“المبرة الخليفية” تطلق مبادرة “ 100جهاز محمول”

جراحة المخ
واألعصاب والعمود
الفقري تشهد تطورا
هائال

إقرأ في

المنامة  -مؤسسة المبرة الخليفية

في إطار مســـاعيها لتعزيز الشـــراكة المجتمعية ودعم

“حاســـب محمـــول” كأول المتبرعيـــن ،مثمنيـــن حـــس

مؤسســـة المبـــرة الخليفية عن إطالقهـــا لمبادرة “100

تعاونه الدائم ومساهمته في مبادرات مؤسسة المبرة

الطلبـــة والقطاع التعليمي في مملكة البحرين ،أعلنت

المســـؤولية المجتمعية العالي لدى ســـموه وشـــاكرين

جهـــاز محمـــول” ،التي تهدف لتوفير أجهزة الحاســـب

الخليفية”.

المحمـــول للطلبة؛ لتســـهيل ودعم عمليـــة “التعلم عن

وأضافـــت ســـموها “كمـــا ونوجـــه دعوتنا إلـــى األفراد

بُعـــد” ومســـاعدتهم فـــي متابعـــة العمليـــة التعليميـــة،

مع أعراض “كورونا”...
راجع الطبيب عند
الشعور بتقلصات
األمعاء

والمؤسســـات كافـــة فـــي مجتمعنا المحلي للمشـــاركة

وتأتـــي هـــذه المبـــادرة األولـــى مـــن نوعهـــا اســـتجابة

سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة “نشكر محافظ

وقالت رئيس مجلس األمناء مؤسسة المبرة الخليفية

خليفـــة علـــى مبادرته الكريمة وتبرعـــه بعدد  60جهاز

للظروف الحالية.

ال تعبث مع “أبو وجه”
بتصرف شخصي...

الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة آل

فـــي هذه المبـــادرة وذلـــك ألهمية هـــذا البرنامج الذي

ســـيخدم فئات المجتمـــع التي قد تتطلـــب المزيد من

الدعم في هذه الفترة”.
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المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر ومراجعة لبعض القوانين

ســمو رئيــس الــوزراء :البحريــن اتخــذت إجــراءات اســتباقية لتخفيــف تداعيــات “كورونــا”

المنامة  -بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

أن التعـــاون بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة
ً
راسخا لتعزيز
أساسا
والتشريعية يشـــكل
ً
الجهـــود الوطنيـــة في مواجهـــة تداعيات

تفشي جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها
علـــى مختلف أوجـــه الحيـــاة ،وأن مملكة
البحريـــن اتخـــذت إجـــراءات اســـتباقية؛

لتخفيف تداعيات هـــذه األزمة عن كاهل

المواطن والحفاظ على صحته.

وقـــال ســـموه إن جائحـــة كورونـــا أثـــرت

كثيـــرًا على العالم فـــي مختلف المجاالت،

وإن البحريـــن جزء مـــن هذا العالم وعلينا

أن نكـــون أكثر اســـتعدادا للمرحلة المقبلة
التـــي تتطلـــب منـــا تعاونا أكبـــر ومراجعة

لبعـــض القوانين والتشـــريعات وتطويرها

بما يتناسب ومستجدات األوضاع.

جـــاء ذلـــك لدى اســـتقبال صاحب الســـمو

الملكـــي رئيـــس الوزراء بقصر ســـموه في

رئيسا مجلسي
النواب والشورى:
سموه الميزان
الذي يطمئن
له الناس
الرفاع أمس رئيس مجلس النواب فوزية
زينـــل ،ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي

الصالـــح ،حيث بحث ســـموه معهما جملة

من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
من جانبهما ،قال رئيســـا مجلسي النواب

والشـــورى إن صاحـــب الســـمو الملكـــي

رئيس الوزراء هو الميزان الذي يطمئن له
الناس ،فســـموه حريص علـــى متابعة كل
مـــا يهم المواطنين مـــن أمور ويأخذ زمام

المبادرة إلى حلها”.

()٠٢

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيسي مجلسي النواب و الشورى

ناصر بن حمد يساهم بمليون دينار لمكافحة “كورونا”
فــي إطـــار الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة ...وضــمــن حملة “فــيــنــا خير”

إحالة  132شخصا
خالفوا الحجر
المنزلي للنيابة

يعتـــزم بنك البحرين الوطني المســـاهمة

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الصحة

في إطار التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب

أعلنـــت إدارة الصحـــة العامـــة

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

الصـــادرة بشـــأن اإلجـــراءات

خليفة بن ســـلمان آل خليفة والجهود المتميزة لولي العهد

االحترازية لمنع انتشار فيروس

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء

كورونـــا (كوفيـــد  )19 -إلـــى

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة

النيابـــة العامـــة؛ لعـــدم تقيدهم

فـــي محاربـــة فيـــروس كورونـــا ،أعلـــن ممثل جاللـــة الملك

والتزامهـــم باالشـــتراطات التي

لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني

جـــاءت بالقوانين التي حددتها

رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية

جهـــات االختصـــاص لمواجهـــة

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حســـاب سموه

الفيروس.

الشخصي عبر موقع التواصل االجتماعي “االنستغرام” عن

يذكر أن عقوبة مخالفة الحجر

مســـاهمة سموه من حساب سموه الشـــخصي بمبلغ مليون

المنزلـــي قد تصل إلى  3أشـــهر

دينـــار بحرينـــي للحملة الوطنية لمكافحـــة فيروس كورونا

أن تبرع سموه بهذا المبلغ يأتي ضمن تعزيز جهود المملكة

سمو الشيخ ناصر بن حمد يجري فحوصات للكشف عن “كورونا”

الغاليـــة لتعزيـــز مكافحة فيـــروس كورونا والمســـاهمة في

ضمـــن الفحص الدوري لطاقم الفريق الملكي للقدرة وكافة

وكان ســـموه قد أجـــرى فحوصات طبية لفيـــروس كورونا
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مواجهة التحديات المالية على االقتصاد والمجتمع.

إيميالت احتيالية باسم “أبل”

07

» »حذرت اإلدارة العامة لمكافحة
الفساد واألمن االقتصادي
واإللكتروني من رسائل احتيالية
عبر البريد اإللكتروني تدعي أنها
مرسلة من شركة ( Appleأبل)،
تطلب تأكيد الهوية الشخصية
للمرسل.

طاقـــم العامليـــن مع ســـموه مـــن مختلـــف اإلدارات التابعة

لسموه.

“أمالك” تدعم “الخاص” بنصف مليون دينار

08

بمبلـــغ  2.5مليون دينار ضمن حملة (فينا

خير) ،التـــي تهدف لتعزيز جهود المملكة

بوزارة الصحة عـــن إحالة 132
ً
شخصا من المخالفين للقرارات

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساعي الحكومة

ضمن حملة “ #فينا_خير” التي يقودها ســـموه .وأكد سموه

 2.5مليون دينار مساهمة
“الوطني” لمكافحة “كورونا”

» »أعلنت شركة أمالك ،الذراع
االستثماري العقاري للهيئة
العامة للتأمين االجتماعي،
عن إنشاء صندوق دعم بقيمة
تبلغ نصف مليون دينار لدعم
المستأجرين المتضررين ماليًا
في ظل األوضاع الراهنة.

أو الغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن

 1000دينـــار وال تتجـــاوز 10
آالف دينـــار وفـــق المـــادة 121
مـــن قانـــون الصحـــة العامة 34

لسنة .2018

()٠٦

ترامب :الصين لم تتعامل بشفافية

فنانون يطلقون “معكم قل ًبا وقال ًبا”

12

18

» »وجه الرئيس األميركي دونالد
ترامب اتهامات إلى الصين ،وقال
إن معلوماتها بشأن انتشار
الفيروس “مضللة” ،مضيفا أنه
كان باإلمكان درء الوباء لو صدقت
منظمة الصحة في التعامل مع
تقاريرها.

» »أطلق مجموعة من الفنانين
مبادرة بعنوان “معكم قلبًا وقالبًا”؛
لتشجيع المواطنين والمقيمين على
التزام المنازل ،تحت شعار “تقعدون
بالبيت” ،تحفيزًا لاللتزام باإلجراءات
االحترازية ،التي فرضتها الدولة
لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لمكافحة فيروس كورونا.

()٠٩

“معا نهتم”
“اإلسالمي” يدعم
ً
بـ  30ألف دينار
أعلـــن بنـــك البحريـــن اإلســـامي

( )BisBعن تبرعه بمبلغ وقدره 30

ألف دينار لصالح حملة “معً ا نهتم”،
والتي ُتعنى بتوزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين والمتضررين
من “كورونا”.

فتح التسجيل لبرنامج
استمرارية العمل من “تمكين”

()٠٩
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“الفيفا” واالتحادات القارية يدفعون الستكمال الموسم

15

» »قال األمين العام لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم “داتو
ويندسور جون” إن االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) واالتحادات
القارية اتفقوا على دفع الدوريات
ألن تستكمل مباريات الموسم
الرياضي الحالي .2019-2020

الجمارك :السماح

بمرور كل الشاحنات

على الجسر من اليوم

المنامة  -وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة جمارك المنافذ البرية
ب ــش ــؤون الــجــمــارك مــحــمــد الــعــيــســى بــأن

الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية
السعودية ،قــررت تأجيل آلية إجــراءات
إلـ ــزام الــمــســتــورديــن مــن شــركــات النقل

بــاإلعــداد والتجهيز عن نقل سلعهم عبر

جسر الملك فهد وذلك بتبديل السائقين
أو رؤوس الشاحنات عند نقل السلع إلى

المملكة العربية السعودية بسائقين من
المقيمين بالسعودية .وأضــاف أنــه بناءً

عــلــى ذل ــك ،سيتم الــســمــاح بــمــرور جميع
ً
اعتبارا من اليوم.
الشاحنات لمدة أسبوع،
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استعدادا للمرحلة
علينا أن نكون أكثر
ً
المقبلة عبر مراجعة بعض القوانين
الرعاية الملكية أسهمت في دعم قرارات
الحكومة للتخفيف من حدة الجائحة

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى

التعاون بين السلطتين يعزز جهود مواجهة “كورونا”

ســمو رئيــس الــوزراء :البحريــن اتخــذت إجــراءات اســتباقية لتخفيــف تداعيــات األزمــة

المنامة  -بنا

أكد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

أن التعـــاون بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة
ً
راســـخا لتعزيز
أساسا
والتشـــريعية يشـــكل
ً
الجهـــود الوطنيـــة فـــي مواجهـــة تداعيـــات

تفشـــي جائحة فيروس كورونـــا وتأثيراتها
علـــى مختلـــف أوجـــه الحيـــاة ،وأن مملكـــة

البحريـــن اتخـــذت إجـــراءات اســـتباقية؛

لتخفيـــف تداعيات هـــذه األزمة عـــن كاهل

المواطن والحفاظ على صحته.

وع ّبـــر ســـموه عـــن دعمـــه القـــوي للســـلطة

التشـــريعية للقيـــام بواجباتهـــا ،وحرصـــه
علـــى توطيـــد التعـــاون بيـــن الســـلطتين

للنهـــوض بكل مـــا يخدم الوطـــن ويعزز من
أمنه واســـتقراره ونمائه ،وفـــي كل ما يلبي

تطلعـــات المواطنين في حيـــاة كريمة أكثر
ازدهارًا.

وأشـــاد ســـموه بما يقدمـــه أعضاء الســـلطة
التشـــريعية مـــن دعـــم وإســـناد لجهـــود

الحكومة في المجاالت كافة ،خصوصا في
هـــذه المرحلـــة التـــي تتطلب تكاتـــف جميع

مؤسســـات الدولـــة وتعـــاون الجميـــع؛ مـــن

أجـــل احتواء وتخفيف آثار جائحة كورونا،

وتداعياتها على المواطنين ،وعلى مختلف
القطاعات االقتصادية.

وقال ســـموه إن جائحة كورونا أثرت كثيرًا
علـــى العالـــم فـــي مختلـــف المجـــاالت ،وإن

البحريـــن جـــزء مـــن هـــذا العالـــم وعلينا أن

نكـــون أكثر اســـتعدادا للمرحلة المقبلة التي
تتطلـــب منـــا تعاونا أكبـــر ومراجعـــة لبعض

القوانيـــن والتشـــريعات وتطويرهـــا بمـــا

يتناسب ومستجدات األوضاع.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال صاحـــب الســـمو

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بقصـــر ســـموه في

الرفـــاع أمس رئيس مجلـــس النواب فوزية
بنـــت عبـــدهللا زينـــل ،ورئيـــس مجلـــس

الشـــورى علـــي الصالح ،حيث بحث ســـموه

معهمـــا جملـــة من القضايا التـــي تهم الوطن
والمواطنين.

وخـــال اللقـــاء ،أكـــد ســـموه أن رعايـــة

عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،أســـهمت فـــي دعم

قـــرارات الحكومة التي عملـــت على تقديم
الدعـــم الـــازم للتخفيـــف من حـــدة جائحة

كورونـــا على المواطن ومســـاندة القطاعات

االقتصاديـــة المختلفـــة؛ لمواصلـــة أعمالهـــا

ومسيرتها في خدمة مسيرة التنمية.

وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره

ألعضاء الســـلطة التشـــريعية على ســـؤالهم

دعوات المواطنين
كان لها أثر كبير
في النفس وزادتنا
عزيمة على العطاء

المملكة تبذل كل
الجهد لحماية
أبنائها المواطنين
في الداخل والخارج

العمالة الوافدة
تحظى بكل االهتمام
من خالل توفير
المأوى والرعاية

رئيسا النواب
والشورى :سموه
الميزان الذي
يطمئن له الناس

يحفظ ســـموه ويديم عليـــه موفور الصحة

والعافيـــة؛ لمواصلة دوره وجهوده الوطنية
المخلصة في خدمة الوطن.

وأشـــادا بتوجيهـــات ســـموه األخيـــرة التـــي
أســـهمت بجهـــد حكومي بـــارز فـــي احتواء
أزمـــة كورونـــا عبـــر وضـــع خطط مدروســـة

لالهتمام بالمواطنين في الداخل والخارج،
الوطنـــي فـــي توعيـــة المجتمـــع وتحفيـــز

في احتواء هذا الوباء .وجدد سموه تأكيد

البحريـــن ومـــن منطلـــق دور المملكـــة

اتبـــاع جميـــع التعليمـــات بحســـب األنظمـــة

الجهـــود فـــي التصدي لجائحـــة كورونا .كما

أن البحريـــن تبذل كل الجهد لحماية أبنائها

اإلنســـاني ،تحظى بكل االهتمام ،من خالل

والقوانين.

أشاد سموه بالعطاءات النبيلة التي تقدمها

المواطنيـــن فـــي الداخل والخـــارج ،وتتخذ

العمل على توفير المأوى والرعاية الالزمة،

مـــن جانبهمـــا ،أعـــرب رئيســـا مجلســـي

الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة فـــي مملكـــة

مـــن اإلجـــراءات مـــا يضمـــن لهـــم ســـامة

مشـــيرا ســـموه إلـــى أن أصحـــاب العمـــل

النواب والشـــورى عن أســـمى آيات التهاني

البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع أزمـــة كورونـــا،

صحتهم في ظل هذه األوضاع.

يتحملـــون مســـؤولية مشـــتركة فـــي توفير

والتبريـــكات لصاحب الســـمو الملكي رئيس

والتـــي توجت بتحقيق نجاحات مشـــهودة

وأكـــد ســـموه أن العمالـــة الوافـــدة بمملكـــة

المســـاكن والبيئة الصحيـــة للعمال ،وعليهم

الوزراء بمناســـبة عودة سموه سالمً ا معافى

زينل والصالح :توجيهات سمو رئيس الوزراء داعم أساس لنجاح العمل المشترك
القضيبية  -مجلس الشورى

منظومـــة تشـــريعية تواكب مختلف المســـتجدات وتدفع بجهـــود التنمية في جميع

واطمئنانهم على صحة سموه أثناء وجوده

أكد رئيســـا مجلســـي الشـــورى والنواب أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب الســـمو

المجاالت.

واهتمـــام ودعـــوات المواطنين لـــه “كان لها

أساســـيا لنجاح العمل المشـــترك بين الســـلطتين التشـــريعية
التشـــريعية ،تعد داعمً ا
ً

المشـــترك بيـــن الســـلطتين ،معربيـــن عن خالـــص التقديـــر لتوجيهات ســـموه الدائمة

مواصلـــة العمـــل والعطاء؛ من أجـــل الوطن

عاهـــل البـــاد ،إلـــى مســـارات أرحـــب مـــن اإلنجـــاز والتطويـــر ،وبما يحقـــق األهداف

يطرحـــه أعضـــاء الســـلطة التشـــريعية مـــن

وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيســـا مجلســـي الشـــورى والنواب عن خالص التهاني

ونوه رئيســـا مجلسي الشـــورى والنواب في هذا اإلطار بالجهود الحكومية المبذولة

الحكومة”.

صدور الجميع ،أشـــارا إلى أن التعاون والتنســـيق القائم بين الســـلطتين التشـــريعية

التي أســـهمت بفضل الدعم والمتابعة المســـتمرة من ســـمو رئيس الـــوزراء ،وبقيادة

فـــي الخارج ،وقال ســـموه إن ســـؤالهم عنه

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة ،للوزراء وحثهم على التعاون مع السلطة

أثـــر كبير فـــي النفـــس وزادتنـــا عزيمة على

والتنفيذيـــة ،في تجـــاه المضي بالمســـيرة الوطنية المباركة بقيـــادة صاحب الجاللة

والمواطنيـــن ،فنحـــن كنـــا نتابـــع دائمـــا مـــا

والتطلعات المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين.

نقاشـــات ومقترحات تســـهم فـــي دعم عمل

والتبريـــكات علـــى عـــودة ســـموه الميمونة إلى أرض الوطن ســـالمً ا معافـــى ،بما أثلج

وأشاد سموه بالوعي والثقافة التي يتحلى

والتنفيذيـــة هـــو تعاون متأصل منذ انطالقة العمل التشـــريعي فـــي مملكة البحرين،

تعزيـــز جهود الحكومة في مواجهة جائحة

آمـــال وتطلعـــات المواطنيـــن على مختلـــف األصعـــدة ،إذ إن الجهود بين الســـلطتين

بهـــا شـــعب البحريـــن وإســـهامه الكامل في

ويقـــوم على التنســـيق وتبـــادل الرأي في كل ما يخص الشـــأن الوطنـــي ،وبما يحقق

كورونـــا ،معربـــا ســـموه عن شـــكره وتقديره

تتكامـــل وتتالقى في تجاه مواصلة عملية البناء والتطوير في المملكة ،القائم على

لرجـــال الصحافـــة واإلعـــام علـــى دورهـــم

إلـــى أرض الوطـــن ،داعيـــن هللا عز وجل أن

وثمـــن الحـــرص المســـتمر مـــن ســـمو رئيس الـــوزراء علـــى متابعـــة مجريـــات العمل

للـــوزارات واألجهزة الحكومية بالتعاون مع المجلســـين فـــي متابعة مختلف القضايا

التي تهم الوطن ،واالســـتمرار في بحث ومناقشـــة التشـــريعات والقوانين التي تعزز

مكانة مملكة البحرين ،وتسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في المملكة.

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا،
ولـــي العهـــد األمين نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس الوزراء صاحب الســـمو

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ،لفريق البحريـــن ،في نجاح جهود المملكة

في مكافحة الفيروس وحصره ،داعين هللا أن يحفظ مملكة البحرين من كل مكروه

وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان واالستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

وكذلـــك مـــا يوليـــه ســـموه من حـــرص على

التخفيف عـــن المواطنين ودعمهم في ظل
هـــذه الظـــروف ،مؤكديّـــن دعـــم ومســـاندة

الســـلطة التشـــريعية لـــكل التوجهـــات

والقرارات التـــي تتخذها الحكومة في هذا
الصدد.

وقاال :إن ســـموه هـــو الميزان الـــذي يطمئن
له الناس ،فســـموه حريـــص على متابعة كل
مـــا يهـــم المواطنين مـــن أمـــور ويأخذ زمام

المبـــادرة إلى حلهـــا .وأضافـــا أن “ما حققته
مملكـــة البحريـــن مـــن نجـــاح مشـــهود فـــي

التعامل مع أزمة كورونا ،والذي نال إشـــادة
وتقديـــر العالم ،ثمـــرة لما حققتـــه الحكومة

برئاســـة سموه من إنجازات في توفير بنية

تحتيـــة قوية ومتميزة مقارنـــة بالعديد من
الدول ،خصوصا فـــي قطاع الرعاية الطبية
والصحية”.

وأعربا عن شكر وتقدير السلطة التشريعية
لســـموه علـــى اهتمامـــه المســـتمر بتعزيـــز

التعـــاون بيـــن الســـلطتين التشـــريعية
والتنفيذيـــة ،ومـــا يقدمـــه ســـموه مـــن دعم

متواصل لمجلســـي النواب والشورى للقيام
بواجباتهمـــا ومســـؤولياتهما الدســـتورية،

والذي كان له عظيم األثر في تطور مسيرة

العمل الديمقراطي في المملكة.
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ناصر بن حمد يجري الفحوصات الدورية لـ “كورونا”
“تحيــــــة لطـــاقمنــا الطبـــي ...قــواكــم اهلل”

المنامة  -بنا

أجـــرى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية

بالعطـــاءات النبيلة التي تقـــوم بها الكوادر الطبية

المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ

كورونا ،والتي توجت بتحقيق نجاحات مشهودة

وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،فحوصـــات طبيـــة

لفيـــروس الكورونا ضمن الفحـــص الدوري لطاقم

القائد العام يشيد بالتعاون العسكري مع بريطانيا
المنامة  -بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

المتميزة التي تربط مملكة البحرين

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

القائـــم بيـــن البلديـــن الصديقين في

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ

القيادة العامـــة صباح أمس ،المقدم
بحـــري PAUL A WINDSOR

الملحـــق العســـكري البريطانـــي فـــي
مملكـــة البحريـــن ،وذلـــك بحضـــور

الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن

النعيمي وزير شؤون الدفاع.

والمملكـــة المتحـــدة ،وبالتعـــاون
شـــتى المجـــاالت ،ومنهـــا مـــا يتعلق
بتبـــادل الخبـــرات والتعـــاون فـــي

المجال العسكري.

حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيادة

العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد

سعد ،ومساعد رئيس هيئة األركان

وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العام

لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء الركـــن

مشـــيدا

ومديـــر التعـــاون العســـكري اللـــواء

لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالملحـــق

العســـكري
بعالقـــات

البريطانـــي،

الصداقـــة

التاريخيـــة

بحـــري يوســـف أحمـــد مـــال هللا،

الركن بحري محمد هاشم السادة.

