخدمة.
وأكـــد الوزيـــر أن هـــذه الحزمـــة مـــن الخدمـــات 
االلكترونيـــة، ستســـهم فـــي تحقيـــق التميز في 
األداء وتقديـــم خدمات أفضـــل للمواطنين، بما 
من شأنه ترجمة استراتيجيات وأولويات العمل 
الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
منوهـــا إلـــى ضـــرورة مواصلـــة أعمـــال التطوير 
مختلـــف  فـــي  التكنولوجيـــا  توظيـــف  وزيـــادة 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  والخدمـــات  المبـــادرات 
والمتخصصـــة  الحديثـــة  التطبيقـــات  لمواكبـــة 
الحكوميـــة،  المعامـــالت  مختلـــف  إنجـــاز  فـــي 
موجها إلى أهمية توعية شـــرائح المجتمع كافة 
لالســـتفادة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة )ذاتيـــة 
الخدمة(، التي تســـهم في إلغـــاء حاجة العمالء 
للحضـــور الشـــخصي ومراجعـــة فـــروع مراكـــز 

تقديم الخدمة.
وأشاد وزير الداخلية بدور الكفاءات والخبرات 
الوطنيـــة، التـــي أســـهمت في ســـرعة اســـتكمال 
خدمـــات بطاقة الهوية والســـجل الســـكاني من 

خـــالل هـــذه الحزمـــة المتكاملـــة والشـــاملة من 
الخدمات االلكترونية.

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن 
المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد، 
أن الهيئـــة عملت وفي إطار اتجاهها الســـتكمال 
بقية خدمات بطاقة الهوية والســـجل السكاني، 
على اســـتحداث الخدمات اإللكترونية الُمكملة، 
التي تســـهم جميعها في سرعة وسهولة وصول 
مختلف فئات المجتمع إليها، وبأقل جهد ممكن، 
كمـــا ال تتطلـــب الحضـــور الشـــخصي ومراجعـــة 

فروع مراكز تقديم الخدمة ألكثر من مرة.
وكان وزير الداخلية، قد قام بتدشين 8 خدمات 
إلكترونيـــة، فيما تم تحديث وتطوير 4 خدمات 
أخرى، تضـــاف إلى مجموعة خدمـــات متكاملة 
إلكترونيـــة شـــاملة،  23 خدمـــة  لتصبـــح هنـــاك 
تقدمها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
عبـــر بوابتها الوطنية وأجهزتها الذكية وقنواتها 
اإللكترونيـــة األخـــرى، وتتواكـــب مـــع الظـــروف 
المواطنيـــن  جميـــع  منهـــا  ليســـتفيد  الراهنـــة 

والمقيمين.
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إطالق الجولة 
االفتراضية لمعرض 

الفنون التشكيلية “46”



تعزيز الرقابة المالية واإلدارية على األندية والمراكز الشبابية
تنفيـــًذا لقرار مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2020 برئاســـة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وفـــي إطار دعـــم ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
مستشـــار األمن الوطنـــي، رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتنفيـــذ هـــذه 
التوجيهـــات، وقعت وزارة العمل والتنمية 
الشـــباب  شـــؤون  ووزارة  االجتماعيـــة 
والرياضـــة مذكـــرة تفاهـــم يتـــم بموجبهـــا 
استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة 
للنظـــام اإللكتروني المعمـــول به في إدارة 
المنظمات األهلية بـــوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية. 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  المذكـــرة  ووقـــع 

االجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، أمـــس 
الثالثـــاء، بحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين 
بالوزارتيـــن، فـــي القاعـــة الرئيســـة بمبنـــى 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
بيـــن  التنســـيق  علـــى  المذكـــرة  وتنـــص 
الطرفين من أجل استخدام وزارة شؤون 
اإللكترونـــي  للنظـــام  والرياضـــة  الشـــباب 
للمنظمـــات األهلية المعمـــول به في وزارة 
وتقـــوم  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
األخيـــرة بتزويـــد وزارة شـــؤون الشـــباب 
الالزمـــة  المعلومـــات  بجميـــع  والرياضـــة 
لتفعيـــل النظـــام بالصورة المثلـــى ؛ بغرض 
القيام بإجراءات الرقابة المالية واإلدارية 
علـــى األنديـــة الوطنيـــة ومراكـــز تمكيـــن 
الشـــباب عبر النظام اإللكترونـــي المذكور؛ 
للتأكـــد مـــن تنفيذ اإلجـــراءات على الوجه 
األمثـــل وفًقـــا ألحـــكام قانـــون الجمعيـــات 
واألنديـــة والثقافيـــة والهيئـــات الخاصـــة 

العاملـــة فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضـــة 
والمؤسســـات الخاصـــة الصادر بالمرســـوم 
بقانون رقم )21( لسنة 1989م وتعديالته.
ونصـــت االتفاقيـــة علـــى أن تقـــوم وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية بتلقي طلبات 
األنديـــة ومراكـــز تمكيـــن الشـــباب وإدارة 
النظـــام اإللكترونـــي مـــن الناحيـــة التقنية 
واألمنية، فيما تقوم وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بمتابعة جميـــع الطلبات التابعة 
لألنديـــة الوطنيـــة ومراكز تمكين الشـــباب 

في النظام اإللكتروني.

وفـــي تصريـــح له، أكد حميـــدان أن توقيع 
هـــذه المذكـــرة يأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود 
المشتركة بين مختلف الوزارات والهيئات 
الحكوميـــة لتعزيـــز التنســـيق فيمـــا بينهم، 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  إلـــى  الفًتـــا 
االجتماعيـــة بموجب هذا االتفاق ســـتقوم 
بتلقـــي جميـــع الطلبـــات التابعـــة لألنديـــة 

الوطنية ومراكز تمكين الشباب في النظام 
اإللكترونـــي للمنظمات األهليـــة وتحويلها 
إلى وزارة شـــؤون الشباب والرياضة، على 
أن يتم إغالقها في فترات مُحددة لضمان 
عدم تأخر المعامـــالت، وفق اآللية والُمدد 
التي ســـيتم االتفاق عليها بين المختصين 
لدى الطرفين على أن تقوم وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة بمتابعة طلبات األندية 

ومراكز تمكين الشباب.
العمـــل  وزارة  أن  إلـــى  حميـــدان  وأشـــار 
إدارة  ســـتتولى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
النظـــام مـــن الناحيـــة التقنيـــة بمـــا يضمن 
والوثائـــق  المعلومـــات  جميـــع  حمايـــة 
والقـــرارات ذات الصلـــة، أو أي معلومـــات 
خاصـــة باألنديـــة الوطنية ومراكـــز تمكين 
العمـــل  اســـتعداد وزارة  الشـــباب، مؤكـــًدا 
المزيـــد  بتقديـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مـــن الخدمـــات للجهـــات الحكوميـــة ذات 
الصلـــة فـــي إطـــار رفـــع مســـتوى التعـــاون 

والتنســـيق بمـــا يحقـــق المصلحـــة العامة، 
واالرتقـــاء بالخدمات المقدمـــة للقطاعات 
التنموية والشـــبابية وفـــق أحدث األنظمة 

اإللكترونية.
مـــن جانبـــه، بيـــن وزيـــر شـــؤون الشـــباب 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  أن  والرياضـــة 
مـــن  االســـتفادة  إلـــى  تســـعى  والرياضـــة 
خبرات وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
في هـــذا المجال باعتبارهـــا تمتلك تجربة 
رائدة ويمكن االســـتفادة من هذه التجربة 
الممتـــدة لســـنوات طويلـــة، خصوصا وإن 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  ســـيمكن  النظـــام 
والرياضـــة مـــن متابعـــة طلبـــات األنديـــة 
ومراكـــز تمكيـــن الشـــباب، وزيـــادة حجـــم 
إجـــراءات الرقابـــة الماليـــة واإلدارية على 
األنديـــة الوطنيـــة ومراكز تمكين الشـــباب 
عبر النظام اإللكتروني، األمر الذي يساهم 
فـــي تطويـــر المنظومـــة اإلداريـــة والمالية 

في األندية ومراكز تمكين الشباب.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“العمل” تزود “الرياضة” 
بنظام المنظمات 

األهلية لمراقبة تنفيذ 
اإلجراءات

local@albiladpress.com03

الصالح: خطاب خوري دافع كبير للكوادر الصحية
أثنت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح 
مجلـــس  رئيـــس  خطـــاب  علـــى 
الوطنيـــة  بالمؤسســـة  المفوضيـــن 
خـــوري،  ماريـــا  اإلنســـان  لحقـــوق 
الـــذي عبرت فيـــه عن بالغ شـــكرها 
وتقديرهـــا، وثنائهـــا علـــى الجهـــود 
القطـــاع  مـــن  المبذولـــة  المميـــزة 
الصحي بـــوزارة الصحة في مملكة 
البحريـــن، وعلـــى الرعايـــة الطبيـــة 
والخدمـــات الصحيـــة المقدمة من 
الكـــوادر الطبيـــة في ظـــل الظروف 
الراهنة في مواجهة تحدي كورونا.
وأشادت الوزيرة بما تضمنه خطاب 
شكر رئيس مجلس المفوضين، من 
معـــان جميلة للعامليـــن على توفير 
أعلى درجات األمن الصحي لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن في مملكة 
البحريـــن، مبينـــة أن كلمات الشـــكر 
والثناء تشـــكل دافعـــا قويا للكوادر 

الصحيـــة، التي تقـــف في الصفوف 
األولـــى لمواجهـــة الفيـــروس، لبذل 

المزيد من العطاء.
كما وتضمن الخطاب إشادة بجهود 
فريـــق البحريـــن، والـــذي هـــو ثمـــار 
توجيهـــات القيادة، والذي ســـيوثق 
بالبحريـــن  المتحققـــة  اإلنجـــازات 
إقليميـــا ودوليـــا في مجـــال حقوق 
اإلنسان والصحة بالدرجة األولى. 

المؤسســـة  أعضـــاء  أن  يذكـــر   
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ولجنة 
زيـــارة أماكـــن االحتجـــاز والمرافق 
إلـــى  ميدانيـــة  بزيـــارة  قامـــوا  قـــد 
ومراكـــز  والعـــالج  العـــزل  مراكـــز 
الحجـــر الصحي االحتـــرازي، حيث 
لمســـوا التعاون المهني واإلنساني، 
والذي يعكـــس التميز الذي يتعامل 
بـــه الطاقم الطبي في هذه المرحلة 

االستثنائية.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــًذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة بشـــأن وضع آلية 
عمل تضمـــن تخفيف كثافة العمالة 
األجنبية في مناطق ســـكنهم ضمن 
الجهـــود الوطنية للحد من انتشـــار 
محافـــظ  قـــام  كورونـــا،  فيـــروس 
الشـــمالية علي  العصفور وعدد من 
أعضـــاء اللجنة المشـــتركة وممثلي 
بنجالديـــش  جمهوريـــة  ســـفارة 
الصديقـــة بمتابعة عمليات المســـح 
الميدانـــي التـــي تعكـــف المحافظة 

على تنفيذها، بالتعاون مع مديرية 
شرطة المحافظة.

وأشـــاد المحافـــظ بجهـــود شـــرطة 
خدمـــة المجتمـــع فـــي نشـــر الوعي 
بين أفـــراد الجاليات، والتي تعكس 
أجـــل  مـــن  البحريـــن  فريـــق  روح 
مجتمـــع واٍع، مبينـــا أن الهـــدف من 
المسح الميداني التعرف على واقع 
سكن العمال؛ من أجل إيجاد أنسب 
الحلول، تماشيا مع توجيهات وزير 
الداخلية في هذا الشـــأن، وتحقيق 

التباعد االجتماعي.

تنفيذ عمليات المسح الميداني للعمالة البنغالية في “الشمالية”

دعـــوة إلقـــرار قانــون العـــدالـــة اإلصالحيــــة لألطفــــال
لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  أكـــد 
علـــى  الموافقـــة  أهميـــة  اإلنســـان 
العدالـــة  قانـــون  إصـــدار  مشـــروع 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم 
من سوء المعاملة من قبل السلطة 
التشـــريعية ضمن االلتـــزام والدور 
الدولـــي والوطني لمملكة البحرين 
بعـــد انضمامهـــا التفاقيـــة حقـــوق 
الطفـــل بموجب المرســـوم بقانون 
رقـــم 16 لســـنة 1991 وبالمرســـوم 
بقانـــون رقم 8 لســـنة 2000، إذ تم 
التصديق علـــى تعديل فقرة 2 من 
المـــادة 42 مـــن االتفاقيـــة، وكذلك 
وبموجـــب القانـــون رقم 19 لســـنة 
2004 انضمت إلـــى البروتوكولين 
االختياريـــن الملحقيـــن باالتفاقية 
علـــى  خاللهـــا  البحريـــن  وعملـــت 

تطويـــر تشـــريعاتها بشـــكل دوري 
دورًيـــا  تقريـــًرا  وتقـــدم  ومســـتمر 
عـــن إنجازاتهـــا في مجـــال حقوق 

الطفل.
علـــى  الموافقـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الجديـــد ســـوف يضـــاف  القانـــون 
مملكـــة  تحققهـــا  إنجـــازات  إلـــى 
البحريـــن فـــي تقديـــم مزيـــد مـــن 
ويضـــاف  الطفـــل  لفئـــة  الحقـــوق 
لســـجالتها فـــي هـــذا الجانب ومن 
أبرزهـــا إقـــرار قانـــون الطفـــل رقم 
والمشـــاريع   2012 لســـنة   37
التابعـــة لـــه وأهمها مشـــروع مركز 
حمايـــة الطفـــل والخـــط الســـاخن 
الستالم الشـــكاوى والمختص في 
التبليغـــات في كل مـــا قد يتعرض 
له الطفل من انتهاكات، كما شـــمل 

القانـــون كل ما يخـــص الطفل في 
مختلـــف المراحـــل ويســـاهم فـــي 
تهيئة الظروف المناســـبة لتنشـــئة 
الطفولـــة وتوفير الرعايـــة الالزمة 
له في الجانب الصحي والتعليمي 
وكذلـــك  االجتماعيـــة،  والرعايـــة 
إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة للطفولـــة 
التـــي تختص بإقـــرار خطط العمل 
واالســـتراتيجية الوطنية للطفولة 
لتطويـــر البرامج الضامنة لحقوقه 

ورصـــد ودراســـة جميـــع المشـــاكل 
الحلـــول  ووضـــع  واالحتياجـــات 
وتوصيـــات  تشـــريعات  القتـــراح 

للجهات الرسمية ذات الصلة.
المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  ودعـــت 
لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة دينـــا 

اللظي إلى ضـــرورة الموافقة على 
القانون، الذي يترجم مدى اهتمام 
إنجـــازات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
رائـــدة فـــي مجـــال حقـــوق الطفل 
بدعـــم ورعايـــة مـــن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة لجميـــع فئـــات 
الطفولـــة كاأليتـــام وذوي اإلعاقـــة 
وتوفيـــر  الخاصـــة  واالحتياجـــات 
الرعايـــة الالزمـــة لهـــم، مـــن خالل 
بمســـاهمة  الســـامية  توجيهاتـــه 
المؤسســـة  مـــن  فاعلـــة  تنفيذيـــة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
ومـــن  الطفـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
خالل إقرار القانون سوف يحظي 
والحقـــوق  االهتمـــام  مـــن  بمزيـــد 
وبخصوصيـــة أكبـــر تتناســـب مـــع 
عمره، مشـــيدة في الوقت نفســـه، 

بما يحظى به الطفل حالًيا برعاية 
اإلصـــالح  مراكـــز  مـــن  واهتمـــام 
والتأهيل التابعـــة لوزارة الداخلية 
نفســـًيا  األطفـــال  بنـــاء  إلعـــادة 
وجسدًيا وفكرًيا ليخرجوا أعضاًء 
فاعليـــن في مجتمعهم يســـاهمون 
في بنـــاء بالدهـــم ونهضتها، الفتة 
ببرامـــج  الطفـــل يحظـــى  أن  إلـــى 
وتأهيليـــة  واجتماعيـــة  نفســـية 
مهـــارات  واكتســـاب  ورياضيـــة 
مهنيـــة وتفعيـــل مواهبهـــم وتنمية 

الجانب القيمي لهم.
المراكـــز  مســـاهمة  إن  وقالـــت 
الشـــبابية التابعـــة لوزارة الشـــباب 
فـــي  كبيـــر  دور  لهـــا  والرياضـــة 
التنشـــئة والتأهيـــل لمـــا يتميـــز به 
المجتمـــع البحرينـــي مـــن مفهـــوم 

واضح لحفظ حقوق الطفل.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

اللظي: البحرين 
ملتزمة بدورها 

الوطني في 
تطوير التشريعات
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األحـــد  الطيبـــة  الكلمـــة  تســـلمت جمعيـــة 
الماضي منحة شـــهر رمضـــان المبارك، من 
مبرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، التي 
ستوزع على المحتاجين واألسر المتعففة 

المسجلة لدى الجمعية.
وتأتـــي هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية بالتعـــاون 
مـــع مبـــرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء؛ بهدف تخفيف األعباء المعيشية 
عـــن األســـر المحتاجـــة، ومســـاعدتها على 

اقتناء المســـتلزمات التي يحتاجونها في 
شهر رمضان الفضيل.

بوهـــزاع  الجمعيـــة حســـن  رئيـــس  ورفـــع 
أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنـــان لصاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، علـــى ما 
يوليـــه ســـموه مـــن اهتمـــام بالـــغ ورعايـــة 
كبيـــرة، عبر مبادراته الخيرية واإلنســـانية 
الدائمة، التي تأتي من منطلق إيمان سّموه 
وســـعيه  المواطنيـــن  تجـــاه  بالمســـؤولية 
الدائم لضمان الحيـــاة الكريمة لهم وتلبية 
احتياجاهـــم، ومســـاعدتهم علـــى تســـيير 

أمورهم المعيشية في توفير مستلزماتهم 
للشـــهر الفضيـــل، وللتخفيـــف مـــن األعباء 
المادية التي يواجهونها خصوصًا في ظل 

األوضـــاع الصحية الراهنة التـــي تواجهها 
مملكـــة البحريـــن بشـــأن مكافحـــة جائحة 

كورونا.
وأكـــد حرص ســـموه الدائـــم علـــى متابعة 
وأحوالهـــا  البحرينيـــة  األســـر  ظـــروف 
جانـــب  إلـــى  والوقـــوف  المعيشـــية، 
المواطنيـــن بمختلف فئاتهـــم في مختلف 
الظروف والمناســـبات، بمـــا يضمن للجميع 

حياة كريمة ومستقرة.
وأضاف “أن هذا ليس بجديد على ســـموه 
الكريـــم، إذ تأتي هذه المكرمـــة جريًا على 

عادتـــه الكريمـــة واألصيلـــة”، الفتـــًا إلى أن 
سموه معروف بمبادراته الخيرية وأياديه 
البيضـــاء وأعمـــال الخير والبـــر، وهو نهج 
دأب ســـموه علـــى القيـــام بـــه ويعكـــس ما 
يتميز به من قلب عطوف وإحساس أبوي 

مرهف. 
موضحـــًا أن الجمعية بدأت فـــور التوجيه 
الســـامي مـــن ســـموه فـــي تســـليم المنحة 
الرمضانيـــة لألســـر المتعففة، ذيـــن أعربوا 
عن خالص امتنانهم لســـمو رئيس الوزراء 
والدعاء لسموه بموفور الصحة والعافية.

المنامة - بنا

ــوه ــم ــن مـــبـــرة س ــ ــم الــمــنــحــة الـــرمـــضـــانـــيـــة م ــل ــس ــت “الـــكـــلـــمـــة الـــطـــيـــبـــة” ت

سمو رئيس الوزراء دائم المتابعة لظروف األسر البحرينية

حسن بوهزاع

جميل حميدان

سمو األمير 
خليفة معروف 

بمبادراته الخيرية 
وأياديه البيضاء

دينا اللظي
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المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أصـــدرت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة قـــرارا بإغـــاق أحـــد مراكـــز طب األســـنان؛ 
لمخالفتـــه لعدد مـــن القوانين واألنظمـــة المعمول بها 
فـــي المملكة، وفي مقدمتها مزاولة مهنة الطب دون 

ترخيص من الهيئة.
وصرحت الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة مريـــم الجاهمـــة بـــأّن 
قـــرار إغـــاق المركـــز المذكور جـــاء نتيجـــة لمخالفة 
المركـــز ألحـــكام قانـــون مزاولة مهنة الطـــب، وكذلك 
 2015 لســـنة   21 رقـــم  القانـــون  ألحـــكام  مخالفتـــه 
بشـــان المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والقـــرار رقم 
2 لســـنة 2019، وعـــدم وجود طاقم طبـــي، ومخالفة 
التعميمات الصادرة عن الهيئة الســـيما قرار استمرار 
وقـــف بعـــض اإلجـــراءات والخدمـــات الصحيـــة غير 
الطارئـــة بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، مـــا يفقـــد 

المركز أحد أركان الترخيص الممنوح له.

غلق مركز لألسنان زاول المهنة دون ترخيص
القضيبية - مجلس النواب

قـــال رئيس لجنـــة المرافـــق العامة 
والبيئـــة النائب حمد الكوهجي إن، 
تكثيـــف الحمـــات ومســـك العمالة 
السائبة وترحيلهم خارج الباد هو 
مطلب شـــعب البحريـــن في الوقت 

الحالي.
ووجه الكوهجي الشـــكر إلى فريق 
البحريـــن ووزارة الداخلية ووزارة 
حـــاالت  لرصـــد  وذلـــك  الصحـــة 
االصابة بفايروس كورونا، مشـــيرا 
تقـــوم  الداخليـــة  وزارة  أن  إلـــى 
بتطويق المناطق التي ينتشر فيها 

الفيروس وسكن العمل.
المجهـــود  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
يحتـــاج إلـــى تكاليـــف كبيـــرة فـــي 
رصد حـــاالت االصابة بيـــن العمالة 

االجنبيـــة المخالفـــة، خصوصـــا أن 
اغلـــب الحـــاالت االخيـــرة التـــي تم 
رصدهـــا من العماله المخالة التي ال 
تتبع النظام وال تلتـــزم بالتعليمات، 
ورغـــم جهود وزارة الداخلية اال أن 

هذه العماله الســـائبة ما زالت تقوم 
بالتجمعات.

إمكانيـــة  إلـــى  الكوهجـــي  ولفـــت 
قيـــام وزارة الداخليـــة القبض على 
العمالـــة المخالفـــة، مؤكدا ان وزارة 
“الداخليـــة مـــا زالـــت تتعامـــل مـــع 
المخالفين من هذه العمالة االجنبية 
بطريقـــة التوعيـــة ولكـــن مـــا يهمنا 
هـــي صحـــة وســـامة المواطنيـــن، 
فالمواطـــن البحرينـــي لديه مطلب 
بترحيل تلك العمالة والحفاظ على 

صحة المواطنين”
الســـائبة  العمالـــة  هـــذه  أن  وبيـــن 
الدولـــة  علـــى  ماليـــا  عبئـــا  تشـــكل 
ولـــن ننتظـــر حتـــى يصـــاب مواطن 
بحرينـــي واحـــد بعـــدوى مـــن تلـــك 

العمالة االجنبية.

الكوهجي: ترحيل العمالة المخالفة مطلب شعبي

العلوي للمواطنين: امكثوا في المنزل وال تخرجوا إال للضرورة
أكدت الوكيل المساعد للرعاية األولية بوزارة الصحة منال العلوي الدور الحيوي الذي يقوم به كل فرد أو مؤسسة 
فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )COVID 19( بيــن جميع أفــراد المجتمــع، بااللتــزام بجميع التدابيــر الوقائية 

والتعليمات اإلرشادية التي تصدر من وزارة الصحة.

هـــذه  أهـــم  مـــن  أن  العلـــوي  وذكـــرت 
التعليمـــات التي يجـــب اتباعهـــا للوقاية 
مـــن فيروس “كورونـــا” تتمثل في أهمية 
تفادي التجمعات وضرورة اتباع معايير 
التباعد االجتماعي وعدم التجمع، مبينًة 
ضـــرورة األخـــذ بعيـــن االعتبـــار تجنـــب 
بعـــض العـــادات االجتماعيـــة المتعـــارف 
عليهـــا مثـــل المصافحـــة والتقبيـــل عنـــد 

التحية.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن مـــن المثبـــت علميا 
وجـــود الفيـــروس علـــى األســـطح كثيرة 
هـــذه  تعقيـــم  يجـــب  لـــذا  االســـتخدام، 
األســـطح باستمرار وتعقيم أو غسل اليد 

مباشـــرة بعد مامسة األســـطح الملوثة، 
مبينـــة أن مـــن اإلرشـــادات المهمـــة أيضا 
عـــدم لمـــس الوجـــه باليـــد؛ إذ إن لمـــس 
الوجـــه والعيـــن واألنـــف باليـــد يعتبر من 

وسائل انتقال العدوى.
وقالت “ننوه بضـــرورة االلتزام بالمكوث 

فـــي المنـــزل بقـــدر المســـتطاع والخروج 
للضـــرورة فقـــط، وعموما فـــإن االهتمام 
بالنظافـــة من خال االســـتمرار بااللتزام 
بغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابـــون جيدًا 
بشـــكل دوري مع الحرص على استخدام 
معقـــم اليديـــن باســـتمرار هـــي مـــن أهم 

األمور الوقائية”.
وأشـــارت إلى أن “المملكـــة وحرًصا منها 
علـــى فتـــح قنـــوات للتواصل مـــع جميع 
خـــط  بتوفيـــر  قامـــت  المجتمـــع  أفـــراد 
لاتصـــال علـــى مـــدار الســـاعة، وبدورنـــا 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع  نحـــث 
علـــى ضـــرورة االتصـــال على رقـــم 444 

فـــي حـــال ظهور أيـــة أعراض تـــدل على 
وجود الفيروس على أي شـــخص واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى له”.
كما شـــددت على ضـــرورة التزام الجميع 
بالقرار الصادر بخصوص ارتداء كمامات 
الوجه الطبية أو القطنية، إذ ُيســـهم هذا 

اإلجراء في الوقاية من فيروس كورونا 
والحد من انتشاره بين المجتمع.

وأكدت العلوي ســـير الخدمـــات المقدمة 
توفيـــر  وتـــم  الصحيـــة،  المراكـــز  فـــي 
خدمـــة االتصال الهاتفي مـــن قبل أطباء 
العائلـــة للمرضـــى المراجعين فـــي عيادة 
األمـــراض المزمنـــة؛ حرصـــا علـــى تقليل 
نســـبة تعرضهـــم للعـــدوى عنـــد الحضور 

الشخصي للمراكز الصحية.
كما تم تدشـــين خدمة التطبيب عن بعد 
حيـــث باإلمـــكان حجز موعـــد عن طريق 
ثـــم  80007000، ومـــن  مركـــز االتصـــال 
ســـيقوم طبيب العائلـــة بتقديم خدمات 
الوصفـــة  تجديـــد  مثـــل  للمراجـــع  عـــدة 
الدوائيـــة أو قـــراءة نتائـــج الفحوصـــات 
وهـــذه  الازمـــة  االستشـــارة  وتقديـــم 
الخدمـــة تأتـــي أيضـــا من ضمـــن الجهود 

الحثيثة لتقليل وتجنيب االختاط.

وقالـــت “نـــود أن نلفـــت عنايـــة مراجعي 
المراكـــز الصحيـــة على ضـــرورة االلتزام 
للمركـــز  مراجعتهـــم  أثنـــاء  باإلرشـــادات 
الصحـــي من ناحيـــة َلْبس الكمـــام وعدم 
دون  كمرافقيـــن  األطفـــال  اصطحـــاب 
يجـــب  أنـــه  كمـــا  لوجودهـــم،  الحاجـــة 
اإلنفلونـــزا  محطـــة  لموظـــف  اإلفصـــاح 
الموجـــودة عنـــد مدخـــل المركـــز إذا مـــا 
كان المراجـــع يعانـــي فعـــا مـــن أعـــراض 
االنفلونـــزا ليتـــم توجيهه للمســـار الازم؛ 
بقيـــة  وصحـــة  صحتـــه  علـــى  حفاًظـــا 

المراجعين للمركز’’.
ولفتـــت العلـــوي إلـــى أن جميـــع الكـــوادر 
الصحية فـــي المراكز الصحيـــة على أتم 
الجهوزية واالســـتعداد لمكافحة انتشـــار 
قواعـــد  تطبيـــق  خـــال  مـــن  الفيـــروس 
مكافحـــة العدوى والتعامـــل مع الحاالت 

المشبه بإصابتها.

المنامة - بنا

لمس الوجه 
والعين واألنف 

باليد ينقل العدوى
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حمد الكوهجي

هـــــل سيتغيــــر العالـــم مـــع جائحـــة كورونـــا؟
Û  ،جائحــة الكورونا ليســت أزمة تخص بلــدا أو إقليما معين

بــل إنها وبفعل اختراقهــا كل بقاع العالم، فإن تأثيراتها لن 
تكــون موضعيــة قطريــة أو إقليميــة وإنما هي فــي أثارها 
ذات تأثيــر كونــي ولن تقتصر على تلــك اآلثار االقتصادية 
أو السياســية أو االجتماعيــة التــي بتنــا نشــعر بهــا، وإنمــا 
العالــم مقبــل على تغيرات هيكلية أساســية ليس فقط من 
حيــث مواقــع الــدول وتأثيراتهــا علــى الخريطــة العالمية، 
وإنمــا فــي واقــع األمــر هذه الــدول هــي مقبلة كذلــك على 
تغيــرات داخليــة فــي طبيعــة الدولــة والقوى الماســكة بها 
وعاقاتهــا بالخارج وتموقعها على الخريطة الدولية، وإذا 
مــا كانــت الحربــان العالميتــان األولــى والثانية قــد أعادت 
رسم هيكلية العالم وفق معطيات جديدة.. رسمتها الدول 
المنتصــرة فــي الحــرب. من الناحيــة األخرى، فــإن جائحة 
كورونــا بــدت معجلــة لتحــوالت دوليــة كانــت تختمــر قبل 
اجتياحهــا بقــاع العالــم. وإذا مــا كانــت الحــروب الحديثــة 
خال القرن العشــرين الماضي قد شــكلت المعطيات التي 
أقيمــت عليهــا العاقــات الدوليــة المعاصــرة، فــإن حــرب 
كورونــا علــى العالــم باتــت قــادرة على إعادة تشــكيل هذه 
الهيكليــة وفــق معطيــات جديدة. بــل إنه يمكــن القول إنه 
إذا مــا كانــت الحرب العالمية الثانية قــد عبرت بمركز ثقل 
العالــم مــن أوروبــا إلــى العالــم الجديــد، فإن حــرب كورونا 
تــؤذن بنقــل هــذا الثقــل لعالم الشــرق القديم، وهــو انتقال 
لــن يتــم غــدا أو بعــد غــد وإنمــا كل المعطيــات تشــير أن 
هــذا االنتقــال قــد بــات حتميا، وهو تغير ســيأخذ فســحته 
الزمانية، وهي فســحة قد تطول إال أنها قد باتت واضحة 

في إرهاصاتها العامة.

Û  وقــد تمثل السياســات واإلجراءات التــي تبنتها الدول في
مواجهــة الوبــاء مؤشــرا مهما على قــدرة الدولة ليس فقط 
فــي مواجهــة الوبــاء والقضــاء عليــه، وإنما قد يعبــر كذلك 
علــى تماســك الدولة ونجاعة إجراءاتهــا. وهي تعكس في 
نفــس الوقــت نمــط اإلدارة وصراعــات القــوة بيــن أطــراف 
الدولــة المختلفــة. وتمثــل مثا قدرة الصيــن على مواجهة 
الوبــاء وضبط انتشــاره وكفــاءة إدارتها لألزمــة وخروجها 
الســريع نســبيا رغــم ضخامــة الخســائر االقتصاديــة التــي 
لحقت بها، تماسك الدولة واستمرار هيمنتها على المجتمع 
القــرار. وأعتقــد أن ذلــك  الرؤيــة عنــد متخــذي  ووضــوح 
سيســتمر معهــا لعقــود قادمة، وهو ما قــد يؤهلها باإلضافة 
لألســباب األخرى االقتصادية والتقنية والسياســية من أن 
تموضع نفســها كقوة مؤثرة وليست الوحيدة على الساحة 
الدوليــة. بمعنــى آخــر أن الطبيعــة الســلطوية للدولــة قــد 

مكنتها باإلضافة لألسباب األخرى من تجاوز مرحلة الخطر 
فــي حربهــا على الوباء وعدم الســقوط فــي الفوضى، وهو 
اجتياز بات في كل تقنياته وإجراءاته، بالنسبة للكثير من 

الدول اآلن، نموذجا مهما في حربها للقضاء على الوباء.