الفريـــق الملكي للقدرة وكافة طاقـــم العاملين مع

سموه من مختلف اإلدارات التابعة لسموه.

والتمريضيـــة فـــي البحرين في التعامـــل مع أزمة

في إحتواء هذا الوباء ،حتى باتت مملكة البحرين
مثال يحتذى به في التعامل مع الفيروس.

وحث ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كافة
المواطنين بإجـــراء الفحوصات الدورية التي من

ونشـــر ســـمو الشـــيخ ناصر على صفحته الخاصة

شـــأنها محاربة هذا الفيروس ،إضافة إلى أعضاء

لســـموه أثنـــاء الفحـــص الطبي ،حيث علق ســـموه

والعاملين في الفريق.

بموقـــع التواصل االجتماعي “االنســـتغرام” صورة
على الصورة“ :تحية لطاقمنا الطبي ..قواكم هللا”،
حيـــث حظيـــت الصـــور الخاصة بســـموه بانتشـــار

واسع على مواقع التواصل االجتماعي.

وأعـــرب عـــن تقديـــره للطاقـــم الطبـــي المشـــرف

علـــى محاربـــة فيـــروس الكورونا ،مشـــيدا ســـموه

وفرســـان الفريق الملكي للقدرة وكافة الموظفين
وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشكر
والتقديـــر للطاقـــم الطبـــي على جهودهـــم الكبيرة

في محاربة هذا الفيروس عبر إجراء الفحوصات
الالزمـــة لكافـــة المواطنين وجهودهـــم النبيلة في

التعامل مع األزمة التي سيتم تجاوزها.

ناصر بن حمد يساهم بمليون دينار من حساب سموه الشخصي

فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة ...وضمـــن حملـــة “فينـــا خيـــر”

المنامة  -بنا

وزير الدفاع يتفقد وحدة العناية الميدانية بـ “العسكري”

فـــي إطار التوجيهات الملكية الســـامية

عن مســـاهمة ســـموه من حساب سموه

مســـاعي حماية الوطـــن والمواطن في

والحرص على تلبية كافة االحتياجات

الرفاع  -قوة الدفاع

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ومســـاعي

للحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

البحريـــن مثاال يحتذى بـــه لدى منظمة

مـــن الواجبـــات الوطنيـــة لمحاربـــة هذا

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

قام وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركـــن عبدهللا النعيمي صباح أمس ،بزيارة تفقدية

لوحدة العناية المركزة الميدانية والتي تديرها الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى
العســـكري بحضـــور قائـــد الخدمـــات الطبية الملكية اللواء الشـــيخ خالـــد بن علي آل

خليفـــة ،وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشـــار وتفشـــي فيروس كورونا
ً
تماشـــيا
(كوفيـــد ،)-19حيـــث ُصممـــت وحـــدة العناية وفق أعلى المعايير والشـــروط
مـــع آخر التطورات المســـتجدة المتعلقة بالفيـــروس وضمن اإلجـــراءات االحترازية

واالستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا الشأن.

وقـــام الوزيـــر بجولة فـــي وحدة العناية المركزة الميدانية  ،حيث اســـتمع إلى شـــرح
مفصـــل عن طبيعـــة عمل الوحـــدة والخدمات العالجيـــة والرعاية الصحيـــة الالزمة

فـــي الظـــروف الراهنة التي يمر بها الوطـــن ،واطلع على االســـتعدادات والتجهيزات

الطبية الحديثة في مختلف أقسام الوحدة الميدانية التي تدار من قبل المستشفى
العســـكري والتي تم تشـــيدها خالل مدة قياســـية بلغت سبعة أيام فقط وتضم 130

سريرًا للرعاية المركزة للحاالت الحرجة الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد.)-19

وأشـــاد بالكادر الطبي بالمستشـــفى العســـكري وبالجهود الحثيثة التـــي يبذلونها في

لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة

بن سلمان آل خليفة والجهود المتميزة
لولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب

األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد

آل خليفة في محاربة فيروس كورونا،
أعلـــن ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار
األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء

المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة

على حساب سموه الشخصي عبر موقع

التواصـــل االجتماعـــي “االنســـتغرام”

الشـــخصي بمبلغ مليـــون دينار بحريني

كورونا ضمن حملة “ #فينا_خير “ التي

يقودها سموه.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

خليفة أن تبرع ســـموه بهذا المبلغ يأتي
ضمـــن تعزيـــز جهـــود المملكـــة الغاليـــة

لتعزيـــز مكافحـــة فيـــروس كورونـــا
والمســـاهمة فـــي مواجهـــة التحديـــات

الماليـــة على االقتصاد والمجتمع ،مبينا
ســـموه أن الحملـــة تســـير وفـــق رؤيـــة
مميـــزة تهـــدف إلـــى انتعـــاش االقتصاد

الوطنـــي في ظل االهتمـــام الكبير الذي
يوليـــه حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك،

وصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد فـــي

هذه الفترة الصعبة.

آل خليفـــة أن هـــذه المســـاهمة تعتبـــر

الفيـــروس ولتعزيـــز صحـــة وســـامة

المواطنين والمقيمين ،حيث إن الجميع
حريص على تجنب التأثيرات الســـلبية
على االقتصاد البحريني الذي ســـيبقى

فـــي مكانتـــه الطبيعية في ظـــل الرؤية
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك والحكومـــة

الرشيدة.

للطواقـــم الطبيـــة حتـــى باتـــت مملكـــة

الصحة العالمية ودول العالم.

خليفـــة أن الجميع يعمل بـــروح الفريق
الواحـــد مع “فريـــق البحريـــن” لمواجهة

تحديـــات الفترة الحاليـــة وتقديم كافة

الســـبل من أجل القضـــاء على فيروس

الكورونا ،حيـــث إن المجتمع البحريني

جزء ال يتجزأ في التغلب على معوقات
االقتصاد الوطني.

وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

تبذلهـــا الحكومـــة الموقرة فـــي محاربة

الوطنيـــة #فينا_خبـــر ،والتـــي حظيـــت

خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي
هـــذا الوباء عبر تقديم أفضل الخدمات

الطبيـــة لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن

خليفـــة بكافة المســـاهمين فـــي الحملة

بإقبال واسع من الشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة.

تقديم الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين والمقيمين.

“الصحة” تجري  850فحصا عشوائيا بأكثر من منطقة

“العاصمة” توزّع  5780وجبة على المتضررين
المنامة  -محافظة العاصمة

الــــزيــــارات شــمــلــت عــالــي والـــحـــد وســنــابــس والــــرفــــاع والــجــفــيــر

أعلـــن محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ

المحافظـــة نحـــو إيصـــال الغـــذاء

باســـتمرار مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام

عن توزيع محافظة العاصمة 5780

تأثـــر بعـــض القطاعـــات واألنشـــطة

المنامة  -وزارة الصحة

معقم اليدين دائما.

اســـتمرارًا للجهود المبذولـــة ضمن الحملة

وأهابـــت الـــوزارة بجميـــع المواطنيـــن

الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا

والمقيميـــن بأهميـــة االلتـــزام كذلـــك بـــكل

( ،) COVID-19كشـــفت وزارة الصحـــة

التعليمات الصادرة من الجهات الرســـمية،

عـــن قيامهـــا بزيـــارات ميدانيـــة إلجـــراء

والتـــي منهـــا الخـــروج مـــن المنـــزل عنـــد

فحوصات عشـــوائية لمواطنين ومقيمين

الضـــرورة فقـــط وذلـــك لالحتياجـــات

فـــي عـــدد مـــن مناطـــق البحريـــن ،حرصـــا

المعيشـــية الضروريـــة ،وعـــدم التجمـــع أو

منهـــا علـــى تعزيز الصحة العامـــة بالمملكة

المعنيـــة ،والتـــي تهـــدف لضمـــان صحـــة

وسالمة المواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة إن الفريق الطبي المختص
أخـــذ أمـــس العينـــات العشـــوائية مـــن

مواطنيـــن ومقيميـــن والبالـــغ عددها 850

عينة؛ إلجراء الفحوصـــات المختبرية عن
طريـــق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة

وفق المعايير الطبية المعتمدة بما يســـهم

ســـلة ووجبـــة غذائيـــة ،الـــذي يأتي

ضمـــن الحملة الخيريـــة “معً ا نهتم”،

التي أطلقتها المحافظة أخيرًا.

وتستهدف الحملة توزيع الوجبات
الغذائيـــة

علـــى

المحتاجيـــن

والمتضررين من الكورونا القاطنين
في محيط العاصمة ،ضمن مساعي

االقتصاديـــة بحزمـــة اإلجـــراءات

االحترازيـــة التـــي تبنتهـــا الحكومة

الموقـــرة لمواجهة انتشـــار فيروس
كورونـــا (كوفيـــد )19 -؛ مـــن أجـــل
الحفـــاظ على مســـتوى االســـتعداد
والجاهزيـــة العامـــة لمنـــع تفشـــي

فيروس “كورونا”.

الجلـــوس أمـــام المنـــازل وفـــي الطرقـــات

من خالل الجهـــود الحثيثة التي تقوم بها

كـــوادر وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات

آل خليفـــة
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن ِ

المطلوب لهم قدر اإلمكان في ظل

العامة واألخذ في االعتبار أثناء ممارســـة
فـــي تعزيز صحة وســـامة الجميع والحد

المجتمع مـــن مواطنين ومقيمين ،والتأكد

) .وبينـــت أن الزيارات العشـــوائية شـــملت

الصـــادرة ،مشـــيرة إلـــى اســـتمرارها فـــي

من انتشـــار فيروس كورونـــا (COVID-19

كال من عالي ،والحد ،وســـنابس ،والرفاع،
وكذلـــك الجفير .ونوهـــت إلى أن الزيارات

الميدانية كذلك تتضمن التوعية واإلرشاد

وتأتي في إطار واجباتها وجهودها الهادفة
إلى تعزيز الســـامة العامة لمختلف فئات

والدة طفل احتياجات خاصة تناشد إيجاد حل لمعاناتها
محرر الشؤون المحلية

قالـــت والدة أحـــد أطفال ذوي االحتياجـــات الخاصة إن طفلهـــا يعاني منذ
والدتـــه من مرض اســـمه السنســـنة المشـــقوقة( ،)Spina brfidaوهو عبارة

عـــن فتحة بالظهر ،وأدى هذا لمرض آخـــر هو ( ،)Hypoparathyroidismأي

قصور في الدريقات ويؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم.

وأشــ�ارت إلــ�ى أن الطبيــ�ب المختــ�ص بحالــ�ة ابنها وصــ�ف لهــ�ا دواء( (�Cali
 )ctrol dropحتـــى يســـتفيد طفلهـــا مـــن الكالســـيوم بالجســـم وال يتعـــرض

لنوبات تشـــنج ،ولكون هذا الدواء غير متوافر من أشـــهر عدة في صيدلية
الســـلمانية وال خارجها ،جعلهـــا تضطر لتوفير البديل لـــه ( )One-Alphaمن

خارج المملكة على حسابها الخاص ،ما شكل عليها أعباء مالية ال تتحملها.
وختم والدة الطفل بمناشدة لوزارة الصحة والجهات المختصة بإيجاد حل

لمعاناة طفلها وتوفير الدواء .وأكدت والدة الطفل أنها تحتاج فقط وسيلة
لجلب الدواء من الخارج؛ إذ إن السفر غير ممكن.

من التزامهم بكل التعليمات واإلرشـــادات

التأكيد على المواطنين والمقيمين باتباع
وتطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائيـــة الالزمـــة ،مثل ارتـــداء الكمامات
وأقنعـــة الوجه ،وااللتـــزام بتدابير التباعد
االجتماعـــي ،وضـــرورة غســـل اليديـــن

الرياضـــة فـــي الطرقـــات العامـــة أن تكون
بشـــكل فـــردي أو ثنائـــي ،مـــع مراعـــاة

تـــرك مســـافة كافيـــة بيـــن األفـــراد بجانب

االلتزام بالتدابيـــر الوقائية أثناء اللقاءات

العائليـــة واالجتماعية وتعليمـــات التباعد

االجتماعي في صفوف االنتظار والحرص
علـــى تـــرك مســـافة (ال تقـــل عن متـــر) في

مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة.

سمو رئيس الوزراء حريص على تخفيف األعباء عن األسر المحتاجة
رئيس “المحرق الخيرية” :المبادرات اإلنسانية المتواصلة ديدن سموه ونهجه األصيل
عقبـــات أمامهم والتوجيـــه الفوري

محرر الشؤون المحلية

لـــكل مـــا يســـهل حياتهـــم ويدخـــل

تســلمت جمعيــة المحــرق الخيريــة منحة شــهر رمضان من مبــرة رئيس

البهجـــة والســـرور فـــي نفوســـهم،

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،حيث

الســـيما في هذه الظـــروف الصعبة

لدى الجمعية.

والعالـــم جـــراء انتشـــار فيـــروس

تقــوم الجمعيــة بتوزيعهــا علــى المحتاجين واألســر المتعففة المســجلة

التـــي تمـــر بهـــا مملكـــة البحريـــن

كورونـــا كوفيـــد  ،19ومـــا ألقته من

وبهذه المناسبة ،رفع رئيس مجلس

يحتاجون إليه خالل شهر رمضان.

إدارة جمعيـــة المحـــرق الخيريـــة

وأكـــد بوحســـن أن المبـــادرات

صالح بوحســـن أسمى آيات الشكر

الخيريـــة المتواصلـــة لســـمو رئيس

والعرفـــان لصاحـــب الســـمو الملكي

الـــوزراء وأياديـــه البيضـــاء لجميع

األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة

أبنـــاء الوطـــن هـــو ديـــدن ســـموه

على هذه اللفتة اإلنســـانية الحانية

ونهجـــه األصيـــل الـــذي يعكـــس ما

والعـــادة الســـنوية الكريمـــة التـــي

يكنه سموه من حب وعطف وتؤكد

تجسد حرص ســـموه على تخفيف

ً
نموذجـــا رفيعً ـــا للمســـؤول
يقـــدم

العيـــش

للمواطنيـــن

السريع لحل أي مشكالت وإزالة أي

أعباء إضافية.

وأشـــار إلـــى أن جمعيـــة المحـــرق
الخيريـــة بـــادرت فـــور التوجيـــه
الكريـــم مـــن ســـمو رئيس الـــوزراء

صالح بوحسن

فـــي تســـليم المنحـــة الرمضانيـــة

وأضـــاف أن ســـمو رئيـــس الـــوزراء

للمحتاجين واألسر المتعففة الذين
أعربوا بدورهم عن عميق شـــكرهم

تعاملـــه بحـــس أبـــوي ومســـؤولية

األعبـــاء المعيشـــية عـــن األســـر

إنســـانية وتبرهـــن علـــى سياســـته

الحريص علـــى توفير كل مقومات

وامتنانهـــم لســـمو رئيـــس الـــوزراء

المحتاجـــة ،وتقديـــم المســـاعدات

التي تضع المواطن أوال مهما كانت

الالزمة لهـــا وتمكينها من توفير ما

التحديات والظروف.

والتواصـــل مـــع الجميـــع والعمـــل

داعين لسموه بطول العمر وموفور

الكريـــم

على هـــذه العنايـــة المســـتمرة بهم،

الصحة والعافية.
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“المبرة الخليفية” تطلق مبادرة “ 100جهاز محمول”
المنامة  -مؤسسة المبرة الخليفية

سمو الشيخة زين تشكر

فــي إطار مســاعيها لتعزيز الشــراكة المجتمعية ودعم الطلبــة والقطاع التعليمي في
مملكــة البحريــن ،أعلنــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة عن إطالقهــا لمبــادرة “ 100جهاز

األولى من نوعها استجابة للظروف الحالية.

زيـــن بنت خالد آل خليفة “نشـــكر محافظ
المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة
بن علي بن خليفة آل خليفة على مبادرته

التعليم كحق للجميع ونشر قيمة العطاء.

حـــس المســـؤولية تجـــاه الوطـــن والحـــث

ومـــن جهتها ،قالـــت رئيس مجلس األمناء

على المشـــاركة في األعمـــال الخيرية إلى

االســـتثمار فـــي تعليم أجيـــال المملكة من

مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو الشـــيخة

لقيـــم المؤسســـة والتي تؤكد علـــى أهمية

إيجابـــي ،إذ تصـــب المبـــادرة فـــي تعزيـــز

في هذه الفترة ،إذ ســـتضمن هذه المبادرة
أجل رفعة وخدمة هذا الوطن الغالي”.

حس المســـؤولية االجتماعية لدى األفراد
ومختلف الشركات والمؤسسات ،تجسي ً
دا

الحاليـــة؛ بهـــدف إحـــداث أثـــر اجتماعـــي

المجتمع التي قد تتطلب المزيد من الدعم

للمساهمة

جانـــب تنفيـــذ مشـــاريع ومبـــادرات تعـــود
بالفائـــدة علـــى المجتمع ،فضـــاً عن غرس

التعليميـــة عـــن بُعـــد فـــي ظـــل الظـــروف

ألهمية هذا البرنامج الذي ســـيخدم فئات

وتدعو األفراد والشركات

“التعلــم عــن ُبعــد” ومســاعدتهم فــي متابعــة العمليــة التعليميــة ،وتأتي هــذه المبادرة

لدعم ومساعدة الطلبة في متابعة العملية

المحلي للمشـــاركة في هذه المبادرة وذلك

سمو محافظ الجنوبية

محمول” ،التي تهدف لتوفير أجهزة الحاسب المحمول للطلبة؛ لتسهيل ودعم عملية

ُ
وتعـــزز هـــذه المبـــادرة الجهـــود الوطنيـــة

األفـــراد والمؤسســـات كافة فـــي مجتمعنا

الكريمـــة وتبرعـــه بعدد  60جهاز “حاســـب

محمـــول” كأول المتبرعيـــن ،مثمنين حس

وللمســـاهمة فـــي مبـــادرة “ 100جهـــاز

المســـؤولية المجتمعية العالي لدى ســـموه

محمـــول” أو االستفســـار يرجـــى التواصل

وشـــاكرين تعاونـــه الدائم ومســـاهمته في

مع مؤسســـة المبـــرة الخليفية عبـــر البريد

مبادرات مؤسسة المبرة الخليفية”.

اإللكترونـــي ( )info@mkfbh.orgأو عبـــر

وأضافت ســـموها “كما ونوجه دعوتنا إلى

الهاتف (.)17499909

تدارس تطورات األوضاع السياسية واألمنية إقليم ًيا ودول ًيا

البحرين تشيد بجهود القوات المصرية
المسلحة في مكافحة اإلرهاب

تنسيق التعاون مع السفارات لترتيب عودة البحرينيين في الخارج
والنظر في تقارير البعثات الدبلوماســـية

المنامة  -بنا

تـــرأس وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

الزيانـــي فـــي الديـــوان العـــام للـــوزارة
أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئي

االجتماع األول لمجلس وزارة الخارجية
بحضور أعضاء المجلس.

وفي الجلســـة ،أعرب وزير الخارجية عن
ســـعادته بإصـــدار قـــرار تأســـيس مجلس
وزارة الخارجيـــة الـــذي يمثـــل إحـــدى

المبـــادرات المهمـــة فـــي عمليـــة التطويـــر

واالرتقاء بالعمل الدبلوماســـي من خالل

المهام والواجبات والمسؤوليات الموكلة
إليـــه ،بمـــا فـــي ذلـــك إقـــرار السياســـات

والخطط التنفيذية ،واإلشراف على سير

العمل ومتابعـــة األداء في ديوان الوزارة
والبعثـــات الدبلوماســـية فـــي الخـــارج،

وتـــدارس القضايـــا وتطـــورات األوضـــاع

ودوليـــا،
إقليميـــا
السياســـية واألمنيـــة
ً
ً

وتقاريـــر اللجان الدائمة واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها.

الحثيثـــة والملموســـة التـــي يبذلهـــا كبـــار

المســـؤولين فـــي الـــوزارة مـــن الـــوكالء

والـــوكالء

المســـاعدين

والمديريـــن

وأكـــد أن الهـــدف األســـمى مـــن تشـــكيل

ومنســـوبيها ،وســـفراء مملكـــة البحريـــن

المشـــاركة في صنع القـــرار ،وتبادل الرأي

لتعزيز دور وزارة الخارجية في المسيرة

مجلـــس وزارة الخارجيـــة يتمثـــل فـــي

واألفـــكار ،وتدارس المبـــادرات والخطط

والمشـــاريع التطويرية ومناقشتها بشكل
جماعـــي يعزز من فرص النجاح واإلنجاز

المتميز.

وأعرب عـــن تقديـــره واعتـــزازه بالجهود

المنامة  -وزارة الخارجية

في الخارج والدبلوماســـيين البحرينيين؛
التنمويـــة الرائـــدة والنهضـــة الحضاريـــة

وإدارات وزارة الخارجيـــة بـــكل كفـــاءة

العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة

فرضهـــا تفشـــي فيـــروس كورونـــا فـــي

وأثنـــى علـــى الجهـــود المتفانيـــة ألجهزة

بيـــن الـــوزارة واللجنة الوطنيـــة لمكافحة

التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن في هذا

واقتـــدار فـــي الظـــروف الطارئـــة التـــي

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

دول العالـــم ،والتنســـيق والتعـــاون القائم
الجائحـــة العابـــرة ،خصوصـــا جهـــود

استعراض الجهود الخليجية في مواجهة “كوفيد ”19
ال هاتفيًا مع
» »أجرى وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني ،أمس ،اتصا ً
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فالح الحجرف ،جرى
فيه بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك ،وجهود دول مجلس التعاون
لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة ،وسبل تعزيز
التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي.

العملية التعليمية بأعلى مستوى رغم الظروف الراهنة
رنا بنت عيســى“ :الرجــاء” حريصة علــى متابعة الطالب

المنامة  -مدرسة الرجاء

ســـفارات وقنصليات الوزارة في الخارج

لترتيب عودة المواطنين البحرينيين في
الخارج إلى أرض الوطن .وبحث مجلس
وزارة الخارجيـــة عددا مـــن الموضوعات

والمسائل المعروضة على جدول أعماله،
واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

مدرسة الرجاء الشـــيخة رنا بنت
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة،

مقاطـــع فيديـــو تعليميـــة؛ بهـــدف

فـــي

تقديـــم أعلى جـــودة مـــن التعليم

االتص ــاالت الت ــي يتلقاه ــا مرك ــز التواص ــل

مســـاعدي

بش ــأن الش ــؤون التعليمية خالل فترة تعليق
ّ
ً
التعلم
وخاصة اس ــتخدام وس ــائل
الدراس ــة،
عمل ــه يتلقى أكثر م ــن  200اتصال في اليوم

التعليميـــة

وتحقيق النتائج المرجوة.

مملكـــة البحرين مســـتمرة بأعلى

إجـــراءات ضد اإلرهـــاب وللتصدي

وإذ تعـــرب وزارة الخارجيـــة عـــن

لـــكل مـــن يحـــاول النيل مـــن أمنها

صـــادق تعازيها ومواســـاتها لقيادة

واســـتقرارها ،وتضامـــن مملكـــة

وحكومـــة وشـــعب جمهورية مصر

البحريـــن معهـــا فيمـــا تقـــوم به من

العربية وذوي الضحايا من شهداء

دور إســـتراتيجي فـــي تعزيز األمن

األمن المصري ،وتمنياتها بالشـــفاء

القومـــي العربـــي والحفـــاظ علـــى

العاجـــل لجميـــع المصابيـــن ،فإنهـــا

األمن والسلم بالمنطقة.

تجـــدد موقـــف مملكـــة البحريـــن

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود

الرافض للعنف والتطرف واإلرهاب

الكبيـــرة التـــي قامـــت بهـــا قـــوات

بكل صوره وأشـــكاله ،مشددة على

األمـــن المصريـــة بكفـــاءة عاليـــة

ضـــرورة تضافـــر الجهـــود الدوليـــة

فـــي مكافحـــة العنـــف والتطـــرف

من أجـــل ردع الجماعات اإلرهابية

واإلرهـــاب وقيامهـــا بالقضـــاء على

وكل من يدعمها ويمولها.

غي ــر القادري ــن عل ــى الوص ــول إليه ــا عب ــر

التي يمر بها العالم؛ بسبب جائحة
فيروس كورونا (كوفيد .)19 -
وأوضحـــت أن الطـــاب فـــي

مدرســـة الرجاء وحرصهم الدائم

ع ــن بع ــد ،فبع ــد أن كان المرك ــز ف ــي بداي ــة

مختلـــف أنحـــاء مملكـــة البحرين

علـــى متابعـــة الطـــاب عـــن بعـــد

يواصلون تعليمهم بطرق مختلفة

وتقديـــم المســـاعدات كافـــة؛ مـــن

الواح ــد ،فق ــد بل ــغ ع ــدد االتص ــاالت الي ــوم
األربع ــاء  16اتص ـ ً
ـال فقط ،ف ــي دليل واضح

التطبيقـــات

المتنوعـــة التـــي تســـاهم فـــي
تسهيل عملية التعليم ،إلى جانب
االســـتمرار في ممارســـة الرياضة
والفنون والمشاركة في األنشطة
التكنولوجية.

وأشـــادت رئيـــس مجلـــس اإلدارة
بمدرسة الرجاء بجهود المدرسين

المطلوبـــة عبـــر خـــط المســـاعدة
علـــى

تطبيـــق

“،”WhatsApp

متمنية ألبنائها الطلبة والطالبات

كافة ،الذيـــن قاموا بأداء واجبهم

كل التوفيـــق والنجاح في عامهم

على أكمل وجه من أجل استمرار

الدراسي.

التطبيق ــات ألولي ــاء االم ــور م ــن قب ــل ادارة

المدرس ــة ،هذا إلى جانب توفير وسائل دعم

بقط ــاع التعلي ــم الع ــام والفن ــي بال ــوزارة،

التدريـــس

أجـــل إتمـــام الواجبـــات والمهـــام

األمر ،وإرسال رسائل نصية تتضمن تفاصيل

البونوظ ــة ع ــن انخفاض مس ــتمر ف ــي معدل

االجتماعييـــن والمشـــرفين فـــي

والمستشـــارين

بص ــورة ورقي ــة وتس ــليمها للطال ــب أو ول ــي

ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم الثانوي ــة لطيف ــة

المستويات رغم الظروف الراهنة

الشيخة رنا بنت عيسى

جهـــود

الوس ــائط الرقمي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك طباعته ــا

كشفت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني

وشـــكرت

عبـــر

الشـــقيقة فـــي كل مـــا تتخـــذه مـــن

احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.

محرر الشؤون المحلية

الطلبـــة عـــن بعـــد من خـــال صنع

اســـتخدام

والداعـــم لجمهورية مصـــر العربية

للقيـــام بأعمـــال إرهابيـــة خـــال

البونوظة لـــ “^” :انخفاض اتصاالت التع ّلم عن ُبعد من  200إلى  16باليوم الواحد

أكـــدت رئيـــس مجلـــس إدارة

أن

البحريـــن موقـــف المملكـــة الثابـــت

القاهـــرة ،والتـــي كانـــت تخطـــط

مركز مراجعين بكل مدرسة وبدائل لتطبيقات التقييم

العمليـــة التعليميـــة وتدريـــس

العمليـــة

أكـــدت وزارة خارجيـــة مملكـــة

الخليـــة اإلرهابيـــة في أحـــد أحياء

عل ــى نجاح الوزارة ف ــي التعامل مع مختلف

االستفسارات.

وأضاف ــت البونوظ ــة ف ــي تصري ــح خ ــاص
للـ”الب ــاد” أن ال ــوزارة ق ــد ضاعف ــت خط ــوط

االتص ــال بالمركز من  3إلى  6خطوط ،لزيادة
الق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع جمي ــع األس ــئلة

مختلف ــة لجمي ــع الطلبة ،ومن ضمنها إنش ــاء

مركز الستقبال المراجعين بالمدرسة ،لتذليل
أي صعوب ــة تواج ــه الطلب ــة وأولي ــاء األمور،

لطيفة البونوظة

واالستفس ــارات المتصل ــة بجوان ــب مهم ــة
للطلب ــة وأولي ــاء األم ــور خ ــال ه ــذه الفترة،
ّ
التعل ــم
وذل ــك ف ــي س ــبيل ضم ــان اس ــتدامة

بشتى الوسائل المتاحة.

وحرصا
ً
أكدت الوكيل المس ــاعد أن ال ــوزارة،
منه ــا على تمكين جمي ــع الطلبة من الوصول
إل ــى التطبيق ــات المخصصة لتقيي ــم أدائهم،
وحله ــا ف ــي الوقت المح ــدد ،فقد ت ــم توفير
ع ــدة بدائ ــل إليصال هذه التطبيق ــات للطلبة

وتش ــكيل فريق للدعم والمس ــاندة بالمدرسة

مكون من مكتب اإلرشاد األكاديمي والمهني
وخدم ــة المجتمع ،وفن ــي الصف اإللكتروني،

واختصاص ــي تكنولوجي ــا التعلي ــم ،وإنش ــاء

المدرس ــة مجموع ــة “وات ــس آب” ،للتواص ــل

مع أولياء االمور والطلبة بشكل مباشر ،لرفع

الفيديوه ــات التعليمية والرواب ــط التعليمية
للتطبيقات وغيرها ،وعمل فيديو توضيحي
لطريق ــه الدخ ــول إل ــى البواب ــة التعليمي ــة

وكيفية حل األنشطة والتطبيقات المطلوبة.

الحضانات والروضات أكثر القطاعات تأثرا بالظروف الحالية
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

فـــي إطـــار خطـــة التحـــول اإللكترونية

إلـــى دعـــم صاحبـــات األعمـــال عبـــر

مع إجـــراءات الدولـــة لحماية المجتمع

مـــع تحديـــات الســـوق خـــال الظروف

تماشـــيا
لجميـــع خدماتـــه التـــي تأتـــي
ً

مـــن مخاطر فيروس كرونا المســـتجد،

يواصل المجلـــس األعلى للمرأة تقديم
استشـــارات اقتصاديـــة عبـــر برنامـــج

“مستشـــارك عـــن بعـــد” الـــذي يأتي في

ســـياق حملة “متكاتفين ..ألجل سالمة
البحريـــن” التـــي يعمـــل المجلـــس على

تنفيذهـــا ،بتوجيهـــات كريمة لرئيســـته
قرينـــة عاهـــل البـــاد صاحبـــة الســـمو

الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم

آل خليفة وبتعـــاون وتفاعل مجتمعي
الفـــت ،لتلبيـــة احتياجـــات األســـرة

والمـــرأة البحرينيـــة خالل هـــذه الفترة
الحرجة.

وتهدف تلك االستشـــارات االقتصادية

تقديـــم النصائـــح المناســـبة للتعامـــل
الحالية ،واالســـتفادة المُ ثلى من حزمة
الدعـــم الحكومـــي الموجـــه ألصحـــاب

المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة،

“األعلى للمرأة”
يقدم استشارات
اقتصادية لرائدت
أعمال متعثرات

المجتمع المدنـــي ومنها وزارة الصناعة

والتجارة والســـياحة وصنـــدوق العمل
تمكيـــن والمؤسســـة البحرينيـــة لريادة
األعمـــال وجمعيـــة ســـيدات األعمـــال
البحرينيـــة ،إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن

المتطوعيـــن المســـتقلين مـــن أصحاب

ومساعدة صاحبات األعمال المتعثرات

الخبـــرة فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال

للخـــروج بالحلـــول والفـــرص لتقليـــل

القطاعـــات التجاريـــة تأثـــرًا بالظـــروف

المرحلـــة الحاليـــة والبحـــث عـــن بدائل

جلســـات استشـــارية عـــن بعـــد لرائدات

لمشروعاتهم.

التجاريـــة مثـــل الحضانـــات وريـــاض

األعبـــاء وااللتزامـــات الماليـــة خـــال

الحاليـــة ،وقـــد جـــرى بالفعـــل تقديـــم

مبتكـــرة لتوفيـــر مصادر دخـــل إضافية

أعمال متعثرات من مختلف القطاعات

وتلقـــى المجلـــس حتـــى اآلن أكثـــر من

األطفال وتقنية المعلومات وصالونات

عليها وتلبيتها ،وكان قطاع الحضانات

والمقاهي والتصوير وغيرها.

مـــن الطلبـــات؛ كونـــه يعد من بيـــن أكثر

هـــذه االستشـــارات مـــن خـــال خبـــراء

طلب استشـــارة اقتصادية وقـــام بالرد

التجميل وتنظيـــم الفعاليات والمطاعم

وريـــاض األطفال متضمـــن العدد األكبر

ويقـــدم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة

وتقديم اإلرشاد والتوجيه المتخصص
في المجال.

ويعمـــل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة على
القيـــام بمتابعـــة مكثفـــة مـــع الجهـــات

المعنية بشـــأن التحديـــات التي تواجه

المجلس األعلى للمرأة يقدم استشارات اقتصادية عن بعد

ومختصيـــن فـــي مجـــال إدارة األعمال

وســـوق العمـــل ،إضافة إلـــى متطوعين

ذوي درايـــة وافيـــة بالمشـــروعات

ودراســـة الجدوى االقتصادية والمالية

رائـــدات األعمـــال والتنســـيق لتوفيـــر

وأفضل سبل مواجهة تقلبات األسواق.

وتضمنـــت قائمـــة المتطوعيـــن لتقديم

االستشـــارات مشـــاركة مـــن الجهـــات

الرســـمية

والخاصـــة

ومؤسســـات

المبـــادرات والبرامج الداعمـــة لرائدات
األعمـــال خـــال الفتـــرة الحاليـــة مثـــل

تخفيض أو اإلعفاء من إيجار المحالت،

وتوفير المنح المالية وغيرها.

إعداد :راشد الغائب

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي (الحلقة )16
في فترة العزل المنزلي لكل منا برنامجه الجديد ،ويومياته المميزة مع نفسه أو مع العائلة.

وستكون لهذه الفترة بصمة بالذاكرة البحرينية ،إذ ابتكر خاللها بعضنا برامج تكسر الروتين ،ويحب أن يلهم اآلخرين بها.

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

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

local@albiladpress.com

حدائق المنازل تزهر أكثر بفضل “خلك في البيت”
اإلقب ــال عل ــى األش ــجار المثم ــرة أعل ــى م ــن نبات ــات الزين ــة
سعيد محمد

حظيـــت حدائـــق المنـــازل ،بمختلـــف

مســـاحاتها ،باهتمـــام كبيـــر خـــال الفتـــرة

المنقضيـــة تناغمً ـــا مع االلتـــزام بالبقاء في

المنـــازل أمام جائحـــة “فيـــروس كورونا”،
فيمـــا يشـــير أصحـــاب المشـــاتل إلـــى أن

المشاتل وفرت كميات كبيرة من النباتات المختلفة

اإلقبال ارتفع بشكل ملحوظ على مختلف
النباتـــات ومســـتلزمات العنايـــة بالحدائق،
غيـــر أن األشـــجار المثمـــرة هـــي التـــي

تصدرت أعلى قائمة الطلبات.

 8أنواع من التين
ويش ــير مدير مش ــتل البس ــتان األخضر نبيل
العجيم ــي إل ــى أن المواطني ــن والمقيمي ــن
يختلف ــون ف ــي رغباته ــم واهتماماته ــم ،إال

أن ــه هن ــاك قس ــمان عموم ــا :األول يقبل على
األش ــجار المثمرة والقس ــم الثان ــي هم الذين

يرغب ــون ف ــي أش ــجار الزين ــة ،وعل ــى رأس

األشجار المثمرة هي أشجار التين والزيتون،
وهن ــاك نحو  8أنواع من أش ــجار التين وكلها

حسين علي

جعفر مهدي

نبيل العجيمي

علي ميرزا

قابلة للزراعة واإلثمار في البحرين.

أشجار التوت بلونيه األبيض واألحمر.

ً
إقبـــال كبيرًا على
ميـــرزا فال يـــرى أن هناك

الجهنمي والصبار

محاصيل طازجة في المنزل

الماضيـــة ،ولكـــن بالنســـبة للنباتـــات األكثر

ونظـــرًا لتنـــوع المعـــروض والمتوافـــر مـــن

ويـــرى المـــزارع جعفـــر مهدي أن األشـــجار

مناســـبة ،يؤكـــد المـــزارع حســـين علي أن

يحـــب زراعة الـــورود في حدائـــق المنازل،

ثم كذلـــك هناك الـــورد الجهنمي وأشـــجار

للزراعـــة التي يمكـــن أن يحصلوا منها على

وقـــد وجد أن الكثيـــر من النـــاس يطلبون

كبيـــر بـــا شـــك ،أمـــا المـــزارع الشـــاب علي

أشجار الزينة واألشـــجار المثمرة وبأسعار

المثمـــرة أكثر من نباتات الزينة ،وهناك من

الـــورد الســـلطاني يحظـــى باهتمـــام كبير،

إال أن أشـــجار الخضروات والفواكه القابلة

الصبـــار والنباتـــات التي تطرد الحشـــرات،

منتجـــات طازجـــة في منازلهـــم لها جمهور

ســـوق المزارعين البحرينيين خالل الفترة
طل ًبا من المشاتل فهي زهور الزينة ،ويمكن

القـــول إن الـــورد المحمدي وزهـــور الفونكا
والبيتونيـــا وأشـــجار الخضـــار كالطماطـــم

والخيار والفلفل مرغوبة بشكل كبير.

مستلزمات وديكور الحدائق
وإضافـــة إلـــى األشـــجار والنباتات ،يشـــير

المتعاملـــون إلـــى أن مســـتلزمات العنايـــة
ً
إقبال ً
أيضـــا ،فاالهتمام
بالحدائق شـــهدت
بالتربـــة الزراعيـــة واألســـمدة المناســـبة

وكذلـــك األدوات الخاصـــة بالحدائـــق مـــن

أصايص وأحـــواض من األحجام الصغيرة

والمتوســـطة مـــن  20إلـــى  60ســـنتمترا،

وديكورات الحدائق أصبحت مطلوبة لمن
ً
جمال؛
يرغب في جعل حديقة منزله أكثر
كون األســـرة تقضي فيهـــا الوقت األطول
في إطار “#خلك_في_البيت”.

التباعد االجتماعي سر هزيمة جائحة االنفلونزا اإلسبانية قبل  102عام

أكاديمـــي بحرينـــي بعلـــم الفيروســـات يـــروي العبـــرة مـــن أكبـــر الكـــوارث الطبيعيـــة بالبشـــرية

في الحادي عشــر من شــهر مارس  2020صنفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا المســتجد (كوفيد  )19بأنه
جائحة ،بعد أن أصبح من الواضح انتشار الفيروس السريع في معظم أنحاء العالم.

لكـــن التاريـــخ يحمـــل فـــي طياتـــه

البشر في ذلك الزمان.

واألوبئة في العالم ،ولقد تعلمنا من

لقاح لفيـــروس اإلنفلونزا ،بل حتى

العديد من قصص تفشي األمراض

كل منها شيئا عن كيفية مكافحتها.
تعتبر جائحة اإلنفلونزا اإلســـبانية
في العام  1918أحد أكبر الكوارث
الطبيعيـــة فـــي تاريـــخ البشـــرية،

حيث يقـــدر المؤرخـــون أن ما بين
 50و 100مليـــون شـــخص توفـــوا
جـــراء اإلصابـــة باإلنفلونـــزا فـــي
جميـــع أنحـــاء العالـــم ،وقد تفشـــى

الوبـــاء إلـــى درجة أنـــه أصاب ثلث

اســـتمرت هـــذه اإلجـــراءات لعـــدة

فـــي ذلـــك الحيـــن لـــم يكـــن هنـــاك

لـــم يعـــرف أن ســـبب المـــرض هـــو

العـــدوى فـــي بعـــض المـــدن كانـــت

غيـــر فعالة قياســـا بيومنـــا هذا ،لذا
لجأ العالم إلـــى ما نعرفه اآلن على

أنه التباعد االجتماعي.

أحد الدروس الرئيســـة من جائحة

الدراســـات تشـــير إلـــى أن جهـــود

العامة ،أمـــر الناس بالعزل والحجر

معدل الوفيات عموما.

الصحـــي ،وفـــي بعـــض األماكـــن

األبواب.

والمســـؤولون يخبرونهـــم بـــه ،لكن

تـــم إغـــاق المـــدارس والمطاعـــم

علـــى الرغـــم مـــن قدراتنـــا الكبيرة

نكتشـــف عالجـــات جديـــدة لجميع

وإن كانت بســـيطة ،ناجعة وتسهم

يكـــون العالج الناجع للكورونا على

النـــاس دائمً ـــا مـــا كان الخبـــراء

إبطـــاء انتشـــار الوبـــاء وخفضـــت

ولكـــن قطعـــا وقتنـــا أفضـــل بكثير

أنواع األمراض طوال الوقت ،وقد

أســـوأ بكثيـــر من غيرهـــا ،ولم يطع

عصام جناحي

علـــى إنتـــاج اللقاحـــات ،ال يمكـــن

تصنعيهـــا على الفـــور ،وربما يموت

اإلنفلونزا اإلســـبانية أال نمل ونترك
إجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي

مبكـــرا ،حيث أدى التخلي عن مثل
هذه اإلجـــراءات في وقـــت مبكر-

إحالة  132شخصا خالفوا الحجر المنزلي للنيابة
المنامة  -وزارة الصحة

ً
شخصا من المخالفين للقرارات الصادرة بشأن اإلجراءات
أعلنت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عن إحالة 132
االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19 -إلى النيابة العامة؛ لعدم تقيدهم والتزامهم باالشتراطات التي
جاءت بالقوانين التي حددتها جهات االختصاص لمواجهة الفيروس.

وذكـــرت إدارة الصحـــة العامـــة

وأشـــارت إلـــى أنـــه تمـــت إحالـــة

وإلـــى

تمـــت لألشـــخاص المخالفيـــن

تجاريـــة إلـــى النيابـــة العامـــة من

لقرارات وزير الصناعة والتجارة

بـــوزارة الصحـــة أن هـــذه اإلحالة
للحجر المنزلي ،إذ إنه ومنذ بداية

تفعيـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة
وحتـــى تاريخه تمـــت إحالة 126
ً
استنادا للقرارات
شخصا مخالفا،

 4أشـــخاص مديـــري محـــات

المخالفيـــن لقـــرار لالشـــتراطات

واإلجراءات الصحية ،لمخالفتهم
قرار رقم ( )12لســـنة  2020بشأن
تحديـــد

األمـــراض

الســـارية،

الخاصـــة بمـــن ثبتـــت عليهـــم

وللقـــرار رقـــم ( )24لســـنة 2020

 2020بشـــأن تحديـــد األمـــراض

الصحيـــة التي يتعين اتباعها في

المخالفات للقرار رقم ( )12لســـنة
الســـارية ،وإلـــى القرار رقـــم ()13
لســـنة  2020بشـــأن إجـــراءات

الوقايـــة والعـــزل والعـــاج مـــن

األمـــراض الســـارية ،وإلـــى المادة
رقـــم ( )121مـــن قانـــون الصحـــة
العامة رقم ( )34لسنة 2018م.

بشأن االشـــتراطات واإلجراءات
المحـــال التجاريـــة والصناعيـــة

الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيروس

كورونا المستجد ،وكذلك استنادا
إلى المادة رقـــم ( )121من قانون
الصحـــة العامـــة رقـــم ( )34لســـنة
.2018

ذلـــك،

كشـــفت

إدارة

الصحـــة العامـــة إلى أنه اســـتنادا
والســـياحة ومنذ صدور القرارين
وحتـــى تاريخـــه تمـــت إحالـــة

خروقات ارتكبها
 6تتعلق
باإلجراءات
االحترازية في
المحالت التجارية

شـــخصين إلـــى النيابـــة العامـــة
لمخالفتهـــم قرار رقم ( )29لســـنة

 2020بغلـــق المحـــات الصناعية
ً
احترازيا لمنع انتشـــار
والتجارية
فيـــروس

كورونـــا

المســـتجد،

وللقـــرار رقـــم ( )40لســـنة 2020
بغلـــق بعـــض المنشـــآت الخاصـــة
ً
احترازيـــا لمنـــع انتشـــار فيـــروس

كورونـــا المســـتجد ،وإلـــى المادة

رقـــم ( )121مـــن قانـــون الصحـــة

العامة رقم ( )34لسنة .2018

يذكـــر أن عقوبة مخالفـــة الحجر
المنزلي قد تصل إلى  3أشـــهر أو

الغرامـــة التـــي ال تقل عـــن 1000
دينـــار وال تتجاوز  10آالف دينار
وفـــق المـــادة  121مـــن قانـــون
الصحـــة العامـــة  34لســـنة
.2018

ظهـــور حـــاالت اإلنفلونـــزا وزيـــادة

إن

مما كنا عليه قبـــل مئة عام ،ونحن

لـــم تســـر األمور بشـــكل مثالي؛ ألن

التباعـــد االجتماعي ســـاعدت على

والشـــركات ،تـــم حظـــر التجمعـــات

المقبل.