Û  فــي المقابــل، فــإن فشــل إدارة األزمــة فــي بعــض الــدول
الغربيــة والواليــات المتحدة األميركية يمكــن أن يقود في 
ظــل اســتمرارية األزمــة، إلــى حالــة مــن حــاالت الفوضــى 
التــي مــن خالهــا يمكــن أن تســتولي علــى الشــارع، إحــدى 
الجماعــات الخارجــة علــى القانــون، أو أننــا مــن الممكن أن 
نشــهد نوعــا مــن التمــرد االجتماعــي أثنــاء أو بعــد األزمــة 
ســواء  الوبــاء  انتشــار  مــن  المتضــررة  الجماعــات  تقــوده 
أكان ذلــك صحيــا أو اقتصاديــا ولربمــا اجتماعيــا، وهو أمر 
قــد يطيــح ببعــض إنجــازات الحضــارة الغربيــة السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة. وهــذا مــا يفســره انتشــار أخبــار 
غيــر رســمية وغيــر مؤكــدة مــن لجوء بعــض أثريــاء العالم 
للتــواري في ماجئ محمية خارج المدن وســرية المواقع. 
فتوقــف اآللــة الصناعيــة فــي الصيــن وبعدهــا فــي الغــرب 
والواليــات المتحــدة األميركيــة يــكاد أن يكــون قــد شــل 
االقتصــاد العالمــي وأرســل خســائر فادحة لــكل اقتصادات 
العالــم، وهــوى بأســعار مــواد الطاقة فــي العالــم.. أوقف أو 
منــع النــاس مــن العمــل، مــا رفــع بالتالي مــن نســب البطالة 
فــي كل دول العالــم لدرجــة أنه قــد تجاوز العشــرة مايين 
عاطــل فــي النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس الماضــي فــي 
الواليات المتحدة األميركية، وأخرج القطاعات المتوسطة 
والصغيــرة عــن كل العمــل وأفقــر أولئــك الذيــن كان رزقهم 
يعتمد إما على أعمالهم الهامشــية اليومية أو تلك األعمال 
الفرعية البسيطة التي تسند لهم من قبل الشركات الكبرى 
أو المتوســطة. وهــي حالــة مــع اســتمرارها لفتــرات أطــول 
يمكــن كما أشــرنا أن تقود إلى نوعا مــن التمرد االجتماعي، 
مــا يخلــق نوعــا مــن الفوضــى االجتماعية والسياســية في 

هذه المجتمعات.
Û  أمــا التحــول اآلخــر المهم الــذي يمكن أن يأتــي على الدولة

فــي هــذه المجتمعــات هــو ما كشــفته األزمة عن فشــل في 
خدمــات الدولــة الصحيــة، والتــي أصابهــا فــي بعــض هــذه 
الــدول قــدارا كبيرا مــن التدهور، إن لم يكن يمثل ســقوطا 
لمنظومــة خدماتهــا الصحية، والتي يتــم اإلنفاق عليها من 
جيــوب دافعــي الضرائــب نتيجــة للسياســات النيوليبرالية 
التي دفعت نحو تبنيها المؤسســات المالية الدولية. ولربما 
نمــاذج  والبريطانــي  واإلســباني  اإليطالــي  المثــال  يقــدم 
لفشــل الدولــة فــي مواجهة أزمــة كورونا واالرتفــاع الكبير 

في حجم الوفيات واإلصابات في أوســاط الســكان وعجز 
الدولــة عــن ضبــط انتشــاره والســيطرة عليــة. بــل إن هــذه 
األزمة قد كشــفت عن معاناة المستشــفيات الحكومية من 
نقــص فــي الكوادر الطبية وفي األجهزة الطبية كنقص في 
أجهزة التنفس وتلك ذات العاقة بحماية الطواقم الطبية، 
والذيــن بســبب ذلــك انتقلــت العــدوى لبعضهــم وأدت إلــى 

وفاة البعض اآلخر منهم..
Û  والبــد من اإلشــارة هنا إلى أن فشــل الدولــة في الغرب في

إدارة أزمة الكورونا إنما يعكس طبيعة األزمات السياســية 
التي تعاني منها هذه الدول وعجز أي من أحزابها السياسية 
عن االســتمرار في مركز الســلطة طويا، إضافة لما تعانيه 
هــذه الــدول مــن مشــكات ومــآزق اقتصاديــة عمقــت مــن 
مشــكاتها السياســية وأضعفت من أداء مؤسســات الدولة 

لوظائفها...
Û  وقد يقدم النموذجان األلماني والفرنسي حالة مختلفة عن

النمــاذج األوروبيــة األخرى المأزومة، إال أنهمــا تعانيان من 
تــدٍن في شــعبيتهما السياســية وتناٍم كبير فــي قوة اليمين 
المتطرف وتحديدا في فرنسا. وقد تنفرد بينهم جمهورية 
ألمانيــا االتحاديــة مــن حيــث أن جــودة إدارتهــا لألزمــة قد 
انعكــس فــي قلــة الوفيات واإلصابــات بين ســكانها مقارنة 

بالدول األوروبية األخرى.
Û  مــن الناحيــة األخــرى، فإن فشــل جل الــدول األوروبية في

أدارة أزمــة جائحــة كورونــا وعجزهــا عــن تلبيــة حاجــات 
الســكان الطبيــة ســيدفع دافعــي الضرائــب األوربييــن نحو 
البحــث عــن صيــغ جديــدة فــي عاقــة الدولــة بالمجتمــع 
تتجــاوز في ذلك الصيــغ القائمة ولربما يقود ذلك لإلطاحة 
بالطبقة السياســية القائمة التي بات ينســب لها كل الفشــل 
يقفــز  أن  المســتبعد  مــن  وليــس  واالقتصــادي،  السياســي 
إلــى الســلطة اليميــن األوروبــي المتطــرف الذي بات فشــل 
الطبقة السياسية الحاكمة تقوده وبقوة لقيادة الدولة. كما 
ســتقود حالــة الضعف الذي باتت تعانيــه الدولة في أوروبا 
إلــى تنــاٍم، مــا يجعل منهــا في موقع أضعف أمــام الحركات 
ومــن جديــد  نشــهد  قــد  فإننــا  آخــر،  بمعنــى  االنفصاليــة.. 
مطالبــات انفصاليــة جديــدة فــي أوروبــا ولربما فــي أقاليم 
أخــرى مــن العالم كنتيجــة لهذه األزمة. وهو فعل ســيطيح 
بــكل الصيــغ االتحاديــة التــي عملــت أوروبــا علــى تعزيزها 

خال القرون الخمسة األخيرة.
Û  وأخيــرا، فــإن األزمة قادت كما يبدو إلــى قدر من الفوضى

الدولية وتحلل الدولة أو بعض الدول من القوانين الدولية 
كاتهــام  لحقوقهــم.  والحافظــة  الــدول  لســلوك  الضابطــة 

الواليــات المتحــدة األميركيــة باالســتياء على شــحنة من 
“الكمامات” التي كانت مشحونة من الصين أللمانيا، وكذلك 
اتهــام تركيــا باالســتياء علــى شــحنة من أجهــزت التنفس 
)فنتيليتــر( التــي كانت هي اآلخر مشــحونة من الصين إلى 
إســبانيا، واالتهامــات التــي وجهــت لــدول أخــرى كإيطاليــا 
والتشــيك وكينيــا باالســتياء على كمامــات وأجهزة طبية 
تستخدم في عاج وباء الكورونا، وهي كلها أمثلة تعكس 
حالة الفوضى التي بات عليها ســلوك الدول، وهي فوضى 
قد تتسع مع استمرار األزمة واجتياحها دون هوادة لبعض 
الــدول. وتطــرح هــذه الفوضــى تســاؤالت حــول مســتقبل 

القانون الدولي في ظل استمرارية جائحة كورونا... 

Û  وخاصــة القــول إن السياســات النيوليبراليــة التــي تبنتها
معظــم الحكومــات الغربية خــال العقود الثاثــة الماضية 
قــد أطاحــت بدولــة الرفــاه وأطاحــت معــه بــكل منظومــة 
الخدمــات االجتماعيــة التــي يأتــي التعليــم والصحة على 
رأســها.. ونتيجــة لذلك لم تصمــد طويا خدماتها الصحية 
أمــام اجتيــاح وبــاء الكورونــا، فهــوت معــه كل منظوماتها 
الصحيــة. وهــو ســقوط يحمل في طياته تبعات سياســية 
واقتصادية كبيرة ليست عليها فحسب وإنما على العديد 
من أقاليم العالم. فهل يؤذن ذلك بانهيار الغرب والواليات 
المتحدة األميركية كما توقع البعض. وبالمقابل أعتقد أننا 
قد دخلنا مرحلة مفصلية في تاريخ العالم فقوة وســطوة 
الغــرب والواليــات المتحــدة األميركيــة لن تنهــار أو تغرب، 
كمــا رغــب أو اعتقــد البعــض، إال أنهــا دون شــك ســتضعف 
ولن تختفي وسينشــغل خالها الغرب بترميم بيته أو في 
إنهــاء صراعاتــه الداخلية ولربما العمــل على إعادة إنعاش 
اقتصــاده المنهــار إال أن عودتــه لــن تكــون كمــا هــو ســابق 
عهده رغم اســتمرار امتاكه للمعرفة والتكنولوجيا ولربما 
القــوة العســكرية، فمرحلــة مــا بعــد كورونــا هــي ســتكون 
مرحلة صعبة على شــعوب وحكومات العالم، فاقتصادات 
العالــم متوقفــة وبعضها على وشــك اإلفاس والحســابات 
السياســية لبعــض رؤســاء الــدول لــن تعقــد فحســب مــن 
إجراءاتهــا  كل  ســتربك  وإنمــا  االقتصاديــة،  أوضاعهــا 
الصحية، وأن ما يحدث يمثل المرحلة األولى من خطوات 
النظــام العالمــي الجديــد الــذي لــم يتشــكل بعــد وســتمثل 
الصراعــات ولربمــا الفوضــى ســمته الرئيســة.. ولــن تكــون 
المنطقــة العربيــة بعيــدة عن ذلك كثيــرا إن لم يكن هي قد 
بــدأت هــذه المرحلة بصراعاتهــا العبثية التي أطاحت بكل 
بناءات الدولة الوطنية ودمرت بنيان نسيجها االجتماعي 

وأضعفت من كياناتها السياسية..

د. باقر النجار

منال العلوي
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زيادة أوقات عمل عمال النظافة لسد النقص
ــون بـــحـــس اجـــتـــمـــاعـــي عـــال ــع ــت ــم ــت خـــلـــف: الـــمـــواطـــنـــون ي

عقــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف اجتماعا 
مرئيا، بمشاركة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مع 
المديريــن العاميــن فــي البلديات األربع، وناقش معهم خطــط وبرامج أعمال النظافة 
فــي الفتــرة الجاريــة، وســير أعمــال النظافــة فــي ضــوء االحتــرازات الوقائيــة التــي 
تتخذهــا الــوزارة للوقايــة مــن فيــروس “كورونا” )كوفيــد 19(، وأثر ذلــك على خدمات 

النظافة في المحافظات األربع في مملكة البحرين.

وأشـــاد الوزير خلف بالمبادرات األهلية 
التي قـــام بها بعض األهالـــي في عملية 
نقل القمامـــة من أمام منازلهم ووضعها 
)الحاويـــات(،  الصحيحـــة  أماكنهـــا  فـــي 
مشـــيرا إلـــى أن المواطنيـــن يتمتعـــون 
بحس اجتماعي عال، واســـتطاعوا عبر 
مفهـــوم  ترجمـــة  المتعـــددة  مبادراتهـــم 
مختلـــف  فـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

الميادين.
وتابـــع “جميع اآلليـــات المتعلقة بأعمال 

النظافـــة لـــدى شـــركات النظافـــة تعمـــل 
بصـــورة منتظمة، إال أن الـــوزارة ونظًرا 
للظروف الحالية قد طلبت من الشركات 
زيـــادة أوقـــات العمل لـــدى العاملين في 
هذا المجال، إضافة إلى زيادة ســـاعات 
العمـــل فـــي المدفـــن لتعويـــض النقـــص 
الحاصـــل فـــي عمليـــة الكنـــس اليـــدوي 

التي يقوم بها عمال النظافة”.
بهـــا  قـــام  التـــي  المبـــادرات  “إن  وقـــال 
البعـــض األهالـــي فـــي عدد مـــن مناطق 

مملكـــة البحريـــن عبـــر نقلهـــم ألكيـــاس 
القمامـــة مـــن أمـــام منازلهـــم ووضعهـــا 
فـــي الحاويـــات هـــي مبـــادرات تنم عن 
وعـــي متقـــدم، وتعكس حقيقـــة مفهوم 
أصبحـــت  التـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

جـــزءا مـــن ثقافـــة البحرينييـــن، وهـــي 
مبادرات تستحق الشكر والتقدير”.

مـــع  وبالتنســـيق  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
المحافظـــات  فـــي  النظافـــة  شـــركتي 
األربع قـــد اتخذت عدًدا من اإلجراءات 
االحترازية والوقائية للحد من انتشـــار 
فيـــروس “كورونـــا” )كوفيـــد 19(، منهـــا 
فـــي  العمـــال  إجـــراء فحوصـــات علـــى 
شـــركات النظافة، وهو األمـــر الذي أدى 
إلـــى حـــدوث نقـــص فـــي العمالـــة التـــي 
كانـــت تقوم بنقـــل أكيـــاس القمامة من 
أمـــام المنـــازل إلـــى الحاويـــات تمهيـــدا 
إلى جمعها عبر ســـيارات جمـــع القمامة 
بصـــورة آليـــة مشـــيًرا إلـــى أن األولويـــة 
فـــي الوقـــت الحالـــي هـــو نقـــل القمامة 
بصورة آلية حفاظا على سالمة وصحة 

المواطنين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المحرق - مجلس المحرق البلدي

السادســـة  الدائـــرة  ممثـــل  تســـاءل 
في مجلـــس المحـــرق البلـــدي فاضل 
العـــود عـــن كيفيـــة تطبيـــق تصريـــح 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
إزالـــة  بشـــأن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
األمـــر  يتعلـــق  حيـــن  آلًيـــا،  النفايـــات 
بالمناطـــق القديمة الضيقة مثل الدير 

وسماهيج.
حضـــور  أســـتطع  “لـــم  العـــود  وقـــال 
الجلســـة أمـــس؛ بســـبب القمامة التي 
فـــال  المنطقـــة،  فـــي  أكوامـــًا  شـــكلت 
أعتقـــد أنه يوجد شـــيء أكثـــر أهمية 
لألهالي يمكن مناقشـــته أكثر من هذا 
الموضـــوع الـــذي تفاقـــم عليهـــم، وال 
يخفـــى على أحـــد أن منطقتـــي الدير 
والممـــرات  الطـــرق  ذات  وســـماهيج 
الضيقـــة )دواعيـــس( تعـــذر فيها على 
كثير من األهالي، خصوًصا كبار السن 
التحـــرك ونقـــل النفايـــات إلـــى مواقع 

الحاويـــات الرئيســـة، والبد من إيجاد 
حلـــول عمليـــة متناســـبة مـــع طبيعـــة 
المناطـــق واألهالي وال تكون الخطط 
مســـتحيلة  لكنهـــا  ظاهرًيـــا  مبهـــرة 

عملًيا”.
وأكد “حرص أهالي ســـماهيج والدير 
على وطنهم وبيئتهم وكرههم الشديد 

ألي تعطيـــل أو تجمع للنفايات، إذ إن 
البحريني مفطـــور على حب النظافة 
ونبـــذ تجمع القاذورات، ورأينا شـــباًبا 
يتطوعون لنقـــل وحمل النفايات إلى 
الحاويـــات الرئيســـة وهو دور نشـــيد 
بـــه كثيـــًرا ولكنـــه اضطـــراري باعتبار 
أن ثمـــة مخاطر صحية لهذه العملية، 
الراهنـــة  األزمـــة  ظـــل  فـــي  الســـيما 

لتفشي فيروس كورونا”.
األشـــغال  وزارة  العـــود  وطالـــب 
والبلديات أن تكون خططها مدروسة 
بعنايـــة وتراعـــي مختلـــف الظـــروف 
بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي، 
فيجـــب أن يكون ملـــف النظافة دائًما 
أولويـــة لـــدى البلديـــات حفاًظـــا على 
وينبغـــي  العامـــة،  والصحـــة  البيئـــة 
االعتنـــاء بالتفاصيل الدقيقة في هذا 
الملف ودراســـته دراســـة ســـليمة من 

أجل تطبيقه بالشكل المطلوب.

فاضل العود

غالية الخياطخليل مهدي

العود: كبار السن بـ “الدواعيس” يعانون.. والبد من حلول للنظافة
متطوعو سماهيج والدير يزيلون القمامة المكدسة

تربويون لـ ”^”: الكلمة السامية بثت الطمأنينة في قلوبنا
طالبنا بصوت واحد: شكًرا بابا حمد

حريق كبير بمخلفات بمنطقة سلماباد
ــرة قــيــاســيــة ــتـ ــي فـ ــ ــي تـــخـــمـــده ف ــدنـ ــمـ ــات الــــدفــــاع الـ ــ ــي ــ آل

شب حريق كبير في مخلفات 
بمنطقة سلماباد.

وهرعت آليات الدفاع المدني 
من أجل إخماد الحريق.

والحظت عدســـة “البـــالد” أن 
عناصر الدفاع المدني نجحت 
فـــي إخماد الحريـــق في فترة 

قياسية.

األربعاء 15 أبريل 2020 - 22 شعبان 1441 - العدد 4201

خطأ التأمينات.. قبل الدخول بالمتاهة!
Û  أجــزم أن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وقعت في خطأ

ا  فــادح قــد يفتئت حق مواطنيــن ويرهق التأمينــات قضائيًّ
إذا لم تبادر بتصويبه فورا.

Û  قانــون ســداد رواتــب األشــهر الثالثــة للعمــال البحرينييــن
بالقطــاع الخــاص ينــص بمادتــه الثانية على تنفيــذ أحكامه 
والعمــل بــه من اليــوم التالي لنشــره في الجريدة الرســمية. 
ونشــر القانــون بالعــدد األخيــر مــن الجريدة الرســمية في 9 
أبريل 2020، بما يعني أن مفاعيل تطبيق التشريع تبدأ في 

10 أبريل )قبل 5 أيام(.
Û  ولكــن التأمينــات قّدمــت العربــة علــى الحصــان، وخالفــت

أمرين:
Û  أّي أبريــل،   8 فــي  التنفيذيــة  خطواتهــا  أعلنــت  األول:   -

قبــل تصديــق جاللــة الملــك -حفظــه هللا ورعــاه- وإصــداره 
القانــون فــي 9 أبريــل. )تصريح الهيئة بموقــع وكالة األنباء: 
aspx?cms=q8FmFJgiscL2f. /www.bna.bh / /:https
wIzON1%2BDndQd9rswJ%2BI%2BWrrxA2XS6

.)Q%3D
Û  األمــر اآلخــر: خالفت التأمينات المــادة الثانية من القانون -

بــأن يبــدأ تطبيقــه باليــوم التالــي، أّي أنــه يحق ألي مشــترك 
بقاعــدة التأمينــات لمــا قبــل تاريخ 10 أبريل االســتفادة من 
الحصــول علــى الرواتــب الثالثــة، وهــو مــا ذهــب إليــه قرار 
مجلــس النــواب بجلســته يــوم أمــس، ولكــن الهيئــة قصرت 
االســتفادة للمســجلين حتــى نهايــة شــهر فبرايــر، أي أنهــا 
التأمينــات  بنظــام  اشــترك  شــخص  أّي  اســتفادة  أســقطت 

للفترة من 1 مارس ولغاية 9 ابريل.
Û  مــن حــق المشــتركين الجــدد -وبعضهــم عمال رتبــت وزارة

العمــل توظيفهــم بشــركات- االســتفادة من قانــون الرواتب 
الثالثة، ويجب أال تكون هذه الفترة مثل مثلث برمودا. 

Û  وأطالــب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للتأميــن إيمــان
المرباطــي بمعالجــة الخلــل بــدال مــن تبريــره وإهــدار حــق 

المواطنين.
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راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

Û  ال تقلق إذا ُقِلَبت حياتك رأسا على عقب. كيف يمكنك أن تعرف أن“
الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟”.

موالنا جالل الدين الرومي

تيار
عصام خلف

أيمن يعقوب

واصـــل التربويون والطلبة وأولياء 
األمـــور فـــي التعبيـــر لـ”البـــالد” عـــن 
الكلمـــة  تضمنتـــه  بمـــا  إشـــادتهم 
الســـامية لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا 
ورعـــاه، حيـــث أشـــارت مجموعـــة 
تضمنتـــه  مـــا  إلـــى  منهـــم  جديـــدة 
هـــذه الكلية مـــن معـــاٍن نبيلة، بثت 
الطمأنينـــة فـــي القلـــوب، وحفـــزت 
علـــى المزيد من العطاء، وعكســـت 
اهتمام جاللته بالمسيرة التعليمية 

الوطنية.
من جانبه، قال األســـتاذ ســـيد علي 
بمدرســـة  المســـاعد  المديـــر  باقـــر، 
الشـــيخ عبدهللا بن عيسى الثانوية 
الكلمـــة  “هـــذه  للبنيـــن  الصناعيـــة 
جـــاءت بلفته أبوية حانية من قائد 
مسيرتنا جاللة الملك المفدى، ومن 
منقطـــع  جاللتـــه  اهتمـــام  منطلـــق 
النظيـــر لمصلحـــة أبنائـــه الطـــالب، 
واطمئنانه الشخصي على صحتهم 
ومســـتقبلهم العلمي، وشـــرف كبير 
لمنتســـبي وزارة التربيـــة والتعليـــم 
من معلميـــن وإداريين أن يخصهم 
الـــذي  الخـــاص  بشـــكره  جاللتـــه 
يعطينا الدافع القوي لمتابعة عملنا 
بـــكل تميـــز، فشـــكرًا جاللـــة الملـــك 

المفدى، فأنت ملهمنا األول”.
أن  مهـــدي  خليـــل  المعلـــم  وأكـــد 
تواصـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى مع 
أبنائه الطلبة كولي أمٍر وأب محب، 
تعليمهـــم،  ســـير  علـــى  لالطمئنـــان 
رســـالة تبـــث التفـــاؤل والطمأنينـــة 
فـــي القلوب، كما أن توجيه جاللته 
الشـــكر للمعلمين في هذه الظروف، 
بـــذل المزيـــد مـــن  يحفزهـــم علـــى 

العطاء، فشكًرا لجاللته.
بدورهـــا، أشـــارت وليـــة األمر هدى 
القطـــان إلى أن كلمـــة جاللة الملك 
المفدى عكست ما يكنه جاللته من 
حـــب كبيـــر ألبنائـــه الطلبـــة وتقدير 
بالـــغ للتربوييـــن، وما النجـــاح الذي 
حققته مملكـــة البحرين في التعّلم 

الرقمي، خاصًة خـــالل فترة تعليق 
الدراسة، إال دليل على دعم جاللته 

لقطاع التربية والتعليم.
ياســـر  عبـــدهللا  الطالـــب  واختـــار 
التعبيـــر بخاطـــرة قال فيها “شـــكرًا 
وعطفـــك  حبـــك  علـــى  حمـــد  بابـــا 
الحنـــون  األب  فأنـــت  وحنانـــك، 
الكريم علـــى أبنائك، وهم يفخرون 
بالتعبيـــر عن حبهم لك، شـــكرًا على 
عطائـــك المتواصـــل لهـــذا الوطـــن، 
شـــكرًا على رفع اســـم وطننا عاليًا، 
وشـــكرًا لجهودك جاللتكم في رفع 
مستوى التعليم والمدارس، عاشت 

البحرين وعاش جاللة الملك”.
حاجـــي  عائشـــة  الطالبـــة  وقالـــت 
“ســـيدي جاللة الملك، فـــي كلمتكم 

الســـامية منحتمونـــا قـــوة اإلصرار 
والمتابعـــة، وروح المثابرة، وزيادة 
فـــي حبنـــا للتعّلـــم، والعزيمـــة لبناء 
مستقبل مشرق لنا ولوطننا، والدي 
جاللـــة الملك، حفظكـــم هللا للوطن 
وأطـــال في عمركـــم وأدامكـــم عًزا 

وذخًرا لنا”.
وعبرت الطالبـــة غالية الخياط عن 
مشاعرها قائلًة “كم أشعر بالسعادة 
والفخـــر لتخصيـــص جاللـــة الملـــك 
ســـير  ومتابعـــة  لمخاطبتنـــا  وقًتـــا 
العمليـــة التعليميـــة عـــن بعـــد، وقد 
حفزتني هذه الكلمة على االجتهاد 
أكثر حتى أتفوق، ألحقق طموحي 
ألخـــدم  طبيبـــة،  أصبـــح  أن  فـــي 

البحرين وشعبها”.

عبدالله ياسر

عائشة حاجي

سيد علي باقر

هدى القطان



االستشارية أجور لـ “^”: “كورونا” أشد خطًرا على الحوامل
طالبت استشــارية أمراض النســاء والوالدة وجراحة األورام النســائية وفاء أجور الحوامل 
بتوخي الحذر خالل المرحلة الحالية بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19”.

 مؤكـــدة أن شـــريحة النســـاء الحوامـــل هـــن 
األكثـــر عرضـــة لإلصابة بالفيـــروس من بقية 
أفراد المجتمع، معللة ذلك بأن الجهاز المناعي 
للحامـــل يكـــون أضعـــف بكثيـــر عـــن غيرهـــا، 
مشـــددة على أنه يجب على الحوامل اتخاذ 
وتطبيق العديد من الخطوات واالحتياطات 
الوقائية؛ للمحافظة على ســـامتها وســـامة 
الجنيـــن، والتـــي توصـــي بهـــا وزارة الصحـــة 
والفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس كورونا 
المســـتجد، ومنها ارتـــداء الكمامات والتباعد 
االجتماعـــي، والنظافة الشـــخصية خصوصا 
غســـل اليدين وعدم مامســـة العين واألنف، 
وعدم لمس األســـطح، واستخدام المعقمات، 
واالبتعـــاد عـــن المصافحـــة والعنـــاق، وعـــدم 
المخالطـــة، وضرورة الالتزام بالبقاء بالبيت 

“خلـــك بالبيـــت”، مشـــددة أن علـــى الحوامل 
وفـــي حالة ظهور أعراض باإلصابة بفيروس 
كورنـــا طلـــب المســـاعدة الطبيـــة واالتصـــال 
فورا بالطبيب االستشـــاري وإباغه بالحالة، 
والتواصـــل مـــع الرقم الســـاخن 444، لإلباغ 

عن الحالة حماية لألم والطفل واألسرة.
وأوضحـــت أجـــور أنـــه تـــم رصـــد عـــدد مـــن 
حاالت اإلصابة والعدوى بكوفيد 19 لنســـاء 
حوامـــل، وكذلـــك لمواليـــد حديثي الـــوالدة، 
وأن عـــددا مـــن الحـــاالت تـــم تعافيها ســـواء 

أكان من الحوامل أو من المواليد.
ونوهـــت أجـــور، فـــي تصريحـــات لــــ “الباد”، 
مراقبـــة  والمرضعـــات  الحوامـــل  علـــى  بـــأن 
أهـــم أعـــراض المـــرض، وهـــي االرتفـــاع في 
درجة الحرارة، الكحـــة، والصعوبة بالتنفس، 

والتـــي قـــد يصاحبهـــا إعيـــاء شـــديد أو أحد 
هـــذه االعراض، مبينـــة، أن بعـــض المصابين 
تظهـــر  ال  قـــد  المســـتجد  كورنـــا  بفيـــروس 
عليهـــم أعراض المـــرض، ولذلـــك يجب على 
الحوامل االلتزام بعدم االقتراب أو مخالطة 
األشـــخاص الذين يتم عزلهـــم على مدى 14 
يوما، مشددة أن على الحوامل ضرورة عدم 
مخالطـــة األشـــخاص القادميـــن مـــن مناطق 
موبـــوءة، أو مـــن المناطق التي ينتشـــر فيها 

الوباء .
وأشادت استشارية أمراض النساء والوالدة 
وجراحـــة األورام النســـائية وعاج األمراض 

بالليـــزر  والتجميليـــة  والتناســـلية  النســـائية 
الحكومـــة  و  القيـــادة  بقـــرار  أجـــور،  وفـــاء 
الرشـــيدة بالعمـــل مـــن المنـــزل خـــال هـــذه 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  الحرجـــة  المرحلـــة 
مؤكـــدة أن هـــذا القـــرار الحكيـــم يصـــب في 
حمايـــة النســـاء الحوامـــل ومواليدهـــن مـــن 
أي خطـــر قد يصيبهـــن جراء الذهـــاب للعمل 

واالختـــاط باآلخرين؛ نظرا لســـرعة انتشـــار 
 ،19 كوفيـــد   “ المســـتجد  كورنـــا  فيـــروس 
ومن أجـــل حماية وســـامة المـــرأة ووليدها 

وأسرتها ومجتمعها في آن واحد.
وذكرت أجـــور، لقد تباينت الدراســـات حول 
الفيـــروس، فقـــد أظهـــرت إحـــدى الدراســـات 
التي أجريت علـــى 9 حوامل مصابات بوباء 
“كوفيد 19” في مدينة ووهان الصينية عدم 
تأثر المواليد الجـــدد بالفيروس عند الوالدة، 
ولـــم يكـــن الفيـــروس موجـــودا فـــي الســـائل 
األمنيوســـي أو فـــي حلـــق األطفـــال أو فـــي 
حليب الثدي لحســـن الحـــظ، ويبدو أن خطر 
انتقال العـــدوى إلى الجنين منخفض للغاية، 
وال يوجـــد دليـــل علـــى أي تشـــوهات أو آثـــار 

جنينية نتيجة إصابة األم بالوباء.
وذكـــرت أجـــور أن بعض الدراســـات أشـــارت 
إلـــى أن بعض النســـاء الحوامـــل وفي بعض 
الحـــاالت حصلت لهن والدات مبكرة بســـبب 
أصابتهـــن بالفيـــروس، ولكن هذه الدراســـات 

لـــم يتـــم تأكيدها عالميا، موضحـــة أن إصابة 
الحامـــل في بدايـــة الحمل بالحـــرارة نتيجة 
اإلصابـــة بالفيـــروس يزيـــد نســـب الخطـــورة 
بإصابـــة األجنـــة ببعض التشـــوهات الخلقية، 
أو ربمـــا قـــد يســـبب االجهـــاض المبكـــر فـــي 
بعض الحاالت، مؤكدة أن الدراسات مازالت 
قائمـــة وقيـــد البحـــث؛ نظـــرا ألن الفيـــروس 
مســـتجد، ولم يتـــم تأكيدها أو نفيهـــا، مبينة 
انه لحد اآلن لم يتم تأكيد عن كيفية انتقال 
الفيـــروس للجنين هل تم عبر الحبل الســـري 
أو عـــن طريـــق آخر، وهـــل أن الجنين أصيب 

بالفيروس أثناء الحمل أم عند الوالدة.
واســـتدركت االستشـــارية آجور بالقـــول إنه 
ووفقـــا لمراكز مكافحـــة األمـــراض والوقاية 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ال يبدو 
لإلجهـــاض  متزايـــدة  مخاطـــر  أي  هنـــاك  أن 
أو مضاعفـــات أخـــرى، مثـــل تشـــوه الجنيـــن، 
بالنسبة للحوامل المصابات بفيروس كورونا 

المستجد “كوفيد – 19.

االستشارية أجور

تضارب المعلومات 
بشأن كيفية انتقال 

الفيروس لألجنة
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بدور المالكي

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابة عدنـــان الوداعي أن 
النيابـــة العامـــة أجـــرت تحقيقاتهـــا بشـــأن 
قيـــام 60 متهمـــا بمخالفـــة تنفيـــذ إجـــراء 
الحجـــر المنزلي المفـــروض عليهم لغرض 

منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن 
قيام مجموعة من المتهمين فرض عليهم 
الحجـــر المنزلي بعـــد مخالطتهم مصابين 
بفيروس كورونا المســـتجد، فتم فحصهم 
وأخذ العينات الازمـــة، وتم إعامهم من 
قبـــل األطبـــاء المختصيـــن انـــه وبحســـب 
اإلجراءات المتبعـــة للمخالطين بفيروس 
كورونـــا المســـتجد يجـــب عليهـــم االلتزام 
بالحجـــر فـــي المنـــزل لمـــدة 14 يوًمـــا من 

تاريخ الفحص.
الغـــرض  لهـــذا  منهـــم  البعـــض  منـــح  كمـــا 
خـــال  ومـــن  أنـــه  إال  مرضيـــة.  إجـــازات 
المتابعـــة تبين عدم التـــزام أولئك بالحجر 
المنزلـــي وأنهم خرجوا من مســـاكنهم في 

تواريخ مختلفة. 
هـــذا وباشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها 
فور تلقيها الباغ، إذ استجوبت المتهمين 
وأمـــرت بإخـــاء ســـبيل كل منهـــم بكفالة 
ماليـــة، فيمـــا تعكـــف النيابـــة العامـــة على 
اســـتكمال التحقيقات والتحقق في دفاع 
بعـــض المتهميـــن تمهيـــًدا للتصـــرف فـــي 

األوراق وإحالـــة الذيـــن يثبـــت ارتكابهـــم 
للواقعة إلى المحاكمة الجنائية.

وفي هـــذا الصـــدد، ذكر رئيـــس النيابة أن 
اإلجـــراءات والتدابير الصحيـــة التي يتم 
فرضهـــا علـــى المصابيـــن أو المشـــتبه في 
إصابتهـــم بالفيروس يهـــدف القانون منها 

توفير الحماية لهم وألسرهم.
وأشـــار إلـــى أن العقوبة المقـــررة بالقانون 
عـــن هذه الجريمة هي الحبس الذي يصل 
إلى 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 

آالف دينار.
فيمـــا أكـــد حـــرص النيابـــة العامـــة علـــى 
تطبيـــق القانـــون بـــكل حـــزم ضـــد كل من 
الصحيـــة  والتدابيـــر  االجـــراءات  يخـــرق 

المتخذة في مواجهة الوباء.

التحقيق مع 60 مخالفا وإخالء سبيلهم بكفاالت مالية

تكثيف الخطوات االحترازية للحد من انتشار “كورونا”
الـــهـــاجـــري تــحــذر مـــن الـــتـــراخـــي فـــي تــطــبــيــق اإلرشــــــادات

قالت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة مريم الهاجري إن مملكة البحرين مستمرة في تكثيف جميع 
الجهود واتخاذ الخطوات االحترازية على كافة المستويات للحد من انتشار فيروس “كورونا” بين المجتمع، داعيًة 

إلى عدم التراخي في تطبيق اإلرشادات واتباع التعليمات الصحية الالزمة للحد من انتشار الفيروس.