الوفيات مرة أخرى.

يتـــم تطوير لقـــاح فعال فـــي العام

أشهر.

فيروس ،وكانت التدخالت الطبية

اآلالف إن لـــم يكن الماليين إلى أن

في المدينة تلو األخرى  -باستمرار

التباعـــد

االجتماعـــي

وإســـتراتيجيات الصحـــة العامـــة،

في إنقاذ األرواح.

وإذا اســـتطاع النـــاس تطبيقها في

ذلك الوقت ،فقطعا نحن نســـتطيع

القيام بها اآلن ،معا ضد الكورونا.
» »تتمة المقال بالموقع االلكتروني
بقلم :د .عصام محمد جناحي
أستاذ مشارك علم الفيروسات
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باعة “دمستان” غاضبون وعاتبون :السوق “يتطور مو يتدمر”

أســعــارنــا مناسبة لـــذوي الــدخــل الــمــحــدود وملتزمون بــاإلرشــادات
سعيد محمد من دمستان

بالفعـــل ،يمكنـــك بكل ســـهولة مشـــاهدة

األعـــداد الكبيـــرة مـــن المواطنيـــن

دمســـتان الشعبي الصغير ،ما أن تقترب

المعيشية بأسعار أفضل من غيرها،

وعاتبون في الوقـــت ذاته ،فهم يأملون
ً
بـــدل مـــن تدميـــره..
بتطويـــر الســـوق

لك بفهم هذه الرســالة ،ولكنني ســأكتبها على أي حال ،بعد أن أخذت

علي مطر

أحمد محمد علي الراشد

وليـــس إزالتهـــا ،أما عن اإلشـــارة إلى أن

هناك تجمعات فهذه طبيعة األســـواق...
هـــي ســـوق ،ولذلـــك حين نقـــول “ظرف

وتحسين مستواه ً
بدل من إزالته.

خاص” فالجميـــع هنا ملتزمون بالقانون

تطويره أم إغالقه؟

رزق العشـــرات من األســـر ،فمـــا األولى:

وااللتزامات ،والســـؤال“ :السوق مصدر

وتتوافـــق وجهتـــي نظـــر كل مـــن

تطويره أم إغالقه؟”.

فـــي الســـوق ،فـــي أن الزبائـــن والباعـــة

وأضافا“ :بالنسبة لتعقيم السوق وضبط

حســـين علـــي وحســـين جعفـــر ،بائعـــان

تعاونـــوا وفـــق أعلـــى درجـــة فـــي األيام

الماضيـــة التزامً ـــا بإرشـــادات الدولة في
مواجهـــة انتشـــار “فيـــروس كورونـــا”
لصالـــح الوطن وســـامة الجميـــع ،بدءً ا
ً
وصـــول إلـــى
مـــن ارتـــداء الكمامـــات

المســـافات والتباعـــد االجتماعي خالل

التحرك داخل الســـوق ،لكـــن حين يأتي
البعـــض ويتحـــدث عـــن وصف الســـوق
ً
صحيحا!
بأنـــه “فوضـــى” فال نـــرى ذلـــك
ونحـــن الباعـــة ننظـــم تنظيمً ـــا سلســـاً

وننتظر أن تتطور خدمات الســـوق أكثر

زيارات دورية للمسئولين

العمالـــة الســـائبة فقد وعد المســـؤولون
منـــذ ســـنين بتحقيق ذلـــك إال أن هذا لم

يحدث! وليس هذا فحســـب ،بل نطالب
منـــذ العـــام  2010بتنظيـــم الســـوق وتم

عقـــد عـــدة اجتماعـــات ،وقبـــل حوالـــي
ً
مثـــا وردتنـــا توجيهـــات
أســـبوعين
بارتـــداء الكمامـــات وتنظيـــم الســـوق

والتـــزم الجميـــع بها ،أضف إلـــى ذلك أن
هنـــاك زيـــارات دوريـــة للمســـئولين فـــي

البلدية والمفتشـــين ،ونحن نأمل في أن

تثمر عن تصحيح أوضاع السوق”.

حسين اسماعيل

حتى برسوم رمزية
ويـــرى البائـــع محمـــد علـــي إبراهيـــم أن

السوق ال تنقصه سوى بعض الترتيبات
مـــن جانـــب البلديـــة وحتى لـــو فرضت

علـــى الباعة رســـومً ا رمزية ،ونتمنى من

النـــواب التركيـــز على العمل التشـــريعي
ً
بـــدل مـــن العمـــل البلـــدي مـــع
والرقابـــي

كامل االحترام لهم ،فهذا العمل يختص
بالشـــأن البلـــدي وهنـــاك مجلـــس بلـــدي

حسين علي وحسين إبراهيم

ســـواء مـــن المواطنيـــن أم العمالـــة

الوافدة؟ هنا يجيب ابراهيم“ :ليست

لدينا أكشاك مخالفة كما أشار البعض،
أما عن التأجير لألجانب ،فبالنسبة لي
كبائع ،البد من أن أستعين بعمال معي
وهـــذا ال يعنـــي أننـــي أؤجـــر فرشـــتي
عليهـــم ،ونحـــن مع األمـــور التنظيمية
وضبـــط المخالفـــات بشـــكل واقعـــي

وميداني من جانـــب البلدية” ،ويتفق
معه البائع علي مطر الذ.ي يشـــير إلى

وهنـــاك بلديـــة للمنطقـــة ونحـــن الباعـــة

نقطتيـــن :األولـــى هـــي التـــزام الباعة

اللجنـــة األهلية بقرية دمســـتان ،ونتابع

مكافحـــة كورونـــا ،والثانيـــة المتعلقة

نتواصـــل معهـــم تمامً ا كمـــا نتواصل مع

بـــل وحتى رواد الســـوق باشـــتراطات

مـــع رئيســـها األخ عبدالحســـين ضيـــف
المســـتجدات ً
أول بـــأول ،وكنا نتمنى أن

بزحمـــة الســـوق ومـــا يقـــال علـــى أنه

يشهد الســـوق تقدمً ا منذ  8سنوات هي

“فوضـــى” فهـــذه طبيعة األســـواق كما
أشـــار األخـــوة وتحتـــاج إلـــى بعـــض

عمر مطالبنا.

التنظيـــم ،فالواجـــب والمأمـــول اآلن،

فوضى ...طبيعة األسواق

كيف ،فاللجنة األهلية لديها تصوراتها

ومـــاذا عـــن المخالفـــات والمخالفيـــن

هـــو العمـــل علـــى تنظيـــم الســـوق ،أما

تالقـــت مطالب باعة ســـوق دمســـتان

األهليـــة عبدالحســـين ضيف أن أهالي

البلديات والتخطيـــط العمراني بتبني

يعتبـــرون الســـوق مصـــدر دخلهـــم

طالبوا الجهات الرسمية بإبقاء السوق

وتنظيمه على غرار األســـواق الشعبية

الرئيـــس ،مـــع تحـــرك اللجنـــة األهليـــة

لقريـــة دمســـتان وتواصلهـــا مـــع

المسئولين في وزارة األشغال وشئون
البلديات والتخطيـــط العمراني للعمل
علـــى إيجـــاد تصـــور تنظيمي للســـوق

واإلبقاء عليه.

ووفق ما تقـــدم ،أوضح رئيس اللجنة

القرية واللجنة األهلية لقرية دمستان
الشـــعبي والعمـــل علـــى اســـتمراره

اإلذن مــن أبيــك والبالــغ عمــره وقــت كتابــة هذه الفقرة ســبع ســنوات
فقط ،وهو يأكل بنهم شديد بعض قطع البيتزا.

Û Ûعزيــزي الحفيــد الــذي أحســبه وســيما مثــل جــده ،أتفهــم جيــدا أن ما
ســأقوله غريب بعض الشــيء وأكاد أتخيلك أنك بعد قراءة ســطرين
من الرســالة ســوف تحول عينيك الجميلتين إلى عيني ضفدع لثوان
معــدودة .امــزح يــا حفيــدي ،فنحــن فــي حالــة اجتماعيــة جماعيــة،
تستدعي بعض الفكاهة ،فجدك ومعه جمع غفير من العالم يشهدون
حالة استثنائية تسبب به وباء مفاجئ اسمه كورونا قادم من الصين،
وأقعدهم في بيوتهم.

Û Ûال يــا بنــي ،ال تشــعر باألســى على جــدك ،فالوباء ورغم أنــه كان نزوله
أشبه باللعنة ،إال أنه ساعدنا على نفض ما بدواخلنا وسمح لنا بإعادة
هيكلــة تفكيرنــا للحيــاة .لقد قربني هذا الوبــاء المقيت  /المفيد كثيرا
مــن أبيــك ،وصرت على ســبيل المثال أصطحبه معي لرياضة المشــي
لمدة نصف ساعة في محاولة مني لتعويض ما كان تقصيرا مني قبل
نحو شهر من عدم وجودي المستمر بجانبه.

Û Ûال أدري يا حفيدي في أي ســنة ضوئية ســتصلك هذه الرســالة ،ولكن
أعتقــد جازمــا أن الحيــاة التــي تعيشــها اآلن أكثــر إترافــا وليونــة مــن

حيــاة جــدك ،واعلــم جيــدا أن الحيــاة ال تســتحق أن تكــون بعيدا عن
أبنائــك وعائلتــك مهمــا عظمــت مشــاغلك الدنيويــة ،وأن أبنــاءك هــم
ســندك بقدر ما تعطيهم من حب وتقدير واهتمام ،وســتجني ثمار ما
أطعمته وسقيته ولو بعد حين.

وتواصلها مع المسئولين.

أهلية “دمستان” تطالب بإبقاء السوق وتنظيمه
مـــن المواطنيـــن البحرينييـــن الذيـــن

عنفوان

Û Ûال أعلم حقا من تكون :اســمك  /جنســك أو حتى عمرك الذي سيمســح

مـــن أي “مســـاحة” علـــى جانبي الشـــارع
تصلح كموقف لسيارتك ،وبالفعل ً
أيضا،

ولهـــذا ،فـــإن باعـــة الســـوق غاضبـــون

جاسم اليوسف

jasim.abdulla@albiladpress.com

رسالة إلى حفيدي

والمقيميـــن وهم يتوافدون على ســـوق

يمكنـــك شـــراء الكثير مـــن االحتياجات
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 3264مخالفة دبة صوت و“رايبون”
المنامة  -وزارة الداخلية

هـــذا المشـــروع الحيوي وإعـــادة بنائه

ً
إنفـــاذا للقانـــون واســـتجابة لشـــكاوى

خصوصـــا فـــي الفتـــرات المســـائية

اإلدارة العامـــة للمـــرور ،اإلجـــراءات

أصـــوات مزعجـــة مـــن المركبـــة أو

التـــي تتكـــون مـــن فرشـــات مظللـــة

األهالـــي باألحيـــاء الســـكنية ،اتخـــذت

باإلضافـــة إلـــى توفيـــر الخدمـــات

عبدالحسين ضيف

القانونية تجاه عدد من المخالفات التي

وزاد قولـــه“ :نأمـــل مـــن الجهـــات

وأضاف أن السوق يحتاج إلى تنظيم

االهتمـــام لمـــا له مـــن مـــردود إيجابي

مخالفـــة “دبة صـــوت” و 3آالف مخالفة

الشـــمالي ووزارة األشـــغال وشـــئون

مع حجم السوق ومرتاديه ،ويستحق

المجاورة.

وجـــددت اإلدارة العامة للمـــرور دعوتها

وتنظيمـــه ،فهـــو مصـــدر رزق عدد من

الباعة من المواطنيـــن من أهل القرية
والقرى المجاورة ومنه قوت عيالهم.

المعنيـــة وبالخصوص المجلس البلدي

ومرتبـــة تعكـــس الواجهـــة الحضارية،
والمرافق المناسبة لها”.

وتوفيـــر مواقف للســـيارات تتناســـب

علـــى أهالـــي المنطقة الغربيـــة والقرى

تـــم ضبطهـــا ،وبلـــغ عدها أكثـــر من 264

وضع حاجب رؤية منذ بداية العام.

إلـــى ضـــرورة مراعـــاة ظـــروف األهالي،

السجن  5و 10سنوات لـ  5متهمين باالنضمام لجماعتين إرهابيتين

نقــل أموال وتجنيد عناصر لصالح ائتالف  14فبراير وتيار الوفاء
عباس إبراهيم

قضـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى
بإدانـــة  5مـــن أصل  6متهميـــن باالنضمام
إلـــى جماعتـــي تيـــار الوفـــاء اإلســـامي
وائتالف  14فبراير اإلرهابيتين ،وتجنيد
عناصـــر لهمـــا فـــي نقـــل وتســـلم وتســـليم
األمـــوال مـــن النقاط الميتة فـــي عدد من

الجنائيـــة كانـــت قـــد تلقـــت معلومات من

إرهابية.

الموقوفيـــن بـــإدارة اإلصـــاح والتأهيل -

والرابـــع لعمليـــات نقـــل البنـــرات والمبالـــغ

المصـــادر الســـرية ،مضمونهـــا قيـــام أحـــد

وهو أحـــد العناصر القياديـــة لتيار الوفاء
اإلســـامي اإلرهابـــي -بتجنيـــد موقـــوف

بالحبس االحتياطي في الحوض الجاف،
وذلـــك فـــي غضـــون العـــام  ،2017حيـــث
كلفـــه األول بتجنيـــد عناصـــر لالنضمـــام

المناطـــق ،وذلـــك بســـجن متهميـــن لمـــدة

إلـــى جماعة ائتـــاف  14فبراير اإلرهابي،

ســـنوات وأمـــرت بتغريـــم  4منهـــم فقـــط

النقـــاط الميتة ووضعها في أماكن أخرى،

برأت المتهم الســـادس -هارب -من جميع

لتنفيذ عمليات إرهابية.

المحكـــوم عليهم من عدد مـــن االتهامات

أكثـــر مـــن مـــرة عـــددا مـــن البنـــرات التي

والمتفجـــرات والتجمهر والشـــغب؛ وذلك

وجـــاء بالتحريـــات أن أحـــد المتهميـــن

وتشـــير التفاصيل إلى أن إدارة المباحث

الميتة ،وكان بصدد استعمالها في عملية

وجنـــد المتهـــم األول المتهميـــن الثالـــث
الماليـــة وفـــي المقابـــل يســـلمهم أمـــواال
نظيـــر مـــا يؤديـــان مـــن أعمـــال ،وتمكـــن
المتهـــم الخامـــس مـــن تجنيـــد المتهـــم

الثانـــي وربطه بشـــخصين على األقل من

القيادييـــن بالتنظيمـــات اإلرهابيـــة “تيـــار
الوفـــاء اإلســـامي وائتـــاف  14فبرايـــر”

 10ســـنوات وبســـجن  3آخريـــن لمـــدة 5

وأنهم بدأوا في تسلم أموال من عدد من

بمبلغ  100ألف دينار لكل منهم ،في حين

حتى يتســـلمها آخـــرون؛ بهـــدف الترتيب

مـــا نســـب إليـــه مـــن اتهامـــات ،كمـــا برأت

وأضافـــت أن المتهـــم األول تســـلم ونقـــل

والمعدات بهذا الخصوص.

الموجهـــة لهـــم مـــن حيـــازة األســـلحة

تســـتعمل في المســـيرات غيـــر المرخصة،

أنـــه كان علـــى عالقـــة بمتهـــم ســـبق وأن

لعدم كفاية األدلة بهذا الشأن.

تســـلم عبوة متفجـــرة من إحـــدى النقاط

رسائل احتيالية عبر “اإليميل” تنتحل اسم Apple
المنامة  -وزارة الداخلية

في إطار المتابعة الدورية ورصد محاوالت االختراق ،تحذر اإلدارة
العامة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني من رسائل

احتياليـــة عبر البريد اإللكتروني تدعى أنها مرســـلة من قبل شـــركة

( Appleأبل) ،تطلب تأكيد الهوية الشـــخصية للمرسل ،حيث يدعى
مضمـــون البريـــد اإللكترونـــي بأنـــه هنـــاك من يحـــاول الدخـــول إلى

حسابك وعليه قد تم إقفاله ،ولتأكيد هويتك الشخصية عليك ملء

اســـتمارة ،تحتوي على طلب معلوماتك الشخصية ومنها معلومات

البطاقات االئتمانية.

ودعـــت اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي

واإللكترونـــي إلـــى ضـــرورة التأكـــد مـــن الجهـــة المرســـلة والتحقـــق
مـــن مصداقيـــة الموضوع قبل الشـــروع باتباع ما يصـــل عبر البريد

اإللكتروني.

» »وطالبت اإلدارة العامة المستخدمين إلى ضرورة االنتباه لبعض

النقاط المهمة منها أن شركة  Appleلن تقوم بإرسال بريد إلكتروني

إلى عمالئها تدعو إلى أن حسابهم مقفل بسبب محاولة االختراق من
قبل اآلخرين ،كما أنها ال تبدأ رسائلها بصيغة ( )Dear customerأو

عبـــر تطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي

مثـــل التيلغـــرام ،والـــذي كان يتلقـــى
التكليفـــات بشـــأن األعمـــال التخريبيـــة

واستالم األموال لشراء األدوات والمواد
وأثنـــاء التحقيـــق اعتـــرف المتهـــم األول

تمت محاكمتـــه ،والذي عرض عليه فكرة
االنضمام إلى جماعـــة ائتالف  14فبراير،
فوافق على ذلك.

القانونيـــة في األحياء الســـكنية ،وعدم
وضـــع حاجـــب الرؤيـــة الـــذي يقلـــل من

وضوح الرؤيـــة أثناء القيادة ،ما يعرض
حيـــاة مســـتخدمي الطريـــق لحـــوادث

مرورية خصوصا المشاة.

سنة مع وقف التنفيذ للمتهم بضرب طليق شقيقته

ســحبه من ثوبــه ألنه نادى علــى أبنائه من عتبــة المنزل
عباس إبراهيم

دانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى
متهما تعدى بالضرب على طليق شقيقته
الذي حضر لمنزلهم لزيارة أبنائه المقيمين
مـــع طليقتـــه بمنـــزل عائلتهـــا ،وقضـــت
بحبســـه لمدة سنة واحدة ،وأمرت بوقف
تنفيـــذ العقوبـــة لمـــدة  3ســـنوات تبدأ من
تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

تســـبب له بـــآالم في رجلـــه اليســـرى ،كما

ونقله للمستشفى ليتلقى العالج الالزم.

ضد عـــدد من أفراد عائلة طليقته ووالدة

ليدافـــع عـــن نفســـه .وأضـــاف أنـــه ســـقط

المجنـــي عليـــه للمحاكمة علـــى اعتبار أنه

أوالده الذيـــن تحـــت حضانـــة والدتهـــم،

وحينهـــا تدخل خال أبنائه الثاني وجلس

لكـــن لـــم يجيبـــه أحـــد ،فبـــادر بمنـــاداة

بتحريكهـــا وهو يتألم منها ،وحضر قريب

عتبـــة بيـــت جدهـــم ،لكنه تفاجـــأ بحضور

حتـــى تدخـــل باقي أفـــراد عائلـــة طليقته

ويســـحبه من الثـــوب التـــي يرتديها ،مما

الخارجـــي للمنـــزل وفكوا الشـــجار بينهم

كان أبلـــغ مواطـــن مركـــز شـــرطة النعيـــم

أحس بالدوار في رأســـه؛ لذا تشاجر معه

أبنائـــه ،وأفـــاد أنـــه كان متوجهـــا لزيـــارة

أثنـــاء تلـــك المشـــاجرة أرضا علـــى بطنه،

وظـــل يقرع جـــرس المنـــزل عـــدة مرات،

على ظهره وأمســـك بقدمه اليســـرى وبدأ

أوالده بصـــوت عـــال أثنـــاء وقوفـــه علـــى

ثالـــث لهما وجلس هو اآلخـــر على ظهره،

شـــقيق طليقتـــه يحضـــر إليه مـــن الخلف

الذيـــن كانـــوا بذلـــك الوقت فـــي المجلس

فأحالـــت النيابـــة العامـــة شـــقيق طليقـــة

بتاريـــخ  16مايـــو  ،2019اعتـــدى علـــى
ســـامة جســـم المجنـــي عليـــه  -طليـــق
شـــقيقته  -وقـــد أفضـــى اعتـــداؤه إلـــى

إحـــداث عاهة مســـتديمة فـــي رجله دون

أن يقصد إحداثها وذلك بسحبه من خلفه
وهـــو على عتبـــات المنـــزل العليـــا ودفعه
ناحيـــة األرض وأحـــدث بـــه اإلصابـــات

الموصوفة بالتقرير الطبي.

بـــــاع رقـــــم ســـيـــارتـــهـــا الــمــمــيــز واخـــتـــلـــس الــمــبــلــغ لــنــفــســه
عباس إبراهيم

قـــال المحامـــي عبـــدهللا الســـليمان إن

المحكمة الكبرى المدنية السابعة قضت
بعد  4ســـنوات من النـــزاع بين المدعى
عليـــه وموكلتـــه فـــي مراكـــز الشـــرطة

والنيابـــة العامـــة والمحاكـــم ،بإلـــزام
المذكـــور أن يدفـــع إليهـــا مبلـــغ  26ألف

دينـــار ،إذ ســـلمته موكلتـــه رقم ســـيارة

مميـــز مملوك لها وطلبـــت منه أن يبيعه

لصالحهـــا أثناء تواجدها في أميركا ،إال
أن المُ َ
طالـــب اســـتلم المبلـــغ “كاش” ولم

يرســـل لها أية مبالغ ،وسلم شخص آخر
مـــن طرفها شـــيكا بـــدون رصيـــد بقيمة

( ،)Dear clientوإنما تبدأ باسمك الحقيقي كما هو مسجل في قاعدة
تطلب من المستخدم ملئها ومن ثم إعادة إرسالها ،أو طلب

لمـــدة ســـنتين مع النفـــاذ تـــم تخفيضها

معلومات البطاقات االئتمانية الخاصة بك أو أكواد الحماية.

االســـتعراض بهـــا ،وااللتزام بالســـرعات

إلزام متهم بدفع  26ألف دينار لسيدة نصب عليها

الرقـــم المبـــاع لتحويله إليهـــا ،فحكمت

البيانات لديها ،باإلضافة أنها ال ترسل مرفقات عبر البريد اإللكتروني

واألوقـــات المتأخـــرة ،وعـــدم إصـــدار

عليـــه المحكمـــة الجنائيـــة بالحبـــس

الحقـــا إلى ســـنة واحدة نظـــرا لخيانته

األمانـــة ،كمـــا ألزمتـــه برســـوم الدعـــوى

بتســـليمه للمدعى عليـــه الثالث والمدعية،

ومصروفاتهـــا ومبلـــغ  20دينـــارا مقابل

إال المحتال أعاد الشـــيك اإلداري للمشتري

أتعاب المحاماة.

وطلـــب مـــن تســـليمه المبلـــغ نقـــدا ،مدعيا

وأضـــاف أن وقائع الدعـــوى تتمثل في أن

لـــه وجود تعميـــم على حســـابات المدعية

المدعيـــة كانـــت اتفقت مـــع المدعى عليه

البنكيـــة وال يمكـــن إيـــداع الشـــيك فـــي

األول علـــى أن تقـــوم ببيـــع رقـــم الســـيارة

حســـابها ،وهـــو مـــا حصـــل فعـــا متجاوزا

المميـــز المملـــوك لهـــا والمحفـــوظ تحـــت

بذلك اتفاقه مع المدعية.

اســـمها بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور ،علـــى أن
تتنـــازل عـــن الرقم لـــه مقابل مبلـــغ وقدره

 ،24500بشـــرط أن يقـــوم بســـداد المبلـــغ

وبعـــد مطالبة المدعى عليـــه الثاني بقيمة

عبدالله السليمان

للمدعيـــة بواســـطة شـــيك إداري “مانيجـــر

بموجب ســـند وكالة خـــاص يقوم بموجبه

وأشـــار إلـــى أن موكلتـــه قامـــت بتوكيـــل

واســـتالم الثمن مـــن المدعى عليـــه األول

شيك”.

بالتنـــازل نيابـــة عنهـــا عـــن رقـــم الســـيارة

المدعـــى عليـــه الثانـــي -المتهـــم -ليكـــون

بواســـطة “المانيجر شيك” وتحويل المبلغ

وإلتمام إجـــراءات نقل الملكية للمشـــتري

وتابـــع :تم التنـــازل فعال عـــن الرقم المميز

قامـــت بتوكيـــل المدعـــى عليـــه الثالـــث

الرقم وســـلمه للمدعى عليه الثاني ،ليقوم

وســـيطا في عملية بيع الرقم بالنيابة عنها

لحسابها في أميركا.

المدعـــى عليـــه األول ،مضيفـــا أن وكيلتـــه

وحرر المشتري الشيك المتفق عليه بقيمة

الشـــيك ظـــل المذكـــور يماطل حتى ســـلم
شـــيك عـــادي صـــادر منـــه للمدعـــى عليـــه

الثالـــث ،إذ احتـــال عليـــه وخدعـــه ولـــم

يكتشـــف الثالـــث األمـــر إال عندمـــا توجـــه

للبنـــك لصرف الشـــيك فتبين عـــدم وجود
رصيـــد كاف وقائـــم وقابـــل للتصـــرف فيه
بذلـــك الحســـاب ،وبعـــد إدانتـــه جنائيـــا
بالحبـــس تقـــدم لمطالبتـــه مدنيـــا بالمبلـــغ

باإلضافـــة لتعويـــض عن األضـــرار المادية
التي تسبب بها.

 300صادرات البحرين غير النفطية في مارس

أسعار الذهب
تتراجع

مليون دينار

لندن  -رويترز

 100.2مليـــون دينـــار قيمـــة العجـــز بالميـــزان التجـــاري

انــخــفــضــت أسـ ــعـ ــار الـ ــذهـ ــب أم ــس
األربـــــعـــــاء ،إذ بــــاع الــمــســتــثــمــرون

المعدن األصــفــر لجني األرب ــاح بعد
أن ارتفع ألعلى مستوى في أكثر من

زينب العكري

سبع سنوات في الجلسة السابقة.
وتـ ــراجـ ــع ال ــذه ــب ف ــي الــمــعــامــات

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غيــر النفطيــة فــي البحريــن ،ما يقــارب 404.4

الفورية  % 0.7إلى  1715.02دوالر

مليــون دينــار في مارس  ،2020مقابــل  435.1مليون دينار في الفترة ذاتها من

لألوقية (األونــصــة) بحلول الساعة

العــام  ،2019أي بانخفــاض مقــداره  ،% 7.05فــي حيــن بلغ إجمالــي الصادرات

 0643بــتــوقــيــت جــريــنــتــش .ون ــزل

غيــر النفطيــة  300.2مليــون دينــار فــي مــارس  ،2020مــا يعني أن قيمــة العجز

الذهب في العقود األميركية اآلجلة

فــي الميــزان التجــاري فــي مــارس الماضــي ،بلغــت  100.2مليــون دينــار ،وفــق

 % 1.1إلى  1748.60دوالر.

بيانات أولية مصدرها شــؤون الجمارك ،وتنشــرها هيئة المعلومات والحكومة
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وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن أســـتراليا

فـــي المرتبـــة األولـــى بقيمـــة إجماليـــة

مليون دينار إلعادة التصدير.

حجـــم وارداتهـــا إلـــى البحريـــن فـــي

ألمنيـــوم آخـــر” بــــ  33.4مليـــون دينـــار،

العربيـــة الســـعودية جـــاءت بالمرتبـــة

ســـنة التخليص أو التـــي تليها ،تتجاوز

إلـــى البحرين فـــي مـــارس الماضي ،إذ

ثـــم رابعا :أجـــزاء لمحـــركات الطائرات
ً
خامســـا:
بقيمـــة  7.7مليـــون دينار ،ثم

جـــاءت الواليـــات المتحـــدة األميركية

جـــاءت فـــي المرتبة األولـــى من حيث
مارس الماضـــي ،إذ بلغت  38.4مليون
دينـــار ،وجـــاءت الصيـــن فـــي المرتبـــة

الثانيـــة بــــ  32.8مليـــون دينـــار ،وحلت

تداول  2.9مليون
سهم بـ  633.7ألف دينار

فـــي المرتبـــة الثالثـــة المملكـــة العربية

الســـعودية بــــ  31.7مليـــون دينـــار ،أما

في المرتبة الرابعة فجاءت البرازيل بـ

وتـــداول المســـتثمرون 2.85

المتداولـــة وبكمية قدرها 1.87

قدرهـــا  633.73ألـــف دينـــار،

خالل  21صفقة.

صفقة ،حيث ركز المستثمرون

البحريـــن لالتصـــاالت (بتلكـــو)

البنـــوك التجاريـــة ،والتي بلغت

دينـــار ،أي مـــا نســـبته 16.88

ألف دينار ،أي ما نســـبته 72.25

المتداولة وبكميـــة قدرها 290

للتـــداول وبكميـــة قدرها 2.03

خالل  8صفقات.

مليـــون ســـهم ،بقيمـــة إجمالية

مليـــون ســـهم ،تـــم تنفيذها من

تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 58

أما المركز الثاني ،فكان لشركة

تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطاع

بقيمـــة قدرهـــا  106.99ألـــف

قيمة أسهمه المتداولة 457.84

 %مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم

 %مـــن القيمـــة اإلجماليـــة

ألـــف ســـهم ،تـــم تنفيذهـــا مـــن

مليـــون ســـهم ،تـــم تنفيذها من

ثـــم جـــاءت مجموعـــة جي اف

جاء البنك األهلـــي المتحد في

 21.41ألف دينار ،أي ما نســـبته

أســـهمه المتداولة  446.08ألف

األســـهم المتداولـــة وبكميـــة

 %مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم

تنفيذها من خالل صفقتين.

خالل  24صفقة.

المركـــز األول ،إذ بلغـــت قيمـــة
دينـــار ،أي مـــا نســـبته 70.39

قدرهـــا  400ألـــف ســـهم ،تـــم

بلغـــت حوالـــي  80مليـــون دينـــار ،فيما

فـــي المرتبة الثانيـــة بقيمة تتجاوز 39

تتجـــاوز  30.6مليـــون دينـــار ،أمـــا في

وفيمـــا يتعلـــق بأهـــم الســـلع التـــي تـــم

ســـلع غير نفطية بقيمـــة  300.2مليون

بــــ  26.8مليـــون دينـــار ،وجـــاءت فـــي

خامـــات حديـــد ومركزاتها غيـــر مكتلة

للصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ ،و77.3

استيراد بلغ  19.4مليون دينار.

اســـتيرادها في مـــارس  ،2020جاءت

تصل قيمتها إلى  6ماليين دينار.

المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثالثـــة بقيمـــة

البيانـــات أن البحريـــن قامـــت بتصدير

المرتبـــة الرابعـــة فقـــد جـــاءت هولنـــدا

دينـــار ،منهـــا  222.9مليـــون دينـــار

المرتبة الخامســـة سلطنة عمان بحجم

وإعـــادة تصديرهـــا ،جـــاءت خامـــات
حديـــد ومركزاتهـــا مكتلة فـــي المرتبة
األولـــى بقيمـــة تصل إلـــى  43.1مليون
دينار ،تلتهـــا ألمنيوم خام غير مخلوط
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بحوالـــي 32.7
مليـــون دينـــار ،ثم خالئط مـــن ألمنيوم
خام بقيمة تقدر بــــ  27.7مليون دينار،
وجـــاءت ســـلعة “محـــركات توربينيـــة
نفاثـــة تتجـــاوز قـــوة دفعهـــا  25كيلـــو
نيوتن” في المرتبة الرابعة بقيمة 12.7
مليـــون دينـــار ،ثم ســـلعة بولـــه (يوريا)
وإن كانـــت في محاليل مائيـــة بـ 11.7
مليون دينار.

“أمالك” تدعم “الخاص” بنصف مليون دينار
المنامة  -أمالك

أعلنـــت شـــركة أمـــاك ،الـــذراع االســـتثماري العقاري
للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،عن إنشاء صندوق
دعـــم بقيمـــة تبلغ نصـــف مليون دينـــار بحريني لدعم
ماليـــا فـــي ظـــل األوضاع
المســـتأجرين المتضرريـــن ً

الراهنـــة ،اتباعً ـــا لتوجيهـــات ولـــي العهد نائـــب القائد

اتـــش الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا

 % 3.38مـــن إجمالـــي قيمـــة

 3000ســـم  3بلغت  12.2مليون دينار،

وفيمـــا يتعلـــق بالصـــادرات ،أوضحـــت

بحجم استيراد بلغ  26مليون دينار.

وقدره  0.81نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء.

األولـــى مـــن حيـــث حجـــم صادراتهـــا

أجـــزاء للتوربينـــات الغازيـــة األخـــرى

العربية المتحدة في المرتبة الخامسة

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى  1,308.39بارتفاع

ثالثـــا :جـــاءت ســـيارات جيـــب موديل

مليون دينـــار ،وحلت اإلمارات العربية

 31.6مليـــون دينار ،وجـــاءت اإلمارات

المنامة  -بورصة البحرين

بلغـــت  42مليون دينار ،ثانيا“ :أكســـيد

وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن المملكـــة

وبشـــأن أهـــم  5ســـلع تـــم تصديرهـــا

األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،لدعم

الدعم المقدمة للمستحقين بناءً على دراسات لوضع
ً
ووفقا للتقييم الشهري
األســـواق وفئة كل مســـتأجر،

لهم .ويتم تفعيل الدعم بشـــكل فـــوري للمؤهلين في
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة يوســـف الـــذوادي:

بالتحديات االقتصادية واالجتماعية .ونود أن نعرب

الفترة الحالية ،ونود أن نطمئنهم بحرصنا الدائم على

الرشـــيدة بتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللة

قائمة صندوق الدعم.

“إننا ندرك التحديات التي تواجه المستأجرين خالل
دعمهم في مختلف الظروف .ويهدف صندوق الدعم

لتخفيف الضغوط المالية التي يواجهها المستأجرين

الحملـــة الوطنية وتعزيز الوضـــع المالي واالقتصادي
يقدم صندوق دعم أمالك برامج دعم متعددة تهدف

الغالية في هذا الوقت غير المسبوق”.

لتحقيق االستقرار بالســـوق المحلي .وتختلف أنواع

المســـتأجرين .وإننا على ثقة بأن هذا الوضع مؤقت،

وأن جهود فريق البحرين أثبتت نجاحا غير مسبوق،

وأصحـــاب المتاجـــر والتـــي تنعكـــس بشـــكل ايجابي

للمملكة.

مبادراتهـــا ،باإلضافة إلى ســـعيها لتوثيـــق العالقة مع

على مصلحة المســـتهلك والمواطن والمقيم بمملكتنا

وأضاف“ :تلتزم شركة أمالك بدعم المملكة في جميع

وســـنتغلب بوحدتنـــا وتعاوننـــا على المرحلـــة المليئة
عـــن عميـــق شـــكرنا وامتناننـــا لمـــا تقوم بـــه حكومتنا

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ،ومتابعة من لدن

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة
بن ســـلمان آل خليفة ،وبقيادة وتنفيذ اســـتثنائي من
لـــدن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

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

“معا نهتم” بمبلغ  30ألف دينار
“البحرين اإلسالمي” يدعم حملة ً

بــتــنــظــيــم مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة لــتــوفــيــر وجــــبــــات لــلــمــتــضــرريــن مــــن “كــــورونــــا”

المنامة  -البحرين اإلسالمي

أعلــن بنــك البحريــن اإلســامي ( )BisBعن تبرعه بمبلــغ وقدره  30,000دينــار بحريني
لصالــح حملــة (معً ــا نهتــم) ،والتــي ُتعنــى بتوزيــع الوجبــات الغذائيــة علــى المحتاجين

والمتضرريــن مــن الكورونــا نتيجــة لتأثــر بعــض القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة
بالوضــع الراهــن .وتأتــي هــذه المبــادرة ،وذلــك بعــد إطالقــه مبــادرة مكافــأة الكــوادر

الطبيــة مؤخــرا ،ضمن مســاعي البنك لدعــم جهود فريق البحريــن ،ولتحقيق األهداف
المنشــودة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي اتخذتهــا

البحرين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد.)19 -
وفي هذا الصدد صـــرح الرئيس التنفيذي

الكـــوادر الطبيـــة ،يســـعدنا التعـــاون مـــع

قائـــا“ :مـــن واجبنـــا كمؤسســـة تعمـــل في

“معهـــم نهتـــم” لتوزيـــع الوجبـــات الغذائية

لبنـــك البحريـــن اإلســـامي حســـان جـــرار

هـــذه المملكـــة المعروفـــة بطيبـــة وعطـــاء

وخيـــر شـــعبها ،تلبيـــة نـــداء المبـــادرات

الســـاعية إلـــى خيـــر الوطـــن والمواطنيـــن
والمقيميـــن ،وهـــذا بالفعـــل ماقمنـــا بـــه،

فبعـــد نجاح مســـاعينا في مبـــادرة مكافأة

محافـــظ العاصمـــة والمســـاهمة في حملة
علـــى المحتاجيـــن والمتضرريـــن بســـبب

انتشـــار فيروس كورونـــا (كوفيد .)-19إننا

حريصون دائمـــا على رد الجميل للمجتمع
بكافـــة مكوناتـــه وأطيافه ،ومـــد يد العون
لـــذوي الحاجة حســـب المســـتطاع وإثراء

محافظ العاصمة:
إيصال أكبر قدر
من المستلزمات
األساسية للمحتاجين

جرار :نعزز المبادرات
الساعية لخير
الوطن والمواطنين
والمقيمين

ً
“معـــا نهتـــم” التـــي تنظمهـــا
مـــع حملـــة

قـــدر ممكـــن مـــن المســـتلزمات األساســـية

محافظـــة العاصمـــة بالتعاون مـــع مديرية
شـــرطة محافظـــة العاصمـــة ،وبالتنســـيق

حسان جرار

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

ً
أيضـــا .لـــذا،
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة

والمواطنيـــن والمجتمـــع بمختلـــف فئاتـــه

والمجتمـــع المدنـــي ،والتـــي تأتـــي ضمـــن

حملـــة (معً ـــا نهتـــم) ،مؤكديـــن اســـتمرارنا

من جانبـــه ،قال محافظ العاصمة الشـــيخ

المواطنيـــن والمقيميـــن ،خصوصـــا فـــي

جـــدا بتجـــاوب بنـــك البحريـــن اإلســـامي

الهـــدف مـــن هـــذه الحملة هو إيصـــال أكبر

لـــم نتأخـــر أبـــدا بالمســـاهمة ماديـــا لصالح

بتقديـــم الدعم الالزم لمختلـــف المبادرات

الخيريـــة التي تصب فـــي مصلحة الوطن

وأطيافه”.

هشـــام بـــن عبدالرحمن آل خليفة “ســـعدنا

مـــع عدد مـــن مؤسســـات القطـــاع الخاص

إطار جهـــود المحافظـــة والتزامها بخدمة
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية الحاليـــة .إن

“المقاصة” وكي ً
ال لدفع توزيعات األرباح النقدية

للمحتاجين والمتضررين .وسنواصل ومع
تكاتـــف جهـــود جميع الجهـــات إلى تغطية
أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المحتاجيـــن حتى
نتخطـــى هـــذه األوضـــاع وبأقل الخســـائر

الممكنـــة ،متوجهيـــن بالشـــكر إلـــى بنـــك

البحرين اإلســـامي على تجاوبهم السريع

ومبادرتهم غير المستغربة بالمساهمة في
هذه الحملة”.

عالميا
الدوالر يرتفع
ً
لندن  -رويترز

بـــــــالـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة عـــــــــــن  9شـــــــــــركـــــــــــات مــــــــدرجــــــــة

ارتفـــع الـــدوالر األميركـــي مقابـــل ســـلة مـــن

مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن

األربعاء ،مع نظرة متشـــائمة بشأن االقتصاد

المنامة  -شركة البحرين للمقاصة

للمقاصـــة ،الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم

أعلنــت شــركة البحريــن للمقاصة ،فــي إطار جهودها لزيــادة تعزيز خدمات ما

آل خليفـــة “إننـــا ملتزمـــون بتعزيـــز

بعد التداول ،عن تعيينها كوكيل لدفع توزيعات األرباح النقدية بالنيابة عن 9

تجربـــة المســـتثمرين عبـــر تســـهيل

شركات مدرجة ،وهو ما سيخدم أكثر من  170ألف مساهم من  100جنسية.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة ضمـــن الجهود

بشـــكل فـــوري ،وتحويـــل المبالـــغ عن

للمقاصـــة فـــي تعزيـــز البنيـــة التحتية

طريق الشيكات.

عمليـــة توزيع األربـــاح النقدية وزيادة
فاعليـــة عملية الدفع مـــن خالل إتمام

طريق بطاقة “ ”myShareوالدفع عن

عملية تحويل األرباح بشـــكل مباشـــر

وتحـــرص شـــركة البحريـــن للمقاصـــة

الـــذي أوجـــد خدمـــة آنية وملموســـة،

ويتـــم إدارة عمليـــة توزيـــع األربـــاح

بيانـــات المســـتثمرين؛ بهدف تســـهيل

التعامالت الالورقية”.

وحتـــى إتمـــام عمليـــة االســـتالم مـــن

المســـتمرة التي تبذلها شركة البحرين
ألســـواق رأس المـــال بهـــدف تعزيـــز

مستوى حماية حقوق المستثمرين.

النقديـــة مـــن بدايـــة عمليـــة التوزيـــع

أجـــل ضمـــان اســـتكمالها بنجـــاح ،كما

توفـــر شـــركة البحريـــن للمقاصة عددا

من الوســـائل المختلفة لدفع توزيعات

األرباح النقدية ،التي تتضمن تحويل
المبالـــغ للحســـابات البنكيـــة للعمـــاء

في حســـابات المستثمرين ،وهو األمر

بشـــكل دائم على التأكـــد من تحديث

مـــا يشـــكل خطـــوة أخـــرى فـــي اتجاه

عملية التوزيع الفوري لألرباح النقدية

ومـــن جانبه ،قال مديـــر أول للعمليات

الحاليـــة وأي مـــن األربـــاح النقديـــة

ويتم في الوقت الراهن تطوير البنية

تتضمن تعزيز إطار خدمات التســـليم

بشـــركة البحريـــن للمقاصـــة عبـــدهللا

حيـــث ســـيتمكن المســـاهمون ذوي

واإليـــداع والســـجل المركزي بشـــركة

االلتـــزام بالمعايير الدوريـــة المقترحة

للمقاصـــة لتوفير قنـــوات فعالة وآمنة

محفظتهم االستثمارية عبر الخدمات

عمليـــة التســـوية وتوفيـــر خدمات ما

أسواق المال “.”IOSCO

تعزيز خدمات المستثمرين عبر تلبية

الماضيـــة التي لم يتم اســـتالمها بعد،

التحتية لعمليات التســـوية ،والتقاص

المعلومـــات المحدثـــة مـــن عـــرض

البحريـــن للمقاصـــة لزيـــادة فاعليـــة

اإللكترونية.

بعـــد التـــداول بشـــكل أكثر تطـــورا ،إذ

مقابـــل الدفـــع المعمـــول بـــه بهـــدف

مـــن قبـــل المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات

وقال العضـــو المنتـــدب ونائب رئيس

جعفر عابدين “تهدف شـــركة البحرين
لتوزيـــع األربـــاح للمســـتثمرين؛ بهدف

متطلباتهم بتوفير خدمات آنية”.

العمـــات الرئيســـة فـــي تعامـــات أمـــس
العالمـــي وبعـــد تصريحـــات الرئيـــس دونالـــد

ترامـــب بوقـــف التمويـــل لمنظمـــة الصحـــة

العالمية وسط تداعيات الكورونا.

ً
صباحـــا بتوقيـــت
وبحلـــول الســـاعة 8:32

جرينتـــش ،ارتفعـــت العملة الخضـــراء مقابل
اليـــورو بنســـبة  % 0.4إلى مســـتوى 1.0935

دوالر ،كمـــا صعـــدت أمـــام نظيرتهـــا اليابانية

بنسبة  % 0.1لمستوى  107.35ين.

فـــي حيـــن شـــهد الـــدوالر األميركـــي أمـــام

الجنيـــه اإلســـترليني زيـــادة بنحـــو % 0.8

ليســـجل  1.2517دوالر ،وزاد مقابـــل العملـــة

السويســـرية بنســـبة  % 0.4ليصـــل إلـــى
 0.9636فرنك.