وأشـــارت الدكتورة الهاجري إلى 
أن أهـــم التعليمـــات التـــي يجـــب 
فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  اتباعهـــا 
“كورونـــا” تتمثل فـــي أهمية عدم 
التجمـــع وضـــرورة اتبـــاع معايير 
التباعـــد االجتماعـــي مـــع ضرورة 
مـــن  باآلخريـــن  االتصـــال  عـــدم 
خـــال عـــدم المصافحـــة، وعـــدم 
تعقيمهـــا،  قبـــل  األســـطح  لمـــس 
الوجـــه  لمـــس  عـــدم  ومحاولـــة 
وعـــدم الخـــروج مـــن المنـــزل إال 

فـــي حـــاالت الضـــرورة القصوى، 
واالهتمـــام بالنظافـــة مـــن خـــال 
بالمـــاء  اليديـــن  بغســـل  االلتـــزام 
والصابون جيًدا بشكل دوري مع 
الحـــرص علـــى اســـتخدام معقـــم 

اليدين باستمرار.
ولفتـــت الهاجـــري عنايـــة الجميع 
األســـطح  تنظيـــف  ألهميـــة 
واألشـــياء التي يتم اســـتخدامها 
بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا جيـــدًا 
الفـــم  بصـــورة دوريـــة، وتغطيـــة 

مـــن  والتخلـــص  الســـعال  عـــن 
المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة 
التجمعات  وتجنـــب  الصحيحـــة، 
وعـــدم لمـــس أي شـــخص يعانـــي 
كورونـــا  فيـــروس  أعـــراض  مـــن 
كالحمـــى أو الســـعال، واالتصـــال 
علـــى رقـــم 444 في حـــال ظهور 
شـــخص  أي  علـــى  األعـــراض 
واتبـــاع التعليمـــات التـــي ســـوف 
تعطـــى لـــه، مؤكـــدًة علـــى أهمية 
ارتـــداء كمامات الوجه الطبية أو 

القطنية، إذ ُيســـهم هـــذا اإلجراء 
في الوقاية مـــن فيروس كورونا 
والحد من انتشاره بين المجتمع.

مريم الهاجري

عدنان الوداعي

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - نادي الخريجين

بعـــث رئيـــس مجلس إدارة نادي الخريجين عبداللطيف الزياني برســـالة إلى وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضيـــة األحـــد الماضـــي، يبلـــغ فيها الوزارة باســـتعداده لوضع مقـــر النادي تحت تصـــرف اللجنة 
التنســـيقية لمكافحـــة وبـــاء كورونـــا المســـتجد )COVID19(، وفيما يلـــي نصها: من منطلـــق الواجب 
الوطنـــي ومـــن أجل تحقيـــق الشـــراكة المجتمعية في ســـبيل خدمة وطننـــا الغالي مملكـــة البحرين، 
وتفعيـــًا لـــدور نـــادي الخريجيـــن الوطنـــي الذي يحمل شـــعار “نـــادي الخريجين في خدمـــة الوطن”، 
وتماشـــًيا مـــع توجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس 
اللجنة التنســـيقية لمكافحة وباء كورونا المســـتجد صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وتوجيهـــات ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
أن يكـــون لمؤسســـات المجتمـــع الوطني دور بارز في خدمة مملكتنا الغاليـــة، فإن مجلس إدارة نادي 
الخريجين قرر وضع النادي تحت تصرف اللجنة التنسيقية لمكافحة وباء كورونا؛ الستخدام جميع 

مرافق النادي حسب ما تراه اللجنة العليا وما تقتضيه الظروف الصحية في مملكتنا الغالية.

مقر “الخريجين” تحت تصرف “مكافحة كورونا”

تأييد السجن 5 سنوات لمدان بحرق دورية شرطة
رفضــت محكمــة التمييــز طعــن مــدان بالتجمهــر والشــغب وإحراق دورية شــرطة متمركــزة بمنطقة جــد الحاج، كان ضمــن 10 مدانيــن بالواقعة، 
وأيدت سجنه بذات العقوبة المحكوم بها على باقي المتهمين، وهي السجن لمدة 5 سنوات، فيما برأتهم محكمة أول درجة من تهمة دخول عقار 

خاص، وهي مزرعة خاصة بمحل لخدمات الفروسية، كما ألزمتهم بأن يدفعوا بالتضامن مبلغ 401 دينار قيمة التلفيات جراء إشعال الحريق.

وتعود التفاصيل حسبما وردت في حكم 
المحكمة إلى أن مركز شرطة البديع كان 
قد تلقى باغا بقيام ما يقرب 15 شخصا 
من مثيري الشغب في تجمهر خلف أحد 
المساجد بشارع البديع العام، بالقرب من 
مدخل منطقة جـــد الحاج؛ وذلك بغرض 
ارتكاب الجرائـــم واإلخال باألمن العام، 
بـــأن تجمعـــوا بذات المنطقـــة وبحوزتهم 
“المولوتـــوف”  الحارقـــة  الزجاجـــات 
ووضعـــوا اللثام على وجوههم وتوجهوا 

إلـــى الطريـــق العام المـــؤدي إلى دوريات 
الشـــرطة المتمركز عبر المزرعة الخاصة 
بمحل لخدمات الفروســـية خافا إلرادة 
صاحب الشأن وفي غير األحوال المبينة 

في القانون.
وعند وصولهم إلى مكان تواجد الدورية 
قامـــوا برمـــي الزجاجـــات الحارقـــة على 
أفـــراد الشـــرطة والدوريـــة ممـــا أدى إلى 
بواســـطة  العســـكرية  الدوريـــة  إصابـــة 
عبـــوات “المولوتـــوف” واحتـــرق الصدام 

األمامي الجهة اليمنى وأســـفل المصباح 
األمامـــي األيمـــن، مما حدا بقـــوات األمن 
إلـــى فض ذلك التجمـــع، فهرب المتهمون 
ومـــن معهم من المـــكان، األمر الذي روع 
النـــاس وأشـــاع الفوضـــى بينهـــم وعطل 
مصالحهـــم وعـــرض الممتلـــكات العامـــة 

والخاصة للخطر.
اإلثبـــات  شـــاهد  تحريـــات  أكـــدت  وقـــد 
مشـــاركة المتهمين مع آخرين مجهولين 

في ارتكاب الواقعة.

اعتـــرف  المتهـــم األول  وبالقبـــض علـــى 
أمـــام النيابـــة العامـــة أنـــه كان قـــد تلقي 
رســـالة مـــن المتهم الخامـــس يطلب منه 
المشاركة، فوافق وتوجه لمكان التجمع، 
وشـــاهد باقي المتهميـــن جميعا وآخرين 
مجهوليـــن، وكان يقترب عددهم من 20 

شخصا، فانضم لهم.
وأضـــاف المتهم األول أنـــه ارتدى اللثام، 
ثـــم قامـــوا بحمـــل الزجاجـــات الحارقـــة 

بهـــدف  المـــزارع؛  إحـــدى  إلـــى  ودخلـــوا 
االختباء عن أعين دورية الشرطة، وبدأ 
المشـــاركون في إلقاء العبوات المشتعلة 
دوريـــة  تمركـــز  ناحيـــة  “المولوتـــوف” 
الشـــرطة، فيمـــا لـــم يلـــِق هـــو أيـــة عبـــوة 
مشـــتعلة تجاههـــم بســـبب عـــدم حيازته 
إلـــى قداحـــة “والعـــة” وفـــق مـــا ادعـــى 

بأقواله.
وكانـــت أحالـــت النيابة العامـــة المتهمين 
العشـــرة للمحاكمة على اعتبـــار أنهم في 
ليلة 18 أبريل 2018، أوال: أشـــعلوا عمدا 
وآخـــرون مجهولون حريقـــا في الدورية 
المملوكـــة لـــوزارة الداخليـــة وكان ذلـــك 
من شـــأنه تعريض حياه الناس وأموالهم 

للخطـــر، ثانيا: اشـــتركوا فـــي تجمهر في 
مـــكان عـــام مؤلف مـــن أكثر من خمســـة 
أشـــخاص الغـــرض منه ارتـــكاب الجرائم 
واإلخال باألمن العام، مســـتخدمين في 
ذلـــك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا 
من أجلها، ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون 
لاشـــتعال  قابلـــه  عبـــوات  مجهولـــون 
“مولوتوف” بقصـــد تعريض حياة الناس 
وأموالهم الخاصة والعامة للخطر، رابعا: 
أتلفوا عمدا المنقـــوالت المبنية بالوصف 
والنوع والمملوكة ألحد محات خدمات 
الفروسية، خامسا: دخلوا العقار المملوك 
لصاحـــب المحـــل خافـــا إلرادة صاحبـــه 

وفي غير األحوال المبينة بالقانون.
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تأييد 10 سنوات لبائع حشيش وتغريمه 3000 دينار
ــة ــرط ــة ش ــ ــدوريـ ــ ــا اصــــطــــدم بـ ــدمـ ــعـ هـــــرب مــــن الـــكـــمـــيـــن بـ

قضــت محكمــة التمييــز فــي طعــن شــاب محكــوم بالســجن لمــدة 10 ســنوات وغرامة 
3000 دينــار؛ وذلــك بقبول طعنه شــكال وفــي الموضوع برفضه؛ نظــرا إلدانته بقضية 
بيع مواد مخدرة، حيث تمكن من الهرب بسيارته خالل كمين أعد للقبض عليه متلبسا 
مع آخر أربعيني أثناء عملية البيع، بعدما اصطدم بالدورية المدنية التي كانت تراقب 
عمليــة االســتالم والتســليم، فلــم يتمكن أفراد الشــرطة مــن القبض عليــه إال بعد نحو 
سنة واحدة من هروبه، وهي ذات العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني بالقضية.

وتتمثـــل وقائـــع القضية فـــي أن معلومات 
كانـــت قـــد وردت إلـــى أحـــد أفراد شـــرطة 
إدارة مكافحة المخدرة، مفادها أن المتهم 
األول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد 
اســـتصدر إذن  البيـــع والتعاطـــي، وعليـــه 
من النيابـــة العامة للقبـــض عليه وتفتيش 
شـــخصه ومســـكنه، إضافـــة إلى مـــا يحوز 
ويحرز من مواد مخدرة في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
وأضافـــت أن العريـــف باإلدارة أعـــد كمينا 
لضبط المتحـــرى عنه، واســـتعان في ذلك 
بأحـــد مصادره الســـرية، والـــذي تمكن من 
بالمذكـــور  فاتصـــل  بـــه،  عاقتـــه  توطيـــد 

هاتفيا تحت مســـمع وإشراف من العريف 
سالف الذكر، وذكر له أنه يرغب في شراء 
كمية من مادة الحشـــيش بمبلغ 50 دينارا، 
فوافـــق المتحرى عنه -المتهم األول- على 

طلب المصدر السري.
المتفـــق عليهمـــا  الموعـــد والزمـــان  وفـــي 
إحـــدى  مـــن  بالقـــرب  المحـــرق  بمنطقـــة 
الصيدليات المعروفـــة، وبعد أن تم تأمين 
عـــاود  القبـــض  فريـــق  وتوزيـــع  المنطقـــة 
المصـــدر الســـري االتصـــال بالمتحرى عنه، 
فأبلـــغ المتهـــم أنـــه متواجـــد فـــي المـــكان 
المتفـــق عليه، وتم إطاق المصدر الســـري 

راجا.

وبالفعل شوهد المتهم األول يحضر راجا 
ويقترب من المصدر الســـري، والذي سلمه 
المبلـــغ المتفق عليه واســـتلم منه شـــيئا ما 
تحـــت بصـــر العريـــف ســـالف الذكـــر، الذي 
شـــاهد تلـــك العمليـــة، ثـــم توجـــه المصدر 
الســـري إلـــى نائـــب عريـــف كان متواجـــدا 
بالقـــرب من موقـــع الكمين وســـلمه المادة 
التـــي تســـلمها مـــن المتهـــم األول مقابـــل 
ذلـــك المبلغ، والذي تبيـــن أنها قطعة داكنة 
اللـــون -ثبـــت معمليـــا أنها مادة الحشـــيش 
الشـــارة  الفـــور أعطـــى  المخـــدرة- وعلـــى 
المتفـــق عليها بأن العملية قد تمت ويجب 
القبض على المتهم. وتمكن أفراد شـــرطة 
اإلدارة مـــن القبـــض علـــى المتهـــم األول، 
إال أنهـــم تفاجـــأوا في تلـــك األثناء بهروب 
المتهم الثاني “الطاعـــن”، والذي كان يقود 
ســـيارة مـــن نـــوع GMC ســـوداء اللـــون، 
والذي اصطدم بإحـــدى الدوريات المدنية 
المتواجـــدة بالموقع، وتمكن من الفرار من 

قبضة الشرطة.
وأثناء التحقيق مع المتهم األول قرر بأنه 

حضـــر للموقـــع برفقـــة المســـتأنف، والـــذي 
ســـلمه تلك القطعة حتى يســـلمها للمصدر، 
وبتفتيشـــه مـــن قبـــل شـــرطي أول تابـــع 
لإلدارة عثـــر بحوزته علـــى المبلغ المصور 
وقطعـــة مـــن ذات المخدر في جيبـــه، كما 
تم العثور في ســـيارته التي كانت متوقفة 
بمنطقـــة البســـيتين على قطعـــة أخرى من 
النـــوع ذاتـــه. وثبـــت للمحكمـــة مـــن تقرير 
إدارة األدلة المادية احتواء ما تم تقديمه 
وضبطـــه لـــدى المتهـــم األول علـــى مـــادة 
الحشـــيش المخـــدرة، كمـــا ثبـــت مـــن ذات 
التقاريـــر احتـــواء عينـــة إدراره على مادة 

الحشيش المخدرة.
وثبـــت للمحكمـــة أن المتهميـــن بتاريخ 19 

ديسمبر 2017، ارتكبا اآلتي:
مـــادة  بمقابـــل  قدمـــا  المتهمـــان:  أوال: 
الحشيش المخدرة بقصد اإلتجار في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيـــا: المتهـــم األول: حـــاز وأحـــرز بقصـــد 
التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.

عباس إبراهيم
كان ضمن 10 

مدانين في 
الواقعة



local@albiladpress.com07

الرئيسة زينل تضبط الجلسة وتحتوي خالف إسحاقي مع زينب

جلسة النواب عن ُبعد.. هادئة وبال إرباكات

نجح مجلس النواب في عقد جلســـته األولى عن ُبعد بكل سالســـة 
وهدوء ودون أّي ارباكات تقنية.

واســـتطاعت رئيسة المجلس فوزية بنت عبدهللا زينل ضبط إيقاع 
الجلســـة دون أن يشـــوبها أّي انفـــالت، واحتـــوت خالفا علنيا اشـــتد 

أواره بين علي إسحاقي وزينب عبداألمير ببداية الجلسة.
وميز انعقاد الجلســـة عدد من األمور، من بينها: طول وقت الجلسة 
لنظرهـــا 13 اقتراحـــا برغبة، واختبار آليـــات تقنية مثل تقديم طلب 
قفـــل بـــاب النقاش، وتقديم طلـــب إلكتروني لنقطـــة النظام وغيرها 

من أمور.
وقالت رئيسة المجلس أن “هذه الجلسة التي تعقد عن بعد  «

ألول مرة في تاريخ العمل النيابي في البحرين، تأتي تماشيا 
مع اإلجراءات االحترازية والخطوات الوقائية للتصدي لفيروس 

كورونا، وحرصا على صحة وسالمة الجميع، ولنؤكد معا أن 
العمل واالنجاز، وخدمة الوطن والمواطنين، مسئولية وطنية، 
نواصل أداءها بكل أمانة، تحقيقا لمزيد من اإلنجازات، في ظل 

المسيرة التنموية الشاملة”.

الحايكي تعتذر
اعتـــذرت النائـــب كلثـــم الحايكي عن 
الســـابعة  العاديـــة  الجلســـة  حضـــور 
والعشـــرين لـــدور االنعقـــاد الثاني من 
الفصل التشـــريعي الخامس المنعقدة 
عن بعد ألول مرة، في حين لم يسجل 

غياب أي من أعضاء المجلس.

تغطية: ليلى مال اهلل

تصوير: رسول الحجيري

غرفة “الكونترول”.. ومداخلة لباسم المالكي

النائب المبتسم دائما علي ماجد النعيمي متجها لمكتبه قبيل انعقاد 
الجلسة 

البرلمان يعالج مشكالت نشرتها “^”
ــتان ــوق دمسـ ــات بسـ ــع التجمعـ ــن ومنـ ــاء العاطليـ ــف األطبـ ــن توظيـ عـ

تفاعـــال مـــع ريبورتـــاج “البالد” بشـــأن المطالبـــة بمنـــع التجمعات 
بســـوق دمســـتان، ناقـــش مجلـــس النـــواب اقتـــراح برغبـــة  بمنع 
التجمعـــات في شـــارع زيد بن عميرة في قرية دمســـتان، والذي 

تم التصويت عليه بالموافقة.
وذكر النائب أحمد الدمســـتاني أن العمالة اآلسيوية اتجهت إلى 
ســـوق دمســـتان الشـــعبي بعد قرار إغـــالق المحالت فـــي الفترة 
الحاليـــة، وتركـــت مقارها ومحالتها الرئيســـة في قرى دمســـتان 
وكـــرزكان وبوري لتحول الســـوق الشـــعبية إلى تجمعـــات كبيرة 
لآلســـيويين. وتابع أن البقاء بشـــكل غير منظم تســـبب بتعطيل 
الحركـــة المرويـــة ونتج عنـــه تجمعات مخالفة تســـتدعي تدخل 
الجهات المســـؤولة وتواجد شـــرطة المجتمع، حيـــث إن الجهود 

المبذولة بهذا الشأن دون المستوى.
كمـــا أقـــر المجلس  الموافقة علـــى االقتراح برغبة بشـــأن تثبيت 
جميـــع األطباء العاملين بعقود مؤقتـــة والممرضين والممرضات 
والباحثين عن عمل الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورونا في 

وزارة الصحة، والذي اقترحته النائب معصومة عبدالرحيم.
وشكر النائبان الدمستاني ومعصومة عبدالرحيم صحيفة  «

خلو القاعة من النواب.. وتصعيد نائبي زينل لمنصة الرئاسة“البالد” لما تنشره من قضايا تهم المواطنين.

صـــوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة علـــى مشـــروع قانون 
بتعديل المادة 3 من قانون اإلسكان، والذي يمكن المواطن 
المســـتفيد مـــن الوحدة الســـكنية من التصـــرف بملكه بأي 
تصرف ناقل للملكية بشرط موافقة وزارة اإلسكان ودون 

التقّيد بمدة السنوات السبع المقررة في القانون الحالي.
 مـــن جهته، أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمـــر أن الموافقة 
الكتابية شرط أساس لموافقة الوزارة للتصرف في العقار 
بعـــد االنتهـــاء من دفع األقســـاط المســـتحق عليـــه ولذلك 

لصون حق األسرة، وهو واجب وحق دستوري. 
وتابـــع أن الموافقـــة يجب أن تكون لألســـرة األساســـية أو 
االبـــن المتكفل بســـكن األم أو زوج متكفل بســـكن الزوجة 

واألبناء للحفاظ على كيان األسرة.
ولفـــت إلـــى أن شـــرط الموافقـــة الكتابيـــة لكـــون المـــدن 
اإلسكانية ذات طبيعة خاصة تحتاج ضبطا مريحا تداول 
والســـتثمار وال تتحـــول إلى تصنيفات أخـــرى حرصا على 

المحافظـــة على طابـــع المدن التي تم االســـتثمار فيها من 
جانب الحكومة.

الدمستاني بمكتبه

معصومة عبدالرحيممحمد بوحمود عمار قمبر

الحمر مبررا التقييد لـ 7 ســنوات: حرصــا على طابع المدن

“بيتي وكيفي”... فكرة تعديل جديد بقانون اإلسكان

وافق مجلس النواب على 13 اقتراًحا برغبة. وفيما يلي أبرزها:
- صـــرف منحـــة ماليـــة لمـــدة 3 أشـــهر للمواطنيـــن البحرينييـــن 
العامليـــن فـــي المهـــن والحرف الحـــرة غيـــر المؤمنـــة والعاملين 

بالعقود المؤقتة المتضررين من إغالق مواقع عملهم.
- تعقيم سكن العمال بكافة المحافظات.

- تدخـــل الجهـــات الرســـمية لمنـــع التجمعـــات في شـــارع زيد بن 
عميرة بقرية دمستان.

- ضم جميع الموظفين المسجلين في شهر مارس لالستفادة من 
دعـــم أجور البحرينيين فـــي القطاع الخاص لشـــهر أبريل ومايو 

ويونيو.
- تثبيـــت جميـــع األطبـــاء العامليـــن بعقـــود مؤقتـــة والممرضين 
والممرضـــات والباحثيـــن عـــن عمـــل الذيـــن تطوعـــوا لمواجهـــة 

فيروس كورونا في وزارة الصحة.
- إعطـــاء األولوية للمزارعين البحرينيين في منطقة هورة عالي 

الزراعية بما ال يقلُّ عن 80 % من األراضي.

- صرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل 
حماية المواطنين من فيروس كورونا باإلضافة إلى كل الكوادر 

الطبية التي كانت في الصفوف األولى.
- حـــث جميع البنـــوك بتنفيذ التوجيهات الملكيـــة بوقف قروض 

جميع أصحاب األعمال المتضررين.

عبدالله الذوادي

مطالبة بتثبيــت األطباء المتطوعين وصرف راتب إضافي للصفوف األمامية

الذوادي: لمضاعفة “دعم اللحوم” لمرة بشهر رمضان

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اقتـــراح برغبـــة بشـــأن إيـــداع رواتب 
البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخاص مباشـــرة  في حســـاباتهم البنكية 
وأحالـــه للحكومـــة. وقـــال النائب محمـــد بوحمـــود إن االقتراح جاء 
لمنع أي مشكالت قد تحصل في المستقبل من قبل الشركات. أكدت 
النائـــب معصمومـــة عبدالرحيـــم وجـــود تالعب من بعض الشـــركات 
برواتب البحرينيين باحتســـاب نصـــف الراتب وإيداع نصف الراتب 

للمؤسسة والتهديد بتسريح كل من يرفض تطبيق القرار.

في حين ذكر النائب عمار قمبر أن إيداع المبالغ في حساب  «
المواطن قد يتسبب بتسيبه عن العمل، مقترحا توفير خط 

ساخن في فترة لتبليغ عن عدم دفع الرواتب وفتح باب 
وتطبيق إجراءات رادعة للشركات غير الملتزمة.

شركات تودع نصف الراتب وتهدد بالتسريح
وافـــق المجلـــس علـــى االقتراح 
برغبة لقيام الحكومة بتســـهيل 
المخالفيـــن  العمـــال  مغـــادرة 
والمرنين. وطالـــب النائب حمد 
الكوهجي بأن تلتـــزم الحكومة 
وتحمـــل  المخالفيـــن  بتســـفير 
البـــالد.  مغادرتهـــم  نفقـــات 
واقتـــرح النائب عمار قمبر فتح 
باب المغاردة للعمال المخالفين، 
والذي يقارب عددهم 700 ألف 
جبـــرا،  وليـــس  طوعـــا  أجنبـــي 
معتبرا وجودهم قنبلة موقوتة.

األجـانـــب قنـــابــــل... سفـــروهـــم
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 علي الفردان

تراجع واردات السيارات الجديدة 17 % بالربع األول
رمضـــان فـــي  أمـــل  وبارقـــة  “كورونـــا”  بســـبب  المبيعـــات  ركـــود 

تراجعت واردات الســيارات الجديدة إلى البحرين خالل الربع األول من العام الجاري، في 
الوقــت الــذي ال تــزال فيه جائحة كورونا تؤثر على مختلف القطاعات التجارية في المملكة 

وفي العالم أجمع.

وأوضحـــت البيانات، أن البحرين اســـتوردت 
خالل الثالثة أشـــهر األولـــى من العام الجاري 
عبـــر مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان وهـــو المنفذ 
الرئيســـي الســـتيراد الســـيارات الجديدة إلى 
المملكة، نحو 8.4 ألف ســـيارة. وشـــكل شـــهر 
ينايـــر 2020 أعلى معدل اســـتيراد بواقع 3.4 
آالف ســـيارة قبل أن يبدأ االستيراد بالتراجع 
في شـــهري فبراير ومـــارس الماضيين، ليبلغ 
علـــى  ســـيارة  ألـــف  و2.7  ســـيارة  ألـــف   2.2
التوالـــي. ويقـــول جعفـــر العالي مالك شـــركة 
العالي للســـيارات والتي تعتبر من الشـــركات 
المعروفـــة فـــي الســـوق والتـــي تتعامـــل مـــع 
بتوزيعهـــا  الســـيارات  وكاالت  مختلـــف 

وتســـويقها فـــي الســـوق المحليـــة، إن شـــهر 
رمضـــان المبـــارك قـــد يشـــكل بارقـــة أمل في 
زيـــادة مبيعات الســـيارات في خضـــم األزمة 

التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.
واتفـــق العالـــي مـــع آخرين بـــأن هنـــاك ركوًدا 
ـــا في مبيعات الســـيارات ولكن مع قرب  حاليًّ
حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك قـــد يتحســـن 
الوضـــع. وبّيـــن أنـــه فـــي شـــهر رمضـــان عادة 
مـــا ترتفع مبيعات الســـيارات بحـــدود 20 % 
تقريبـــا لكن من غيـــر الواضح كيف ســـتكون 
الـــردود هذا العـــام خصوصا أن هنـــاك تخوًفا 
مـــن قبل الناس من زيارة المعارض بعد فترة 
من إغالق األنشطة. وأوضح العالي أن جميع 

موديـــالت  هنـــاك  وأن  متوافـــرة  الســـيارات 
جديدة نزلت للعام 2021 وأن هناك عدًدا من 
الخيـــارات التي يمكن للزبائن االطالع عليها. 
وبدأت شـــركات ســـيارات بحرينية التحضير 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  عروضهـــا  إلطـــالق 
المبـــارك والـــذي عـــادة ما تكثر فيـــه العروض 
تأجيـــل  عمليـــة  تســـاعد  وقـــد  الرمضانيـــة، 
األقساط لجميع المقترضين في المملكة على 

توفير ســـيولة مؤقتة لشـــراء الســـلع المعمرة 
في الســـوق والتي منها الســـيارات.  وتأثرت 
الســـوق المحليـــة في العـــام الماضي بضريبة 
القيمـــة المضافـــة التي تم فرضهـــا في بداية 
العـــام2019، إذ شـــهدت مبيعـــات الســـيارات 
قبل بداية ذلك العام طفرة اســـتباقا لتطبيق 
هـــذه الضريبـــة وهو أمـــر كان متوقعـــا تفاديا 

للخضوع لهذه الضريبة.

72.8 % مــن صــادرات دول التعــاون وقود وزيــوت معدنية

التبادل التجاري بين دول الخليج والهند

كشــفت احصــاءات صــادرة عن مركــز االحصاء الخليجي أخيــًرا، أن حجم 
التبــادل التجــاري الســلعي لدول مجلــس التعاون مع الهند بلــغ 108.2 مليار 

دوالر في العام 2018.

حجـــم  أن  االحصائيـــة  وأظهـــرت 
التبـــادل التجاري ارتفع بنســـبة 16.5 
%، الـــذي بلـــغ 92.9 مليـــار دوالر في 
العـــام 2017، وبلغـــت قيمـــة الفائض 
فـــي الميـــزان التجـــاري 37.8 مليـــار 
دوالر فـــي 2018 مقابـــل 29.7 مليار 
العـــام 2017، أي بنســـبة  فـــي  دوالر 

ارتفاع بلغت 27.3 %.
نســـبة  أن  االحصائيـــة  وأوضحـــت 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن دول 
مجلـــس التعـــاون مـــع الهنـــد، بلغـــت 
9.9 % مـــن إجمالـــي قيمـــة التجـــارة 
الخارجية لدول الخليج مع األسواق 
العالمية في العام 2018 مقابل نسبة 

بلغت 9.4 % للعام الذي سبقه.
وصـــدرت دول الخليـــج ســـلع بقيمة 
73 مليـــار دوالر إلـــى الهنـــد في العام 
2018 مقابـــل 61.3 مليـــار دوالر في 
العام 2017، أي بزيادة نســـبتها 19.1 
%، فيمـــا اســـتوردت الهنـــد من دول 
مليـــار   35.3 بقيمـــة  ســـلًعا  الخليـــج 
بــــ 31.6 مليـــار دوالر  دوالر مقارنـــة 
أي بنســـبة ارتفاع 11.4 %، وشكلت 
الـــواردات الســـلعية الخليجيـــة مـــن 
الهند مـــا نســـبته 7.9 % من إجمالي 
الواردات الســـلعية لدول الخليج من 

األسواق العالمية في العام 2018.
وتصـــدر الوقـــود والزيـــوت المعدنية 
قائمة أكثر السلع المصدرة إلى الهند 
لتســـتأثر على ما نسبته 72.8 % من 
إجمالـــي الصـــادرات الســـلعية لـــدول 

الخليج إلى الهند في العام 2018.
وتشـــكل الصادرات الســـلعية وطنية 
المنشأ غير النفطية من دول مجلس 
التعـــاون إلـــى الهند ما نســـبته 16 % 
مـــن إجمالـــي الصـــادرات الخليجيـــة 
إليهـــا، التـــي بلغـــت مـــا يقـــارب 11.7 
مليـــار دوالر مقارنـــة بــــ 10.6 مليـــار 
دوالر في العام 2017، وبهذه القيمة 
الســـلعية  الصـــادرات  قيمـــة  تكـــون 
قـــد  النفطيـــة  غيـــر  المنشـــأ  وطنيـــة 
بمـــا نســـبته 10.4 % فـــي  ارتفعـــت 

نفس الفترة المقارنة.
فـــي حين بلغـــت قيمة الســـلع المعاد 
تصديرها من دول الخليج إلى الهند 
نحـــو 8.3 % مليـــار دوالر مقارنـــة بــــ 
10.3 مليار دوالر للعام 2017، وبهذه 
القيمـــة تكـــون قيمـــة الســـلع المعـــاد 
تصديرهـــا ســـجلت انخفاضا بنســـبة 

مقدارها 19.4 %.
وتصـــدر الذهـــب واألحجـــار الكريمة 
قائمـــة أكثـــر الســـلع المســـتوردة مـــن 

الهند لتشـــكل ما نسبته 32.3 % من 
لـــدول  الســـلعية  الـــواردات  إجمالـــي 
الخليـــج مـــن الهند في العـــام 2018، 
المعدنيـــة  والزيـــوت  الوقـــود  تالهـــا 
بنســـبة 8.1 %، ومن ثـــم الحبوب إذ 
ســـاهمت بمـــا نســـبته 6.4 %، و53.2 

% لبقية السلع األخرى.
وتركـــز إجمالـــي الصادرات الســـلعية 
لـــدول الخليـــج إلـــى الهند فـــي العام 
2018 بنســـبة 87.3 %، فـــي 3 ســـلع 
جاء فـــي مقدمتها الوقـــود والزيوت 
المعدنيـــة لتســـتأثر بما بنســـبة 72.8 
% مـــن إجمالـــي الصادرات الســـلعية 
لمجلـــس التعـــاون إلـــى الهنـــد، تالها 
الذهـــب واألحجـــار الكريمـــة بنســـبة 
المنتجـــات  ثـــم  ومـــن   %  11.3
الكيماوية والعضوية حيث ساهمت 
بمـــا نســـبته 3.2 %، و12.7 % لبقية 

السلع األخرى.
 77.3 أن  االحصائيـــة  وأوضحـــت 

% مـــن الســـلع المعـــاد تصديرها إلى 
دول الخليـــج من الهند كانت للذهب 
اآلالت  ثـــم  الكريمـــة،  واألحجـــار 
 %  4.3 بنســـبة  اآلليـــة  والمعـــدات 
وثالثـــا: اآلالت واألجهـــزة الكهربائية 
إذ شـــكلت ما نســـبته 2.7 %، و15.7 

% لبقية السلع.
بالمرتبـــة  اإلمـــارات  دولـــة  وجـــاءت 
األولـــى كأهـــم شـــريك تجـــاري مـــن 
دول مجلس التعاون بالنسبة لحجم 
التبـــادل التجاري الســـلعي مـــع الهند 
في العام 2018 بنســـبة 44.7 % من 
إجمالي حجم التبادل التجاري لدول 
الخليـــج مـــع الهنـــد، تليها الســـعودية 
بنســـبة 29.6 %، ثـــم قطـــر بــــ 11.2 
 8.9 بنســـبة  الرابعـــة  والكويـــت   ،%
% وســـلطنة عمان خامًســـا بـ4.1 % 

والبحرين بنسبة 1.5 %.
وجـــاءت الســـعودية بالمرتبة األولى 
كأكبـــر تبـــادل تجـــاري مـــن إجمالـــي 
الصـــادرات الســـلعية بنســـبة 36.1% 
ثـــم اإلمارات بــــ34.7 % تليها قطر بـ 
13.9 % ورابعا الكويت بنسبة 10.7 
%، ُعمان بالمرتبة الخامســـة بنســـبة 

3.5 % والبحرين 1.1 %.
الســـلعية،  الـــواردات  مؤشـــر  وفـــي 
 %  65.5 بنســـبة  اإلمـــارات  جـــاءت 
تليها الســـعودية بنسبة 16.1 %، ثم 
قطـــر والكويـــت وُعمـــان بنســـب 5.7 
% و5.3 % و5.2 % علـــى التوالـــي، 

والبحرين بنسبة 2.2 %.

برلين - رويترز

 “العشرين” تبحث تأجيل
 ديون دول فقيرة بـ 14 مليار دوالر

ــال مــســؤول ألــمــانــي كــبــيــر أمـــس “إن  قـ
مسؤولين ماليين في مجموعة العشرين 
يــنــاقــشــون تــأجــيــال فــوريــا لــســداد ديــون 
دوالر؛  مـــلـــيـــار   14 ــى  ــ إلـ تـــصـــل  بــقــيــمــة 
ــــدول الــفــقــيــرة عــلــى توفير  لــمــســاعــدة ال

تمويل لمكافحة فيروس كورونا”.
عــبء  تخفيف  أن  الــمــســؤول  وأضــــاف 
اقترحه صندوق  الــذي  الــفــوري  الــديــون 
الــدولــي سيكون  والــبــنــك  الــدولــي  النقد 
وزراء  عمل  خطة  ضمن  األرجـــح  على 

مالية الدول األعضاء بالمجموعة.
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أرباح البنوك الخليجية ترتفع 17.3 % في 2019
سجلت البنوك المدرجة في أسواق األسهم بدول مجلس التعاون الخليجي نمًوا بصافي األرباح في العام 2019 على أساس سنوي، وسط 
ارتفــاع أربــاح القطــاع فــي 5 أســواق مــن إجمالــي 6 أســواق. ووفًقا إلحصائيــة أعدها موقع “مباشــر”، تســتند إلفصاحات البنوك باألســواق 
المحلية، ارتفعت أرباح البنوك في األســواق الخليجية بنســبة 17.3 % في 2019 على أســاس ســنوي، وبزيادة قيمتها 5.49 مليار دوالر عن 

العام السابق.

وقفـــزت أربـــاح البنـــوك الخليجيـــة الصافيـــة 
إلـــى مســـتوى 37.23 مليـــار دوالر فـــي العـــام 
الماضـــي، مقارنـــة مع 31.78 مليـــار دوالر في 

العام 2018.
وجـــاءت الزيادة في أرباح البنـــوك الخليجية 
فـــي 2019 مـــع نمو أربـــاح القطاع في ســـوق 
األسهم السعودية بنسبة وصلت إلى 40.9 % 
على أساس سنوي، وبزيادة 3.49 مليار دوالر 
)تمثـــل 63.6 % من الزيادة فـــي أرباح البنوك 

الخليجية( مقارنة بـالعام السابق.
وحققـــت البنـــوك الســـعودية أرباًحـــا صافيـــة 
بقيمـــة 12.03 مليـــار دوالر في العام الماضي، 

مقارنة مع 8.54 مليار دوالر في العام 2018.
أعلـــى صافـــي  اإلماراتيـــة  البنـــوك  وســـجلت 
أرباح بقطاع البنوك في دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ بواقـــع 12.48 مليار دوالر، محققة 
نمًوا نسبته 14.5 % عن العام 2018، وبزيادة 
واســـتحوذت  دوالر.  مليـــار   1.58 قيمتهـــا 
البنـــوك الســـعودية واإلماراتيـــة على 65.8 % 
مـــن صافي أرباح البنـــوك الخليجية في العام 

2019؛ بإجمالي 24.51 مليار دوالر.
وحقق قطاع البنوك في كل من أســـواق قطر 
والكويـــت والبحرين نمًوا ســـنوًيا في األرباح 
فـــي العـــام الماضـــي؛ بنســـبة 6.4 % و1.1 % 

أرباًحـــا  مســـجلين  الترتيـــب،  علـــى   % و1.6 
قيمتهـــا 11.77 مليار دوالر، تشـــكل 31.62 % 
مـــن أربـــاح البنوك على مســـتوى دول مجلس 

التعاون.

الخمسة الكبار

شهد العام 2019 نشاًطا على مستوى األرباح 
السنوية للبنوك السعودية واإلماراتية وبعض 
البنـــوك القطريـــة، وســـط تصدر قائمـــة أكبر 5 
بنـــوك مدرجـــة فـــي أســـواق مجلـــس التعاون 
الخليجـــي علـــى جانـــب األربـــاح، بنكيـــن مـــن 
الســـعودية ومثليهما من اإلمـــارات، فضاًل عن 

بنك قطر.
وشـــملت قائمـــة الكبار الــــ5 للبنـــوك الخليجية 
فـــي العـــام 2019 كاًل مـــن: مصـــرف الراجحي 
الســـعودي، وقطـــر الوطنـــي، وبنـــك أبوظبـــي 
األول، واألهلي التجاري الســـعودي، وخامًســـا 

بنك اإلمارات دبي الوطني.
صافيـــة  أرباًحـــا  الخمســـة  البنـــوك  وســـجلت 
العـــام  خـــالل  دوالر  مليـــار   17.09 قيمتهـــا 
الماضـــي، مقارنـــة مـــع أربـــاح قيمتهـــا 13.39 
مليـــار دوالر فـــي 2018، محققة نمًوا نســـبته 

27.6 %، وبزيادة قيمتها 3.7 مليار دوالر.
وارتفعـــت أرباح البنـــوك الخليجيـــة في الربع 

الرابـــع 2019، على الرغم مـــن انخفاض أرباح 
القطـــاع فـــي 4 أســـواق؛ بدعـــم مـــن التحـــول 
اإليجابـــي للقطـــاع بالســـوق الســـعودية ونمو 
أربـــاح البنوك القطريـــة، مقارنة بالربع المماثل 

من العام 2018.
وأظهرت االحصـــاءات، ارتفـــاع صافي أرباح 
البنـــوك الخليجيـــة بنســـبة 51.4 % فـــي الربع 
الرابـــع 2019 علـــى أســـاس ســـنوي، وبزيـــادة 
قيمتها 2.72 مليار دوالر على أساس سنوي.

وبلغت أرباح البنوك الخليجية 10.012 مليار 
دوالر بالربـــع الثالـــث مـــن 2019، مقارنـــة مـــع 
8.754 مليـــار دوالر في الربع الثالث من العام 

السابق.
وشهدت أرباح البنوك الخليجية ارتفاًعا بنحو 
10.5 % فـــي الــــ 9 األشـــهر األولى مـــن 2019 
لتصـــل إلـــى 28.552 مليـــار دوالر، مقارنة مع 

25.839 مليار دوالر للفترة المماثلة 2018.

الرياض - مباشر

5 مصارف سجلت عوائد 
صافية بقيمة 17.09 

مليار دوالر

األثر االقتصادي لفنون التأثير واإلقناع
إن األفـــكار هـــي عملـــة القرن الحادي والعشـــرين، وفـــي عصر اقتصـــاد المعرفة الذي 
نعيشـــه اآلن حيـــث إن األفـــكار أهـــم بكثير مـــن أي وقت مضـــى، ربما تصبـــح القدرة 
علـــى اإلقنـــاع وتغييـــر القلوب والعقـــول هي المهـــارة األعظم التي ســـتمنحك الميزة 

التنافسية.
ويعتقـــد بعـــض االقتصادييـــن أن اإلقنـــاع هـــو مســـؤول عـــن ربـــع مداخيـــل البلـــدان 
المتقدمة وكذلك النامية، حيث أصبح الناجحون في كل مهنة تقريبا هم األشخاص 
األكثر قدرة على إقناع اآلخرين. وسندرك دور اإلقناع في حياتنا من األمثلة التالية: 
يقنع رواد األعمال المستثمرين بدعم شركاتهم، يقنع المرشحون للوظائف مسؤولي 
التوظيـــف بتعينهم، يقنع مندوبـــو المبيعات الزبائن باختيار منتجاتهم وتفضيلها عن 
منتجات منافســـيهم، يقنع الرؤســـاء التنفيذيون المحللين بكتابة تقارير إيجابية عن 
أعمالهم، يقنع الالعبون المدربين باختيارهم ضمن التشـــكيل األســـاس لفرقهم، يقنع 
السياســـيون النـــاس بالتصويت لهـــم، ويقنع المختصون وأصحاب الفكر والمشـــاهير 

عموم الناس بالمكوث في منازلهم لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا.
 وعلى صعيد اإلقناع ومن تجربة شخصية، عندما التقيت أحد أصدقاء القراءة في 
معرض للكتاب، )وهو علي عبدهللا ويمتلك قناة على موقع “يوتيوب”(، إذ يستعرض 
هـــذا الصديق ملخصات كتـــب وروايات لكتاب محللين وعالميين، حيث قمنا ســـويا 
بعمليـــة إقناع عدد مـــن المؤلفين بأعداد متابعي قناة زميلي في ازدياد مطرد، حيث 
استطعنا الحصول على مجموعة وفيرة من مؤلفاتهم وإهداءاتهم في مقابل وعود 

بعرضها في قنوات التواصل لغرض الترويج لها.
وعلـــى صعيـــد آخر، تتضـــح كيفية تعامل الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة مع فن 
مهـــارة اإلقنـــاع وتعزيزها لدى موظفيها، حيث يبـــرز “نجم اإلقناع “ في مفاصل عدة 
من أهمها: موظفو نقاط البيع أو خدمة المشـــتركين أو اســـتقبال الزبائن، بحيث يتم 
تفعيـــل المؤثرات الشـــخصية فـــي كســـب الزبائن وإقناعهـــم بجدوى اقتناء الســـلعة 
والخدمة، ونتيجة لسحر اإلقناع تظهر جميع المؤشرات إلى زيادة بحجم المبيعات، 
مـــا ينعكـــس على معـــدل الربحية لديها. واألقســـام أو الفروع التي تفتقـــد إلى مهارة 

التأثير أو صفة اإلقناع تعاني من حالة الركود واالنكماش ال وبل شبح اإلغالق.
باختصار، إن اإلقناع لم يعد مجرد مهارة شـــخصية فحســـب، بل هو أســـلوب يعتمد 
علـــى ســـيمات ومواصفات عدة مـــن أهمها )فن الخطابة واللباقة وإتقان لغة الجســـد 
واالنصات لآلخرين واالبتســـامة وكل تلك الســـمات السابقة سيدها األصيل األخالق 
والطيبـــة(، تتخللها عوامـــل داعمة كتحويـــل البيانات األولية إلى معـــارف وتجربتها 
ومـــن ثمـــة التدرب عليهـــا، ونتيجتها ظهور “مهـــارة اإلقناع” المطلوبة التي تســـاعدك 
علـــى التأثيـــر على الفئـــات ذات الســـلوكيات المختلفة، من ضم عمـــالء جدد وجذب 
مســـتثمرين وبيع منتجات وتأســـيس عالمات تجارية، وإلهام فرق وتحفيز حركات، 
والخبر الســـار هنا بالنسبة ألطراف الحوار هو أن اإلقناع مهارة يمكن تعلمها وكسبها 
من وجهة نظر الساســـة واالقتصاديون على حد ســـواء، وعندما )ينتصر اإلقناعيون( 

يصمت المتهاترون ويعم جو من الهدوء والرضا ساحات المناظرات العامرة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

طوكيو - رويترز

ارتفعـــت أســـعار النفـــط نحو واحـــد بالمئة 
إدارة  توقعـــت  بعدمـــا  الثالثـــاء  أمـــس 
انخفـــاض  األميركيـــة  الطاقـــة  معلومـــات 
الواليـــات  فـــي  الصخـــري  النفـــط  إنتـــاج 
المتحدة، بكمية قياسية في أبريل إضافة 

إلى تخفيضات من منتجين كبار آخرين.
وارتفعـــت العقـــود اآلجلة لخـــام برنت 40 
ســـنتا ما يعـــادل 1.3 % إلـــى 32.14 دوالر 
للبرميـــل بحلـــول الســـاعة 06:38 بتوقيت 

جرينتش، وكانت قـــد أغلقت مرتفعة 0.8 
% يـــوم اإلثنين. وزاد خام غرب تكســـاس 
الوســـيط األميركي 15 سنتا ما يوازي 0.7 
% إلـــى 22.56 دوالر للبرميل بعدما أغلق 

االثنين منخفضا 1.5 %.
واتفقت منظمة )أوبك( وروسيا ومنتجون 
آخرون، فيمـــا يعرف بأوبك+، على خفض 
اإلنتـــاج بمقـــدار 9.7 مليـــون برميل يوميا 

في مايو ويونيو.

النفط يرتفع بفضل خفض اإلنتاج األميركي

زينب العكري

108.2
دوالر مــلــيــار 
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يناقــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق “المطاحــن” تخويــل مجلــس اإلدارة حــق االقتــراض 
والحصــول علــى تســهيالت مــن البنــوك أو المؤسســات الماليــة المحلية وغير المحلية في حــدود مبلغ ال يتجــاوز 25 مليون دينار من 

جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيالت االئتمانية.

ودعت شـــركة البحريـــن لمطاحن الدقيق 
“المطاحـــن” لعقد اجتماع الجمعية العامة 
العادية يوم األحد المقبل )19 أبريل( عبر 
وسائط االتصال المرئي )إلكترونًيا(؛ نظًرا 
للظـــروف الراهنـــة، والتزاًمـــا بتوجيهـــات 
وحرًصـــا  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
مـــن شـــركة البحريـــن لمطاحـــن الدقيـــق 

)المطاحن( على السالمة العامة.
وســـيتم فـــي االجتمـــاع المصادقـــة علـــى 
محضـــر اجتماع الجمعيـــة العامة العادية 
 ،2019 مـــارس   27 بتاريـــخ  المنعقـــد 
ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال 
الشـــركة للســـنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 والمصادقـــة عليـــه، االســـتماع إلى 

تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن 
البيانات المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 

.2019
كما سيتم مناقشة البيانات المالية للسنة 
الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2019 
توصيـــة  واعتمـــاد  عليهـــا،  والمصادقـــة 

مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
للســـهم  فلـــوس   10 قدرهـــا  المســـاهمين 
الواحد أو 10 % من رأس المال المدفوع 
والبالغـــة  الخزينـــة(  أســـهم  )باســـتثناء 
للســـنة  دينـــار  ألـــف   248.256 إجمالًيـــا 
الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 2019، 

وتخصيـــص مبلغ 20 ألف دينـــار لألعمال 
الخيريـــة، وتحويـــل مبلـــغ 1.58 مليـــون 

دينار إلى األرباح المستبقاة.
وكذلـــك يســـعى االجتمـــاع للموافقة على 
مقتـــرح بتوزيـــع مكافأة ألعضـــاء مجلس 
اإلدارة بمبلـــغ إجمالي قدره 60 ألف دينار 

للســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 
الصناعـــة  وزارة  موافقـــة  بعـــد   2019
والتجـــارة والســـياحة، ومناقشـــة تقريـــر 
حوكمـــة الشـــركات لســـنة 2019 والتـــزام 
البحريـــن  مصـــرف  بمتطلبـــات  الشـــركة 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  المركـــزي 

والسياحة والمصادقة عليه.
التبليـــغ  أيضـــا  االجتمـــاع  فـــي  وســـيتم 
والموافقـــة علـــى العمليـــات التـــي جـــرت 
خالل الســـنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 
2019 مـــع أي من األطـــراف ذات العالقة 
كمـــا هو مبين في اإليضـــاح رقم )19( من 
البيانات المالية تماشيا مع المادة 189 من 
قانـــون الشـــركات التجارية، وإبـــراء ذمة 
أعضاء مجلـــس اإلدارة عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهـــم عن الســـنة الماليـــة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019، تعييـــن أو إعادة 
تعييـــن مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن 
للســـنة المالية المنتهيـــة 2020 وتفويض 
مجلـــس اإلدارة تحديـــد أتعابهـــم، تعيين 
5 أعضـــاء وانتخـــاب 3 أعضـــاء بمجلـــس 
اإلدارة للســـنوات الـ 3 المقبلة، ومناقشـــة 
ما يســـتجد من أعمال طبقا للمادة )207( 

من قانون الشركات التجارية.

“عمومية المطاحن” تعتزم الحصول على تسهيالت بنكية بـ 25 مليون دينار
ــمــدفــوع ال الـــمـــال  رأس  مـــن   %  10 بــنــحــو  للمساهمين  نــقــديــة  ــاح  ــ أربـ تـــوزيـــع 

“رجال األعمال” تتحفظ على اقتراح ضريبة دخل الشركات

انضمام 5 سيدات لمجلس إدارة “BBK” وشركاته التابعة

أعربت جمعية رجال األعمال البحرينية عن تحفظها الشــديد على االقتراح 
بقانــون بشــأن فــرض ضريبة الدخل على المؤسســات والشــركات التجارية، 
إذ ســيؤدي هــذا القانــون إلى العديد مــن التداعيات الســلبية على االقتصاد 
الوطني والحد من االستثمارات، ودعت الجمعية في الوقت ذاته إلى إجراء 
دراسة مستفيضة بشأن تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من حيث 
اإليجابيــات والســلبيات وتأثيرهــا علــى القطــاع الخاص والمســتهلكين قبل 

اقتراح أي ضرائب أخرى.

وذكرت الجمعية في بيان أّن التوقيت 
غير مناسب لتقديم هذا االقتراح في 
ظل التحديـــات الموجودة حاليًا لدى 
قطاع األعمـــال والشـــركات لمواجهة 
تداعيـــات  بســـبب  الراهـــن؛  الوضـــع 
انتشـــار كورونا في العالـــم ومكافحة 
اســـتمرار تكبد الخســـائر نظير الركود 
في حركة األمـــوال والتجارة، وحالة 
عـــدم االتـــزان التجـــاري فـــي الســـوق 
جـــراء فرض ضريبة القيمة المضافة، 

إذ مـــازال معظـــم التجار فـــي مرحلة 
اســـتدراك الوضع المالي واالقتصادي 

الجديد.
وقالـــت الجمعيـــة: إّنهـــا مـــع تقديرها 
لدور الســـلطة التشـــريعية في خدمة 
االقتصاد الوطني عبر تشـــريع ودعم 
القوانيـــن التي تصب فـــي دفع عجلة 
فـــي  الشـــاملة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
مملكتنا الغاليـــة في ظل العهد الزاهر 
لجاللة الملك، فإّن الجمعية ال تشاطر 

مقدمـــي االقتـــراح رأيهم فـــي حاجة 
المملكـــة إلصـــدار مثـــل هـــذا القانون. 
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  وأشـــارت 
مجلـــس  يـــرأس  التـــي  البحرينيـــة، 
إدارتهـــا خالد الزيانـــي، إلى االجتماع 
المشـــترك الذي عقدته لجنة التحقيق 
البرلمانيـــة المشـــكلة لبحـــث أســـباب 
فـــي  والعقـــاري  االقتصـــادي  الركـــود 
المملكـــة، إذ قدمت الجمعية مرئياتها 
فـــي العديـــد من األســـباب التـــي كان 
لهـــا تأثيـــًرا مباشـــًرا فـــي هـــذا الركود 

االقتصـــادي، التـــي تتركـــز فـــي زيادة 
األعباء المالية وتأثيرها المباشر على 
القطـــاع التجـــاري والصناعي، ما أدى 
إلـــى تعثر عـــدد كبير من المؤسســـات 
التجاريـــة والصناعيـــة، ومـــا صاحب 
ذلـــك مـــن إلغـــاء للســـجالت، وبـــروز 
مشـــاهد المحالت التي تلجأ لإلغالق، 

وانسحاب المستأجرين، وركود سوق 
العقـــار، ما تســـبب بالضـــرر لالقتصاد 

الوطني.
فيمـــا  الجمعيـــة  مرئيـــات  وبشـــأن 
الضرائـــب  فـــرض  باقتـــراح  يتعلـــق 
على الشركات، أشـــارت الجمعية إلى 
أّن مـــن الضـــرورة التنســـيق مـــع دول 
مجلـــس التعاون الخليجي في فرض 
أي ضرائـــب جديـــدة؛ لكـــي ال تكـــون 
المملكة هـــي الوحيدة في فرض هذا 
النـــوع من الضرائب، إذ يتســـبب ذلك 

في فقدان تنافســـيتها في استقطاب 
رؤوس األموال واالســـتثمار وبالتالي 

تكبدها لخسائر اقتصادية كبيرة.
وتطرقـــت الجمعيـــة إلـــى العديد من 
التداعيات الســـلبية للقانون المقترح، 
ومنها أنه سيؤدي إلى اتساع التفاوت 
فـــي مســـتويات الدخـــل، فضـــالً عـــن 
حدوث تشـــوهات اقتصادية؛ بســـبب 
تغيير معدالت الضرائب التي بدورها 
ســـوف تؤثر على النشاط االقتصادي 

والتجاري في المملكة.

أعلن بنك البحرين والكويت، عن انضمام كل من غنية الدرازي ونور 
نائــل الجاســم إلــى مجلــس إدارة البنــك، إضافــة إلــى تعييــن كل من 
نجوى األحمد، بتول جعفر، وعائشة بوشقر لعضوية مجالس إدارات 
الشــركات التابعــة للبنك والشــركات المملوكة لــه بالكامل، وهي على 
 )GPS( التوالــي: شــركات “إنفيتا” والشــركة العالمية لخدمــات الدفع

و”كريدي ماكس”.
بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
البحريــن والكويــت مــراد علــي مــراد: 
إن وجود 5 سيدات في مجلس إدارة 
البنك ومجالس إدارة الشركات التابعة 
والمملوكــة لــه بالكامــل يعكس حرص 
البنك على جعل التمثيل النسائي في 
مجالس اإلدارة أكثر فاعلية وحيوية، 
وإعطــاء المــرأة فرصــة مســاهمة أكبر 
فــي صنــع القــرارات، مشــيرا إلــى أن 
البــارز يؤكــد  النســائي  هــذا الحضــور 
حــرص بنــك البحريــن والكويــت على 

فــي مواكبــة  الرائــد  بــدوره  النهــوض 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  توجيهــات 
ومصــرف البحريــن المركــزي بضمــان 
تحقيق المســاواة وتكافؤ الفرص بين 
الجنســين، وتعزيز مشاركة المرأة في 
القطاع المصرفي البحريني خصوصا 

في المناصب القيادية.
ومــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي 
والكويــت  البحريــن  بنــك  لمجموعــة 
عبدالرحمــن ســيف: إن اإلعــالن عــن 
دخــول 5 ســيدات فــي مجلــس إدارة 

الشــركات  إدارة  ومجالــس  البنــك 
التابعة والمملوكة له بالكامل يعزز من 
مكانــة البنــك فــي مقدمــة مؤسســات 
القطاع الخاص بنســبة مشاركة تفوق 
الـــ 40 % من إجمالي عدد الموظفين، 
وفــي مختلــف المســتويات التنفيذية 

واإلدارية.
وأضــاف ســيف أن تمثيــل المــرأة فــي 
مجالــس اإلدارات يعتبر قيمة مضافة 
تثــري األداء مــن خــالل وجودهــا في 

قمة الهرم المؤسسي وتسهم بتحقيق 
نتائــج نوعيــة، مضيفــا “نؤكــد حرصنا 
علــى مواصلــة سياســة بنــك البحرين 

والكويت الداعمة لتمكين المرأة”.
يشــار إلــى أن غنيــة الــدرازي حاصلــة 
إدارة  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى 

األعمــال مــن جامعــة درهــام بالمملكة 
علــى  حاصلــة  أنهــا  كمــا  المتحــدة، 
مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير 
المتحــدة(،  )المملكــة  ويلــز  جامعــة 
العلــوم  فــي  البكالوريــوس  ودرجــة 
الماليــة والتســويق من جامعة ســانت 

إضافــة  المتحــدة(،  )الواليــات  إدوارد 
ألكثــر مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة فــي 
مــع  والعمــل  المصرفــي،  المجــال 
فــي  مرموقــة  مصرفيــة  مؤسســات 

البحرين. 
واكتســبت غنيــة خبــرة متعمقــة فــي 
المصرفيــة  المجــاالت  مــن  العديــد 

األساسية. 
أمــا نــور نائــل الجاســم فحاصلــة على 
البكالوريــوس فــي المحاســبة  درجــة 
الكويــت،  جامعــة  مــن  والتمويــل 
وحصلــت علــى العديد من الشــهادات 
المهنيــة مــن مدربين دولييــن بما فيها 
األصــول  وإدارة  الماليــة  المؤسســات 

العالمية في دولة الكويت وخارجها.
 وتتمتــع بخبــرة 12 عاًمــا فــي قطــاع 
وإدارة  الخزانــة  إدارة  االســتثمار، 

المخاطر.

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

المنامة - بنك البحرين والكويت

خالد الزياني

القانون سيؤدي 
إلى العديد من 

التداعيات السلبية 
على االقتصاد

لندن - أ ف ب

صعدت أســـعار الذهـــب عالميا ألعلى 
مستوى في 7 سنوات خالل تعامالت 
أمـــس الثالثاء، مع القلـــق االقتصادي 
ووســـط إجـــراءات الســـيولة الهائلـــة 
المركزيـــة  البنـــوك  تتخذهـــا  التـــي 
مـــن  الذهـــب  واســـتفاد  العالميـــة. 
مخـــاوف حدوث انكمـــاش اقتصادي 
حـــاد على خلفية إجـــراءات مكافحة 

الكورونا.
وفي الوقت نفســـه، ساهمت التدابير 

الـــدول  مـــن  العديـــد  اتخذهـــا  التـــي 
والبنـــوك المركزيـــة علـــى الصعيديـــن 
المالـــي والنقـــدي لدعـــم االقتصادات 
وســـط تفشـــي الكورونـــا، فـــي توفير 
الســـيولة مـــا قلـــل ضغـــوط “بيـــع كل 

شي”؛ بغرض الحصول على الكاش.
صباحـــا   7:05 الســـاعة  وبحلـــول 
بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود 
اآلجلـــة لمعـــدن الذهب تســـليم شـــهر 
يونيـــو بنحـــو 0.4 % بما يعادل 7.20 

دوالر   1768.60 إلـــى  ليصـــل  دوالر 
لألوقية.

التســـليم  ســـعر  تراجـــع  حيـــن  فـــي 
 % 0.1 مـــن  بأكثـــر  للذهـــب  الفـــوري 
صباحـــا   7:14 الســـاعة  تمـــام  فـــي 
بتوقيت جرينتش، مسجال 1713.29 
دوالر لألوقيـــة، بعـــد أن المـــس أعلى 
مســـتوياته منـــذ نوفمبر العـــام 2012 
عند مستوى 1725.10 دوالر لألوقية 

في وقت سابق من الجلسة.

الذهب يصعد عالمًيا ألعلى مستوى
المنامة - بورصة البحرين

العـــام أمـــس  أقفـــل مؤشـــر البحريـــن 
بارتفـــاع   1,307.58 مســـتوى  عنـــد 
وقـــدره 22.59 نقطـــة مقارنـــة بإقفاله 
يـــوم اإلثنيـــن، فـــي حين أقفل مؤشـــر 
مســـتوى  عنـــد  اإلســـالمي  البحريـــن 
592.85 بارتفـــاع وقـــدره 9.91 نقطـــة 

مقارنة بإقفاله السابق.
مليـــون   1.44 المســـتثمرون  وتـــداول 
ســـهم، بقيمة إجماليـــة قدرها 317.09 

ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 
54 صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم على أســـهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة، والتـــي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 191.71 ألـــف دينـــار، أي ما 
نسبته 60.46 % من القيمة اإلجمالية 
 824.14 قدرهـــا  وبكميـــة  للتـــداول 
ألـــف ســـهم، تم تنفيذها مـــن خالل 28 
صفقـــة. جاء البنك األهلي المتحد في 
المركـــز األول إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولـــة 166.69 ألـــف دينـــار، أي ما 

نســـبته 52.57 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
األسهم المتداولة.

لشـــركة  فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة 
قدرها 48.84 ألف دينار، أي ما نســـبته  
15.40 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 

المتداولة.
ثـــم جـــاءت المنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( 
بقيمـــة قدرها 47.94 ألف دينار، أي ما 
نســـبته 15.12 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 

األسهم المتداولة.

“بورصة البحرين” تكسب 22.6 نقطة

األربعاء 15 أبريل 2020 - 22 شعبان 1441 - العدد 4201

أمل الحامد

عقد اجتماع 
الجمعية العامة 

العادية يوم األحد 
19 أبريل

 مقترح بتوزيع 
مكافأة ألعضاء 

مجلس اإلدارة بـ 
60 ألف دينار  

الجمعية دعت إلجراء 
دراسة مستفيضة 
لتداعيات “القيمة 

المضافة”

أعربت عن تقديرها 
للسلطة التشريعية 
لكنها ال تتفق مع 

مقدمي المقترح

عبد الرحمن سيفمراد علي مراد

تعزيز مساهمة 
المرأة بالمناصب 
القيادية بالقطاع 

المصرفي
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 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد حيــدر بــن حســين بــن علي بــن زكــري المالك لـــ مطاعــم وكفتيريــا جبل 
علي)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيد رقــم 108846 الفرع 17 طالبا 
الفــرع مــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره 10,000 د.ب )عشرة آالف دينار بحريني(، لتصبح الشركة
مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 1. حيدر بن حسين بن علي بن زكري
2. مصطفى بوثانبوريل

SIRAJUDDEEN NADAVILEDATH THAZHA KUNIYIL .3
وتغيير االسم التجاري من مطاعم وكفتيريا جبل علي الى مطاعم وكفتيريا زيال ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )41481( لسنة 2020 

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2020 -52004( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري الفرع 2 لشركة فيكست 

فاسلتي مينتيننس سلوشنز ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة فيكست فاسلتي مينتيننس سلوشنز ذ م م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 2-135158، طالبين تغيير االســم التجــاري للفرع 2 من 

فيكست فاسلتي مينتيننس سلوشنز ذ م م الى شركه فيكست
بروموشان & ماركاتينغ ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة 

اليب الين سباليز البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 74756

بنــاء علــى قــرار الشــــركاء فــي شــــركة اليــب اليــن ســــباليز البحريــن ذ.م.م 
المســجلة بموجب القيد رقم 74756 ،

بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعييــن الســيد/ جاســم حســن يوســف عبدالعــال 
مصفيا للشركة.

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

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

+973 39605262
jassim.abdulaal@bh.gt.com
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الصحة العالمية: ال لقاح لكوفيدـ  19 قبل عام.. ولم نصل للذروة بعد

مليونا مصاب و120 ألف وفاة عالميا بـ “كورونا”

المس عدد مصابي فيروس كورونا 
ما  تعافى  المليونين،  العالم  حــول 
عدد  فــاق  فيما  ربعهم،  من  يقترب 

الوفيات امس الثالثاء 120 ألفا.
المستجد  كــورونــا  فيروس  وأسفر 
ــاة في  عــن أكــثــر مــن 120 ألـــف وفـ
العالم، نحو 70 % منها في أوروبا، 
منذ ظهوره للمرة األولى في الصين 
في ديسمبر، وفق إحصاء لفرانس 
بــرس أمــس الــثــالثــاء اســتــنــادا إلى 

مصادر رسمية.
ألفا   120 الوفيات  حصيلة  وبلغت 
و474  ألــفــا   81 بينها  ــة،  حــال و13 
فــي أوروبـــا، الــقــارة األكــثــر تضررا. 
الوفيات في  أكبر عدد من  وسجل 
ألفا و649(،   23( المتحدة  الواليات 
و465(،  ألــفــا   20( إيــطــالــيــا  تــلــيــهــا 
وإسبانيا )18 ألفا و56( وفرنسا )14 

ألفا و967(.
في  إصــابــة   1923390 وأحــصــيــت 
أوروبــا  في  نصفها  من  أكثر  العالم، 
من  أكــثــر  تسجيل  مــع   )973087(
الـــواليـــات  فـــي  إصـــابـــة   582590

المتحدة.
ــيــانــات معهد  إلـــى ذلـــك أظـــهـــرت ب
المعدية،  ــأمــراض  ل كـــوخ  ــــرت  روب
عدد حاالت  ارتفاع  الثالثاء،  أمس 
كورونا  بفيروس  المؤكدة  اإلصابة 
حــالــة،   2082 بـــواقـــع  ألــمــانــيــا  فـــي 
في   ،125098 ــى  إلـ الــعــدد  لــيــصــل 
ــع انــخــفــاض فــي عـــدد الــحــاالت  رابـ
ــام مــن  ــ ــ ــة أي ــعــ ــ الـــجـــديـــدة بـــعـــد أرب
البيانات إلى أن  االرتفاع. وأشارت 
عدد الوفيات ارتفع 170 ليصل إلى 

.2969
ــانـــي، إن  ــمـ ــوخ األلـ ــال مــعــهــد كــ ــ وقـ
كـــورونـــا سببه  ــاالت  ــ انــخــفــاض حـ
ــراء الـــفـــحـــوص؛ نــظــرا  ــ ــع إجــ ــراجـ تـ
على  مــشــددا  الــفــصــح،  عيد  لعطلة 
االنتظار والحذر من نسبة  ضرورة 

تراجع إصابات كورونا.

أن  الحكومة  أعلنت  إسبانيا،  وفي 
من  بأكثر  تسبب  كــورونــا  فــيــروس 
ــاة. وارتــفــع عدد  18 ألــف حــالــة وفـ
الوفيات خالل الليل وحتى صباح 
الثالثاء بسبب فيروس كورونا إلى 
567 من 517 في اليوم السابق، في 
حين سجلت البالد أدنى زيادة في 
ــات الــجــديــدة منذ 18  عــدد اإلصــاب

مارس.
إن  بيان  في  الصحة  وزارة  وقالت 
إجمالي الوفيات ارتفع إلى 18056، 
المؤكدة  اإلصــابــات  ارتفعت  بينما 

بواقع 3045 حالة إلى 172541.
الوفيات  تــجــاوزت  بلجيكا،  وفــي 
 31000 سجل  فيما   ،4000 عتبة 

إصابة بفيروس كورونا.
بيانات  أوضــحــت  بريطانيا،  وفــي 
أن  الثالثاء  أمس  منشورة  رسمية 
قد  الفيروس  الناتجة عن  الوفيات 
تزيد بنسبة 15 % عما أشارت إليه 
حتى  رسميا  المعلنة  اإلحــصــاءات 

اآلن.
ــز هــوبــكــنــز،  وأعــلــنــت جــامــعــة جــون
أمس، أن اإلصابات بفيروس كورونا 

تجاوزت مليوني حالة حول العالم، 
وفيات   1509 تسجيل  أكــدت  كما 
المتحدة  الواليات  في   19 بكوفيد 
فيما  األخــيــرة،  الـــ24  الساعات  في 
وفاة  حــاالت  أي  الصين  لم تسجل 

جديدة منذ األمس.
عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار تفشي 
فيروس كورونا حول العالم، وسط 
الصحة  منظمة  قبل  من  تحذيرات 
الــعــالــمــيــة بــعــدم الــتــســرع فــي رفــع 
الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى الــحــركــة، 

تدرس ألمانيا هذا الخيار.
ألمانيا  بــارزون في  بدأ ساسة  فقد 
القيود  تخفيف  احــتــمــال  مناقشة 
المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة 
قبيل اجتماع مع المستشارة أنجيال 

ميركل اليوم األربعاء.
أستراليا  استبعدت  السياق  وفــي 
فكرة  الــثــالثــاء،  أمــس  ونيوزيلندا، 
ــتــدابــيــر  تــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى ال
المتخذة لمكافحة وباء كوفيد19-، 
انخفاضا  شــهــدا  الــبــلــديــن  أن  رغـــم 
ــدد اإلصــــابــــات  ــ مـــلـــحـــوظـــا فــــي عــ

الجديدة.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، حــــــــذرت مــنــظــمــة 
الــثــالثــاء،  أمــس  العالمية،  الصحة 
تشهدان  وتركيا  بريطانيا  أن  مــن 
كورونا  فيروس  بإصابات  ارتفاعا 

“كوفيد19-”.
وتــوقــعــت الــصــحــة الــعــالــمــيــة، على 
يتم  أال  باسمها،  المتحدثة  لــســان 
التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا 
قبل 12 شهرا، مؤكدة: “لم نصل بعد 

إلى ذروة الوباء”.
وفي سياق متصل، حذرت منظمة 
من  أكــثــر  أن  مــن  العالمية  الصحة 
 30 117 مليون طفل في أكثر من 
الحصول  من  يتمكنون  ال  قد  دولة 
عــلــى لــقــاحــات الــحــصــبــة نــتــيــجــة؛ 
ــدد مـــن الـــــدول بــرامــج  لــتــعــلــيــق عــ
الــتــطــعــيــم وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات 
لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ــة  ــ دول  24 إن  ــمــنــظــمــة  ال ــــت  ــال وقــ
التطعيم  حــمــالت  بــالــفــعــل  أجــلــت 
من  المزيد  لتجنب  الحصبة؛  ضــد 
انتشار مرض فيروس كورونا، ومن 
دولــة   13 ذلـــك  تفعل  أن  الــمــتــوقــع 

أخرى بحلول نهاية العام.