وفـــي نفـــس الوقت ،ارتفـــع المؤشـــر الرئيس

للـــدوالر الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام

 6عمالت رئيسة بنحو  % 0.5إلى .99.396

فتح باب التسجيل لبرنامج استمرارية العمل من “تمكين”
أمل الحامد

ُفتح باب التسجيل لبرنامج استمرارية

العمـــل

مـــن

“تمكيـــن”

للمشـــاريع

والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
لغايـــة  25أبريـــل الحالـــي الســـتكمال
الطلبـــات األوليـــة ،وباإلمـــكان إجـــراء

التسجيل من خالل “خدمات ريتشموند
لالستشارة”.

ويهدف البرنامج الستمرارية الشركات
وحصولهـــا علـــى منحة الترد للمشـــاريع

والمؤسســـات الصغيـــرة ومتناهيـــة

صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل ،ضمن

تحديد موعد آخر لتســـجيل الشـــركات

فواتيـــر الكهربـــاء والماء آلخر  3أشـــهر،

الصغـــر ،كالتالـــي :ســـداد قيمـــة إيجـــار

الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة لتوفيـــر

فـــي أقرب وقت .ولفتـــت رضي إلى أن

تقريـــر البيانـــات الماليـــة الداخلية للعام

مقـــرات العمـــل ،ســـداد مرتبـــات العمالة

السيولة الالزمة للقطاع الخاص.

الخطـــة المبدئيـــة الموضوعـــة لتقديـــم

 2019إن وجـــدت ،كشـــف الحســـاب

الدعم للمشـــاريع والمؤسسات الصغيرة

المصرفي آلخر  3أشهر ،ما يثبت تضرر
المؤسسة ،ونسخة من الرخصة.

الوافـــدة ،توفيـــر ســـيولة لمعالجـــة

وأوضحـــت

الجوانب التشغيلية.

ريتشـــموند لالستشـــارة” هـــدى رضـــي

ومتناهية الصغر لمدة  3أشهر.

ويأتـــي هـــذا البرنامـــج لدعم المشـــاريع

لـ”البـــاد” أن أي شـــخص يمتلـــك ســـجال

وعن متطلبات التســـجيل في البرنامج

وتعمـــل “ريتشـــموند لالستشـــارة” علـــى

والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

تجاريـــا ســـاري المفعـــول بإمكانـــه

للحصـــول علـــى المنـــح الماليـــة مـــن

مســـاعدة الراغبيـــن فـــي الحصول على

تماشـــيا مـــع التوجيهـــات الحكوميـــة
ً
لدعـــم رواتـــب العامليـــن البحرينييـــن

فـــي القطاع الخـــاص لمدة  3أشـــهر من

مستشـــارة

“خدمـــات

هدى رضي

االستفادة من البرنامج.

“تمكيـــن” ،أوضحـــت رضـــي أن هـــذه

الدعـــم مـــن “تمكين” على إكمـــال جميع

وأضافـــت أن التســـجيل بالبرنامـــج

المتطلبات هي نســـخة من عقد االيجار

االجـــراءات فـــي ســـرعة قياســـية ،علمً ا

فقـــط حتـــى تاريـــخ  25ابريـــل الجاري،

متـــاح لمدة أســـبوعين ،إال أنهـــا توقعت

مـــع إرفـــاق معلومـــات صاحـــب العقـــار،

بـــأن التســـجيل متـــاح خالل أســـبوعين
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وذلك عن طريق الواتساب على الهاتف

الخميس  16أبريل  23 - 2020شعبان  - 1441العدد 4202

business@albiladpress.com

09

“عمومية فنادق الخليج” تقر توزيعات نقدية قدرها % 25
 5.95مــلــيــون ديـــنـــار صــافــي الـــربـــح لــلــمــجــمــوعــة عـــن أعـــمـــال الـــعـــام 2019
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة

المنامة  -مجموعة فنادق الخليج

عقدت مجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي للدورة الـ  50أمس  15أبريل  2020عبر تطبيق زوم لالجتماعات االفتراضية والمنظمة

جارفيلـــد جونـــز إن “فنـــدق الخليج قد

مجلس اإلدارة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي و بورصة البحرين ومدققي الحسابات كي بي ام جي.

إطالقـــه باســـم “”Fusions by Tala

أكمـــل تجديـــد مطعـــم فيوجـــن وأعـــاد

مــن قبــل مقاصــة البحريــن ،حيث ترأس االجتمــاع رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ،فــاروق المؤيد ،وحضره كل من أعضاء

وأعلـــن المؤيـــد أن المجموعـــة حققـــت

جلـــف كورت بيزنس باي – دبي مقارنة

للغايـــة .ووجب التنويـــه إلى أن فندق

إيرادات إجمالية بلغت  38.570مليون

بنتائـــج خمســـة أشـــهر فـــي  .2018إﻟﯽ

جلـــف كورت بيزنس باي – دبي قد نال

دينـــار للســـنة الماليـــة  2019مقارنـــة بــــ

جانب انخفـــاض الربحية في اﻟﺷرﮐﺎت

جائـــزة “أفضل فندق جديـــد’’ في حفل

 35.111مليـــون دينـــار للفتـــرة نفســـها

اﻟزﻣﯾﻟﺔ والبالغـــة  160ألف دﯾﻧﺎر مقارنة

جوائـــز الســـفر العربيـــة للعـــام .2019

 ،2018بزيـــادة قدرهـــا  3.459مليـــون

بالعـــام الماضـــي .ومـــن ناحيـــة أخـــرى،

ولقـــد شـــهد الفنـــدق إشـــغاال جيـــدا في

دينـــار بمـــا يعـــادل  .% 9.85وبلغـــت

ارتفـــع إجمالـــي إيـــرادات المجموعـــة

عامه األول من التشغيل ،ولكن بمعدل

أربـــاح المجموعـــة  5.950مليون دينار

بمبلـــغ  4.459مليـــون دينـــار بحرينـــي

(متوسطالسعر اليومي) أقل بكثير من

للفتـــرة المنتهيـــة فـــي  31ديســـمبر

مقارنة بإيرادات العام السابق.

التوقعات؛ بســـبب زيادة المعروض من

 2019مقارنـــة بــــ  6.922مليـــون دينـــار

وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــاروق

غرف الفندقية في السوق.

للفتـــرة نفســـها  2018بانخفـــاض قدره

المؤيد إن السوق في البحرين أظهرت

وتعليقـــا ع لـــى أزمـــة COVID-19

 971,385دينار أو  .% 14ويعود سبب

عالمـــات تحســـن وإن أداء جميـــع

الحاليـــة ،ذك ـ ـ ـ ر المؤيـــد أن “القيـــود

االنخفاض في صافـــي ربح المجموعة

فنـــادق المجموعـــة فـــي البحريـــن كان

المتعـــددة التـــي فرضـــت نفســـها للحـــد

إلـــى زيادة المصروفـــات مقارنة بنتائج

أفضل مـــن العـــام  ،2018ولكن ظروف

من الســـفر ومفاعيلها كان لها بالغ األثر

العام الســـابق بنســـبة عـــام كامل لفندق

األعمـــال فـــي ســـوق دبي كانـــت صعبة

السلبي على قطاع السياحة ،فلم يتبق

2.5

مليون دينار

تحـــت إشـــراف الشـــيف البحرينيـــة

الموهوبة تاال بشمي .كما يتميز المطعم
بشرفة خارجية في الهواء الطلق ذات
إطاللـــه رائعـــة علـــى مدينـــة المنامـــة،

والـــذي افتتـــح قبـــل أزمـــة الفيـــروس

المستجد ،وســـتتم إعادة االفتتاح بعد
رفع الحظر.

فاروق المؤيد

جارفيلد جونز

وأضـــاف “بـــأن المجموعـــة قـــد ّ
وقعـــت

إال القليـــل أو حتـــى ال شـــيء يذكر من

مـــن قبـــل المعنييـــن ،أود أن أناشـــد

اإلشـــغال فـــي الفنـــادق ،كمـــا أن أغالق

الســـلطات بالنظـــر في اتخـــاذ مبادرات

جلـــف آيـــر القابضـــة لتطويـــر فنـــدق

المطاعـــم واألعمـــال المختلفـــة زاد من

وخطـــوات إضافيـــة ملموســـة؛ لدعـــم

الترانزيـــت الجديد في مطـــار البحرين

الضغط على المداخيل.

وتعزيزقطاع الفنـــادق والمطاعم ،التي

الدولـــي ،حيـــث يجـــري العمـــل علـــى

فيمـــا نثمـــن المبـــادرات االجتماعيـــة

تضـــررت بشـــدة جـــراء األزمـــة ،والتي

اســـتكمال المشـــروع المكـــون مـــن 84

واالقتصادية المعلنة والجهود الحثيثة

نتوقع امتداد مفاعيلها أشهرا عدة”.

وحدة ومن المتوقع افتتاحه في الربع

الثالث من العام .”2020

اتفاقية مشـــروع مشـــترك مع مجموعة

مساهمة “البحرين الوطني” بالحملة الوطنية لمكافحة “كورونا”

دعـــمـــا لــلــمــســاعــي الــحــكــومــيــة لــتــخــفــيــف األعــــبــــاء الــمــالــيــة لــلــمــواطــنــيــن والـــشـــركـــات

المنامة

المؤيد :العمل
بروح الفريق الواحد
لمواجهة تحديات
الفترة الجارية

أعلــن بنــك البحريــن الوطني ( )NBBمســاهمته بكامل المبلغ الذي تــم تخصيصه من
ً
انطالقــا مــن
قبــل الحكومــة الموقــرة للحملــة الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا،
حرصــه علــى دعم المســاعي الحكوميــة الهادفة لتخفيف األعبــاء المالية للمواطنين
والشركات في هذه الفترة الحالية ،ضمن التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة ،إلطالق الحزمــة المالية
لتسديد رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة  3أشهر.

والمجتمع.

وتســـتعرض هـــذه البـــادرة التـــزام “بنـــك

البحريـــن الوطنـــي” بمســـاندة المجتمـــع

جن ًبـــا لجنـــب مع الجهـــود الوطنية لتعزيز

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين ،مع
تجنب التأثيرات الســـلبية على االقتصاد
البحريني.

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس اإلدارة لبنـــك

الفريـــق الواحـــد مـــع #فريق_البحريـــن

البحرين الوطني فاروق المؤيد ،بالجهود

لمواجهـــة تحديـــات الفتـــرة الحاليـــة

بمبلغ  2.5مليـــون دينار ضمن حملة (فينا

يذكـــر أن بنـــك البحرين الوطني تأســـس

المتميـــزة لولي العهد نائـــب القائد األعلى

ولتقديـــم يد العون للمتأثرين من انتشـــار

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

فيـــروس كورونـــا المســـتجد .وبصفتنـــا

لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب

البحريـــن ،ولديه شـــبكة واســـعة تتضمن

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن

البنـــك الوطنـــي للبحريـــن وكوننـــا جـــزءا

حمد آل خليفة ،ومساعيه لحماية الوطن

ال يتجـــزأ من نســـيج المجتمـــع البحريني

خيـــر) ،التي يقودهـــا ممثل جاللـــة الملك
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس مجلس

ً
أيضـــا تضامننـــا مـــع
بالمملكـــة .ونؤكـــد

غيـــر المســـبوقة ،واننا على ثقـــة تامة أن

المبادرات التـــي تقودها قيادتنا الحكيمة

توجيهاتهـــا ســـتقود إلنهاء هـــذه المرحلة

أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسان

وأضـــاف المؤيـــد قائـــاً “نـــدرك فـــي بنـــك

واالقتصـــاد المحلـــي ،ارتأينـــا وجـــوب أن
ً
مثال يحتـــذى في ريادة المبادرات
نكون

لرفع شأن مملكتنا الغالية وشعبها الوفي.

ولنكـــون أكثـــر قـــوة وتـــآزر مـــن أي وقت

ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة،

وكذلـــك نشـــيد بالجهـــود االســـتثنائية

مضى”.

التـــي تهـــدف لتعزيـــز جهـــود المملكـــة

البحريـــن الوطنـــي ضـــرورة العمـــل بروح

الســـاعية لوضـــع بصمـــة إيجابيـــة دائمـــة

لحكومتنا الرشيدة في ظل هذه الظروف

ويعتزم بنك البحرين الوطني المســـاهمة

لمكافحة فيروس كورونا والمساهمة في
مواجهة التحديات المالية على االقتصاد

والمواطن في هذه الفترة الصعبة.

العـــام  1957كأول مصـــرف وطنـــي فـــي
 25فرعـــا و 61آلـــة صراف آلـــي وأكثر من
 4,000نقطـــة بيـــع ،إضافـــة إلـــى فروعـــه
فـــي أبوظبـــي والريـــاض ،مـــا يجعـــل بنك

البحرين الوطنـــي رائدا في مجال توفير

الخدمات التجارية والخدمات المصرفية
لألفراد في البحرين.

ّ
تشغل شبكة الصرف الصحي العميقة
“ديار المحرق”
المحرق  -ديار المحرق

أعلنــت شــركة “ديار المحرق” ،إحدى أكبر شــركات التطوير العقــاري في البحرين،
عــن بــدء تشــغيل شــبكة الصــرف الصحــي العميقــة لمدينــة “ديــار المحــرق” ،ضمن
المرحلة األولى التي انطلقت بتاريخ  31مارس .2020
وتستعد الشركة لتشغيل شبكة الصرف

ً
أيضـــا محطـــة ضـــخ أنجزتهـــا الشـــركة

الصحـــي العميقـــة للجزيـــرة الجنوبيـــة

فـــي الجزيـــرة الجنوبية للمدينـــة ،لتقوم

تشمل محطة ضخ
أنجزتها الشركة
بالجزيرة الجنوبية
للمدينة

بالكامل بحلول  30أبريل الجاري.

بضخ مياه الصـــرف الصحي من منطقة

وتســـعى شـــركة “ديار المحـــرق” لتوفير

التجميـــع إلى محطـــة الضخ الوســـطى،

شـــبكة صـــرف صحـــي متكاملـــة وذات

وتوجيهـــه بعـــد ذلـــك عبر خـــط الصرف

جـــودة عاليـــة وبـــا انبعاثـــات ،ولتخدم

الرئيســـي ،إلـــى منطقة الحـــد التي تبعد

بخزانات فرعية استراتيجية ،ما يُ جنب

األهالي في جميع أنحاء المدينة.

 6.4كـــم عـــن “ديـــار المحـــرق” ،وليصـــل

الحاجـــة لنقـــل ميـــاه الصـــرف الصحـــي

وتضم شـــبكة الصرف الصحـــي العميقة

بعدها لمحطة معالجة الصرف الصحي،

المعالج باستخدام شاحنات نقل المياه،

مـــن خـــط يمتـــد طولـــه حوالـــي  6.4كم،

مما يربط شبكة المدينة بشبكة الصرف

ويســـاهم فـــي خفـــض انبعاثـــات ثانـــي

إذ يتـــم تحويـــل ميـــاه الصـــرف الصحي

الصحي المحلية.

أكسيد الكربون في أجواء المدينة.

مباشـــرة إلـــى خـــزان عميق بالقـــرب من

وشـــهدت الجزيرة الجنوبيـــة إتمام بناء

وفـــي معـــرض حديثـــه حـــول أحـــدث

مدخل المدينة.

خـــزان لمياه الصـــرف الصحـــي المعالج،

تطـــورات البنيـــة التحتيـــة بالمدينـــة،

وتشمل شبكة الصرف الصحي بالمدينة

وهو يمتاز بكفاءة وسعة مالئمة لخدمة

المحـــرق” ،أحمـــد العمـــادي “تتواصـــل

جن ًبـــا لجنـــب مـــع االنتهـــاء مـــن تشـــييد
خزانـــات ميـــاه أرضية وبـــرج للمياه في

المنطقة نفســـها .ونؤكد التزامنا بتقديم
أفضـــل الجهود الســـتكمال كافـــة أعمال

البنية التحتية بوتيرة منتظمة وبجودة
ودقة عاليتين”.

يذكـــر أن مدينـــة “ديـــار المحـــرق” هـــي

إحـــدى أكبـــر مشـــاريع التطويـــر العقاري

جميع السكان بالجزيرة .ويرتبط الخزان

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “ديـــار

التنمـــوي الشـــامل فـــي البحريـــن ،وهـــي

شبكة الصرف الصحي العميقة لمدينة “ديار المحرق”

مدينـــة حضريـــة نموذجيـــة تمـــزج بيـــن
مقومـــات الحيـــاة العصريـــة والتـــراث

معززة بأرقى المرافق والخدمات .ولذا،

الصـــرف الصحـــي العميقـــة ،التـــي تعتبر
أساســـيا للبنية التحتية المخطط
مكو ًنا
ً

لها للمدينة”.

األمثل للســـكن العائلـــي في مجتمع ثري

يســـرنا أن نعلـــن عـــن أحـــدث تطـــورات

وأضـــاف “يســـعدنا أن ننـــوه إلـــى إتمـــام

البنية التحتية لمشـــروع “ديـــار المحرق

العمل وبدء تشغيل محطة توزيع المياه

تتمتع بمزيج فريد من المناطق السكنية

“ ،والمتمثلة في استهالل عمليات شبكة

في الجزيرة الجنوبيـــة لـ”ديار المحرق”،

فرص االستثمار على اإلطالق.

جهودنا في شـــركة “ديار المحرق” لمنح
ســـكان المدينـــة محيـــط مثالـــي وبيئـــة

البحريني األصيـــل لتصبح بذلك المكان
بنســـيجه االجتماعـــي المتالحـــم .وهـــي

والمشاريع التجارية التي تعد من أفضل

القيد 1-107775 :

أعلــن أنــا محمــد بــن عبــدهللا المناعــي و أبنائــي إننــا قــد

عرض وطلب

إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020

التاريخ 13/4/2020 :

بشأن تغيير االسم التجاري

تقدمنــا بطلــب لــدى وزارة العمــل و التنميــة اإلجتماعية

17111504

لتسجيل مؤسسة خاصة تحت مسمى مؤسسة المناعي

+973

38344464

الخيريــة وإن هــذه المؤسســة تقــوم علــى عمــل الخيــر و

+973

17580939

إعتــراض التوجــه لــوزارة العمــل و التنميــة اإلجتماعيــة

+973

إعالن رقم () 55914-CR2020

إعالن رقم ( )٤٩١٣٨لسنة 2020

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

ذات￼مســئولية￼محدودة￼بموجب￼القيد￼رقم￼￼1-82993طالبا￼إشــهار￼إنتهاء￼

االسم التجاري

إعالن رقم ( )111لسنة 2020

أعمــال￼تصفيــة￼الشــركة￼تصفية￼اختيارية￼و￼شــطبها￼من￼الســجل￼التجاري￼،
و￼ذلــك￼وفقــا￼ألحــكام￼قانون￼الشــركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرســوم￼بقانون￼

السيد￼عبدهللا￼مهدي ￼ ￼

36998-1

رقم￼￼21لسنة￼.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن رقم ( )57107لسنة 2020

إعالن رقم ()CR2020-58614

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والســياحة￼بأنــه￼قد￼تقدموا￼
إليهــا￼الســيد￼￼/لبانــه￼الســيد￼جميــل￼محمــد￼علــوي￼محمــد￼باعتبــاره￼المصفــي￼
القانونــي￼لشــركة￼تيســت￼أوف￼بحريــن￼إلدارة￼المطاعــم￼والمقاهــي￼ش.م.ب￼
مقفلــة￼￼،المســجلة￼كشــركة￼مســاهمة￼بحرينيــة￼مقفلــة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼
￼،￼115521طالبــا￼إشــهار￼إنتهــاء￼أعمــال￼تصفيــة￼الشــركة￼تصفيــة￼اختياريــة￼
وشــطبها￼من￼الســجل￼التجاري￼،وذلك￼وفقا￼ألحكام￼قانون￼الشركات￼التجارية￼
الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼￼21لسنة￼.2001

تاريخ15/4/2020:

إعالن رقم ((CR2020-59549

رقم القيد

التاريخ 15/04/2020 :

إعالن رقم CR 2020-59697

بشأن تغيير اإلسم التجاري

تسجيل اسم تجاري

لشركة أوليو للتصميم واإلستشارات

تقــدم￼إلينــا￼الســيد￼المعلــن￼أدنــاه￼بطلــب￼اســم￼تجــاري￼،فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼أي￼
اعتــراض￼قانونــي￼التقــدم￼إلــى￼اإلدارة￼خــالل￼خمســة￼عشــر￼يومــا￼مــن￼تاريــخ￼
اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼￼:مريم￼فريد￼أمير￼حسين￼كازروني
االسم￼التجاري￼الحالي￼￼:ليوان￼السرايا￼لمواد￼البناء
االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:ليوان￼السرايا￼للتجارة￼العامة

￼تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجــارة￼والســياحة￼بأنه￼قد￼
تقــدم￼إليهــا￼الســادة￼￼/أصحــاب￼شــركة￼أوليــو￼للتصميــم￼واإلستشــارات￼
المســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼￼￼68711فــرع￼￼،1طالبيــن￼تغييراإلســم￼
التجــاري￼ مــن￼ أوليــو￼ للتصميــم￼ واإلستشــارات￼ إلــى￼ أوليــو￼ للتجــارة￼
ش.ش.و￼لمالكها￼عائشة￼سالم￼سيف￼مبارك￼￼
فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼اعتراض￼التقــدم￼باعتراضه￼إلــى￼اإلدارة￼المذكورة￼
خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

قيد رقم119557-1 :

تقــدم￼إلينــا￼الســيد￼المعلــن￼أدنــاه￼بطلــب￼اســم￼تجــاري￼،فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼أي￼
اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼
بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
￼اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼￼:أمينة￼مبارك￼سالم￼مبارك￼النصيب
االسم￼التجاري￼الحالي￼￼:كارليتوا￼صالون
االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:كارليتو￼صالون￼للتجميل

قيد رقم99220-1 :

Salam Villas

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷرض

300

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟـــﺒـﻨــﺎء

315

m2

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجــارة￼والســياحة￼بأنه￼قــد￼تقدموا￼
إليهــا￼الســيد￼￼/جميــل￼محمــد￼علــي￼علــي￼حســن￼الماحــوزي￼باعتبــاره￼المصفــي￼
القانونــي￼لشــركة￼بتنــي￼بروجكــت￼سســتمس￼ذ.م.م￼￼،المســجلة￼كشــركة￼ذات￼
مســئوليه￼محــدودة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼￼،￼129822طالبا￼إشــهار￼إنتهاء￼أعمال￼
تصفيــة￼الشــركة￼تصفية￼اختيارية￼وشــطبها￼من￼الســجل￼التجــاري￼،وذلك￼وفقا￼
ألحــكام￼قانــون￼الشــركات￼التجاريــة￼الصــادر￼بالمرســوم￼بقانــون￼رقم￼￼21لســنة￼
.2001

إدارة السجل التجاري

إعالن رقم ( )59710لسنة 2020

تسجيل اسم تجاري

شركة بتني بروجكت سستمس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

التاريخ 15-04-2020 :

إعالن رقم CR 2020-59037

بنــاء￼علــى￼قــرار￼المالــك￼لشــركة￼أ.ك￼.للبنــاء￼والديكــور￼ش.ش.و￼لمالكتها￼نيمى￼
بينــاي￼كومــار￼المســجلة￼علــى￼قيــد￼رقــم￼￼،￼104829بتصفيــة￼الشــركة￼اختياريا￼
وتعيين￼السيد￼￼/عبدهللا￼محمد￼احمد￼عبدهللا￼الكوهجي￼مصفيا￼للشركة.
بهــذا￼يعلــن￼المصفي￼أن￼ســلطة￼المديرين￼قد￼انتهــت￼وفقا￼لنص￼المادة￼￼325من￼
قانون￼الشــركات￼التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرســوم￼بقانون￼رقم￼(￼)21لعام￼
￼،2001وعمــال￼بنــص￼المــادة￼￼335مــن￼قانــون￼الشــركات￼يدعــو￼المصفــي￼جميع￼
دائنــي￼الشــركة￼إلــى￼تقديــم￼مطالباتهــم￼إاليــه￼،مدعومــة￼بالمســتندات￼الالزمة￼،
خالل￼￼15يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن￼،وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
عنوان￼المصفي:
(33833786￼)+973
Buhamad786@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد 68711 :

إدارة السجل التجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

االسم التجاري
صد￼رد￼للتوصيل￼السريع

135238-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 104829

تقــدم￼إلينــا￼المعلــن￼أدنــاه￼:وفــاء￼قاســم￼عبيــد￼مثنــى￼الــكاش￼￼بطلــب￼تحويل￼
المحل￼التجاري￼التالي￼:إلى￼السيد￼/قاسم￼عبيد￼مثنى￼الكاش￼
فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼أي￼اعتــراض￼قانونــي￼التقــدم￼إلــى￼اإلدارة￼خالل￼خمســة￼
عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.