عواصم ـ وكاالت

أكثر من 18 ألف وفاة في إسبانيا من جراء كورونا 

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن إجمالي الخروق من قبل ميليشيات 
الماضية، وصل   24 الـ  الساعات  النار خالل  الحوثي اإلرهابية لوقف إطالق 

إلى 95 انتهاكا.
وأوضح التحالف، أن الخروق التي قام بها الحوثيون شملت األعمال العدائية 

العسكرية، فضال عن استخدام كافة أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة.
وأكد التحالف استمرار التزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطالق 
بقواعد  النفس  ضبط  درجـــات  “أقــصــى  تطبيق  إلــى  مشيرا  الــشــامــل  الــنــار 

االشتباك، مع حق الرد المشروع لحاالت الدفاع عن النفس في الجبهات”.
وفي الثامن من أبريل الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف 

إطالق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أن الهدف من وقف إطالق النار 
مارتن  اليمن،  إلى  المتحدة  األمــم  مبعوث  دعــوة  لتنفيذ  الظروف  تهيئة  هو 

غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

اليمن.. عشرات الخروق الحوثية لوقف إطالق النار

واشنطن ـ وكاالت

واشنطن ـ العربية نت

األميركي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
مايك بومبيو أن بالده ستحاسب 
الصين على عدم نشرها معلومات 

مبكرة حول فيروس “كورونا”.
ــال بــومــبــيــو فـــي تــصــريــحــات  وقــ
ــع صــحــيــفــة “بــيــلــد” األلــمــانــيــة  مـ
الوقت،  “سيأتي  الثالثاء:  أمــس 
ــتــحــاســب فــيــه الــصــيــن حــيــال  ل
ــا، وأنـــــا واثـــــق من  ــه ــات ــي مــســؤول
ذلك”، مشيرا إلى أنهم مضطرون 
ــوقــــت الــــراهــــن لــلــتــركــيــز  ــ فــــي ال
عــلــى إعــــــادة عــجــلــة االقــتــصــاد 
الــعــالــمــي واألمــيــركــي. وأضـــاف: 

التهم  إلــقــاء  ــت  وقـ أن  “إال 
ــارة  ــي إشــ ســـيـــأتـــي”، فـ

إلى الصين. وأعرب 
وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمـــــيـــــركـــــي عــن 
الــكــبــيــر لما  أســفــه 

والحزب  الصين،  بتكتم  وصفه 
الشيوعي الحاكم عن الوباء في 
تقاسمها  وعـــدم  ووهـــان،  مدينة 
المعلومات  العالم  دول  بقية  مع 
الكافية.  بالسرعة  بــه  المتعلقة 
أن  األهمية  “مــن  بومبيو:  وقــال 
ــرف كـــيـــف انـــتـــشـــر فـــيـــروس  ــعـ نـ

كورونا ومن أين ظهر. 
تبين  التي  التقارير  على  اطلعنا 
ــفــيــروس انــتــشــر مــن ســوق  أن ال
الصين.  فــي  الــبــريــة  الــحــيــوانــات 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي انــكــفــأ على 
اقــتــصــادات  انـــغـــالق  نــفــســه، إن 
الـــــــــدول عـــلـــى نـــفـــســـهـــا أمـــر 
مكلًفا  وسيكون  مــأســاوي، 
نــتــأكــد  أن  عــلــيــنــا  ــًدا.  ــ جــ
من أّن دولــة أخــرى لن 
تفتح الباب مستقبال 

لمثل هذا األمر”.

بومبيو يتوعد الصين بشأن “كورونا”

يمكــن للحملــة العســكرية اإلســرائيلية غيــر المعتــرف بها ضــد أهداف إيرانية في ســوريا أن توفــر نموذجا للواليــات المتحدة في وقت تكافح الحتواء شــبكة 
طهران من وكالء مسلحين في جميع أنحاء الشرق األوسط، وفق ما كشف تقرير أمني أصدره مركز األمن األميركي الجديد.

غير  الرمادية”  “المنطقة  أدت حملة  وقد 
إســرائــيــل في  بــهــا  قــامــت  الــتــي  المعلنة 
ســوريــا فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، والــتــي 
تجاوزت أكثر من 200 غارة جوية بأكثر 
تابعة  أهـــداف  على  صـــاروخ   2000 مــن 
العسكرية  الــقــوة  مــن  الحد  إلــى  إليـــران، 
كبير،  إحداث تصعيد  دون  اإليرانية من 
مركز  في  األوســط  الشرق  لخبراء  وفقا 
ــو مــركــز  ــجــديــد، وهـ ــن األمــيــركــي ال األمــ
ــدر نسخة  ــ ــاث فـــي واشـــنـــطـــن، أصـ ــحـ أبـ
األسبوع  تقرير سيصدر هذا  مسبقة من 

ونشرته “واشنطن بوست”.

اتباع نهج مماثل

مماثل  نهج  “اتــبــاع  إن  التقرير  ويــقــول 
اإلستراتيجية  من  فعالية  أكثر  سيكون 
األمــيــركــيــة الــحــالــيــة، الــتــي تــنــاوبــت بين 
الهجمات  بــعــد  الــحــركــي  الــعــمــل  تــجــنــب 

وحليفة،  أميركية  أهداف  على  اإليرانية 
ــداف  ــن هــجــمــات دعــائــيــة عــلــى أهــ وشــ
مرتبطة بإيران، بما في ذلك غارة طائرة 
عن  أسفرت  يناير   3 في  طيار  دون  من 
مــقــتــل قــائــد عــســكــري كــبــيــر هـــو قــاســم 

سليماني”.
ــبــرغ، أحـــد مؤلفي  ــدن ــالن غــول ــ ــال إي ــ وق
ــمـــســـؤول فــي  ــتـــقـــريـــر، الــــــذي عـــمـــل كـ الـ
البنتاغون ووزارة الخارجية خالل إدارة 
أوباما:  بــاراك  السابق  األميركي  الرئيس 
إيران  “هذه إستراتيجية يمكن أن تدفع 
إلـــى الــــــوراء، وتــحــقــق بــعــض األهــــداف 
كبير من فرصة  األميركية وتقلل بشكل 

اندالع حرب شاملة”.

الضغط األقصى

ــيــس تـــرامـــب عــلــى حملة  ــرئ وأشـــــرف ال
العقوبات  لتصعيد  األقــصــى”  “الــضــغــط 

ــران، والــتــي ضربت  ــ إي الــمــفــروضــة على 
ما  إيــران  بــدأت  الــبــالد. وعندما  اقتصاد 
بسلسلة  األميركيون  المسؤولون  وصفها 
من الهجمات في الربيع الماضي، بما في 
مــن دون  أميركية  إســقــاط طــائــرة  ذلــك 
طيار، لم تتخذ إدارة ترامب في البداية 
أي خـــطـــوات عــســكــريــة مــعــروفــة ســوى 
إيران  قــدرة  يستهدف  إلكتروني  هجوم 

على استهداف سفن الشحن.
عدم  األميركية  اإلدارة  قــررت  وبالمثل، 
منشأتان  تعرضت  عندما  العسكري  الــرد 
نفطيتان في المملكة العربية السعودية، 
ــلــواليــات الــمــتــحــدة،  الــحــلــيــف الــرئــيــس ل
ــران  ــ ــت إيـ ــفـ ــتــمــبــر. ونـ لـــهـــجـــوم فــــي ســب

مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

تصعيد ضد وكالء إيران

الموقف  “هــذا  أن  التقرير  وأضـــاف 

تغير بعد مقتل مقاول أميركي في 
هــجــوم صــاروخــي فــي الــعــراق في 

أواخر ديسمبر. 
بشن  تــرامــب  أذن  ذلــك،  على  وردا 
في  متعددة  أهـــداف  على  ضــربــات 
بكتائب حزب هللا،  مرتبطة  العراق 
إيــران  من  مدعومة  ميليشيا  وهــي 
ألقى المسؤولون األميركيون باللوم 

عليها في الهجوم.
وقد يعكس الرد المتغير انقسامات 
اإلدارة الداخلية حول إيران، والتي 
الــبــنــتــاغــون ضد  ــادة  قـ ــادل فيها  جـ
تكثف  أن  يمكن  الــتــي  الــخــطــوات 
البلدين،  بين  العسكرية  المنافسة 
في حين دعا بعض المسؤولين في 
األبيض  والبيت  الخارجية  وزارة 
تشددًا،  أكثر  إجـــراءات  اتخاذ  إلــى 
ــتــقــريــر، سيكون  ال يــقــول واضـــعـــو 

شيئا أقرب إلى نهج إسرائيل “بين 
الحروب”.

تدمير الوجود اإليراني في سوريا

ــيــة  ــرات اإلســرائــيــل ــائـ ـــطـ وبــــــدأت ال
ــداف إيــرانــيــة في  ــ بــاســتــهــداف أهـ
ــدأت  ــا الـــمـــجـــاورة، بــعــد أن ب ســوري
إيـــران فــي اتــخــاذ خــطــوات لتعزيز 
ــا الـــعـــســـكـــري هـــنـــاك فــي  ــ ــودهـ ــ وجـ
مراكز  وإنشاء   ،2016 العام  أواخــر 
أسلحة  تركيب  إلى  والسعي  قيادة 
الموجهة  ــر  ــذخــائ ال مــثــل  مــتــقــدمــة 

المؤلفان  يــقــول  حين  وفــي  بــدقــة. 
كــانــت  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــة  ــحــمــل ال إن 
التكتيكية،  الــنــاحــيــة  مــن  نــاجــحــة 
التخلي  إلــى  إيـــران  تدفع  لــم  فإنها 
كان  كما  دمــشــق.  فــي  عــن حليفتها 
ــتــائــج غــيــر مـــقـــصـــودة. ففي  ــهــا ن ل
الــدفــاعــات  أســقــطــت   ،2018 ــعــام  ال
إسرائيلية  طائرة  السورية  الجوية 
وأســقــطــت ســوريــا طــائــرة روســيــة 
بــعــد ضــربــة إســرائــيــلــيــة، مــمــا أدى 
اإلسرائيلية  التوترات  تصاعد  إلى 

الروسية.

ترامب وخامنئي 

تقـريــر يحـث أميركــا علـى تبنـي “حـرب ظـل” مع إيـران

واشنطن ـ وكاالت

ــيــوز”  ن ــي  ــادت شــبــكــة “أن بـــي سـ ــ ــ أف
األميركية، أمس الثالثاء، بأن الرئيس 
دعمه  سيعلن  ــامــا  أوب ــاراك  ــ ب الــســابــق 
الحزب  بايدن ترشيح  نائبه جو  لنيل 
لعام  األميركية  للرئاسة  الديمقراطي 

 .2020
بعد  ألوباما  المتوقع  الدعم  وسيأتي 
يوم من إعالن منافس بايدن األخير، 
ــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز رســمــيــا،  ــســن ال
ترشيح  لنيل  الــســبــاق  مــن  انــســحــابــه 
انتخابات  فــي  الديمقراطي  الــحــزب 
وانــضــم   .2020 األمــيــركــيــة  الــرئــاســة 
ــدرز، الــــذي أنــهــى حــمــلــتــه لنيل  ــ ــان ســ

الديمقراطيين  عــن  الــتــرشــح 
إلى  الرئاسة،  النتخابات 

بايدن خالل فعاليات 
بثها  تــم  انتخابية 
ــر اإلنــــتــــرنــــت،  ــ ــب عــ
ــه  ــمــ لــــتــــأكــــيــــد دعــ

لمنافسه السابق. من جهة أخرى دعا 
إليه  لالنضمام  أنصار ساندرز،  بايدن، 
لــضــمــان هــزيــمــة دونـــالـــد تــرامــب في 
2020. قال مصدران  العام  انتخابات 
مطلعان إن الرئيس األميركي السابق 
لترشيح  تأييده  سيعلن  أوباما  بــاراك 
ــك في  ــ نــائــبــه ســابــقــا جـــو بـــايـــدن وذل
ــفـــوف الـــحـــزب  ــتــوحــيــد صـ مــســعــى ل

الديمقراطي قبل االنتخابات. 
وقال أحد المصدرين إن من المتوقع 
لــبــايــدن في  تــأيــيــده  أوبــامــا  أن يعلن 

فيديو ُينشر في وقت الحق. 
بعد  لبايدن  أوبــامــا  تأييد  وسيأتي 
بيرني  السناتور  إعالن  من  يوم 
ســانــدرز، آخــر مــن تبقى من 
خــصــوم بــايــدن فــي سباق 
الديمقراطيين،  ترشيح 
عـــن تـــأيـــيـــده لــنــائــب 

الرئيس السابق.

أوباما سيدعم ترشيح بايدن للرئاسة
القدس المحتلة ـ رويترز

اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  اقترب 
بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ومــنــافــســه 
ــس مــن  الـــرئـــيـــســـي بـــيـــنـــي جـــانـــتـ
الثالثاء  أمس  اتفاق  إلى  التوصل 
وطنية  ــوارئ  طـ حكومة  لتشكيل 
كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة  لمكافحة 
لم  الــذي  السياسي  الجمود  وإنهاء 

يسبق له مثيل في إسرائيل. 
المهلة  الليل  وتنتهي عند منتصف 
الــمــمــنــوحــة لــجــانــتــس ومــدتــهــا 28 
ائتالفية  حــكــومــة  لتشكيل  يــومــا 
بعد االنتخابات غير الحاسمة التي 
أجريت الشهر الماضي لكن الرئيس 

ــيـــن ريـــفـــلـــيـــن الــــذي  ــوفـ ــئـ ريـ
محادثات  على  يشرف 

االئتالف مدد المهلة 
لمدة يومين. 

وقــــال مــكــتــبــه إن 
ريفلين مدد المهلة 

”بناء على معرفة أنهما على وشك 
التوصل إلى اتفاق“. 

خالل  ونتنياهو  جانتس  والــتــقــى 
الليل في محاولة اللحظة األخيرة 
ــعــد ذلــك  لــتــســويــة خــالفــاتــهــمــا. وب
أصدرا بيانا مشتركا قاال فيه إنهما 
أحرزا ”تقدما كبيرا“. ومن المقرر أن 
يلتقي االثنان مرة أخرى مع فريق 

التفاوض الخاص بكل طرف. 
اتفاق  إلــى  التوصل  يتم  لم  وإذا 
ــى الــكــنــيــســت اخــتــيــار  ســيــعــود إلـ
يوما   14 أمــامــه  يــكــون  مــرشــح 
وسيؤدي  حكومة.  لتشكيل 
تلقائيا  ــك  ذل فــي  إخــفــاقــه 
جديدة،  انتخابات  إلى 
وهــو مــا حــدث قبيل 
اقــــــتــــــراع الـــشـــهـــر 

الماضي.

نتنياهو وجانتس يقتربان من التوصل التفاق

أمس  الــســعــوديــة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
جــديــدة،  إصــابــة   435 تسجيل  ــثــالثــاء،  ال
ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 5369. وقال 
الــمــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة، مــحــمــد العبد 
اليومي  الصحافي  المؤتمر  خــالل  العالي، 
حول مستجدات كورونا، إن هناك 8 حاالت 
الــعــدد  ليرتفع  ســعــوديــيــيــن،  لغير  وفــيــات 
اإلجــمــالــي إلـــى 83. ولــفــت إلـــى شــفــاء 84 
المتعافية  الحاالت  مجموع  ليصبح  حالة، 
889. وأوضح العالي أن ال دليل على تأثير 

حرارة الصيف في الحد من كورونا. 
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رأيـــت بحديقتـــي قرنفلة حمراء داكنة وكأنها فتاة متوردة البشـــرة، قطفتها وندمُت 
لوهلـــٍة حيـــن أبصرتهـــا حزينة بنقيض مـــا كانت عليه وهي بغصنها فـــي الروضة بين 
أطيـــاف الـــورود، فقـــدُت لوهلـــة بهجتي بها وهـــي بغصنهـــا، فســـعيُت لتعويضها بأن 
وضعتها بإناء ورفدته بالماء ليسقي عودها آمال أن تعيش ساعات أو أياما، أتأملها، 
ولشـــّدة هوســـي بهـــا، حتى كـــدت أفقد تركيـــزي، كلما تأملتهـــا وهي ترمقنـــي وكأنها 
تلومنـــي علـــى نزعها من غصنها بالشـــجرة. أيـــام مضت، تأملتها، فـــإذا بي أفاجأ وقد 
صعـــد المـــاء من أســـفل غصنها، إلـــى أعالها وطفقت قطـــرات الندى تلـــوح بأوراقها، 
شـــعرت ببهجـــة غامرة، بأنها بدت ترتوي. انصرفت عنهـــا وكلي غبطة بإحيائها، ومن 
شـــّدة لهفي عاودتها بالنهار التالي، فإذا بها يابســـة، وقد انفطرت أوراقها وتساقطت 
وبـــدت وكأنهـــا لـــم تكن موجـــودة بالحياة، ولكـــن المفاجأة التي صدمتنـــي، أنها رغم 
موتها، كانت تفوح منها رائحة زكية، أشد مما كانت وهي حية ترزق، أدركُت ساعتها، 
أن قطرات الماء التي كانت تطفح من أوراقها لم تكن سوى، دموعها األخيرة وهذه 

حال حروف الكتابة!
المافيـــات... ليســـت في عالم المال فقـــط، واإلجرام ليس حكًرا علـــى جنايات القتل 
الجســـدي، بـــل الجريمـــة أن تقتل عمال أدبيـــا متميزا ومبدعا، لصالح عمل ســـاقط أو 
هاٍو لمجرد أن تقف وراءُه أسماء داعمة ومكافآت سمينة، هنا تقع الجريمة باغتيال 
أديـــٍب مبـــدع ورفـــع هاٍو مبتـــدئ، هل هناك مـــن ينكر أن هـــذا يحدث في الســـاحات 

األدبية العربية؟ من ينكر ذلك يأتيني برٍد ينفي هذه الظاهرة الجريمة.
هنـــاك معارض للكتب بالعالم العربي تفوق أكبر المعـــارض العالمية كمعرض الرياض 
والقاهرة وأبوظبي، لكن حال القراء والقراءة ال يسر صديقًا وال يغيظ عدوًا فمازلنا 
لألســـف مرة أخرى شـــعوبًا صدق فيها قول موشي دايان “العرب ال يقرأون” أرجو أال 
يغضب ذلك البعض، ال يعني بضع عشـــرات أو مئات يقتنون كتبًا، وال يعني عشـــرات 
أو حتى مئات يمســـكون بالكتاب أننا شـــعوب تقرأ... نحن شـــعوب ال نقرأ وإن قرأنا 
اخترنـــا مـــا ال ينطبـــق عليـــه معنى كتاب، وهـــذه كارثـــة، فالقراءة هـــي التنفس الذي 
يجري في الشـــريان مثل الهواء، إن توقفت عن تنفس األكســـجين مت، وإن توقفت 
عـــن القـــراءة مت كذلك، هذه هي العبارة التي تنطبق على شـــعوب العالم وال تنطبق 
علينا، هل تصدقون أنه في بعض الدول حتى وزراء الثقافة ال يقرأون وهذا زلزال.
معارض الكتب المنتشرة في الوطن العربي وما يصاحبها من توقيع الكتاب وندوات 
وأمسيات وأضواء وكاميرات وتصريحات كلها برستيج، إننا أمة تقرأ، ولكن ال تقرأ! 
الهنـــود يقـــرأون واألوروبيون يقـــرأون واألميركان يقرأون واإلســـرائيليون باألخص 
يقـــرأون مـــا يخصنـــا، وكل العالـــم يقـــرأ إال نحن نتظاهـــر بالقراءة إلى حـــد أن بعضنا 

يحب تصوير نفسه خلف المكتبة من دون أن يأخذ منها كتابا.

تنويرة: توقف الزمن، مقولة لبعض الكتاب الذين توقفوا عن التنفس. «

سمو األمير سلمان... والجيش األبيض )2(
إن التوجيهـــات الســـديدة لســـمو ولـــي العهـــد جعلـــت مملكـــة البحريـــن تواصـــل 
التحقيقـــات الوبائيـــة الموســـعة باإلضافـــة إلـــى حصر أماكـــن تواجـــد المصابين 
والمخالطيـــن ووضـــع تدابيـــر احترازية لمكافحـــة العدوى، باإلضافـــة إلى وضع 
برنامـــج زمنـــي إلعادة المواطنيـــن العالقين في مختلـــف دول العالم وعلى وجه 
الخصوص الزوار العالقين في إيران، ما كان له بالغ األثر على الشارع البحريني 

من إشادة بحكمة القيادة السياسية واهتمامها بأبنائها وبناتها في الخارج.
كمـــا أن كل الحـــاالت القائمـــة يتـــم عالجها فـــي مراكز مخصصة للعـــزل والعالج 
تحـــت إشـــراف فريق طبي مختص بحســـب البرتوكـــوالت العالجيـــة والوقائية 
المعتمدة، وانعكس ذلك في معدالت التعافي السريعة والمتوازية مع اإلصابات 
وقلـــة أرقـــام المتوفين حيث لم تتجاوز ســـت حاالت كانت تعاني في األســـاس 

أمراضا مزمنة لم تمكنها من مقاومة المرض.
والبد هنا من اإلشادة بما تحقق من نجاحات للعمل من المنزل بفضل ما  «

تتمتع به المملكة من بنية تحتية متطورة لالتصاالت، تميزت بها مملكة 
البحرين باستثمارها عبر سنوات طويلة، ما يؤكد أن العمل من قبل الفريق 

الوطني للتصدي لفيروس كورونا مستمر بجهود مضاعفة، وأن استمرار 
االلتزام من قبل مجتمع واع في كل مراحل التعامل مع فيروس كورونا له 

أهمية كبرى في تحقيق النتائج المرجوة، وذلك بفضل إصرار هذا األمير 
الشاب والواعد على تحقيق النجاح في مواجهة الفيروس والذي أكد 

حكمة وجودة القيادة الفاعلة، واكتمال البنية التحتية الصحية، والتناغم 
المؤسسي واإلعالمي واالتصال المبادر والمستجيب والمؤثر. بارك هللا 

للبحرين أميرها الشاب سلمان بن حمد. وقيادته الرشيدة.

كاظم السعيد

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

في الحروف تكمن الحياة

عادة ما نستبشـــر مع كل ســـنة جديدة، ونرى أنها فرصة مواتيـــة للتغيير، والتطوير، 
والتعديل، والتحســـين، لذلك؛ فإنها – غالًبـــا – ما ترتبط بتحقيق أهدافنا القصيرة أو 
البعيدة. كل ســـنة ُمســـتجدة، لكل ذي عقل واع؛ هي قيمة ُمضافة في عمره، ووقته، 
وزمنـــه علـــى هـــذه األرض، لذلك؛ فإن تضييعها أو جّر ســـابقتها إليها، ومّدها بالســـنة 
الالحقة؛ فرط جهل، وهْدر، وحماقة سافرة. توّسمنا خيًرا في 2020، أبهَجنا تشكيلها 
الرقمي، ولم نكد نكِشف قليال من مضمونها؛ حتى أطّلت علينا، بأكثر من محنة؛ لعل 
هذا الوباء الذي اجتاح ما يزيد على 183 دولة – حتى اآلن – أبشـــع صورها، وأســـوأ 
مـــا مـــر على ما يقارب ثمانية مليارات إنســـان على وجه الكرة األرضية! قَلب أوراقنا 
جميًعـــا؛ فتطايـــرت أو تبخـــرت معها آيات مـــن األحالم، والطمـــوح، واألهداف، وحّل 
محلها غول بشع، ليس موًتا؛ فالموت نهاية، ونقطة على السطر، وكفى، بل؛ )االنتظار 
العقيم(. انتظار ال يحُجر على تحركك الجسدي، بل النفسي والعقلي مًعا، أقرب إلى 
الشـــلل، والبطالـــة الفكرية، تنتظُر مـــن األحداث أن تجري على هـــواك، وُترجعك إلى 
روتينيات حياتك السابقة! تنتظُر من جهات عملك أو دراستك أْن ُتؤِذن لك بالحراك، 
وإال؛ توقفَت، وجمدَت، وتعطلت، وربما استسلمت لمشاعر الملل، والكآبة، والغضب، 
والخوف؛ فأصبحْت زاَدك اليومي الساّم! ونسيَت – على حين ُغّرة من أمرك – أن لك 

حلًما أو هدًفا، كانت أعالمه ترفرف على رأسك، فقط، منذ أشهر قليلة جًدا.

لـــم نعد في مرحلة الصدمة؛ فأغلبنا اســـتوعب ما يحصـــل حوله، وعرف كيف يبتعد 
عن مصدر الخطر، وينأى بصحته وعافيته عنه، لم يعد األمر مجهوال تماًما، غامًضا، 
وغريًبـــا كليـــا؛ لذلـــك نرى الخـــوف يتناقص، ويحـــل اطمئنان نســـبي، وأمـــن داخلي، 
فمـــاذا ننتظـــر أكثـــر؟ أي عمر ســـنبدد أكثر؟ أي حدث ســـنراقب حصولـــه؟ وأي أخبار 
ســـنتابع )حذافيرها(؛ فنهمل الرجوع إلى أوراق أحالمنا، لنستعيد ترتيبها، وتركيبها، 
وتجميعهـــا!  هذا الوباء ســـيمضي بعيـــدا، وإنه لكذلك، غير أن مـــن الُمخّل، أن يجّرنا 
– طويال من الوقت – نحو ســـاحاته، فتضيع ســـاعات أعمارنا، دون فائدة أو نتيجة؛ 
ســـوى الخســـارة! الوقـــت ليس مـــاال أو نقودا، كمـــا يذهب إلى ذلـــك الماديون، إن كل 
جزء منه يعادل قطعة من حياتك، لذلك؛ فإن ما يضيع منه ســـدى - في انتظار فرٍج 
مجهـــول التوقيت - هو تنـــازل طوعّي عنه، لصالح العبثية، والفـــراغ، واللهو الزائف، 

والمتع الزائلة.

لدى كثير منا مفاهيم مغلوطة، أبرزها: تضييع الوقت في انتظار حدث ما، إن  «
الصحيح استثماره ال تضييعه، إن أسوأ انتظار هو ما يسحب من رصيد أعمارنا، 

ونحن نتضاحك في سهو وغفلة. من هنا؛ ما لم يكن انتظار انتهاء أزمة كورونا 
مصحوًبا بعمل مفيد؛ فإننا ال شك أسهل وأبشع ضحاياه.

د. زهرة حرم 

الُمنتظرون... أسهل ضحايا كورونا!

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

للتواصل: 17111483

كورونا وكرامة اإلنسان... الغرب يخسر ونحن نفوز
كانـــوا فرحيـــن مبتهجين بما حققـــه العلماء في كل مجال من مجاالت الكشـــف 
عـــن أســـرار الطبيعة، وفـــي كل ميدان مـــن ميادين االختراع واالبتكار لتســـخير 
قوى الطبيعة وثمرات المعرفة في سبيل مزيد من رفاهية اإلنسان، وفي سبيل 
مزيد من الســـمو به وتمكينه من إماطة اللثام عن كل مجهول من خبايا الكون، 
حتى تصورنا أنهم بالفعل أسياد الكشف واالبتكار والدفع بإنسانية اإلنسان إلى 
األســـمى واألرفع واألشـــد تحقيقـــا لكرامته، لكننـــا كنا على خطأ فادح وكشـــفت 
لنـــا أزمة كورونا أن الغرب برمته لم يغير نظرته إلى اإلنســـان وشـــدة إحساســـه 
بالطمأنينـــة، فعندمـــا تأتينـــا األخبـــار أن عـــدد الوفيـــات فـــي الواليـــات المتحدة 
يتجاوز 2000 شـــخص في يوم واحد، وكثير من الشركات والمؤسسات أغلقت 
وخســـر اآلالف وظائفهم، وفي بعض الواليات خلت رفوف المحالت من األكل، 

وحدث سطو عليها وأعمال تخريب.
كيـــف نقنع أنفســـنا بأن الغرب يحترم حقوق اإلنســـان وهو تخلـــى عن مواطنيه 
العالقيـــن في الخارج وأخبرهم أنهم يســـتطيعون الحصول على ما يريدون عن 
طريـــق “الدفـــع”، أو اللجوء إلى الكنائس لتخفيف الدمـــوع، وأكبر جبال الصمت 

واألهوال التي رأيناها طلب بعض الدول األوروبية مساعدات إنسانية، ال طعام 
وال مستشفيات وال أعمال، وكل ليلة يقرأون أمسية الموت.

حينمـــا خرجوا من الظلمة، ظلمة الغـــرور والتعالي، غلبتهم دموع الحزن والغمة 
عندما شـــاهدوا الحياة في دولنا تسير بشكل طبيعي، والمواطن مرفوع الرأس 
بفضـــل مـــا وفرته له قيادتـــه وحكومته، حتـــى المواطنين العالقيـــن في الخارج 
عـــادوا مكرميـــن معززيـــن وحجزت لهـــم أرقى الفنـــادق طوال فتـــرة انتظارهم، 
وبدافـــع المســـؤولية الوطنيـــة احتـــل “التطـــوع” مـــكان الصـــدارة فـــي أولويـــات 
المواطن، وشـــيئا فشـــيئا تقترب دولنا من تســـجيل أروع ملحمة عرفها التاريخ 

الحديث في التماسك والوحدة في مواجهة األزمات.

صدق المفكر محمد عمارة رحمه الله عندما قال “إن حقوق اإلنسان،  «
ليست مجرد حقوق، من حق الفرد - أو الجماعة - أن يتنازل عنها أو عن 

بعضها، إنما هي ضرورات إنسانية، فردية كانت أو اجتماعية، وال سبيل إلى 
حياة اإلنسان بدونها، حياة تستحق معنی الحياة”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قمة العشرين االفتراضية
فـــى ظـــل إنتشـــار فيـــروس كورونا المعـــروف عالميـــا بــــ “covid 19” عقدت قمة 
العشـــرين برئاســـة المملكة العربية الســـعودية قمتها عبر تقنية البث اإللكترونى 
المباشـــر أو “الفيديو كونفرانس”، بعد أن تم حظر التجمعات واالختالط وحتى 
المصافحـــة باليـــد فى جميع انحاء العالم، وبات  هنـــاك تهديدات حقيقية لحياة 
الكثيـــر مـــن البشـــر طالـــت قيـــادات ورؤســـاء ووزراء فـــى مختلـــف دول العالم 

المتقدم.
ورغم التطور العلمى المتســـارع فى دول العالـــم المتقدم فى مختلف المجاالت 
إال أنهـــا وقفت عاجزه أمام االتشـــار الســـريع لهذا الوبـــاء دون التوصل إلى دواء 
مؤكـــد لـــه أو لقـــاح يقى منـــه وقد يســـتغرق إنتاجهما عدة شـــهور أو ربما عام أو 

أكثر. 
أمـــام هـــذا التحدى الوبائى المســـتجد وضعـــت القمـــة أولوياتها لمجابهـــة األثار 
االقتصادية والصحية المترتبة عليه، حيث تواجهه العديد من الدول نقصا كبيرا 
فى المســـتلزمات الطبيـــة والوقائية، واألطقـــم الطبية المدربة، والمستشـــفيات 
المؤهلة الستقبال مزيد من الحاالت المصابة، كما أن تعطل الكثير من المجاالت 
االقتصاديـــة الحيويـــة فى الكثير من الـــدول مثل حركة االنتقـــال والمواصالت 
والتجـــارة، وإغـــالق العديد مـــن المؤسســـات التعليميـــة واإلنتاجيـــة والخدمية 
وغيرهـــا فـــإن اقتصاديـــات الـــدول النامية والمتقدمـــة على حد ســـواء تتعرض 

لخسائر اقتصادية هائلة قد تحتم عليها االستدانة من الداخل أو الخارج.
 هنـــا ياتـــى دور المؤسســـات االقتصادية الدوليـــة مثل البنـــك الدولى وصندوق 
النقـــد الدولـــى فى دعم هذه الدول فى مواجهة أثار كورونا دون أن تفرض على 
الدول سياســـات محددة سواء حالية أو مستقبلية، وهو فحوى الدور االنسانى 
للمجتمع الدولى والتكاتف من أجل مجابهة التحديات العالمية التى ال تستثنى 

أحدا.
وقد حرص رؤســـاء دول قمة العشـــرين  والدول المشاركة على ضرورة التعاون 
والتكامـــل الدولـــى فى مواجهة مثل هذه األزمـــات، وأخذ المزيد من اإلجراءات 
االحترازيـــة، ودعـــم المؤسســـات البحثيـــة الدولية مـــن أجل الوصـــول إلى دواء 

مؤكد لعالج الفيروس والتوصل إلى لقاح للوقاية منه مستقبال.

وصول عدد االصابات حول العالم الى ما يشارف المليونين شخص وارتفاع  «
عدد الوفيات وتحول عدد من الدول الغربية المتقدمة إلى بؤر النتشار 

الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا والواليات المتحدة بعد الصين، يشير الى أن  
العولمة واالتصال سارع فى انتشار الوباء، إضافة إلى وجود حركة التجارة 

الدولية بين دول العالم وعدم التزام األفراد باإلجراءات االحترازية التى 
اتخذتها حكومات الدول، وهو ما دفع بعض الدول إلى بث روح التعاون فى 

مواجهة الوباء وكانت مصر فى طليعة الدول التى سارعت لمد يد العون 
إلى الصين وإيطاليا فى مواجهة الوباء، وقدمت المملكة العربية السعودية 

دعما ماديا لدول كثيرة ولمنظمة الصحة العالمية لدعم مراكز األبحاث 
التابعة لها ضمن جهود التوصل إلى دواء لهذا الفيروس. ومضمون قمة 

العشرين يشير إلى رفع شعار التضامن الدولى فى مواجهة “كورونا”.

فاطمة الفار
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــا مـــع اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة  تــمــاشــًي
مملكة  اتخذتها  الــتــي  واالحــتــرازيــة 
فيروس  انــتــشــار  مــن  للحد  البحرين 
كورونا المستجد، دشن العبو منتخبنا 
الحصص  القدم  لكرة  األول  الوطني 
ــعــد، تــحــت إشـــراف  الــتــدريــبــيــة عــن ُب
واإلداري  الفني  الجهازين  ومتابعة 

للمنتخب.
واإلداري  الــفــنــي  الــجــهــازان  وعــكــف 
على  الـــقـــدم  ــكــرة  ل األول  للمنتخب 
إثــر  ــعــد  ُب عــن  الــتــدريــبــات  تخصيص 
نظرا  الحالية؛  الفترة  خــال  توقفها 
لــلــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس 
الــاعــبــيــن  تـــم إعـــطـــاء  كــــورونــــا، إذ 
ــيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــبـ ــتـــدريـ الـــحـــصـــص الـ
ليتم  الــفــتــرة؛  هـــذه  خـــال  المطلوبة 
وتحت  منازلهم  داخــل  مــن  تطبيقها 
ــفــنــي وبــمــتــابــعــة  إشــــــراف الـــجـــهـــاز ال

الحصص  سجلت  إذ  اإلداري،  الجهاز 
تطبيقها  خـــال  نــجــاًحــا  الــتــدريــبــيــة 
الكبير  الــتــجــاوب  عبر  يــوم  أول  فــي 
التعليمات  مــع  الــاعــبــيــن  جــانــب  مــن 
إلى  تقسيمهم  تم  العبا   28 بمشاركة 
انضمام  يتم  أن  على  مجموعات،   3
العبين جــدد خــال تــدريــبــات األيــام 

المقبلة.

للمنتخب األول  الفني  الجهاز  ووضع 
عن  للتدرب  لاعبين  خاًصا  برنامًجا 
ُبعد كا في منزله خال فترة التوقف 
وحفاًظا  للوقت،  استثماًرا  الحالية؛ 
عــلــى مـــعـــدل الــلــيــاقــة والــجــاهــزيــة 
الــبــدنــيــة، مــع تــعــلــيــمــات حـــول نظام 
الــتــغــذيــة مـــع فــتــرة تــوقــف الــنــشــاط 

الكروي.

قـــرر االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق نــشــاطــه وتــأجــيــل 
الــــمــــبــــاريــــات كــــافــــة فـــــي مــخــتــلــف 
االتــحــاد  ينظمها  ــتــي  ال الــمــســابــقــات 
فــي شهر  مــقــررة  التي كانت  الــقــاري، 
ــك حتى  ــ مــايــو ويــونــيــو الــمــقــبــل وذل

إشعار آخر.
ــن االتـــحـــاد  ــتــأجــيــل مـ ــذا ال ــاء هــ ــ وجـ
الصحي  الوضع  بعد متابعة  اآلسيوي 
الــراهــن الــنــاتــج عــن تفشي فــايــروس 
إلــى  إضــافــة   ،)-19 )كــوفــيــد  كـــورونـــا 
التنقل  حركة  على  المفروضة  القيود 
بين البلدان وتعليق رحات الطيران، 
الوضع  وتقييم  مراجعة  يتم  أن  على 
ــادات  ــحــ ــ بــالــكــامــل مـــع مــخــتــلــف االت

الوطنية.
سيستمر  أنه  اآلسيوي  االتحاد  وأكــد 

ــل والــتــنــســيــق  ــواصـ ــتـ فـــي عــمــلــيــة الـ
ــادات الــوطــنــيــة األعــضــاء؛  ــحـ مــع االتـ
لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري 
أبطال آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي.

االتحاد  كــأس  في  البحرين  ويمثل 
المنامة  ــاديــي  ن مــن  كــا  اآلســـيـــوي 
مباراتين  األول  وخـــاض  والــرفــاع، 
في كأس االتحاد اآلسيوي لحساب 

الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة، وخـــســـر في 
في  الكويتي،  القادسية  من  األولــى 
األردنــي  الجزيرة  على  انتصر  حين 
هو  فلعب  المنامة  أمــا  الثانية،  في 
المجموعة  لحساب  مباراتين  اآلخر 
السوري  الجيش  تعادل مع  األولــى، 
العهد  اللقب فريق  فيما هزم حامل 

اللبناني.

من تدريبات العبي المنتخب االتحاد اآلسيوي يمدد تعليق أنشطته مجددا

تحت إشــراف ومتابعة الجهازين الفنــي واإلداري للمنتخب بســبب القيود المفروضــة على حركة التنقــل بين البلدان

تدريبات عن ُبعد لالعبي “أحمر القدم” “اآلسيوي” يعلق أنشطته لشهرّي مايو ويونيو
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حسن علي

فاجأ نادي أم الحصم الوســط الرياضي في األيام الماضية حينما كشــف عن 
رغبــة مســؤوليه باســتعادة عضوية االنتســاب لالتحاد البحرينــي لكرة القدم 

وذلك في خطاب تقدم به رسمًيا.

ــذي يرى  هــذا الخطاب فــي الــوقــت ال
فيه البعض إنه إيجابي، وسيعزز من 
زيـــادة فــرق كــرة الــقــدم فــي الـــدوري 
أمــرا  يعتبر  ذلـــك  أن  إال  الــبــحــريــنــي، 
مــتــنــاقــضــا وبـــصـــورة كــبــيــرة لــلــغــايــة 
لوضعية  نــظــرنــا  مـــا  إذا  وخــصــوصــا 

النادي على صعيد لعبة كرة اليد.

االنتساب وإجراءات قبوله وأسبابه

يعتبر طلب نادي أم الحصم لانضمام 
إلــى اتــحــاد الــكــرة هــو الــثــانــي بعدما 
تتم  ولــكــي   .2017 ــعــام  ال فــي  تــقــدم 
الحصم  أم  نادي  الموافقة على طلب 
تتوافر  يجب  مبتغاه،  على  للحصول 
بعض المعايير، ومنها أن يملك النادي 
القدم،  كرة  بممارسة  خاصة  منشآت 
الفئات  كافة  تمثل  فرقا  يمتلك  وأن 
الناشئين،  األشبال،  )البراعم،  العمرية 
النادي  يثبت  وأن  واألول(،  الشباب 
نشاط  تسيير  على  قــدرتــه  يثبت  مــا 
إجـــراءات  سبل  على  عـــاوة  اللعبة، 

النظر في الطلب والشروط المالية.

ماذا قال البنعلي؟

البنعلي صرح  هــشــام  ــنــادي  ال رئــيــس 
إلحـــدى الــحــســابــات الــريــاضــيــة بأحد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي “أن 
إلعــادة  شغف  ولديهم  كبيرة  الرغبة 
ــاوالت كــثــيــرة،  ــحــ ــعــد مــ ــة ب ــعــضــوي ال

وليست وليدة اليوم”. 
كــبــيــرة  الـــرغـــبـــة  بـــيـــن أن  كـــمـــا 
في  الطبيعي  لمكانهم  للعودة 
االتــحــاد، وهــم قـــادرون على 

ــة 40  ــرابـ ــك، ولــديــهــم قـ ــ ذلـ
إحــدى  فــي  يتدربون  العــًبــا 
مبلغا  مقابل  االكاديميات 
إقباال  يتوقع  ــه  وأن ماليا، 
كـــبـــيـــرا؛ لـــكـــون الــمــنــطــقــة 

واسعة جغرافيا، وسيكون 
العنصر البشري موجودا في 

الــفــئــات الــعــمــريــة، إضــافــة 

إلـــى أن اإلمـــكـــانـــات الــمــالــيــة جــيــدة، 
الفئات  في  المشاركة  على  وقــادرون 
إنشاؤه  تــم  الــذي  والملعب  العمرية، 

ليس للعب عليه “تقسيمة يومية”.

أين التناقض؟!

تجميد  على  ــنــادي  ال إدارة  أقــدمــت 
ــيــد عــلــى صــعــيــد فئات  ــرة ال لــعــبــة كـ
ــدءا من  ــ ــمــدة مــوســمــيــن ب الـــرجـــال ل
ــمــوســم الـــجـــاري، كــمــا أن الــفــئــات  ال
الجاري  الموسم  في  للنادي  العمرية 
كحال  ــرى  األخــ هــي  مــجــمــدة  تعتبر 
فــئــة الـــرجـــال؛ كـــون فــئــتــّي الــشــبــاب 
والناشئين والتجمع ليس لهم وجود 
مع األندية األخرى، فيما فئة األشبال 
لــلــبــقــاء وبشكل  ــتــي تــصــارع  هــي ال
اســتــحــيــائــي بــحــســب الــمــســتــويــات 

الهزيلة والنتائج السيئة!
ــع صــعــوبــة حــول  ــوضـ ــا يـــزيـــد الـ ــ وم
بمختلف  اللعبة  هــذه  عـــودة  إمــكــان 
رغــم  الطبيعي  وضــعــهــا  إلـــى  فئاتها 
تــصــريــحــات مــســؤولــيــه وامــتــاكــهــم 
أن  هــو  الحديثة،  الخاصة  المنشأة 
غــيــاب الــفــئــات الــعــمــريــة لــيــس وليد 
بل حتى في  الجاري فقط،  الموسم 
الــمــوســم الــمــاضــي أيــضــا كـــان هناك 
الناشئين  فئات  صعيد  على  غياب 
تواجدت  فيما  واألشــبــال  والشباب 

التجمع والرجال. فــــــــئــــــــتــــــــّي 

الخالصة

حديث رئيس النادي لانخراط في كرة 
ومــؤشــرا  كبيرا  ارتــيــاحــا  يعطي  الــقــدم 
مستقبلية  خــطــط  لــديــهــا  اإلدارة  بـــأن 
للنادي شأنا  “مادية ومعنوية” ستجعل 
في هذه اللعبة، ولكن هذا األمر يجعل 
الــتــنــاقــض  قــفــص  فـــي  نــفــســهــا  اإلدارة 
كرة  لعبة  مع  ووضعهم  موقفهم  حيال 
اليد رغم تصريحهم مسبًقا بأن تجميد 
اللعبة لموسمين بهدف ترتيب األوراق 
ــقــاعــدة بشكل  والــعــمــل عــلــى تــقــويــة ال
بالدرجة  التعويل  يكون  لكي  تدريجي 
األولى على سواعد أبنائه. فبين شغف 
ــرة الــيــد  ــرة الـــقـــدم وشــلــل كــ إحـــيـــاء كــ
السؤال مطروًحا:  يبقى  “المتناقضين”، 
هل يستطيع نادي أم الحصم التوفيق 

والنجاح بين اللعبتين؟

صالة نادي أم الحصم لكرة اليد

صورة أرشيفية لفريق أم الحصم لكرة اليد

نــادي أم الحصــــــم في تناقــــض كبيـــــــر
ــدم ــ ــقـ ــ ــاء كـــــــــرة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــف إحـ ــ ــ ــغ ــ ــ ــد وش ــ ــ ــي ــ ــ ــة ال ــ ــب ــ ــع ــ ــل ل ــ ــلـ ــ ــن شـ ــ ــيـ ــ بـ

علي مجيد

لقطة أرشيفية لفريق أم الحصم في الدوري



أيــد تشــافي هيرنانديــز نجــم برشــلونة الســابق والمديــر الفنــي الحالي للســد 
القطري، عودة زميله السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف 

البلوجرانا في الصيف المقبل.

ــي، خـــــال  ــ ــ ــاف ــ ــشــ ــ ــ وقــــــــــــال ت
صحيفة  نــقــلــتــهــا  تــصــريــحــات 
“الوتارو  الكتالونية:  “سبورت” 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز؟ 
تــعــجــبــنــي 

الرقابة،  من  وهروبه  لعبه،  طريقة 
والــلــعــب فــي مــســاحــة، وأيــًضــا في 
يبلي  وبرشلونة  ضيقة،  مساحات 
ــا  ــ ــًن ــســ بـــــــــــــاًء حــ
ــه  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ

بضمه”.
ــودة  ــن عــ ــ وعـ
نــــــــيــــــــمــــــــار، 
“لما  أجـــاب: 
فــيــمــا  ال؟ 
يـــتـــعـــلـــق 
بـــــــــكـــــــــرة 
الـــــــقـــــــدم 

فــا يــوجــد أي شـــك، فــأنــا زامــلــتــه 
ــو شــخــص رائـــــع، وكـــان  فــتــرة وهــ
الــفــارق  وسيحدث  محترًفا  العــًبــا 
الجانب  يأتي  والحــًقــا  الفريق،  مع 
االجتماعي، أما على أرض الملعب 
في  العبين   5 أفضل  بين  من  فهو 

العالم”.
أرى  برشلونة؟  “تــدريــب  وأضـــاف: 
نفسي قادًرا، وهو حلم بالنسبة لي 
وقلت ذلك عدة مرات، فالنادي هو 
في  كــمــدرب  كثيًرا  وأتعلم  بيتي، 
قــطــر، ولــقــيــادة الــبــارســا يــجــب أن 
أعمل  وأنــا  للغاية،  مستعًدا  تكون 
وآمــل أن أكــون هناك في يــوم من 

األيام”.
وبسؤاله عن وضع برشلونة الحالي، 
البارسا  أرى  الليجا  “فــي  أوضـــح: 
ــلــقــب، لــكــن فـــي دوري  ــمــرشــح ل ال

فالفريق  مختلف،  األمـــر  األبــطــال 
حصد اللقب حين كان متفوًقا جًدا 
على خصومه، وال يمكن أن يلعب 
مع هذا الحظ التاريخي لدى بعض 

الفرق”.
برشلونة،  ُيهيمن  أن  “يجب  وتابع: 
أنفسهم،  في  جــًدا  الاعبون  ويثق 
وُيخبرنا التاريخ أن البارسا يحصد 
المباراة  على  يسيطر  حين  اللقب 
ويكون أفضل بكثير من خصومه”.
دوري  فــــي  ــــحــــظ  “ال واســـتـــكـــمـــل: 
فقط،  مدريد  لريال  ليس  األبطال 
أيًضا،  أخرى  أندية  هناك  كانت  بل 
الحظ  حالفنا  برشلونة  في  ونحن 
فـــي ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج مـــع 10 
الهدف،  إنييستا  وسجل  العبين، 

وهذا هو الحظ”.
مــحــظــوظ  ــه  ــ إنـ “أقـــــــول  وأردف: 

عندما ال يكون لديك موسم جيد، 
الخامس  أو  الرابع  المركز  وتحتل 
ــدوري، وتــفــوز  ــ ــســادس فــي الـ أو ال

بدوري األبطال”.
وواصــل: “األســلــوب الــذي أفضله؟ 
يكون  ــكــرة  ال فــريــقــي  يملك  حــيــن 
هـــادًئـــا، وأفــضــل االســتــحــواذ على 
بل  لاستحواذ  فقط  وليس  الكرة، 
العمل  وأحــب  للهجوم،  نذهب  أن 

والضغط العالي الستعادة الكرة”.

بيكيه  بــيــن  ــة  ــمــقــارن “ال واخــتــتــم: 
وبويول؟ القول إن أحدهما أفضل 
من اآلخر أمر معقد، فهما مختلفان، 
وبالنسبة لي هما أفضل ثنائي من 
المدافعين الذين امتلكهم برشلونة 

في تاريخه”.

وكاالت

تشافي: أؤيد عودة نيمار.. والريال محظوظ

وكاالت

بشأن  جديد  تطور  عــن  الــثــاثــاء،  إسباني،  صحافي  تقرير  كشف 
مستقبل البرازيلي مارسيلو الظهير األيسر لريال مدريد.

آخر  خال  كافح  مارسيلو  فإن  اإلسبانية،  “ماركا”  لصحيفة  ووفًقا 
األشهر  في  عانى  أنه  كما  المعتاد،  مستواه  إلى  للوصول  موسمين 

األخيرة من مشاكل في اللياقة.
إلى “سانتياجو  زيــدان  الدين  المدرب زين  أن عــودة  إلى  وأشــارت 

برنابيو”، لم تنجح في إحياء مسيرة مارسيلو مرة أخرى.
وأوضحت أن الراحة اإلجبارية حالًيا بسبب فيروس كورونا، ربما 
تكون فرصة مارسيلو األخيرة للبقاء في ريال مدريد عقب نهاية 
الموسم الحالي. وذكرت أن لوال كورونا كان مارسيلو سيتأخر كثيًرا 
في مقارنته الدائمة مع زميله فيرالند ميندي، بعدما تعرض الظهير 

البرازيلي مؤخًرا إلصابة عضلية.
ينتهي  الذي  بمارسيلو  االحتفاظ  يريد  زيدان  إن  الصحيفة  وقالت 
مغرية  عــروض  على  الاعب يحصل  لكن   ،2022 في صيف  عقده 

أحدها من يوفنتوس.
ريــال  فــي  الــوحــيــدة  مارسيلو  مشكلة  ليس  ميندي  أن  وأضــافــت 
وأشــرف  ريجيلون  سيرجيو  عـــودة  ستكون  ــة  األزمـ لكن  مــدريــد، 
حكيمي من اإلعارة في الصيف المقبل. وأتمت الصحيفة تقريرها 
أن أمام مارسيلو وقًتا محدوًدا عقب استئناف المنافسات، إلقناع 

النادي الملكي بأنه يستحق البقاء حتى نهاية عقده الحالي.

فرصة أخيرة أمام مارسيلو للبقاء
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لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  نجم  قــال 
ــمــحــتــرف فـــي صــفــوف نـــادي  الـــقـــدم وال
إن  حميدان  مهدي  السعودي  القادسية 
وبـــاء كــورونــا أثــر على كــرة الــقــدم على 

الصعيد العالمي.
ــك خــال مــشــاركــة حــمــيــدان في  جــاء ذل
أطلقها  التي  المرض  سلسلة  كسر  حملة 
بمشاركة  الــقــدم  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد 

نجوم القارة الصفراء.
وذكــــر مــهــدي حــمــيــدان أنـــه كــجــزء من 
المسؤولية  نــتــشــارك  الـــقـــدم،  كـــرة  عــالــم 
للقيام بدورنا لدعم من هم في الخطوط 
لوقف  بحياتهم  ويــخــاطــرون  األمــامــيــة 

انتشار الفيروس.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــ االت ــع  ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ لـ ــا  ــ ــ ــائ ــ ــ ق وأردف 
متكرر،  بشكل  يــديــك  اآلســيــوي:”اغــســل 
واتبع  االجتماعي  التباعد  على  حــافــظ 

الشخصية  والنظافة  الصحة  إرشـــادات 
وفي  العالمية.  الصحة  منظمة  قبل  من 
الوقت نفسه، تعتبر الصحة النفسية في 

هذه الحالة أيضا قضية مهمة جًدا”.
بشكل  الجميع  يبقى  أن  حميدان  ودعــا 
حولهم،  من  الناس  يثقفوا  وأن  إيجابي 

خصوصا كبار السن؛ للتأكد من أن لديهم 
فهما دقيقا لتفشي المرض.

الوطني  منتخبنا  لعدد من العبي  وسبق 
كمحمد  اآلسيوية  الحملة  في  المشاركة 
وعبدالوهاب  ــود  األسـ وكميل  ــحــردان  ال

المالود.

حميدان خالل مشاركته في حملة االتحاد اآلسيوي

بشــعار “كسر سلسلة المرض” لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

حميدان يشارك في حملة محاربة “كورونا”

وكاالت

الخاضعين  من  كثير  حديث  بات 
بــســبــب تفشي  الــصــحــي  لــلــحــجــر 
فيروس كورونا المستجد، ينصب 
على األضرار الجانبية التي يتركها 

الحجر، وخاصة زيادة الوزن.
ولـــــم يـــكـــن العـــبـــو كـــــرة الـــقـــدم، 
الــمــعــروفــيــن بــلــيــاقــتــهــم الــعــالــيــة، 
األمــر، كما يقول  بعيدين عن هذا 
اإليطالي  يوفنتوس  وســط  نجم 

آرون رامسي.

ــح الـــاعـــب الـــويـــلـــزي في  ــ وأوضــ
حديث لصحيفة “صن” البريطانية، 
أنــه يخشى من زيــادة الــوزن في 
يخضع  الذي  الصحي  الحجر  ظل 
لــه حــالــيــا، هــو وكـــل نــجــوم الــكــرة 

على مستوى العالم تقريبا.
ــي: “أتـــــــدرب في  ــســ ويـــقـــول رامــ
المنزل وأتابع البرنامج الذي قدمه 
لنا يوفنتوس، لكن األمر ليس كما 

هو الحال في مركز التدريب”.

وأضاف: “في المنزل هناك زوجتي 
التي تحب الطهي، وأنا أعشق أن 
ليس  بالتأكيد  إنه  الطعام.  أتناول 
للياقة  )بــالــنــســبــة  ــا”  ــعـ رائـ مــزيــجــا 

البدنية(.
وتــابــع: “أخشى من زيــادة الــوزن، 
ألنني أحب الكوكيز أيضا. في كل 
أتناول  الــشــاي،  أتــنــاول فيها  مــرة 
معه الكوكيز المخصص لألطفال”.

نجم يوفنتوس: أنقذوني من الكوكيز

أشار مدرب فريق النجمة األول لكرة 
اليد التونسي حافظ الزوابي إلى أنه 
مملكة  من  ترحيله  ــراءات  إجـ ينتظر 
بعدما  ديـــاره  إلــى  والتوجه  البحرين 
تــم تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي بسبب 

فيروس كورونا.
إعامي  فــي تصريح  الــزوابــي  وقـــال 
“إنـــه راســـل الــســفــارة الــتــونــســيــة في 
وضعه  لهم  وشـــرح  البحرين  مملكة 

برفقة زوجته وبغيته ألن يكون ضمن 
األشـــخـــاص الــذيــن ســيــتــم إجــاؤهــم 
للخارج وهو ينتظر ذلك بعدما تحصل 

على ردود إيجابية”.
وبين الزوابي خال تصريحه لجريدة 
بظروف  يمر  “إنــه  التونسية  الصباح 
صعبة لعدم حصوله على أجرته على 
النجمة  نــادي  رغــم ســريــان عقده مــع 

الذي يتكفل بإقامته في البحرين”.
الجدير ذكره، أن الزوابي يتولى قيادة 
فريق يد النجمة للموسم الثاني على 

الحالي  الــمــوســم  الــتــوالــي، وبــخــاف 
تذكر  بطولة  أية  فيه  يحقق  لم  الــذي 
البحريني”  “السوبر  لقب  خسّر  بعدما 
بالموسم  ــرز  أحـ بــاربــار،  نظيره  ــام  أمـ
البحريني”  “الــســوبــر  لــقــبــّي  الــمــاضــي 
ــبــحــريــنــي اإلمــــاراتــــي”  و”الـــســـوبـــر ال
الثاني  المركز  الكأس واحتل  وبطولة 

في بطولة الدوري.

مدرب يد النجمة ينتظر أجرته وترحيله
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علي مجيد

حافظ الزوابي

تشافي هيرنانديز

3 مــدربــيـن لـكــرة ســتـرة فـي 14 مــبــاراة

مهام  على  وطنيين  مدربين   3 تعاقب 
اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة القدم 
ــادي ســتــرة خـــال مــنــافــســات دوري  ــن ب
ــريــاضــي  ــثــانــيــة لــلــمــوســم ال الـــدرجـــة ال
وصلت  والــذي   ،2020  -  2019 الحالي 
ــة 16 قــبــل أن  ــجــول ــــى ال مــنــافــســاتــه إل
تــتــوقــف الــمــنــافــســات بــســبــب فــيــروس 

كورونا المستجد.
وبـــدأ فــريــق الــبــحــارة الــمــوســم الجديد 
ــوطــنــي علي  ــدرب ال ــمـ تــحــت قـــيـــادة الـ
ــذي ســرعــان مــا ابتعد عن  مــنــصــور، والـ
إلى  الستراوية  اإلدارة  لتلجأ  منصبه؛ 
خــيــار الــمــدرب الــوطــنــي عـــادل عبدهللا 
الموسم،  من  تبقى  فيما  الفريق  لقيادة 
كثيًرا،  يتغير  لم  والنتائج  الــواقــع  لكن 
لــيــغــادر عـــادل عــبــدهللا أيــًضــا، ويتسلم 
مساعد المدرب الاعب الدولي السابق 
عاء حبيل المهم، كثالث مدرب يشرف 

على الفريق حتى اآلن خال 14 مباراة 
لعبها سترة في دوري الدرجة الثانية.

ويملك سترة حالًيا 20 نقطة في المركز 
6 حــاالت  مــن خـــال  الــســادس جمعها 
لقاءين،  في  الفريق  تعادل  فيما  فــوز، 
6 مناسبات. وعلى مستوى  وخسر في 
البحارة  العبي  فإن  التهديفية،  األرقــام 
زاروا شباك المنافسين في 25 مناسبة، 

فيما استقبلت الشباك 17 هدًفا.
الثاني  للقسم  العام  الوضع  على  وبناء 
آماله  يملك  سترة  فــإن  منه،  والمتبقي 
الكبار  الخمسة  مع  التواجد  نحو  بيده 
التنافس  ومحاولة  الثالث،  القسم  في 
عــلــى الــبــطــاقــة الــثــالــثــة الــمــؤهــلــة للعب 
دوري  في  الترتيب  ثامن  أمــام  الملحق 
نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز، خــصــوًصــا أن 

الــحــصــول عــلــى بطاقة  الــحــديــث عـــن 
مستحيا  يكن  لــم  إن  صعب  مــبــاشــرة 

أصا مع فارق النقاط الكبير حالًيا.
على  كثيًرا  أثــر  الفني  االســتــقــرار  عــدم 
مــســتــوى فـــريـــق تـــعـــود الــجــمــيــع عليه 
التواجد في المراكز األمامية في دوري 
“الثانية”، والتنافس بين موسم إلى آخر 
الممتاز،  الــدوري  في  التواجد  أجل  من 

من  العديد  يملك  الفريق  أن  خصوًصا 
الخامات المميزة، والتي صدرها ألندية 

كبيرة منافسة واألمثلة كثيرة.
الشابة  النجوم  بعض  عـــودة  تكن  ولــم 
األخيرة  الــمــواســم  لمعت خــال  والــتــي 
غير  وضعه  مــن  سترة  النتشال  كافية 
فتواجد  وعشاقه،  لجماهيره  المرضي 
أسماء كعلي العصفور وعباس الساري، 

“األولمبي”  العبي  بخدمات  واالستعانة 
علي حسن يحيى وسيد إبراهيم علوي، 
كمحمد حبيل وحسين  وأسماء خبيرة 
ــا، بل  ــرم، لــم تــغــيــر مــن الـــواقـــع شــيــًئ حــ
أثناء  األسماء  من  العديد  الفريق  غير 
الموسم باستقطابها على سبيل اإلعارة 
تجد  لــم  المحصلة  فــي  لكنها  غــيــره،  أو 

نفًعا.

فريق سترة

جــولــة  16 ــد  ــعـ بـ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ الـــــدرجـــــة  دوري  فــــي  ســـــادًســـــا  الـــفـــريـــق 
أحمد مهدي

أحمد مهدي

عادل عبدالله عالء حبيل علي منصور



محرر الشؤون المحلية

^ يهـــز فيـــروس كورونـــا العالـــم كله، لذلـــك يبقى 
الجميـــع في المنزل إما تنفيذا للتعليمات واالحتراز من 
الفيـــروس او حتـــى ال يصابـــوا بالمرض، وخـــال فترة 
العزل لكل واحد تجربته الخاصة. تجربتي جديرة بأن 
أنقلها لكم. بداية أصبنا بالضجر والملل اللذين استعمرا 

انفسنا؛ ألننا كنا معتادين على الخروج كل يوم.
لكن الظروف جعلتنا نكتشـــف عوالمنا األسرية على مر 
الســـاعات، وصار لـــكل واحد منا الوقـــت لكي يفكر في 

ذاته والدنيا. 
حصلنـــا علـــى الوقت لقـــراءة الكتـــب المرصوصة فوق 
أدراج المكتبـــة ووجدنـــا الوقت لاســـتمتاع في الحوار 
مع األسرة وتقوية العاقات بيننا وصرنا أكثر تقربا إلى 
ربنـــا بدعاء وقراءة القرآن. كمـــا جددنا بعض الهوايات 
التـــي تركناهـــا ســـابقا منهـــا التصوير والرســـم والطبخ، 
وأصبحت وصرت أعد كل يوم بعض الطبخات اللذيذة 

للعائلة. 
وأنصـــح كل رب أســـرة أن يدخـــل عالمـــة األســـري هذه 

فرصة ال تفوتها في االقتراب من أطفالك. 
ونسال هللا أن يرفع عن الجميع شر هذا الباء والوباء.
زهراء عباس علي

زهراء: وقت أكثر للدعاء والقرآن

تفاعل أستاذ اإلعام وعلوم االتصال بجامعة البحرين جمال عبدالعظيم 
مع صفحة العزل المنزلي بصحيفة “الباد”، واعتبرها فكرة ملهمة تلخص 

ذكريات حقبة لن تنسى من الذاكرة.
إعجاب عبدالعظيم بفكرة الصفحة قاده لتحويل المشاركات فيها لدرس 

عملي لطلبة المقرر الذي يدرسه بقسم اإلعام. 
وطلـــب مـــن تاميذه أن يكتبـــوا مقاالت تروي جانبا مـــن يومياتهم بفترة 
العـــزل المنزلي ومشـــاهداتهم لهـــذه الفترة. وفي ضوء مشـــاركات الطلبة 

سيجري تقييمها ومتابعتها.
تدفقت على بريد معد الصفحة عشـــرات الرســـائل التـــي تتضمن مقاالت 

الطلبة. وتبدأ “الباد” في نشرها بشكل متتاٍل.

^ مع تفشـــي فايـــروس كرونا في 
اآلونـــة األخيـــرة بجميـــع أنحـــاء العالـــم 
توقفـــت الدراســـة والعديد مـــن الهيئات 
الحكومية في الدولة؛ من أجل الحفاظ 
على سامة المواطنين والمقيمين على 
إحـــدى  تعتبـــر  والتـــي  البحريـــن،  أرض 
الخطـــوات االحترازيـــة التـــي يقـــوم بها 
فريـــق التصـــدي لفايروس كرونـــا. وفي 
ظـــل جميـــع هـــذه التغيـــرات المفاجئـــة 
بهـــا  االلتـــزام  يجـــب  التـــي  والقـــرارات 
لـــزم جميـــع األفـــراد منازلهم كإحســـاس 
بالمســـؤولية المجتمعيـــة تجـــاه الوطن. 
هذا الحجـــر المنزلي والـــذي يعد تجربة 

تقويـــة  فـــي  ســـاهم  للجميـــع  جديـــدة 
بشـــكل  األســـرية  العاقـــات  وتوطيـــد 

أكبـــر عن الســـابق؛ نظـــرا لتفـــرغ الجميع 
والتزامهـــم بالحجـــر والعمـــل عـــن ُبعـــد، 
كما أنه ســـاعد في اكتشـــاف األشخاص 
ذواتهـــم والتطويـــر من مواهبهـــم بعيدا 

عن عجلة الحياة المتسارعة.
وهـــذا يذكرنا بقولـــه تعالى }َوَعَســـى َأْن 
َتْكَرُهوا َشـــْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَســـى َأْن 
ـــُه َيْعَلُم  ـــوا َشـــْيًئا َوُهَو َشـــرٌّ َلُكْم َواللَّ ُتِحبُّ

َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن ]البقرة: 216[{.
هنالـــك دائما خير في جميع األمور التي 

نراها سيئة.
تسنيم رافد الطائي

^ تســـجل البحريـــن عـــددا مـــن اإلصابات بفيـــروس كورونا 
المستجد )كوفيد – 19(، وحفاظا على سامة الشعب اتخذ سمو 
ولي العهد قرار تعليق الدراســـة إلشـــعار آخر، ولدى إعان الخبر 
شعرت بالحزن قليا، مقدرة خوف الوطن على أبنائه، جراء هذا 

القرار،  وهو مدعاة للفخر؛ ألن هدفه حمايتنا.
العـــزل المنزلي جعلني أشـــعر بالشـــوق ألجـــدادي وأقاربي؛ ألنني 
حرمت من الذهاب إليهم، حينها أيقنت أن الحياة فرص ويجب 
علينا استغالها لصلة الرحم معهم، الجلوس في البيت ساعدني 
علـــى ممارســـة بعـــض األنشـــطة التي لم أمارســـها من قبـــل مثا، 

فقمت وألول مرة بتحضير غداء شهي لعائلتي.

إلـــى ذلـــك، فقـــد خصصـــت جـــزءا مـــن وقتـــي لقـــراءة الكتـــب 
والروايات الثقافية، وحفاظا على اللياقة بسبب الجلوس بالبيت 
والشـــعور بالخمـــول جـــراء عـــدم الحركة أقـــوم ببعـــض التمارين 
الرياضيـــة مـــع إخواني الصغار، كما ونشـــاهدنا الكثير من األفام 
الترفيهية والتعليمية، وعند الجلوس بمفردي أشـــاهد الكثير من 
الفيديوهات التي تفيدني في كيفية تطوير الذات والشـــخصية، 
وأصبـــح لـــدي أيضـــا الكثير من الوقـــت لعبادة هللا وختـــم القرآن 
بأكمله والدعاء إلى إخواننا المصابين بالفيروس؛ ألنهم بحاجتنا 

خال هذه الفترة.
سكينة أحمد ناصر سعيد

^ أســرد فــي هذه الزاوية بعًضا من ذكرياتــي مع الحجر المنزلي الذي 
غيــر حياتــي وأفادني كثيرا خصوصا لطالبــة إعالم في عامها الثالث، فمن 
الطبيعي أنها قد ال تملك الوقت الكافي لعديد من األشياء؛ بسبب طبيعية 

التخصص الذي يعتمد على التطبيق العملي.