قيد112532-1 :

إعالن رقم ( )40495لسنة 2020

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجــارة￼والســياحة￼بأنــه￼
قــد￼تقدمــوا￼إليها￼الســادة￼اصحاب￼شــركة￼ديجيســفير￼ماركت￼بليس￼
ذ.م.م￼المســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼￼،￼116425-1طالبيــن￼تغييــر￼
االســم￼التجاري￼من￼ديجيســفير￼ماركت￼بليس￼ذ.م.م￼إلى￼ديجيسفير￼
انوفيشنز￼ذ.م.م￼
فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼أي￼اعتــراض￼قانونــي￼التقــدم￼إلــى￼اإلدارة￼خالل￼
خمســة￼عشــر￼يومــا￼مــن￼تاريــخ￼اإلعــالن￼بكتــاب￼مرفقــا￼بــه￼مــا￼يعــزز￼
اعتراضه.

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم￼إلينــا￼الســيد￼المعلــن￼أدنــاه￼بطلــب￼اســم￼تجــاري￼،فعلــى￼كل￼مــن￼لديــه￼أي￼
اعتــراض￼قانونــي￼التقــدم￼إلــى￼اإلدارة￼خــالل￼خمســة￼عشــر￼يومــا￼مــن￼تاريــخ￼
اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
￼￼اسم￼التاجر￼:امينه￼يوسف￼محسن￼حسين￼علي￼النزر￼
اإلسم￼التجاري￼الحالي￼:بالك￼باندا￼كافتيريا
االسم￼التجاري￼الجديد￼:بالك￼باندا￼كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

لشركة ديجيسفير ماركت بليس ذ.م.م

شركة أ.ك .للبناء والديكور ش.ش.و لمالكتها نيمى بيناي كومار

إدارة السجل التجاري

تسجيل اسم تجاري

شركة تيست أوف بحرين إلدارة المطاعم والمقاهي ش.م.ب مقفلة

بشأن تغيير االسم التجاري

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري

إدارة التسجيل

القيد116425:

إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )59640لسنة 2020

لشركة احمد عبد العزيز الوزان

يعزز￼اعتراضه.

رقم القيد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ20/04/15:

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجارة￼الســياحة￼بأنــه￼قد￼تقدم￼
إليهــا￼الســادة￼اصحــاب￼شــركة￼احمد￼عبد￼العزيــز￼الوزان￼المســجلة￼بموجب￼
القيد￼رقم￼￼،232طالبين￼تغيير￼االسم￼التجاري￼للفرع￼رقم￼￼2من￼احمد￼عبد￼
العزيز￼الوزان￼الى￼شركة￼احمد￼الوزان￼وأوالده￼ذ.م.م
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼
مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوماً￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

خــالل￼خمســة￼عشــر￼يوما￼مــن￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتــاب￼مرفقا￼به￼ما￼

القانوني￼لشركة￼برايميديا￼انترناشيونال￼سلوشنز￼ذ.م.م￼،المسجلة￼كشركة￼

رشــدان￼الــى￼￼نايــف￼ســفن￼ثــري￼ميديــا￼ش.ش.و￼لمالكها￼الســيد￼طــارق￼أحمد￼

بشأن تغيير االسم التجاري

ناصــر￼فعلــى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼

إليهــا￼الســيد￼￼/جــواد￼حبيــب￼وشــركاه￼تضامــن￼مهنيــة￼باعتبــاره￼المصفــي￼

رشــدان￼￼المســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼￼،1-107775طالبيــن￼تغييــر￼االســم￼
التجــاري￼￼مــن￼￼:شــركة￼لــوك￼اب￼ميديــا￼ش.ش.و￼لمالكها￼الســيد￼طــارق￼أحمد￼

مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوماً￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

التاريخ 13/4/2020 :

المحــل￼التجــاري￼التالــي￼:إلى￼الســيد￼/زهره￼الســيد￼عبدهللا￼مهدي￼

تعلن￼إدارة￼التســجيل￼بوزارة￼الصناعة￼و￼التجارة￼والســياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼

الســادة￼اصحاب￼￼شــركة￼لوك￼اب￼ميديا￼ش.ش.و￼لمالكها￼الســيد￼طارق￼أحمد￼

فعلــى￼كل￼مــن￼لديه￼اعتــراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلــى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼

تقدم￼إلينا￼ورثة￼الســيد￼/السيدعبدهللا￼مهدي￼ناصر￼علي￼بتحويل￼

شركة برايميديا انترناشيونال سلوشنز ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼

لتقديــم إعتراضــه خــالل  ٣أيــام مــن تاريــخ نشــر هــذا

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

لشركة لوك اب ميديا ش.ش.و

لمالكها السيد طارق أحمد رشدان

رشدان￼

القيد 232 :

التاريخ 7/04/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

تقديــم المســاعدات بشــتى أنواعهــا و عليــه فمــن عنــده

m2

10
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

BD

ّ
أول
ﻣﺸـــﺮوع ﻓﻲ

ﺳــــــــﺘــــﺮة

135

,000

ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﺼﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت راﻗﻴﺔ
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة

ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻜﺎل

36779771
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

36744700
اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ

GROUND FLOOR

ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰة

اﻟﺪور اﻷول
ﻏﺮﻓﺔ

ﻣﺠﻠﺲ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻣﻄﺒﺦ

 2ﺣﻤﺎﻣـ

 2ﻣﻮﻗﻒ

ﺣﺪﻳﻘﺔ

FIRST FLOOR

 2ﻏﺮﻓﺔ

 2ﺣﻤﺎم

36155800

Property Manager's license No. 23
Broker's license No. 3

www.grnata.com

38344464

local@albiladpress.com
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أطباء :البحرين سطرت للعالم نموذجا يحتذى بالتعامل مع الجائحة
ال داعي للقلق بظل االلتزام بالنظافة واألقنعة والتباعد
المنامة  -بنا

أشاد عدد من األطباء بالخطط التي تم اتخاذها وبما تم إصداره من توجيهات وإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد  ،)19منوهين بسالسة
اإلرشادات ووضوحها والتي جاءت متسقة مع مبدأ الشفافية وانسيابية المعلومات للمواطن والمقيم حول جائحة كورونا .مؤكدين في تصريحات لوكالة
أنباء البحرين بأن مملكة البحرين في ظل هذه الجهود المجتمعة والمتكاملة أصبحت نموذجا يحتذى للكفاءة واالقتدار في مكافحة جائحة كورونا.

البحرين في مصاف الريادة

األعل ــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

عل ــى أنك مصاب وأنه ــم مصابون .فتحرص

وف ــي ه ــذا الص ــدد ،قال ــت رئيس ــة جمعي ــة

آل خليفة.

له ــم .لذلك يجب التركيز على غس ــل اليدين

ب ــوزارة الصح ــة كوثر العيد إن ــه منذ اإلعالن

تفوق بمجال اإلرشادات االحترازية

أصدقاء الصحة واستش ــارية الصحة العامة
ع ــن انتش ــار الفي ــروس ف ــي مدين ــة ووه ــان

الصيني ــة ف ــي أواخ ــر ديس ــمبر م ــن الع ــام

الماضي والجهات المعنية في المملكة تعمل
عل ــى وض ــع الخط ــط االحترازي ــة للتص ــدي

للفي ــروس ووقاي ــة المواطني ــن والمقيمي ــن

بمملك ــة البحرين منه ،وحماي ــة مَ ْن مناعتهم

ضعيف ــة من كبار الس ــن واألطفال والحوامل

وذوي األمراض غير الس ــارية غير المنتظمة

من اإلصابة بالمضاعفات من دون تميز.

وأش ــادت العي ــد بتكوي ــن الفري ــق الوطن ــي

للتص ــدي لفي ــروس كورونا ال ــذي ضم جميع
الخب ــرات والتخصص ــات وم ــن مختل ــف

وزارات ومؤسس ــات المملك ــة ،وال ــذي كان

أث ــره واضحا ف ــي أن تكون مملك ــة البحرين
بالمقدم ــة ،بوضعه الخط ــط االحترازية منذ
مطل ــع العام  ٢٠٢٠وقبل اكتش ــاف أول حالة

قائم ــة بالفي ــروس قادم ــة من إح ــدى الدول
الموب ــوءة بالم ــرض واس ــتعداده الكام ــل
للتص ــدي للفي ــروس م ــن خ ــال األجه ــزة

واألدوات والمعدات الطبية وكذلك المالبس

الواقية واألدوية وغيرها من االس ــتعدادات
اللوجس ــتية والطبي ــة مم ــا كان ل ــه األثر بأن

تش ــارك مملك ــة البحري ــن العال ــم بتجرب ــة
نجاحها وبدليلها اإلرشادي.

وأضاف ــت أن البحرين تعد اليوم في مصاف
الري ــادة وتس ــعى ال ــدول االخ ــرى ألن تكون
في مصاف البحرين بفضل الجهود الوطنية

لفريق البحرين بقيادة ولي العهد نائب القائد

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

بدوره ــا قال ــت استش ــاري الغ ــدد الصم ــاء

والس ــكر بمستش ــفى المل ــك حم ــد الجامع ــي

دالل الرميح ــي إن البحري ــن س ــباقة ف ــي
مج ــال اإلرش ــادات االحترازي ــة للتص ــدي
لفي ــروس كورون ــا ( كوفي ــد  ) 19بتوجيه ــات

ومتابع ــة حثيث ــة من ولي العه ــد نائب القائد

األعل ــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر س ــلمان ب ــن

حم ــد آل خليف ــة والفريق الوطن ــي للتصدي
لفي ــروس كورون ــا بقي ــادة رئي ــس المجل ــس

األعل ــى للصح ــة الفري ــق طبي ــب الش ــيخ

محم ــد بن عب ــدهللا آل خليفة وبجهود جميع
أعض ــاء الفري ــق الوطن ــي م ــن وزارة الصحة

ومستشفى الملك حمد الجامعي وقوة دفاع

البحرين وجميع الجهات بال استثناء.

وقال ــت الرميح ــي إن ــه وبقي ــادة صاح ــب

الجالل ــة الملك وبالجهود الحكومية برئاس ــة

صاحب الس ــمو الملكي األمير رئيس الوزراء
وبالمتابع ــة الحثيثة لصاحب الس ــمو الملكي
ول ــي العهد نائب القائ ــد األعلى النائب األول

لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ،ف ــإن المجتم ــع

البحرين ــي الواع ــي ه ــو م ــن يراه ــن علي ــه
الوط ــن؛ للتغل ــب على هذا التح ــدي لنحافظ

عل ــى صحة المجتمع مع أقل درجات تعطيل

الحياة اليومية واالقتصاد الوطني.

وش ــددت الرميح ــي لتجنب انتق ــال العدوى

لن ــا أو لآلخرين ،فإن أفض ــل طريقة للتعامل

م ــع ه ــذه الجائحة هو أن تتعام ــل مع الناس

عل ــى أال تلتق ــط الع ــدوى منه ــم أو توصله ــا

باستمرار بالماء والصابون لمدة  30ثانية مع

دعك باطن وظاه ــر اليدين وما بين األصابع
واألظاف ــر واإلبه ــام والرس ــغ ،وأن نعل ــم ذلك

ألبنائن ــا وللعمال من حولن ــا وكذلك يمكن أن
نعقم اليدين بمحلول يحتوي على نس ــبة 60
 %م ــن الكحول كذلك بنفس طريقة تنظيف

اليد ولمدة  20ثانية.

ونوه ــت الرميحي إلى أن ق ــرار لبس الكمام
الذي أصبح إلزامي ــا مؤخرا جانب مهم لدرء

خطر انتش ــار ال ــرذاذ المتطاير م ــن المصاب،
منوه ـ ًـة بأن ــه يج ــب االهتمام بااللت ــزام التام

بالق ــرار وتغطي ــة األنف والف ــم ،وليس وضع
الكم ــام أو القن ــاع باس ــتهتار أس ــفل الذق ــن
ً
واع وال ضي ــر م ــن أن
مث ــا ،ونح ــن مجتم ــع ٍ
ينب ــه أحدن ــا اآلخر لنس ــتمر ف ــي تطبيق هذه

اإلرشادات معا لنحمي وطننا جميعا.

وأضاف ــت أنن ــا مازلن ــا نعم ــل وم ــازال أمامنا
الكثي ــر ،فأنا مث ــا ال أعالج مرض ــى الكورونا

كوني استش ــارية غدد صماء وسكري ،ولكن

مس ــؤولياتي كثي ــرة وأحملها بفخر وش ــغف،
فم ــن جه ــة اس ــتحدثنا نظام ــا ناجح ــا ف ــي
مستش ــفى المل ــك حم ــد الجامع ــي للحف ــاظ

دالل الرميحي

الكورونا ،ولنش ــر ه ــذه المعرفة عبر وس ــائل

اإلعالم وقن ــوات التواصل االجتماعي لحث
مرض ــى الس ــكري عل ــى العناي ــة بمس ــتوى

الس ــكر بأقص ــى درج ــة م ــن االهتم ــام ،ومن

جه ــة أخ ــرى ،فأن ــا مدي ــرة برنام ــج الط ــب

الباطن ــي في المستش ــفى وحرصت على أن

تستمر الحركة التعليمية عن طريق منصات
التعليم اإللكتروني على نطاق القس ــم وعلى

نط ــاق المستش ــفى ككل ،وكل ه ــذه التدابير
تفت ــح أعينن ــا بأن تقدي ــم الخدم ــات العلمية

والعالجي ــة يمك ــن أن تكون ف ــي صور أقرب
للمتعل ــم وأقرب للمريض مما كان عليه األمر
ف ــي الس ــابق .وتابع ــت يبق ــى البحريني في

كل موق ــع من مواقع العم ــل أو ربات البيوت
ف ــي المن ــازل أو الطلبة حريص ــون على بذل

م ــا يس ــتطيعون تجاه س ــامة وأم ــن وطننا
الغال ــي ،منوه ـ ًـة ب ــأن ال ــروح الوطني ــة ه ــذه

والعمل بروح فريق البحرين الواحد هي سر

عبدالحكيم العريبي

نفخ ــر بكوادرن ــا الصحي ــة ودوره ــا الوطني

المخل ــص وم ــا مثلت ــه م ــن خ ــط دف ــاع أول

للوطن والمواطن والمقيم.

ونوهت خديج ــة العرادي بما تم اتخاذه في
مرحلة اس ــتباقية من توجيهات وإرش ــادات
اس ــتطاعت به ــا البحري ــن أن تخف ــف م ــن

انتش ــار فيروس كورونا خصوصا وأن اتباع
هذه اإلرش ــادات كان متميزا من جانب أفراد

مملك ــة البحري ــن تمتل ــك رصي ــدا تراكمي ــا

االس ــتباقية مم ــا جعله ــا تضاه ــي ف ــي ه ــذا

التحديات الصحية الطارئة.

العريب ــي بالبرام ــج التوعوي ــة ف ــي مختل ــف

أفضل اإلجراءات االحترازية والوقائية

في توعي ــة المواطني ــن والمقيمين ،وجعلت

وخب ــرة واس ــعة ف ــي التعام ــل مع مث ــل هذه

المج ــال الدول على مس ــتوى العالم .وأش ــاد

م ــن جهت ــه أك ــد عبدالحكي ــم العريب ــي أن

أفض ــل اإلج ــراءات االحترازي ــة والوقائي ــة

المرئ ــي وتوصي ــل األدوية بحي ــث ال تتضرر

البحرين وفي ظل التعامل الفوري مع حجم

بمرض ــى الس ــكري والغ ــدد الصم ــاء في زمن

إش ــادات واس ــعة ،وأننا في مملك ــة البحرين

االط ــاع الدائ ــم عل ــى مس ــتجدات العناي ــة

يحت ــذى عل ــى المس ــتوى الدول ــي والق ــى

البداي ــة ف ــي التعام ــل مع الفي ــروس وعملت
والمقيمي ــن مم ــا أس ــهم ف ــي تقب ــل المجتمع
لكاف ــة اإلرش ــادات والعم ــل عل ــى تنفيذه ــا
والتج ــاوب م ــع كل الجه ــود الت ــي تضم ــن

سالمتهم والحرص على صحتهم ووقايتهم
من هذا الفيروس.

عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

الصح ــة س ــاهمت ف ــي اكتش ــاف وحص ــر

ومه ــم ف ــي احت ــواء ه ــذه الجائح ــة ،كما أن

عل ــى توضي ــح كاف ــة األم ــور للمواطني ــن

االجتماع ــي ،وم ــن جه ــة أخ ــرى أس ــعى إلى

وق ــال إن جه ــود الفري ــق الوطن ــي ووزارة

رائدة في مج ــال تقصي الحاالت والحمالت

على انس ــيابية الخدم ــات العالجية المقدمة

ولتقلي ــل االخت ــاط وتحقي ــق مب ــدأ التباعد

الستقبال هذا التحدي وسبل التعامل معه.

مختل ــف الوس ــائل مم ــا كان ل ــه دور محوري

فيم ــا أكدت خديجة حس ــن الع ــرادي طبيبة

معه ــا النظ ــام الصح ــي للمملك ــة نموذج ــا

الجه ــات المعني ــة عل ــى تهيئ ــة وع ــي الناس

الصحية ،مشيرا إلى أن البحرين تعتبر دولة

مملك ــة البحري ــن اتبعت نهج الش ــفافية منذ

قائم ــا على إس ــتراتيجيات وخط ــط اعتبرت

الوب ــاء ف ــي مملك ــة البحري ــن ،كم ــا عمل ــت

وفح ــوى ه ــذه اإلرش ــادات ونش ــرها عب ــر

نظام قوي ومتين

صحتهم لخوفهم من الحضور للمستشفيات

ل ــه دور مهم في الس ــيطرة على عدم تفش ــي

الح ــاالت المخالط ــة وعزله ــا ف ــي المحاج ــر

لمنع انتش ــار فيروس كورونا ،مش ــيرًا إلى أن

جائح ــة الكورونا يعتب ــر نظاما قوي ــا ومتينا

االحترازية ف ــي المراحل األول ــى ،وهذا كان

المجتم ــع؛ نظرا لسالس ــة اللغة المس ــتخدمة

نجاحنا الذي سيستمر.

للمرض ــى عن ُبع ــد عبر االتص ــال الصوتي أو

وأضاف أن البحرين اتخذت هذه اإلجراءات

الح ــاالت وعالجه ــا كم ــا ضمن ــت تقص ــي

االج ــراءات التي اتخذته ــا البحرين هي من

متقاع ــدة أن النظ ــام الصح ــي ف ــي مملك ــة

كوثر العيد

وس ــائل اإلع ــام ،والت ــي لعب ــت دورا كبي ــرا

الجمي ــع يش ــعرون بأنه ــم تح ــت مظل ــة آمنة

من انتش ــار هذا الفيروس .كما أشاد العريبي
بخط ــوة توفي ــر خ ــط مباش ــر م ــع األطب ــاء،

وق ــال إنها أوج ــدت ش ــعورا بالطمأنينة لدى

الن ــاس م ــع التوعية بعدم انتش ــار الفيروس،
مؤك ــدا أن الوضع ال يس ــتدعي القل ــق ،إذ تم

أخذ كافة االحتياطات الالزمة ،ومنها غس ــل
اليدي ــن إلى جانب لب ــس الكمامات وااللتزام
بالتباعد االجتماعي ومس ــافة األمان س ــواء

ف ــي أماكن العم ــل أو األماكن العام ــة والبعد
ع ــن االزدح ــام ،والتي ستس ــهم بش ــكل كبير

في منع انتشار فيروس الكورونا.

منظمة الصحة :ال وقت نضيعه ..الهم الوحيد “إنقاذ األرواح”

مخيما
تركيا تقصف
ً

لالجئين في العراق
دبي  -العربية.نت

ٍ
متعاف
أكثــر من مليوني مصــاب بـ “كورونا” ونصــف مليون

قــصــفــت ط ــائ ــرات مــســيــرة تــركــيــة،

أم ــس األرب ــع ــاء ،مــواقــع فــي شمال
الــــعــــراق .وأع ــل ــن ــت خــلــيــة اإلعــــام

األمني التابعة للجيش العراقي ،أن
ً
خرقا
قيادة الدفاع الجوي رصــدت

عواصم ـ وكاالت

قــال مديــر منظمــة الصحــة العالميــة ،أمــس األربعــاء بعــد إعــان الرئيــس

لألجواء العراقية من طائرة مسيرة
ً
“مخيما
تركية مسلحة .وأكــدت أن

األميركــي دونالــد ترامب تعليق التمويل األميركي لها ،إن “ال وقت نضيعه”

للعوائل األك ــراد األت ــراك الالجئين”

و”الشاغل الوحيد” للمؤسسة هو إنقاذ األرواح من وباء كورونا.