الكافـــي  الوقـــت  أملـــك  أصبحـــت 
للجلوس مع عائلتـــي وأن أنمي مهارة 
الطبـــخ. وأعددت الكثيـــر من األكات 

خصوصا أطباق الحلويات.
وأصبـــح لـــدي الوقـــت الكافـــي لتكملة 
الكتب التي قد اشـــتريتها ولم أستطع 

قراءتها بسبب ضيق الوقت.
وأهـــم ما تعلمتـــه في هـــذه الفترة هو 

تنظيـــم الوقـــت، إذ كنـــت في الســـابق 
أظـــن أن مـــن الصعـــب تنظيـــم وقتـــي 
والعائلـــة  والقـــراءة  الدراســـة  بيـــن 
الجلـــوس  بســـبب  لكـــن  واألصدقـــاء، 
في المنـــزل والتفكيـــر العميق أعددت 
جدوال يوميا ونظمته حسب األولوية.

نور زكور 
طالبة إعالم بجامعة البحرين

جمال عبدالعظيم

نور زكور 

تسنيم الطائي

بريد “^” يتلقى عشرات المشاركات من تالميذ مقرر جمال عبدالعظيم

ــم الـــوقـــت ــي ــظ ــن ــي ت ــن ــم ــل ــزل الـــمـــنـــزلـــي ع ــ ــع ــ ال

مقاالت صفحة “العزل” درس عملي لطلبة “إعالم جامعة البحرين”

تسنيـم: الخيـر فـي كـل أمـر نـراه سيئـا

سكينــة تفتقــد أجـدادهــا واألقــارب

نـــور “شــاطـــرة” بأطبــاق الحلــويـــات كورونـــا  فيـــروس  ^تـــرك 
بصمتـــه فـــي حياتنـــا وغيـــر ما لم 
نســـتطع تغييـــره بأنفســـنا، وبعـــد 
ثاثة أشـــهر من ظهـــور الفيروس 
تغييـــر  خـــال  مـــن  قوتـــه  أثبـــت 
فصرنـــا  النـــاس،  حيـــاة  مجـــرى 
نجلس فـــي المنـــزل وال نخرج إال 
للضرورة القصوى لشراء المؤونة 

واالحتياجات الضرورية.
ولهذا االجراء محاســـن، إذ أصبح 
لدي متســـع مـــن الوقت لممارســـة 
والـــدي  مـــن  والتقـــرب  هواياتـــي 
وإخوتـــي كذلك بـــدأت بتعلم لغة 

جديدة.
لكن الجانب السيئ من اإلجراءات 
الوقائيـــة هـــي التعلم عـــن ُبعد، إذ 
أصبحـــت الدراســـة شـــيئا صعـــب 
استســـاغته، فـــا طعم لـــه وال لذه 
كمـــا كان فـــي الســـابق، وقد زادت 
القوانيـــن وطرق إيصال المعلومة 
األمر سوءا، فكم اشتقت لحياتنا 

لما قبل هذا الوباء المدمر.
وارجـــع  النعـــم،  علينـــا  أدم  اللهـــم 

علينا حياتنا كما كانت.
محمد عبدالرحمن عبدالرحيم

وبـــاء  كورونـــا  ^فيـــروس 
منتشر في جميع دول العالم، وهذا 
الوبـــاء أدى إلى الخســـائر البشـــرية 
واقتصاديـــة، فبســـببه حـــدث كثير 

من التغيرات في حياتنا اليومية.
فـــي  وقتنـــا  كل  نقضـــي  أصبحنـــا 
المنزل، وشخصيا استطعت تقسيم 
وقتـــي بين المحاضرات الدراســـية 
التـــي تعـــرض عـــن ُبعـــد وبيـــن حل 

الواجبات والتقارير المطلوبة منا.
أحـــب أن أخصص جزءا من وقتي 
والمســـتجدات  األخبـــار  لمتابعـــة 

المتعلقه بكورونا.
كمـــا أنني أقضي وقـــت فراغي في 
هـــذا  القصيـــرة.  القصـــص  قـــراءة 
الفيـــروس جعلني أحمـــد هللا دوما 
على نعمة الصحـــة، وأدعو الرحمن 
أن يرحـــم مـــن فقـــد حياته بســـبب 

هذا الداء، ويشفي من أصيب به.
كوفيد 19 دفعني لقضاء وقت أكثر 
مـــع عائلتـــي، وحريصة علـــى اتباع 
الوقائيـــة  التعليمـــات واإلرشـــادات 

من فيروس كورونا المستجد.
فاطمة داود

عبدالرحمن: حنين 
لزمن ما قبل “كورونا”

فاطمة تقرأ 
القصص القصيرة
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 15(

^ ظهـــر فيـــروس كورونـــا وبـــدأ 
باالنتشـــار فـــي مدينـــة تلـــو األخـــرى 
وهو أحد الفايروســـات الشائعة التي 
تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي 

والجيوب األنفية والتهابات الحلق.
ينتقـــل الفيروس من شـــخص مصاب 
لشـــخص آخر ســـليم مما تسبب بفقد 

حياة كثيرين.
 ومـــن ثـــم قـــررت جميـــع الحكومات 
موظفـــي  وبعدهـــا  الطـــاب  إعطـــاء 
حتـــى  إجـــازات  القطاعـــات  بعـــض 
إشـــعار آخـــر؛ لكـــي ال يتزايـــد انتشـــار 
هذا الفيروس القاتل ويتسبب بموت 

العديد من الناس. 
بـــدأ الحجر المنزلي لـــدى كافة الناس 

فـــي جميع أنحاء العالـــم. وأصبح كل 
واحـــد منهـــم يقضـــي وقتـــه بمختلف 
النشـــاطات منهـــا: الرياضـــة بـــدال من 
النوادي التي أغلقت أو القيام بقراءة 

الكتـــب أو الروايـــات؛ لاســـتفادة من 
اإلجـــازة بشـــكل صحيـــح وغيرها من 
اللعـــب المســـلية، وقضاء وقـــت أكبر 
مـــع األهـــل، فبالتالي أصبـــح فيروس 
الكورونـــا الســـلبي إيجابيـــا؛ ألنه مكن 

األهل من التقرب من بعضهم. 
وتكمن ســـلبياته لـــدى كثير من رجال 
األعمال الحرة؛ بسبب توقف أعمالهم 
كمـــا   المنزلـــي،  بالحجـــر  وااللتـــزام 
تضررالطاب بسبب تعليق الدراسات 
وبثها على منصة التعليم اإللكتروني 
ممـــا أدى لعـــدم فهـــم وإدراك الطاب 
أحيانا للشرح من قبل المدرسين عن 

ُبعد.
بتول هادي العلوي

األســــري ــد  ــاع ــب ــت ــل ل دواء  ــة  ــيـ ــورونـ ــكـ الـ األزمــــــة 
بتـول العلــوي: رياضـة وقــراءة ولعــب

بتول العلوي
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^إنها أيام معكوسة فعا بسبب 
كورونا، فيها انقلبت األمور رأسا على 
عقـــب، إذ أصبحنـــا نتلقـــى الـــدروس 
فـــي المنـــزل بعـــد أن كنـــا نتعلـــم فـــي 

الجامعات والمدارس. 
وفيها انقلبت موازين المحبين، فبعد 
أن كنـــا ننحني لتقبيل أيـــدي والدينا، 
صرنـــا نتحاشـــى لمســـهم والجلـــوس 
بقربهـــم، وكل هذا خوفا عليهم وعلى 

صحتهم. 
أبطـــاال،  أصبحنـــا  جميعنـــا  وختامـــا، 
وبطـــرق ســـهلة لـــم نحتـــج أن يعضنا 
عنكبوت أو نأتي من كوكب آخر، كان 
علينـــا فقط غســـل أيدينـــا، والجلوس 

في المنزل. 
ومـــن هنـــا أقول بأن أيـــام كورونا هي 
األغرب حقا، وهي حقا أيام معكوسة! 

بتول عبداهلل
السنة الرابعة، قسم اإلعالم بجامعة البحرين

بتول: “كورونا” 
قلب موازين 

المحبين!

^كورونـــا فيـــروس قاتـــل وخطير. وتســـّبب بإغـــاق العديد من 
المطارات وتوقفت الحياة في معظم دول العالم.

بـــدأ من الصيـــن وانتقل للعالم حتـــى وصل للبحرين. ولحســـن الحظ 
تمـــت الســـيطرة على الفيـــروس قبل أن يتفشـــى فـــي المملكة بفضل 
مـــا قامت به حكومـــة البحرين من جهود جبارة من خال نشـــر مواد 
توعويـــة لكافة المواطنين المتواجدين داخل المملكة وخارجها، وتم 

تخصيص خط ساخن للرد على جميع االستفسارات. 
كان الوضـــع مخيفا لنا، ولكن بفضل التوجيهـــات من الجهات المعنية 

تمت السيطرة على الوضع وُعلقت الدراسة في البحرين.
وكمـــا فـــي كل الجامعـــات، فـــإن جامعتـــي علقـــت الدراســـة وصرنـــا 
نتلقـــى المحاضـــرات عبـــر اإلنترنـــت، أصبحنـــا ال نخرج مـــن البيت إال 
نـــادرا للضـــرورة والجو خانـــق تقريبا، ولكـــن ألجل الوطـــن نحن نتبع 
التعليمات. وبالنســـبة للتغيرات التي حدثت في حياتي أصبحت أنام 
أكثـــر من المعتاد بســـبب الملل. وأحيانا أقرا بعـــض الكتب والروايات 
وأشـــاهد األفام والمسلسات بكثرة وأساعد أمي في بعض األعمال 

المنزلية وأسهر كثيرا.
أخيـــرا أتمنـــى أن تنتهـــي هـــذه األزمة علـــى خير، وأن يعـــم األمن من 
جديد في البحرين العزيزة.                              مريم محمد أحمد عصفور

مريم تنام كثيرا وتسرف بمشاهدة األفالم



أعلنت غرفة التجارة األميركية في البحرين 
ملتقى  استضافتها  عن  أمس   ”AmCham“
افتراضي في بث مباشر عبر منصة “ويبينار” 
)Webinar( يحمل عنوان “اتصاالت األعمال 
الــتــواصــل مع  فــي الــوضــع الــجــديــد: كيفية 
العمالء والشركاء”، بالتعاون مع شركة “فين 
مارك كوميونيكيشنس” يوم األحد الموافق 

19 ابريل 2020. 
وســيــتــطــرق الــمــلــتــقــى مـــن خـــالل مــشــاركــة 
شركاء غرفة التجارة األميركية في البحرين 
من  كوميونيكيشنس”  مــارك  “فين  وشركة 
إلى مناقشة كيفية تمكين  البحرين ولندن، 
الشركات والمؤسسات من استرجاع الزخم 
الى قاعدة أعمالهم وتفعيل شبكات االتصال 
مــع شــركــائــهــم، والــنــظــر فــي آلــيــات تــواصــل 

في  والعمالء،  األعــمــال  مجتمع  مع  جديدة 
ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم 
)كوفيد  المستجد  كــورونــا  وبــاء  انتشار  مع 
طريقة  على  السلبي  وقعه  واستمرار   ،)19

عملنا وأسلوب حياتنا. 
التنفيذي  الــمــديــر  قــالــت  المناسبة،  وبــهــذه 
زهراء  كوميونيكيشنس  مارك  “فين  لشركة 
طــاهــر “لــقــد أجــبــرت الــشــركــات مــن مختلف 
االخــتــصــاصــات حــول الــعــالــم خــالل األشهر 
مشاريعها  تــأجــيــل  عــلــى  الــمــاضــيــة  القليلة 

وإلـــغـــاء فــعــالــيــاتــهــا وتــعــلــيــق كــافــة أشــكــال 
بها  الخاصة  التسويقية  والحمالت  الرعاية 
نتيجة النتشار جائحة الكورونا، وما رافقه 
جميعًا.  علينا  فــرضــت  قــاهــرة  ظـــروف  مــن 
اآلن  نعيشه  الــذي  الجديد  الوضع  مع  ولكن 
محددة،  غير  زمنية  لفترة  سيستمر  والــذي 
تقييم  إعــــــادة  إلــــى  الـــمـــؤســـســـات  تــحــتــاج 
الزخم  السترجاع  استراتيجياتها  وتحديث 
البقاء  ضــمــان  أجــل  مــن  أعمالها  التــصــاالت 
ومواكبة  شركائها  مــع  ــم  دائـ تــواصــل  على 
احــتــيــاجــات عــمــالئــهــا. وســنــتــحــدث خــالل 
ملتقى )ويبينار( االفتراضي عن مدى أهمية 
التفاعل مع محيطك وقاعدة عمالئك بشكل 
وماهية  مضى  وقــت  أي  مــن  فعالية  أكــثــر 

الطرق األفضل للتعامل مع ذلك”.

في  لموظفيها  ناجح  افتراضي  اجتماعًا  البحرين،  زين  عقدت 
“كوفيد-  فــايــروس  جائحة  الــظــروف  في ظل  االســبــوع،  بداية 
19”، إذ ركزت الشركة فيه على أحدث المستجدات والخطوات 
آخر  وبينت  وموظفيها،  عمالئها  سالمة  لضمان  أخذتها؛  التي 

تحديثات العمليات التشغيلية. 
حضر االجتماع كل من الرئيس التنفيذي لزين البحرين دنكان 
إضافة  العابدين،  زين  للشركة محمد  المنتدب  والمدير  هــوارد، 

إلى فريق اإلدارة وبقية الموظفين.
“مًعا  الواحدة  العائلة  روح  لتعزيز  االفتراضي  االجتماع  وجاء 
رغم البعد” واالستفادة من قوة التواصل بين الموظفين وذلك 

لالطالع على آخر المستجدات في هذه الفترة.
وشكر هوارد وزين العابدين، فريق زين البحرين على عطاءاتهم، 
وشددوا على أهمية شبكات االتصال خصوصًا في هذه الفترة، 
وأشادوا بالدور المهم للموظفين في بقاء المجتمع على اتصال 

عبر تقديم أفضل ما تعد به زين البحرين عمالئها. 
لتخطي ضائقة  تــحــديــات  مــن  الجميع  يــواجــهــه  مــا  وفــي ظــل 

فايروس “كوفيد 19-”، تعمل زين البحرين على خطة لتعبئة كل 
مجال من مجاالت عملها لدعم الموظفين والعمالء والمجتمع.

ويأتي بقاء العمالء على اتصال والمحافظة على صحة وسالمة 
الموظفين والعمالء ضمن مقدمة أولويات زين البحرين.

يناقش كيفية التواصل مع العمالء والشركاء بالتعاون مع “فين مارك” إبقـــاء العمـــالء علـــى اتصـــال مـــع الحفـــاظ علـــى صحتهـــم
الغرفة األميركية بالبحرين تستضيف ملتقى “ويبينار”“زين” تعقد اجتماعا افتراضيا ناجحا لموظفيها

جانب من االجتماع االفتراضي
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هذه الصفحة برعاية

ــاء  ــذكــ ــ ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة ال ــ ــد رئ ــقـ عـ
أخيًرا  حاجي،  جاسم  االصطناعي، 
للذكاء  )انــفــيــتــا(  معهد  مــع  اتفاقية 
االصطناعي والتعلم العميق العالمي، 
الـــذي يــقــع مــقــره فــي أمــيــركــا تحت 
الشرق  المعهد في  إشراف مسؤولة 

األوسط من ألمانيا مروت ديرنجا.
 200 عــن  يزيد  مــا  المعهد  وسيوفر 
للطلبة  )أونـــاليـــن(  تــدريــبــيــة  دورة 
والطالبات البحرينيين والبحرينيات 
الخريجين  والطلبة  الجامعات  من 
من المدارس، إذ بإمكانهم التسجيل 
فـــي إحــــدى الـــــــدورات الــتــي تــقــدم 
على  حصولهم  وبالتالي  بالمجان، 
شــهــادات دولــيــة فــي مــجــال الــذكــاء 
والتعلم  ــة  اآللـ وتــعــلــم  االصــطــنــاعــي 
الــبــيــانــات وغيرها  ــوم  وعــل الــعــمــيــق 
أن  خصوًصا  المستقبل،  عــلــوم  مــن 
البحرين مهتمة بشكل كبير في هذا 

المجال.
للطلبة،  جيدة  مــبــادرة  هــذه  وتعتبر 
عبر  أكــبــر  جــهــود  بــذل  بإمكانهم  إذ 

تواجدهم في المنزل.
ــا عــــن امــتــنــانــهــا  ــرنـــجـ وأعــــربــــت ديـ

البحرين،  فــي  الطلبة  مــع  بتعاونها 
آملة أن تحرز هذه المبادرة تطويًرا 
للطلبة  وتشجيًعا  الطلبة  لمستويات 
ولجعل  المنزلي،  الحجر  فترة  فــي 
ــًزا إقــلــيــمــًيــا فـــي هــذا  الــمــمــلــكــة مـــركـ

المجال.

تدريب الطلبة في “الذكاء االصطناعي” مجاًنا
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ــادرت شــركــة “فــابــريــكــا”، وهــي إحــدى  بـ
المؤسسات الصغيرة البحرينية، بتقديم 
مجموعة من أجهزة “الالبتوب” الحديثة 
ــال الــمــوجــوديــن  ــفـ شــمــلــت جــمــيــع األطـ
الحد،  بمدينة  الصحي  الحجر  بمركز 
وهو أحد المراكز التي خصصتها وزارة 
في  العوائل  لحجر  البحرينية  الصحي 
للمساهمة  طيبة  مبادرة  في  البحرين، 
فيروس  لمواجهة  المملكة  جهود  فــي 

كورونا.
األعمال  رجــال  قــال  المناسبة،  وبــهــذه   
ــلــمــقــاوالت  مـــالـــك شـــركـــة “فـــابـــريـــكـــا” ل
ــذه  ــة مــحــمــد الـــمـــوســـوي “هــ ــ ــي ــزراعــ ــ ال
مبادرة تنطلق من اقتناع كامل بأهمية 
في  بحريني  تجاري  كقطاع  المساهمة 
كل ما يلم بالوطن من أمــور، خصوصا 
في مثل هذه األزمات التي يحتاج فيها 
روح  ونشر  والتعاون،  للتكاتف  الجميع 

المبادرة واإليجابية”.

 وتابع “مبادرتنا بسيطة تشمل توزيع 
على  “الالبتوب”  أجهزة  من  مجموعة 
بمركز  الــمــوجــوديــن  األطـــفـــال  جميع 
الحجر الصحي بمدينة الحد؛ للترفيه 
وتقديم  الــحــجــر،  فــتــرة  أثــنــاء  عنهم 
في  مفيد  وتثقيفي  ترفيهي  محتوى 
القائمين  إشــراف  تحت  الوقت  نفس 
المركز، والمبادرة ال ترقى  على إدارة 
تبذلها  ــتــي  ال الــكــبــيــرة  ــجــهــود  ال إلـــى 

األزمة  مواجهة  في  الرشيدة  قيادتنا 
سامية  بتوجيهات  األول  الــيــوم  منذ 
الملك حمد  الــبــالد جــاللــة  مــن عــاهــل 
جبارة  وجهود  خليفة،  آل  عيسى  بن 
لفريق البحرين تحت لواء ولي العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
وحفظ  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
فــريــقــنــا الــطــبــي وكـــل مــن ســاهــم في 

مواجهة هذا الوباء”.

ـــا ـــروس كورون ـــة في ـــود مواجه ـــم جه ـــادرة لدع ـــي مب ف
“فابريكا” تتبرع بأجهزة “البتوب” ألطفال الحجر الصحي

لحقوق  الــمــرصــد  جمعية  أكــــدت 
الكلمة  ما تضمنته  أهمية  اإلنسان 
البالد  التي وجهها عاهل  السامية 
بن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــبــر اتــصــال 
مرئي ببرنامج “مجتمع واعي” إلى 
والطالبات،  الطلبة  وبناته  أبنائه 
في ظل الظروف الراهنة لجائحة 

فيروس كورونا. 
وأشـــــاد رئــيــس جــمــعــيــة الــمــرصــد 
لحقوق اإلنسان، محسن الغريري، 
واألبــويــة  الحقوقية  بالمضامين 
البالد،  عاهل  كلمة  تضمنتها  التي 
حق  أهمية  لتترجم  جــاءت  التي 
البحرين  فــي  ومــكــانــتــه  الــتــعــلــيــم 
العالقة  وُتبين  الملك،  جاللة  لدى 
بأبنائه  الــبــالد  قــائــد  تــربــط  ــتــي  ال
الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات، فـــضـــاًل عن 
حماية  بين  الموازنة  على  التأكيد 

استمرار  وضمان  جهة  من  الطلبة 
العملية التعليمية واستكمال العام 
في  الطلبة  تضرر  دون  الــدراســي 

هذا الوقت.
الكلمة  أن  ــى  إلـ ــغــريــري  ال وأشــــار 
من  العديد  على  احتوت  السامية 
اإليجابية  والــرســائــل  المضامين 
القيمة التي تبين االهتمام األبوي 

لــجــاللــتــه ومــتــابــعــتــه وتـــقـــديـــره 
للجهود الوطنية التي يبذلها فريق 
المجاالت، فقد  البحرين في كافة 
اتسمت بالعفوية التي تبعث على 
الــتــفــاؤل فــي ظــل هـــذه الــظــروف 
لتساهم في نشر الثقة والطمأنينة 
ــن،  ــ ــوطـ ــ ــى جـــمـــيـــع أبـــــنـــــاء الـ ــ ــل عــ
ــبــات  ــطــال وخـــصـــوًصـــا الــطــلــبــة وال

والكادر التعليمي.
ــادة عــاهــل الــبــالد  وأضــــاف أن إشــ
ــادر الــتــعــلــيــمــي وجــهــودهــم  ــكـ ــالـ بـ
األثــر  لها  كــان  الصعوبات  لتذليل 
بمثابة  فهو  نفوسهم،  فــي  الكبير 
لهم  الكبير  والتحفيز  الــتــشــريــف 
بكل  التعليمية  المسيرة  لمواصلة 
لرسالتهم  تحقيًقا  واجــتــهــاد،  جــد 
ــا فــي  ــهــ ــ الــعــظــيــمــة الـــتـــي يــــؤدون
تكوين اإلنسان وبناء المجتمعات 

وتقدمها.

والــطــلــبــة للمعلمين  مــحــفــزة  رســـائـــل  احـــتـــوت 
“المرصد” تشيد بالمضامين الحقوقية لكلمة جاللة الملك

ضمن سعيها الدائم للمساهمة في الفعاليات والمبادرات الوطنية

“البحرينية الكويتية للتأمين” تدعم حملة مكافحة “كورونا”

“العسكري” يتسلم إسعافا من “إبراهيم كانو”

البحرينية  الــشــركــة  حــرصــت 
الكويتية للتأمين )جي آي جي 
الدائم  سعيها  ضمن  البحرين(، 
بــالــمــســاهــمــة فـــي الــفــعــالــيــات 
ــبـــادرات الــوطــنــيــة كــافــة،  والـــمـ
الحكيمة  للتوجيهات  امــتــثــااًل 
ــقــيــادة الـــرشـــيـــدة بـــضـــرورة  ــل ل
تـــخـــفـــيـــف األعـــــبـــــاء الـــمـــالـــيـــة 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  عــلــى 
كــورونــا  فــيــروس  عــن  الناتجة 
ــيـــد19-(، فــي الــمــشــاركــة  ــوفـ )كـ
لدعم هذه القرارات عبر اتخاذ 
الــعــديــد مــن اإلجـــــراءات التي 
زبائنها  مساندة  في  تسهم  قد 

الكرام.
ومــــن اإلجــــــــراءات الــمــتــخــذة، 
ــت الـــشـــركـــة بــتــخــصــيــص  ــامـ قـ
لــكــافــة   % 15 بــنــســبــة  خــصــم 
العاملين في الصفوف األمامية 
من القطاع الصحي على جميع 
الشخصية  الــتــأمــيــنــات  ــواع  ــ أن
ــأمــيــن الـــســـيـــارات الــشــامــل،  )ت
وتأمين المنازل، وتأمين السفر 

ــة الــمــنــزلــيــة(؛  ــعــمــال وتــأمــيــن ال
ــا لــجــهــودهــم  تــقــديــًرا وتــكــريــًم
الجبارة في هذه الفترة الصعبة 

التي تمر بها مملكتنا الغالية.
زبائنها  بإعفاء  الشركة  وقامت 
الـــجـــدد مـــن رســـــوم الــتــأمــيــن 
المقبلة  أشــهــر  الــثــالثــة  لــفــتــرة 
نهاية شهر  تاريخه وحتى  من 
تــكــون  بــحــيــث   ،2020 يــونــيــو 
التغطية سنة كاملة، في حين 
يحتسب  الــتــأمــيــن  قــســط  أن 
وفًقا للمدة المتبقية، حرًصا من 
إدارة الشركة لتخفيف األعباء 
أما  الــمــواطــنــيــن،  على  المالية 
الحاليين،  المخلصين  زبائنها 

أن تخصص  الــشــركــة  فــقــررت 
كافة  لهم تخفيًضا خاًصا على 
الشخصية  الــتــأمــيــنــات  ــواع  ــ أن
مــجــاًنــا   VIP ــة خــدمــة  ــافـ وإضـ
ــهــم، إذ تــتــيــح هـــذه الــخــدمــة  ل
الــمــمــيــزات، منها:  الــعــديــد مــن 
ــتــــالم والــتــســلــيــم  خـــدمـــة االســ
الفحص  أو  للصيانة  للسيارة 
الــســنــوي مــرتــيــن خـــالل الــعــام، 
ــكــافــة  ــل ل ــيـ ــوصـ ــتـ وخــــدمــــة الـ
خالل  مرتين  البحرين  مناطق 
ــعـــام، خــدمــة تــوفــيــر ســيــارة  الـ
بديلة لمدة 3 أيام كحد أقصى 
فــي حــال وجـــود الــســيــارة في 

الــصــيــانــة الـــــدوريـــــة، إضــافــة 
في  الطارئة  المساعدة  لخدمة 

المنزل مرتين خالل العام.
باستحداث  الــشــركــة  وقــامــت 
لــلــتــأمــيــن على  مــنــتــج جـــديـــد 
الــشــخــصــيــة تحت  ــوادث  ــحــ ــ ال
ــان”، وبــأقــســاط  ــمــ مــســمــى “ضــ
في  لــيــكــون  مــعــقــولــة  تأمينية 
يــقــدم  إذ  الــجــمــيــع،  مـــتـــنـــاول 
المنتج تغطية تأمينية لحاالت 
حــادث،  بسبب  والعجز  الــوفــاة 
أو ال قــدر هللا لــحــاالت الــوفــاة 

بسبب فيروس كورونا.

اللواء  الملكية،  الطبية  الخدمات  قائد  قــدم 
ــي آل خــلــيــفــة،  الـــبـــروفـــيـــســـور خـــالـــد بـــن عــل
ــر لــشــركــة إبـــراهـــيـــم خليل  ــقــدي ــت الــشــكــر وال
إسعاف  بسيارة  بالتبرع  لمساهمتهم  كــانــو؛ 
ــعــســكــري الســتــخــدامــهــا في  لــلــمــســتــشــفــى ال
من  كــدعــم  الــقــصــوى  العناية  مبنى  مــشــروع 

القطاع الخاص في البحرين.
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــعــضــو الــمــنــتــدب لشركة 
إبــراهــيــم خليل كــانــو، طــالل فـــؤاد كــانــو: إن 
الــشــراكــة  منطلق  مــن  تــأتــي  المساهمة  هـــذه 
والقطاع  الــخــاص  الــقــطــاع  بين  المجتمعية 

الصحي في المملكة.
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جاسم حاجي

اتفاقية مع 
معهد “انفيتا” 

والتعلم العميق 
العالمي

خصم 15 % 
لزبائنها بالصفوف 

األمامية للقطاع 
الصحي

محسن الغريري



يجب عليك تغيير رؤيتك إذا كنت تريد 
االستمرار

عليك االعتناء بصحتك واختيار النظام الغذائي 
المناسب.

ا  من المحتمل أن يكون اليوم مشغوال جدًّ
بااللتزامات.

لديك العديد من األعمال التي عليك إنجازها 
بشكل سريع.

اضطراب معدتك ناتج عن تناول بعض األدوية.

يوم مميز على مستوى العمل وعلى مستوى 
العائلة.

أنت مؤهل لتولى موقع قيادي في عملك الجديد.
 

الزم البيت واتبع اإلرشادات والتعليمات 
الصحية. 

مارس رياضة المشي فهي مفيدة لبناء الجسم.

أمامك مشروع كبير لتنجزه خالل األيام المقبلة.
 

ال تخسر الصداقة بسبب خيال وتصورات زائفة.

ا للقراءة واالطالع والراحة  اليوم مناسب جدًّ
المنزلية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 أبريل

 1865
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ــكــون بــرصــاصــة  ــن ــي ــام ل ــ ــراهـ ــ أبـ
أطلقها عليه جون ويلكس بوث 
في “مسرح نورد” في 
حيث  واشـــنـــطـــن، 
كـــــــان يـــشـــاهـــد 
ــه  ــتـ مــــع زوجـ
عـــــــــرًضـــــــــا 

ا. مسرحيًّ

وضــع المطرب أحمد فهمــي الفنانة دينا الشــربيني في ورطة 
كبيــرة قبــل أيام مــن حلول شــهر رمضــان بعدمــا أعلن أنه 
اضطر لالعتذار عن عدم اســتكمال دوره في مسلسلها “لعبة 
النســيان” الــذي كان مــن المقرر عرضــه في شــهر رمضان، 

موضحا أنه متواجد في لبنان منذ أسابيع، وال يستطيع العودة 
إلــى القاهرة؛ بســبب تعليق حركــة الطيران في مصــر وأيضا في 

لبنان. وأصبح صناع مسلسل دينا الشربيني في أزمة وذلك لضيق الوقت للتعاقد مع 
فنان آخر؛ لتأدية دور فهمي.

أصــدر المطــرب ناصــر المانع أغنيــة وطنيــة جديدة بعنــوان “ألجل 
الوطــن”، وهــي من كلمــات الشــاعر الســعودي حســن القويضي، 
وألحان الملحن السعودي ضاري، والتوزيع الموسيقي حسن المالح، 
والتنفيذ خالد حســن، وقــام بالمونتــاج التلفزيونــي المخرج صالح 

المطوع. وقــال المانع إن هذ العمل حمل الهويــة الخليجية انطالقا 
مــن دور الحكومــات والجهــود الشــعبية فــي مكافحة فيــروس كورونا 

المســتجد، حيث تناول تلك الجهود المبذولــة من جميع النواحي المختلفــة، وحث المواطنين 
والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي على اتباع التعليمات من الجهات الرسمية.

دعــا الفنــان جورج وّســوف محبيــه أن يالزمــوا منازلهم، وأن 
يلتزموا بالحجر الصّحي؛ تفاديا لتفّشي فيروس كورونا، وذلك 
في مقطع مصور نشــره عبر صفحته على الفيســبوك، قال 
فيــه: “نحن فــي وضع صعب جدا، هذا فيــروس ضرب الكرة 

األرضية، فــي رب يعبد ونحن عاجزون أمامــه، بترجاكن ألراكم 
وتروني فيما بعد. وبطريقته العفوية الســليطة أحيانا: “متل ما 

أنا مضبوب في منزلي بكفرون، انضّبوا بالبيت لو سمحتوا. كما طلب من محبيه أن 
يستخدموا التطبيقات اإللكترونية؛ لشراء حاجاتهم وعدم مغادرة منازلهم”.

التزموا بالحجرألجل الوطنلعبة النسيان
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نبيلة  انضمام  دبــي  تلفزيون  أعلن 
الــجــنــدي وسميحة  ونـــاديـــة  عــبــيــد 
أيوب وهالة فاخر إلى نجوم أعماله 
ــمــقــرر عــرضــهــا عبر  الــكــومــيــديــة ال
رمضان،  شهر  في  الفضية  شاشته 
في إطار حرصه الدائم على تقديم 
األعــمــال  مــن  وغنية  متنوعة  بــاقــة 
المحلية  والــكــومــيــديــة  الـــدرامـــيـــة 

والخليجية والعربية.
ــفــنــي الــجــديــد  ــأتـــي الـــتـــعـــاون ال ويـ
مــع الــنــجــمــات األربــــع فــي الــعــرض 
“سكر  ــي  ــدرامـ الـ للمسلسل  األول 
زيــادة”، في الوقت الذي يتم حاليًا 
ــلــدورة  ــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة ل وضـ

رمضان،  بشهر  الخاصة  البرامجية 
عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون دبــــي، من 
متميزة  درامــيــة  مشروعات  خــال 
في  المنتقاة  الــبــرامــج  مــن  ونخبة 
شاشات  مكانة  يبرز  متكامل  قالب 
المتعددة،  بقنواته  دبــي  تلفزيون 
المحلي  لــلــمــشــاهــد  أول  كــاخــتــيــار 
ــــي. ويــشــهــد  ــرب ــعــ ــ والــخــلــيــجــي وال
عودة  الجديد  الكوميدي  المسلسل 
التلفزيون،  شاشة  إلــى  عبيد  نبيلة 
بعد مشاركتها األخيرة في مسلسل 
 ،2012 ــام  عــ فـــي   ”2 ــنــســا  ال “كـــيـــد 
ــا كــضــيــفــة شـــــرف فــي  ــورهــ ــهــ وظــ

مسلسل “لهفة” في رمضان 2015

“سكر زيادة” على قناة دبي في رمضان

رسائل إيجابية للنجوم في زمن “كورونا”
بهدف بث التفاؤل واألمل بين الجمهور في زمن انتشار فيروس “كورونا” المستجد، دخل العديد من النجوم بتحدي 
نشــر اإليجابية والفرح من خالل مشــاركة المتابعين برســائل تحث على األمل، الى جانب نشــرهم صور من ذكرياتهم 

السابقة مليئة بالطاقة اإليجابية لكسر التوتر السائد ومشاعر الخوف بسبب “كورونا”.

نانسي عجرم: “ظالم الليل لن 

يطول”

النجمة اللبنانية نانسي عجرم أشعلت 
ــتــي بــثــت فيها  تــويــتــر بــتــغــرديــتــهــا ال
الجمهور،  بين  كبيرة  تــفــاؤل  جــرعــة 
تــغــريــدة جـــاء فــيــهــا: “صــوت  فكتبت 
يهمس بأذني باستمرار، أسمعه يقول: 

ظام الليل لن يطول”.
نانسي  الكثيرون مع تغريدة  وتفاعل 
الــعــالــم  عـــجـــرم وتـــمـــنـــوا أن يــنــتــهــي 
قــريــبــا مــن كــابــوس فــيــروس كــورونــا 
ويـــســـتـــعـــيـــدوا حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة 

السابقة.

يوسف الشريف: “سيأتي ما 

يفرح قلوبنا بإذن اهلل”

نشر  الشريف  يوسف  المصري  النجم 
بالكلمات  فائضة  تغريدة  جهته  مــن 
ــمــــخــــاوف مــن  ــ ــة لــكــســر ال ــيـ ــابـ ــجـ اإليـ
الثقة بلطف  الى  الدعوة  “كورونا” مع 
.. سيأتي  “تــفــاءل  قــائــاً:  هللا، وكتب 
ِعلما  ليس  بــإذن هللا،  قلوبنا  ُيفرح  ما 

بالغيب! وإنما ثقة برب رحيم”.

الفنانة يارا: “ربنا يمّرق هاإليام 

الّصعبة”

الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة يــــارا اســتــرجــعــت 
وهي  إيطاليا،  في  الجميلة  ذكرياتها 
ــا فـــي أســـفـــارهـــا،  ــه ــد الــمــحــبــب ل ــل ــب ال
التفاؤل  تعكس  لها  صـــورة  فنشرت 
وجــانــبــا مــن الــحــيــاة الــســعــيــدة التي 
كــانــت ســـائـــدة قــبــل زمـــن “كـــورونـــا”، 
وعلقت قائلة: “ اشتقت كتير إليطاليا، 
بحّبها  اللي  البلدان  أكتر  من  جد  عن 

ــا وأهــلــهــا  ــهـ ــلـ وبـــحـــّب طــبــيــعــتــهــا وأِكـ
والــدوري اإليطالي، ال عم بمزح بآخر 
هاإليام  يمّرق  ربنا  المهّم  يا  وحــدة، 
رب،  يا  بخير  وعلينا  عليهم  الّصعبة 
بزورها  َبَلد  أّول  بتكون  شاءهللا  وان 

بعد إنتهاء هذا الوباء وهاألزمة”.

صالح عبداهلل: “ افتكروا اللمات 

الجميلة في ساعات الحظر”

الفنان صاح عبدهللا دعا جمهوره الى 
والتجمعات  الجميلة  الذكريات  تذكر 
الحظر  ملل  إلزالة  المبهجة  اإلنسانية 
بسبب  المتوترة  ــواء  واألجــ المنزلي 
عبر حساباته  ونشر صــاح  “كــورونــا” 
على السوشيال صورة تضم مجموعة 
صـــور لــه وهـــو فــي لــحــظــات سعادته 
كريم محمود  الفنان  مع  رقصه  أثناء 

عبدالعزيز في ليلة زفاف األخير.

 1929
افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار، وهو مركز تسوق هانكيو.

1955
افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في إلينوي.

 1958
انعقاد مؤتمر أكرا، والذي عقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما.

1961
بدء الهجوم األميركي على مطارات كوبا وأحياء هافانا في خليج الخنازير.

1975
اكتشاف “2784 دومايكو” أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيس.

قالت المطربة شيرين 
عبدالوهاب إنه على الرغم 
من الظروف التي يمر بها 
العالم من انتشار فيروس 

كورونا، واالضطرار إلى 
العزل المنزلى والبقاء في 

البيت، إال أن ذلك جعلنا 
نقترب من أوالدنا وأهالينا 

بصورة أكبر.

عرضــت منــذ ســنوات ومازالــت تنشــر الســعادة بأحداثهــا

أفالم لراحة األعصاب و“الفرفشة”

الترفيه  عن  البحث  دائًما  نحاول 
ــبـــار  واالبـــتـــعـــاد أحـــيـــانـــا عـــن األخـ
هذه  المنتشرة  الكثيرة  السلبية 
ومع  ميديا،  السوشال  فــي  األيـــام 
األفــام  تعتبر  البيت  في  جلوسنا 
في  االول  الترفيهي  المجال  هي 

قضاء أوقات سعيدة.
ــر والــضــغــط  ــتــوت ــذا ال ولــتــقــلــيــل هــ
المكوث  العصبي مع تطويل فترة 
ــعــديــد من  فـــي الـــمـــنـــازل، هــنــاك ال
األفام الخفيفة التي تساعد على 
إراحــة  منها  مجموعة  وهــذه  ذل؛ 

أعصابك.

The Intern

فيلم خفيف وكوميدي جميل جًدا، 
الرومانسية،  بالكوميديا  مــمــزوج 
ــول الــشــابــة جــولــز أوســتــن )آنــا  حـ
المواقع  إحــدى  صاحبة  هــاثــاواي( 
مجال  فــي  الناجحة  اإللكترونية 
األزيـــــاء والــمــوضــة، والــتــي ُتــقــرر 
تعيين األرمل العجوز بين وايتيكر 
)روبـــرت دي نــيــرو(، والـــذي تعدى 
ليصبح  ــا،  ــ ــاًم عــ الــســبــعــيــن  عـــمـــره 
ونصائح  إرشـــادات  تحت  متدرًبا 

مؤسسة الموقع نفسها!
إنتاج  من  أمريكي  كوميدي  فيلم 
وأخــرجــتــه  كــتــبــتــه   ،2015 عــــام 
نانسي مايرز. حائز على  وأنتجته 
جائزة أفضل فيلم كوميدي ألفام 
العام  في   AARP لـ  التابعة  الكبار 

.2016

When Harry Met Sally

األولــى  للمرة  الفيلم  عــرض 
وحــقــق   ،1989 ــام  ــ ــع ــ ال
كبيًرا،  جماهيرًيا  نجاًحا 

تــــبــــدأ األحـــــــــــداث خـــال 
والتي  نيويورك،  إلى  الرحلة 

قام بها )هاري( و)سالي(، 

وكان هاري يخطط لبدء العمل في 
فكانت  سالي  أما  كبيرة،  مؤسسة 
الصحافة،  بكلية  االلتحاق  تعتزم 
وتكون بداية عاقتهما عن طريق 
أكثر  المصادفة  لتجمعهما  خــاف، 
مع  عاقتهما  وتــتــطــور  مـــرة،  مــن 

الوقت.
هل  السؤال:  الفيلم  يطرح  الفيلم 
يكونوا  أن  والنساء  للرجال  يمكن 
ــك مــن خال  مجرد أصــدقــاء، وذل
وسالي  هـــاري  البطلين  قصة  تبع 
مدينة  في  صدفة  يلتقيان  اللذين 
جوائز  بأربع  الفيلم  فاز  نيويورك. 
أفــضــل نص  الــبــافــتــا  جــائــزة  بينها 
للفوز  الفيلم  رشــح  كما  سينمائي، 
أفــضــل سيناريو  أوســكــار  بــجــائــزة 

أصلي، و17 جائزة أخرى.

How to Lose a Guy in 10 Days

ــزة أفضل  حـــاز الــفــيــلــم  عــلــى جــائ
جوائز  توزيع  حفل  في  موسيقى 
BMI Film & TV 2003 لعام 2003، 

كما ُرشح للفوز بثمان جوائز أخرى 
كبيرة.

يــحــكــي الــفــيــلــم الــكــومــيــدي الــذي 
الصحافية  قصة   2003 عام  انتج 
“آنـــــدي أنــــدرســــون” الـــتـــي قـــررت 
تــقــابــلــه،  ــاب  مـــن أول شــ الــــــزواج 
حتى تتمكن من قياس ردة فعله 
على التصرفات المزعجة، فالتقت 
ــوســيــم  ــاب ال ــشــ ــ ــع ال ــة مــ ــادفـ مـــصـ
باري، موظف في وكالة  بنجامين 
إعانات، وتحدى مديره وزماءه 
فــتــاة  أول  ــن  مــ ــزوج  ــتـ ــيـ سـ بـــأنـــه 
وبالفعل  أيـــام،   10 خــال  يقابلها 
أي منهما  ولــم يفصح  ــزواج  الـ تــم 
عن هدفه، وكلما ازدادت مكائدها 
على  إصـــراًرا  هــو  ازداد  ومقالبها، 
التمسك بها، وفي نهاية 
ــاف كــشــفــا  ــطـ ــمـ الـ
حقيقتهما،  عن 
واتفقا على 
االستمرار، 
وعـــلـــى أن 
األســــــــــــــرة 
ــن  أكـــــــبـــــــر مـ
وظيفة،  أيـــة 
مهما  و

كانت اإلزعاجات، فالحياة ممكنة.
بيتري،  دونــالــد  إخــراج  من  الفيلم 
وبــطــولــة كــيــت هــدســون ومــاثــيــو 

ماكونهي، وآدم غولدبرغ.

View from the Top

ــن االفـــــــام الـــمـــمـــيـــزة لــلــنــجــمــة  مــ
في   قدم  بالترو  الجميلة جوينيث 
بــطــولــة كا  ــو مــن  2003 وهـ ــام  عـ
وكانديس  آبلغيت،  كريستينا  من 
واخــراج  مالينا  وجــوشــوا  بيرغن، 

برونو باريتو.
بلدة صغيرة  امــرأة من  الفيلم عن 
تدعى دونا جنسن تحاول تحقيق 
تصبح  أن  فـــي  الــمــتــمــثــل  هــدفــهــا 
االنــطــاق  تــقــرر  طـــيـــران،  مضيفة 
لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا، واالبـــتـــعـــاد عن 
والدتها  مع  السعيدة  غير  حياتها 
اختيارها  ووقــع  الكحول.  مدمنة 
على مهنة مضيفة الطيران حينما 
برنامج  مــن  مقطًعا  تشاهد  كانت 
التي  ويستون،  حــواري عن سالي 
 My Life in كتبت مذكرات بعنوان
the Sky، وقررت متابعة مصيرها 
من خال أن تصبح رحلة مضيفة.

صالح عبدالله.. تذكر الذكريات الجميلة نانسي عجرم.. سينتهي الكابوس

يارا.. الجميلة إيطاليا

طارق البحار
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شريهان: نحن السبب في انتشار “كورونا”
ال تـــزال أزمة كورونا تســـيطر علـــى تدوينات 
النجوم العرب وكانت آخرهم الفنانة شريهان، 
التـــي أوضحـــت أخيـــًرا الســـبب الحقيقي من 
وجهـــة نظرهـــا فـــي انتشـــار فيـــروس كورونا، 

الذي بات يهدد حياة الماليين حول العالم.
ونشـــرت شـــريهان تدوينـــة عبر حســـابها على 
“تويتـــر”، قدمـــت فيهـــا التحيـــة لكل شـــخص 
بات فـــي الصفوف األمامية لمواجهة انتشـــار 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  فـــي  كورونـــا  فيـــروس 
مـــن  كل  وشـــكرت  واالســـتثنائية،  الصعبـــة 
يتحمل المســـؤولية بحكمة ويســـعى لمقاومة 
هـــذه المحنـــة اإلنســـانية فكتبـــت “تحيـــة إلى 
كل شـــخص أثبت أنه إنســـان وتعامل مع هذا 
الوباء العالمي الكارثي الال إنساني، تحية إلى 
كل مـــن يحارب هذا الوباء بحكمة مســـؤولية 

وشرف”.
وأكدت أن المرحلة التي نمر تعد األصعب في 
حياة اإلنسان على األرض؛ بسبب كونها حربا 
وجودية مع فيروس كورونا الذي تســـبب في 
مـــوت اآلالف حـــول العالم، وأرجعت الســـبب 
في انتشار الفيروس لإلنسان الذي تسبب في 
أضرار بالغة لكوكـــب األرض جعلت الفيروس 

معركـــة  فـــي  ويدخـــل  عنيفـــا  عقابـــا  يصبـــح 
وجوديـــة مـــع البشـــر، فكتبـــت “نحـــن جميعـــًا 
نعيـــش حرب وجودية مصيريـــة في مواجهة 
كورونـــا وســـامحوني كلنـــا كنـــا ســـببًا فيه وال 

أستثني أحدا”.
الفنانة شـــريهان اســـتغلت الفترة الماضية في 
نشـــر العديـــد مـــن التدوينـــات عبر حســـاباتها 
علـــى وســـائل التواصل االجتماعـــي؛ من أجل 
التوعية من مخاطـــر فيروس كورونا. ودعت 
كذلـــك متابعيهـــا إلـــى التـــزام المنـــازل وتنفيذ 
عنهـــا  اإلعـــالن  تـــم  التـــي  كافـــة  اإلجـــراءات 
للوقايـــة من الفيـــروس، فكتبت عبر حســـابها 
علـــى “تويتـــر” تدوينة، قالت فيهـــا “بكل لغات 
العالم، إلى كل إنســـان إلى اإلنسانية البشرية، 
ســـالمتك،  وســـالمتي  ســـالمتي  ســـالمتك 
وقايتك وقايتي ووقايتي وقايتك، )أرجوكم( 
فـــي  ونشـــرت  الوقايـــة”.  الوقايـــة،  الوقايـــة، 
تدوينـــة أخـــرى نـــداء قالـــت فيـــه “نـــداء إلـــى 
نفســـِي وأســـرتي الصغيـــرة وأســـرتي الكبيرة 
)دولتـــي وطنـــي  شـــعبي  أحبائـــي  أصدقائـــي 
بالدي(، ال تســـتهينوا وال تستخفوا بهذا الوباء 

العالمي كورونا فاألصعب لم يأت بعد”.

  محرر مسافات 

انضمت الممثلة اإلسبانية إيتزيار إيتونو إلى قائمة النجوم المصابين  «
 La“ بفيروس كورونا أخيًرا حول العالم، وكشفت نجمة المسلسل
Casa De Papel” عن تفاصيل إصابتها بالفيروس. ونشرت إيتونو 

صورة لها من العزل المنزلي، وأعلنت إصابتها رسمًيا بفيروس كورونا، 
وقالت في رسالة للجمهور “إنها عانت من أعراض السعال والحمى 
منذ الجمعة الماضية، وأجرت التحاليل اليوم وتأكدت من إصابتها 

بالفيروس”.
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فاطمة عبدالرحيم: ”حكايات ابن الحداد” عمل تراثي جميل
ــده ــهـ ــاط الــــفــــنــــي لــــســــابــــق عـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــود الـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ســــــتــــــزول أزمـــــــــة “كـــــــــورونـــــــــا” وسـ

 أكـــدت الفنانة فاطمـــة عبدالرحيم أهمية 
األعمـــال التراثية وكســـر “روتيـــن” تقديم 
الدراما العصرية في مختلف الفضائيات، 
فالناس تشـــبعت مـــن القصـــص الحديثة 
وتحتـــاج إلـــى التغييـــر، معربـــة عـــن بالغ 
سعادتها بالمشاركة في المسلسل التراثي 
البحريني الضخـــم “حكايات ابن الحداد” 
الكوهجـــي وإخـــراج  تأليـــف أحمـــد  مـــن 
يوســـف الكوهجـــي وبمشـــاركة مجموعة 

كبيرة من الفنانين.
وأضـــاف فاطمـــة لـ”البـــالد” عمـــل تراثـــي 
جميـــل يجمـــع تحـــت ســـقف واحـــد عدد 
كبيـــر مـــن الفنانيـــن وهـــذا ربمـــا مـــا يميز 
العمـــل ومـــن المؤكـــد أنـــه ســـينجح حين 
عرضـــه علـــى قنـــاة “ســـما دبي” بعـــد أيام 
قليلـــة فـــي رمضـــان، ألن المشـــاهد دائمـــا 
يبحـــث عـــن العمـــل التراثـــي. مـــن جانب 

آخر، تذكـــرت عبدالرحيم الفنـــان الراحل 
علـــي الغرير الذي شـــاركها المسلســـل في 
جزئـــه األول، موضحـــة أن الجميع يفتقد 
هـــذا الفنان الـــذي يحبه الصغيـــر والكبير 
وكان نعم األخ والصديق، وشـــكل رحيله 
فاجعـــة ألهـــل البحريـــن والخليـــج كافة، 
فعلي الغرير رحمه هللا كان نموذج للفنان 
المخلـــص الصـــادق لعملـــه وكان نبراســـا 
للوفـــاء والصداقة والمحبـــة واإلخالص، 
وســـيبقى اســـمه محفورا فـــي ذاكرة أهل 

الفن في البحرين والخليج.
وردا علـــى ســـؤال حـــول الســـاحة الفنية 
في ظل أزمـــة كرونا أجابت عبدالرحيم..
الشـــك أن أزمة كورونا قـــد ألقت بظاللها 
على ســـائر األنشطة وليس النشاط الفني 
فحسب، فكل شيء قد تعطل وكثير من 
المسلســـالت توقف التصويـــر فيها، ولكن 
ســـتعود الســـاحة الفنيـــة الخليجيـــة إلـــى 
سابق عهدها ونشاطها وبإذن هللا ستزول 

أزمـــة كورونـــا. هذا ويشـــارك فـــي الجزء 
األول من مسلســـل “حكايات أبن الحداد” 
كل من الفنان الراحل علي الغرير، الفنانة 
فاطمـــة عبدالرحيـــم، الفنانة أبرار ســـبت، 
الفنـــان نجـــم  الفنـــان جمعـــان الرويعـــي، 
مســـاعد، الفنـــان خليـــل الرميثـــي، الفنان 
ياســـين،  محمـــد  الفنـــان  محمـــد،  حســـن 
الفنانة ابتســـام عبـــدهللا، الفنـــان ابراهيم 

البنكـــي، الفنانـــة نـــورة البلوشـــي، الفنـــان 
أمير دســـمال،الفنان احمد عيسى، الفنان 
ماجـــدة  الفنانـــة  الرســـول،  عبـــد  يحـــي 
الفنـــان  مجلـــي،  احمـــد  الفنـــان  ســـلطان، 
مبارك خميس، الفنان جعفر التمار، الفنان 
محمد بوســـعد، أميـــر دســـمال، وآخرون، 
وتـــدور أحداثه حول ابن الحداد” حســـن 
محمد” وابنة الوالي الفنانة “أبرار ســـبت” 
في قالب درامي على مدى ثالثين حلقة.

في مشهد مع الراحل علي الغرير

مشهد من المسلسل

شجون والصالح والشمري أبرز الغائبين عن شاشة رمضان
ــع ــ ــواق ــ ــم ــ ــر بـــمـــخـــتـــلـــف ال ــ ــوي ــ ــص ــ ــت ــ ــى وقـــــــف ال ــ ــل ــ “كــــــــورونــــــــا” أرغــــــــم الـــجـــمـــيـــع ع

تســـبب إيقـــاف تصويـــر مسلســـل “أبشـــر 
الفنانـــة  عـــودة  يوثـــق  الـــذي  بالســـعد”، 
القديرة مريم الصالح للدراما الرمضانية 
فـــي غيـــاب الصالـــح هـــذا العام، ويشـــهد 
العمل مشـــاركة نخبة من النجوم، منهم: 
ريـــم  أحمـــد،  عبيـــر  المنصـــور،  حســـين 
أرحمـــة، طيـــف، محمد الشـــعيبي، ســـارة 
القبنـــدي وزنيـــة مهـــدي، والمسلســـل من 

تأليف وإخراج نايف الراشد.
وبعـــد النجاح الكبيـــر، الذي حققـــه العام 
فـــي  موســـيقى  “ال  بمسلســـل  الماضـــي 
األحمـــدي”، يغيب المخـــرج محمد دحام 
يفتـــرض  وكان  العـــام،  هـــذا  الشـــمري 
الســـباق الرمضانـــي  ان يخـــوض دحـــام 
بمسلســـل “ســـما عالية”، قصة وسيناريو 

وحوار صالح النبهان وشـــيخة بن عامر، 
وبطولة جاســـم النبهـــان، وحمد العماني، 
الشـــطي،  وفـــوز  ســـليمان،  وشـــيماء 
وســـليمان الياســـين، وانتصـــار الشـــراح، 
وعبـــدهللا التركمانـــي، وعبدهللا الســـيف، 
وغيرهـــم، ورغـــم أن دحـــام صـــور جزءا 
كبيـــرا من األحـــداث في القاهـــرة، إال أن 
تفشـــي كورونـــا حـــال دون اســـتكمال ما 
تبقـــى مـــن مشـــاهد، ليعلن دحـــام إيقاف 

التصوير حتى إشعار آخر.
أمـــا الفنانـــة شـــجون الهاجـــري فانضمت 
أيضـــا لركـــب الغائبين، إذ صادفها ســـوء 
حـــظ كبير هـــذا العام، الســـيما أنها كانت 
تعـــّول علـــى المنافســـة بمسلســـل “غرفة 
رقم 7”، من تأليف هاني سرحان وإخراج 

خالـــد الفضلي، وكان مرشـــحا للمشـــاركة 
في بطولة المسلســـل نخبة من الفنانين، 
منهم: عبدهللا بوشـــهري، جاسم النبهان، 

سعود بوشهري وعبير أحمد.

ومـــن األعمال الكوميديـــة التي أصبحت 
مهـــددة بالغيـــاب، مسلســـل “ســـينمائيات 
المســـلم،  عبدالعزيـــز  للفنـــان   ”2020
والمخرج نواف ســـالم الشـــمري، وبطولة 

نخبة مـــن النجوم منهم انتصار الشـــراح 
ومشاري البالم ومحمد الحملي وعبدهللا 
الحلقـــات  فـــي كتابـــة  الخضـــر، وشـــارك 
والسينارســـت  الحبيـــل  أيمـــن  المؤلـــف 

محمـــد  والكّتـــاب  المحيطيـــب،  محمـــد 
ويوســـف  الكنـــدري،  ومحمـــد  النشـــمي، 
المانـــع وحمـــد الـــداود حســـب “الجريدة 

الكويتية”.

فاطمة عبدالرحيم المخرج يوسف الكوهجي

مريم الصالح في مشهد من المسلسل الشمري في لوكيشن مسلسل سماء عاليةشجون الهاجري
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“رسائل كورونا” تفضح جريمة قتل بدم بارد
بعد ارتكابه جريمة مروعة ثم محاولته استغالل االضطراب 
المحيــط بفيــروس كورونــا المســتجد للهــروب مــن العقــاب، 
األميركيــة،  مكســيكو  نيــو  واليــة  فــي  الســلطات  وجهــت 
االتهامــات لــزوج عمــره 43 عامــا بقتل زوجته التــي اختفت 
الشهر الماضي. وكشفت السلطات أن المتهم ديفيد أنتوني، 
من فلوريدا، حاول اإلفالت من الجريمة المروعة عن طريق 
إرســال رســائل نصيــة مــن هاتف زوجتــه، تزعم أنــه قد ثبت 
إصابتها بالفيروس الفتاك. ووجهت ألنتوني اتهامات بالقتل 
من الدرجة الثانية، واالختطاف فيما يتعلق باختفاء زوجته 
غريتشــين أنتونــي. وبحســب مــا أورد موقــع “إن بــي ســي 
نيــوز”، فقد شــوهدت الزوجة المنفصلة عــن زوجها، والبالغة 
مــن العمــر 51 عامــا، آخــر مــرة فــي 20 مــارس، ويعتقــد أنهــا 

ُقتلت في اليوم التالي، وفقا إلدارة شرطة “جوبيتر”.
وحســب تحقيقــات الشــرطة المتعلقة بالقبض علــى أنتوني، 
فقــد أخبــرت شــاهدة الســلطات أنهــا تلقــت “رســالة نصيــة 
مشــبوهة” فــي 25 مــارس من هاتف غريتشــين، تخبرها أنها 
أصيبــت بمــرض “كوفيد 19”، وأنها محتجــزة من قبل مراكز 
الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة بعــد الخــروج مــن مركــز 
“جوبيتــر” الطبــي. وذكرت رســالة أخرى، أرســلت إلى شــاهد 
آخــر مــن هاتــف القتيلة، أنه تــم وضع غريتشــين على “جهاز 

تنفس” صناعي في مستشفى “بالم ويست”.
كما تكرر إرسال تلك الرسائل لعدد كبير من معارف القتيلة.
لكــن الشــرطة قالــت: إنــه لــم يتبيــن أن كشــفت ســجالت أي 
مستشــفى أو شــركة تأميــن عــن إصابــة مريضة تحمل اســم 
غريتشــين أنتوني بفيروس كورونا، أو تلقيها العالج في أي 
مكان، علما أن القتيلة ظهرت آلخر مرة في مكان عملها في 

20 مارس، وبدت بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة.
إجــراءات  تقــدم  “مــع  تبيــن  فقــد  للشــرطة  بيــان  وبحســب 
التحقيق وجمع المزيد من األدلة”، أن ديفيد أنتوني مسؤول 

عن واقعة القتل التي ثبت حدوثها في 21 مارس.

تمكنــت المعمــرة التركيــة حــوى خان 
قــره دنيــز، مــن التغلب علــى فيروس 
كورونــا والتماثــل للشــفاء، بعــد رحلة 
عــالج تلقتهــا فــي أحــد مستشــفيات 

مدينة اسطنبول. 
أعــوام(   107( دنيــز  قــره  وغــادرت 
أمــس الثالثاء، مستشــفى اســطنبول 
لألبحــاث والتعليــم، إذ كانــت تتلقــى 
العــالج، وســط تصفيق الــكادر الطبي 

الذي أشرف على عالجها.
التركيــة  المســنة  األطبــاء  وأوصــى 
االلتزام بالحجر الصحي داخل منزلها 

واتباع تدابير الوقاية.
ويــوم االثنيــن، أعلنــت وزارة الصحــة 
التركيــة عــن ارتفــاع وفيــات فيروس 
كورونــا إلــى 1296، واإلصابــات إلــى 

61 ألفا و49 حالة.
مصابــا  و957  آالف   3 أن  وذكــرت 
يرقــد  بينمــا  الفيــروس،  مــن  تعافــوا 
العنايــة  بوحــدات  شــخصا   1786

المركزة.

مسنة تركية تبلغ 107 
أعوام تهزم “كورونا”

اكتشــف علمــاء آثــار قصــرا أثريا في مدينــة الموصل بمحافظ نينــوى العراقية، رغم 
تفجير المنطقة من قبل “داعش”. ونقلت “السومرية نيوز” عن وكالة األنباء األلمانية 
اكتشــاف خبــراء اآلثــار األلمــان للقصــر فــي الموصل، وقال أســتاذ اآلثار فــي جامعة 
هايدلبــرج، بيتــر ميجلــوس: إن أعضــاء تنظيــم “داعش” اجتاحوا المــكان في صيف 

2014، ووقتها حفروا أنفاقا بمئات األمتار في المكان الذي تم اكتشافه حاليا.
وتابع عالم اآلثار األلماني أن الداعشــيين “نســفوا مســجدا فوق تلة مبنى فوق قصر 
عسكري لإلمبراطورية اآلشورية”. وبدأ باحثون من جامعة هايدلبرج في استكشاف 

الموقع بعد أن عادت السيطرة عليه إلى قوات األمن العراقية العام 2017.

كشــف مســؤولون بكوريــا الجنوبيــة أمس الثالثــاء، عن التحقيق حاليــا مع 4 ضباط 
صــف فــي الجيــش، بتهمــة التحــرش الجنســي بأحــد الضباط الذكــور رغم أنــه أعلى 
رتبــة منهــم.  والضبــاط األربعة المشــتبه بهــم، الذين تم حجب هويتهــم، زاروا منزل 
الضابط الكبير يوم الجمعة، واحتك أحدهم على األقل به جسديا، وفقا للمسؤولين 
العسكريين. وكان الضباط األربعة تحت تأثير الخمر في ذلك الوقت، وفقا للمسؤول، 
مشــيرا إلــى أنهــم متهمون أيضا بالتنمر ضد زمالئهم األقــل منهم رتبة وغير هذا من 
الجرائم. وقال المســؤول “بدأنا تحقيقا رســميا حول القضية يوم االثنين، وسنبحث 

القضية بالتفصيل”.

العراق.. اكتشاف كنوز أثرية بموقع فجره “داعش”

4 ضباط يتحرشون جنسيا بضابط أرفع منهم

عدد من رجال المرور أثناء أدائهم واجباتهم في تنظيم الحركة المرورية في الستينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمــس  بغــداد،  شــرطة  قيــادة  أعلنــت 
الثالثــاء، االســتجابة الســتغاثة فتــاة 
مقيــدة بالسالســل منــذ 23 يومــا، مــن 
“الســومرية  وبحســب  والدهــا.  قبــل 
نيــوز”، قال مدير إعــالم القيادة الرائد 
إلــى  اتصــال  ورد  إنــه  ناصــر،  عزيــز 
مديريــة حمايــة األســرة والطفــل مــن 
العنف األسري حول وجود فتاة مقيدة 
بالسالســل في أحد مناطق بغداد منذ 
23 يوما. وبنــاء على توجيهات وكيل 
الوزارة لشــؤون الشرطة وبمتابعة من 
قبــل قائــد شــرطة، تــم تشــكيل فرقــة 
وتوجهــت إلــى موقع البــالغ. وبالفعل 
وجــدت القــوة الفتــاة مقيــدة مــن قبل 
والدهــا، الــذي أفــاد بقيامــه بهــذا األمر 
مــن باب الحرص على الفتاة. وأوضح 
األب أنه قرر معاقبة الفتاة؛ بســبب ما 
وصفــه باالســتخدام “الخاطئ للهاتف 

النقال”.

أمــس  أوكرانيــون،  مســؤولون  قــال 
حريــق  إخمــاد  تــم  إنــه  الثالثــاء، 
غابــات ضخــم فــي المنطقــة المحيطة 
عــن  المتوقــف  تشــيرنوبل  بمفاعــل 
مــن  المئــات  أن  وأضافــوا  العمــل، 
عمــال الطــوارئ اســتخدموا طائــرات 
إلخماد ألســنة اللهب. وحذر ناشــطون 
مدافعــون عــن البيئــة مــن أن الحريق، 
القريــب مــن موقع أســوأ كارثة نووية 
يشــكل   ،1986 فــي  العالــم  شــهدها 
لكــن  اإلشــعاعات.  بســبب  تهديــدا 
الســلطات األوكرانية قالــت أمس، إنه 
على الرغم من تســجيل زيادة وجيزة 
فــي  “ســيزيوم137-”  جزيئــات  فــي 
منطقــة كييــف جنوبــي المفاعــل، فإن 
مســتويات اإلشــعاع ظلت في نطاقها 
المعتاد عموما ولم تستلزم المزيد من 
الرئيــس  وتعهــد  الحمايــة.  إجــراءات 
فولوديمير زيلينســكي بالشــفافية في 
هــذا األمــر. وذكر فــي بيــان “يجب أن 
يعلم المجتمع الحقيقة وينعم باألمن”.

بسبب الهاتف 
النقال.. رجل يقيد 

ابنته لمدة 23 يوما

إخماد حريق غابات ضخم 
حول مفاعل تشيرنوبل

جابــت أقصــر امــرأة في العالــم الهندية، حيوتي امــج )26 عاًمأ(، شــوارع ناغبور 
فــي وســط الهنــد لتشــجيع الناس علــى مالزمــة المنــازل بعدما وجهت الشــرطة 
نــداء للمســاعدة فــي إقنــاع المواطنيــن بأهميــة الحجــر في وســط انتشــار وباء 
)كوفيــد19-(. ويبلــغ طول جيوتي امج 62,8 ســنتمتر، وتنقلت بين مناطق عدة 
فــي المدينــة الواقعــة فــي واليــة ماهاراشــترا لحــث الهنــود علــى غســل األيدي، 
ووضــع القنــاع والقفــازات عنــد مغــادرة المنــازل. وقالت الشــابة لوكالــة “فرانس 
بــرس”: عناصــر الشــرطة والجيــش وأفــراد طواقــم الرعايــة الصحيــة يكافحون 

الفيروس وينقذون األرواح، وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة.
وأضافــت “أطلــب من الجميــع اعتماد التباعد االجتماعي ومالزمة المنزل لكســر 

سلسلة انتقال عدوى الفيروس”.

أقصر امرأة في العالم تجوب الهند للتشجيع على الحجر

قناع للوجه على تمثال يصور راقًصا سريالنكًيا تقليدًيا أثناء إغالق 
وطني فرضته الحكومة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا في كولومبو 

)أ ف ب(
وجيوتي امج هي أقصر امرأة في العالم، بحسب موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

الزوجان في لقطة أرشيفية

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:52

 11:38 

3:08 

6:01

7:32 
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نورت دارك
ــع بـــلـــيـــاك ــ ــي ــ ــض ــ ــق فـــــي مـــحـــبـــتـــك ون ــابـ ــسـ ــتـ نـ
ــك ــ ــاس ــ ون أهــــلــــك  وأفــــــرحــــــت  دارك  نــــــــورت 

 
ــاك ــسـ عـ يـــــا  ــر  ــ ــيـ ــ وخـ بـــصـــحـــة  دوم  ــاك  ــ ــسـ ــ عـ
ــك ــ ــراس ــ ــغ ــ م وهـــــــــــذا  ــك  ــ ــ لـ ــب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ والء 

 
ــاء الــــوطــــن وأرضــــــــه لـــمـــوطـــاك ــ ــم ــ اشـــتـــاقـــت س
ــاســـك ــفـ ــالد ألنـ ــ ــبـ ــ ــوق وجــــــو الـ ــ ــشـ ــ واشـــــتـــــاق الـ

 
ــا تــعــصــاك ــ ــاك الــــــي مـ ــ ــص ــ ــك ع ــ ــل ــ ــبـــك أه ــعـ شـ
ــم راســـــك ــلـ ــسـ ــل يـ ــ ــج ــ يــــفــــدونــــك بــــــالــــــروح ل

 
ــاك ــطـ ــب ربـــــــي عـ ــ ــع ــ ــش ــ ــة وحـــــــب ال ــ ــام ــ ــه ــ ــش ــ ال
ــك وإحـــســـاســـك ــبـ ــيـ يــــزيــــد غــــــالك لـــــروعـــــة طـ

 
ــوخ زانــــــت الـــبـــحـــريـــن بــمــحــيــاك ــيـ ــشـ ــا شـــيـــخ الـ ــ ي
ــك ــاسـ ــوان والــــــكــــــرم سـ ــ ــ ــن ــ ــ ــد ع ــجـ ــمـ ــلـ أنـــــــت لـ
علي بن جاسم السعيدي

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه؛

بمناسبة العودة الميمونة إلى أرض الوطن بالسالمة