بــــصــــاروخ ،مــمــا أس ــف ــر عـــن مقتل

وكـ ـ ــتـ ـ ــب تـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــدروس أده ـ ـ ــان ـ ـ ــوم

االتهامات حتى وقت الحق”.

“تويتر”“ :ال وقــت نضيعه .الشاغل

الــعــمــلــيــة أنـــك تــريــد أن تــعــلــن أنــك

قرب مدينة مخمور تعرض للقصف

غيبريسوس على حسابه في موقع

امرأتين.
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الــوحــيــد لمنظمة الــصــحــة العالمية

مساعدة كل الشعوب إلنقاذ األرواح

international@albiladpress.com

ووضع حد لتفشي فيروس كورونا
الــمــســتــجــد” ،دون اإلشـ ــارة مباشرة

لقرار ترمب.

ووسط الجدل مع الرئيس األميركي

الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء
والــتــأخــر فــي إطـ ــاع الــعــالــم حــول
تــفــشــيــه ،أعـــاد مــديــر ع ــام المنظمة

نشر تغريدات دعــم من شخصيات

سياسية وباحثين وأشــخــاص غير
معروفين.

وأضـ ـ ــاف“ :إذا قــــررت خـ ــال هــذه

ستسحب التمويل أو تدلي بتعليقات
أخرى حول منظمة الصحة العالمية،
فتذكر أن هذه ليست منظمة الصحة
الــعــالــمــيــة فــقــط ،فمجتمع الصحة

العامة بأكمله يشارك اآلن ،وكل فرد
فــي الــعــالــم هــو اآلن مــوظــف صحة

عامة ،الجميع يتحمل المسؤولية،
الجميع يضحون ،الجميع يشاركون”
في المواجهة.

المنظمة بعيدة عن السياسة

وتــنــدد واشــنــطــن خــصــوصـ ًـا بــواقــع

وفـ ــي نــفــس ال ــس ــي ــاق ،أع ــل ــن الري

أن التدابير التي اتخذتها لمواجهة

“عــمــلــت ط ــوال  10ســنــوات لصالح

للحدود ،واجهت “مقاومة شديدة”

انفجار يستهدف موك ًبا لحزب اهلل في سوريا

األطــفــال وفــقــدان البصر ومساعدة

الـ ــتـ ــي “اس ـ ــت ـ ــم ـ ــرّ ت ف ـ ــي اإلشـــــــادة

عواصم ـ وكاالت

ستة مديرين عامين بالنسبة لي كان

لتقاسم المعلومات”.

هـــنـــاك حــمــلــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة

المتحدة تساهم بمبلغ يــتــراوح ما

بريليانت عــالــم األوبــئــة األميركي:

األزمــة والسيما اإلغــاق التدريجي

منظمة الصحة حول الجدري وشلل

من جانب منظمة الصحة العالمية

ضــحــايــا تــســونــامــي .وتــعــاونــت مع

بالمسؤولين الصينيين الستعدادهم

استهدف انفجار فجر أمــس األربــعــاء موك ًبا لميليشيا حــزب هللا في بلدة

تيدروس وغرو برونتالند األفضل.

ووفــق قــول تــرامــب ،فــإن الــواليــات

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان :إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت

تستهدف تيدروس”.

بين  400و 500مليون دوالر سنويا

جديدة يابوس (ريف دمشق) الحدودية مع لبنان.

ّ
مرج ًحا “أن
سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق،

للمنظمة مقابل حــوالــي  40مليون
ّ
أقــــــل” مـــن جــانــب
دوالر “وحـــتـــى

تأجيل توجيه االتهامات

السيارة تابعة لحزب هللا اللبناني”.

ب ــدوره ،دعــا ديفيد نــابــارو ،مبعوث

وأوضح المرصد أن السيارة تم استهدافها بصاروخين ما أدى ألضرار جسيمة،
ً
مضيفا أنه “لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها”.

منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الــخــاص

ومن جهتها ،أوردت وكالة أنباء النظام السوري “أنباء عن استهداف سيارة
ً
مؤكدة
مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية”،

بــشــأن مــواجــهــة ف ــي ــروس ك ــورون ــا،
الــــيــــوم ،إل ـ ــى ت ــأج ــي ــل ت ــوج ــي ــه أي

أن األضرار مادية” .وتقاتل ميليشيات حزب هللا في سوريا بشكل علني منذ
العام  2013دعمً ا لقوات النظام .وك ّثفت إسرائيل في األعوام األخيرة وتيرة
ً
مستهدفة بشكل أساس مواقع لجيش النظام السوري
قصفها في سوريا،

اتهامات إلى المنظمة لما بعد القضاء
على الفيروس.

ً
وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب هللا.
ُ
وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تص ّديها لمحاوالت إيران الرامية إلى ترسيخ

وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب هللا.

الصين.

طفيفا مقارنة بالثالثاء ( 778وفاة)،
ما يرفع العدد اإلجمالي للوفيات في
البالد إلى  12ألفا و.868
وبلغ العدد اإلجمالي للمصابين 98
ألفا و 476فــي زي ــادة قــدرهــا أربعة
آالف و 605إصــابــات عــن الثالثاء،
بحسب وزارة الصحة.
وت ـ ــج ـ ــاوز عـــــدد الــــذيــــن شــخــصــت
إصابتهم رسميا بـفيروس كورونا
الــمــســتــجــد ال ــم ــل ــي ــون ش ــخ ــص فــي
أوروب ـ ــا ،أي أكــثــر بقليل مــن نصف
اإلصــابــات في العالم ،حسب تعداد
أجــرتــه وكــالــة فــرانــس ب ــرس أمــس
األربعاء.
وبتسجيل مــلــيــون و 3284إصــابــة
بينها  84ألــفــا و 465وفـ ــاة ،تكون

أفــاد إحــصــاء لوكالة رويــتــرز ،أمس
األربــعــاء ،بــأن عــدد حــاالت اإلصابة
الــمــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا تخطى

الجميع ،تطلعوا إلــى األم ــام .ركــزوا

فقــرا لمواجهــة الوبــاء
تريليــون دوالر للــدول األكثــر
ً

المستجد في حصيلة تعكس تراجعا

كوفيد .-19وفي المجموع ،أحصي

النصف مليون ،مقابل أكثر من 126

 G20خصصت  7تريليونات دوالر لمواجهة “كورونا”

 761وفاة إضافية بفيروس كورونا

ٍ
متعاف
نصف مليون

وقـــــال نـ ــابـ ــارو خــــال مــؤتــمــر عبر

على النضال الملحمي اآلن واتركوا

وأحــصــت المملكة المتحدة ،أمــس،

أوروب ــا الــقــارة األكــثــر تــضــررا بوباء

مليونين فــي جميع أنــحــاء العالم،

اإلنــتــرنــت“ :نــقــول للجميع ،نناشد

طاقم طبي يعتني بمرضى “كوفيد  ”19في وحدة العناية المركزة
بالمستشفى الجامعي في آخن ،غرب ألمانيا (أ ف ب)

فيما فاق عدد المتعافين المسجلين
ألف وفاة.

فــي الــعــالــم مليون و 991ألــفــا و19
إصابة ،و 125ألفا و 955وفاة.
والدول األربع التي سجل فيها عدد
من اإلصابات يتجاوز المئة ألف هي
إسبانيا ( 172ألفا و 241إصابة و18
ألفا و 56وفــاة) ،وإيطاليا (162488

قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان إن مجموعة الـ 20قد خصصت

اعــتــبــر وزيـ ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي

في مكافحة وباء الفيروس التاجي.

اإليراني ما يكفي من المال لمكافحة

األم ــوال لــن تذهب بالفعل لمعالجة

وفــي حين أشــار إلــى أن لــدى السعودية

مـــايـــك ب ــوم ــب ــي ــو أن لـــــدى الــنــظــام

قــال“ :سنتجاوز هــذه األزم ــة وسنخرج

بــالــمــقــابــل ،ذك ــر الــجــدعــان أن المملكة

استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء،
أكثر تعافيا”.

إلــى ذلــك ،كشف الجدعان أن مجموعة

قرضا بقيمة  5مليارات دوالر ،مشيرا

النامية.

الـ  20قد خصصت تريليون دوالر للدول

وأف ـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر ال ــم ــال ــي ــة ال ــس ــع ــودي فــي

األكثر فقرا لمواجهة الوباء.

وتحقيق التعافي االقتصادي مستقبال،

مجموعة دول العشرين مع نادي باريس

حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على

شعوبنا واقتصاداتنا”.

تأتي تصريحات الجدعان بعدما ،اتفقت
عــلــى أس ــس تــأجــيــل مستحقات ال ــدول

األكثر فقرا ،ودعت المقرضين من القطاع

وشدد على أن “مجموعة الـ  20مصممة

الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول

ون ــوه الــجــدعــان أن خطة العمل تشمل

بــرئــاســة الــســعــوديــة الــتــعــلــيــق الــمــؤقــت

على مواجهة تداعيات كورونا”.

الدوالرات.

بومبيو وفي كلمة له ،ج ّدد معارضته

وأوضح وزير المالية السعودي أنه جرى

تصريحاته“ :نسعى إلــى تــجــاوز األزمــة

علي خامنئي احتياطات بمليارات

اتخذت تدابير احترازية بينها  50مليار
ريال لدعم القطاع الصحي.

العمل على توفير مساعدات مالية للدول

فــيــروس كــورونــا ،وأن لــدى المرشد

الدولي.

الــفــقــيــرة .ودعــمــت مــجــمــوعــة العشرين

منح صــنــدوق النقد الــدولــي ،إيــران

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

لمستحقات الدول األكثر فقرا ،كما أعلنت
عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي
لتوفير السيولة للدول المحتاجة.
وتعليقا عــلــى ذلـــك ،ق ــال الــجــدعــان إن

إلـــى أن بـ ــاده عــرضــت مــســاعــدات
إنــســانــيــة حــقــيــقــيــة لــلــشــعــب ،وإنــمــا

األمـــوال المرسلة إلــى إي ــران سيتم

إنفاقها على أهداف فاسدة على حد

تعبيره.

وفاة) .وبلغ عدد اإلصابات ،93873
وال ــوف ــي ــات  12107ف ــي بريطانيا
التي تسجل أكبر عدد من اإلصابات
اليومية الجديدة ،لكن هذا العدد ال
يعكس سوى جزء من العدد الفعلي
لــإصــابــات ،ألن دوال عــدة ال تجري
تحاليل سوى للذين يحتاجون إلى
عالج في المستشفيات.
لكن الملفت هــو أن وزارة الصحة
اإلسبانية أعلنت أنها أحصت أمس
 523وفاة بفيروس كورونا المستجد
فــي الــســاعــات ال 24األخ ــي ــرة ،في
تراجع بعد ارتفاع العدد الذي سجل
الثالثاء.
وفي المجموع توفي  18ألفا و579
شخصا بالمرض في إسبانيا ،ثالث
بــلــد مــتــضــرر بــالــوبــاء بــعــد الــواليــات
المتحدة وإيطاليا .في المقابل سجل
ارت ــف ــاع كــبــيــر ف ــي عـــدد اإلص ــاب ــات
الجديدة تجاوز الخمسة آالف بعد
انخفاض استمر ستة أيام ،ما يرفع
العدد اإلجمالي لإلصابات إلى أكثر
من  177ألفا ،وفق المصدر.

ويعتقد المسؤولون األميركيون أن
أزمة الصحة العامة في البالد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية
األمــيــركــيــة مــؤخــرا لشبكة “ســي إن
إن” إن “الدولة الراعية لإلرهاب في

العالم تسعى إلى الحصول على مبالغ
نقدية لتمويل مغامراتها في الخارج،

وليس لــشــراء األدوي ــة لإليرانيين”.
وأضــاف“ :للمسؤولين الفاسدين في
الــنــظــام تــاريــخ طــويــل فــي تحويل

األمــوال المخصصة للسلع اإلنسانية

إلى جيوبهم الخاصة وإلى وكالئهم

وتــســعــى إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي

اإلرهابيين” .إلى ذلك ،قال كيانوش

الدولي من تقديم قرض طارئ بقيمة

الصحة اإليرانية ،في بيان للتلفزيون

المملكة بصفتها رئــيــســة  G2Oقدمت

دونالد ترامب إلى منع صندوق النقد

مجموعة الـ.20

 5مليارات دوالر إلى إيران للمساعدة

خــطــة لتأجيل الــديــون ووافــقــت عليها

وألمانيا ( 127584إصــابــة و3254

إيران ..وفيات “كوفيد  ”19ترتفع لـ  4777واإلصابات تتخطى  76ألفا

دبي ـ العربية.نت

م ــب ــادرات بينها حــزمــة صــنــدوق النقد

( 143303إصــابــة و 15729وف ــاة)،

بومبيو :خامنئي لديه مليارات وال يحتاج دعما لمكافحة الوباء
عواصم ـ وكاالت

 7تريليونات دوالر لمواجهة تداعيات كورونا.

إص ــاب ــة و 21067وفـ ـ ــاة) ،وفــرنــســا

جــهــانــبــور ،الــمــتــحــدث بــاســم وزارة

الـــرســـمـــي ،إن حــصــيــلــة ال ــوف ــي ــات

إيران البلد األكثر تضررا من الفيروس في الشرق األوسط

بفيروس كورونا ارتفعت إلى 4777
شخصا ،أمس األربــعــاء .وأضــاف أن
 94شخصا تــوفــوا فــي الــســاعــات الـ

 24الماضية .وتابع أن عدد المصابين
بلغ  76,389شخصا في إيران ،البلد

األك ــث ــر ت ــض ــررا م ــن ال ــف ــي ــروس في

الشرق األوسط.

مسؤول أميركي 20 :والية ستعود للعمل قريبا

ترامب :الصين لم تتعامل بشفافية

ماكرون يدعو للتضامن مع الدول اإلفريقية

واشنطن /نيويورك ـ رويترز

واشنطن ـ وكاالت

باريس ـ أ ف ب

قال مسؤول كبير في مجال الصحة

مقابلة مــع برنامج (ج ــود مورنينج

وج ـ ــه ال ــرئ ــي ــس األم ــي ــرك ــي دون ــال ــد

إلى أن فيروس كورونا ،نشأ بظروف

قــال الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل

محو الدين .لكنه بالمقابل وصف

إن حــكــام نــحــو  20واليـ ــة ل ــم يكن

”هناك عــدد من الــواليــات 19 ،أو 20

إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس

“تعذر تأكيد ذلك” بشكل قاطع بعد.

فرنسا الــدولــيــة (آر إف إي) أمس

وهدفها أنه “في زمن األزمة نسمح

بــالــواليــات المتحدة أمــس األربــعــاء

تــأثــيــر وبـ ــاء فــيــروس ك ــورون ــا فيها

شديدا يعتقدون أنهم ربما يكونون
مــســتــعــديــن لـــبـــدء عــمــلــيــة إعـــــادة

فــتــح اقــتــصــاداتــهــم بــحــلــول الموعد
الــمــســتــهــدف ال ـ ــذي أعــلــنــه الــرئــيــس

دونالد ترامب في أول مايو.

أميركا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي)
واليــة ،كان للفيروس تأثير محدود
عليها حقا .لذلك أعتقد أننا سنرى

بعض الــواليــات التي يشعر حكامها
بأنهم جاهزون ...نحن على استعداد
لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها“.
ورفــــض حــكــام عـــدد م ــن ال ــوالي ــات

وقـــــال م ــدي ــر ال ــم ــراك ــز األمــيــركــيــة

األكثر تضررا في البالد إعالن ترامب

روب ـ ـ ــرت ري ــدف ــي ــل ــد إن ــه ــا مــســتــعــدة

موعد البدء في إعادة فتح االقتصاد

لمكافحة األمـ ــراض والــوقــايــة منها
لمساعدة تلك الــواليــات فــي عملية

رفع القيود التي تهدف إلى السيطرة
على انتشار الفيروس الذي أودى
بحياة  28000شخص على
األقــــــل ع ــل ــى مــســتــوى

الــــواليــــات الــمــتــحــدة.
وقـ ـ ــال ري ــدف ــي ــل ــد فــي

أنــه وحــده مــن يملك سلطة تحديد

والسماح للشركات التي تعمل في
مجاالت غير أساسية بالعمل مرة
أخ ــرى .ويتصاعد الضغط من
أجـــل إع ـ ــادة الــفــتــح المبكر
لمواجهة االنكماش الحاد
لالقتصاد وفقد ماليين
الوظائف.

تــرامــب اتــهــامــات إلــى الــصــيــن ،وقــال

“مضللة” ،مضيفا أنــه كــان باإلمكان

درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة

في التعامل مع تقاريرها.

طبيعية عــلــى األرجـ ـ ــح” ،الفــتــا إلــى
وردا ع ــل ــى ط ــل ــب الــتــعــلــيــق عــلــى

األربعاء إن “قرار تعليق دين الدول

“الفيروس صنع في مختبر صيني”،

لمساعدة القارة على تجاوز أزمة

االفـ ـ ــتـ ـ ــراضـ ـ ــات الـ ــتـ ــي ت ـ ــق ـ ــول ،إن

كما حمل ترامب في مؤتمر صحفي،

قــال رئيس هيئة األرك ــان المشتركة

فعلته الــصــيــن ،حــيــث ق ــال إن هــذه

مــيــلــي الــثــاثــاء إن “هــنــاك شــائــعــات

منظمة الصحة العالمية ج ــزءا مما
المنظمة أخـــذت عــلــى محمل الجد

ما قالته سلطات بكين بشأن تفشي

الفيروس ،وتبنت أقوالهم ،ودافعت
ع ــن إجــــــراءات الــحــكــومــة الصينية

مشيدة بشفافية بكين“ ،وأنا ال أعتقد
بـ ــذلـ ــك” .وتـ ــأتـ ــي تــصــريــحــات

تــرامــب هــذه بعد ساعات

مــن إع ــان البنتاغون
أن

“مــــعــــلــــومــــاتــــه

االستخباراتية تشير

ماكرون في حــوار خص به إذاعة

لــلــقــوات المسلحة األمــيــركــيــة مــارك

ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل

اإلعالم والمدونات ...ولدينا معلومات

استخباراتية كثيرة للنظر فيها”.

ووجه ترامب ووزير خارجيته مايك
بــومــبــيــو االنــتــقــادات للصين م ــرارا
في ما يتعلق بالفيروس ،حيث
اعتبرا أن بكين تــأخــرت في
إب ـ ــاغ الــمــجــتــمــع ال ــدول ــي
بالخطر الحقيقي الــذي
يشكله كوفيد ـ .19

األفريقية يشكل مرحلة ال بد منها

فيروس كورونا المستجد ،بانتظار

إلغاء هذه الديون بالكامل”.

هذه العملية بأنها “سابقة عالمية”

لــاقــتــصــادات األفريقية بالتنفس
وب ــع ــدم تــســديــد خ ــدم ــة ال ــدي ــن”،
مــضــيــفــا أنــهــا “مــرحــلــة ال ب ــد منها

وأعتقد أنها تقدم رائع”.

واعتبر مــاكــرون أنــه “مــن البديهي

ودعــا مــاكــرون وزراء المالية في

أن نتضامن مع هذه الدول (الدول

سيجتمعون األربــعــاء إلــى تفعيل

عــدة ســواء كــان في مجال البيئة

دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــذيــن
تعليق الديون المترتبة على هذه
الــــدول فــي وق ــت يــهــدد فــيــروس

كــورونــا األنــظــمــة الصحية الهشة

للدول األكثر فقرا في العالم.
ولــــم يــكــشــف م ــاك ــرون
عـــن أســـمـــاء الــــدول
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن

تستفيد مــن عملية

اإلفريقية) التي تعاني من مشاكل
أو االقتصاد أو الصحة” ،مضيفا أن

“كل سنة يستخدم ثلث ما تصدره
أفريقيا على الصعيد التجاري لدفع
خدمة الدين .وهذا جنون! في
السنوات األخيرة عمقنا هذه
المشكلة” .فيما كــرر بأنه
“ي ــؤي ــد م ــب ــادرة إللــغــاء
هذا الدين الكبير”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سكن العزاب بمجمع  802وهاجس كورونا
دعا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

فخرجت إليه ونهرته وطلبت منه عدم تكرار هذا الموقف وإال سوف

التـــي تحـــول دون انتشـــار الفيـــروس ،خصوصـــا بيـــن فئـــات العمالـــة

ومساء يوم االثنين الماضي تحدث إلي بعض الجيران عن تجمعاتهم

رئيـــس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه إلى “تبني اإلجراءات الفعالة

الوافدة عبر تشديد الرقابة واإلجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم
ومعيشـــتهم” ،ومـــا إن تلقيـــت رســـالة “واتســـاب” مـــن عضـــو المجلس
البلـــدي بالدائـــرة األولى إيمان القـــاف تطلب فيها مـــن أهالي الدائرة
تزويدهـــا بعناويـــن منـــازل ســـكن العـــزاب وتجمعاتهم ،حتى شـــرعت

فورا في إعطائها عنوان ســـكن العزاب المقابل لمنزلنا والمتســـبب في
“أذيـــة أهـــل الفريج” .لقد أصبح “فريجنا” يبكـــي في خفوت من أفعال
وتصرفـــات هـــؤالء ،فجميعهم إما عمـــال توصيل طلبـــات أو باعة في

بـــرادات ،وهنـــاك آخـــرون ال تعرف لهم ســـماء وال أرض ،والمخيف في

األمر أنهم غيـــر ملتزمين باإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية،
فيتجمعون أمام المنزل للثرثرة وبعضهم يلبس الكمام والبعض اآلخر
غيـــر مهتـــم إطالقـــا ،وقبل أيـــام وقف أحدهـــم يتحدث فـــي الموبايل
بصـــوت عـــال أمـــام بـــاب منزلنـــا وكاد بصوتـــه الغليـــظ يزيـــل الجدار،

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

أبلغ الجهات المختصة.

وخوفهم الشـــديد من إصابتهـــم فعال بكورونا ،الســـيما أن وليد المانع
وكيـــل وزارة الصحـــة أوضـــح خـــال المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده

الفريـــق الوطني للتصدي لفيـــروس كورونا ،أن نتائج الفحص أظهرت

للتواصل17111483 :

وجـــود أعـــداد كبيرة من الحـــاالت القائمة بيـــن العمالـــة الوافدة ،ومن

ضمن أســـباب االرتفاع في هذا العدد تجمعهم في مســـاكنهم ،لهذا من
الطبيعـــي أن يكـــون عندنا هاجـــس وخوف خصوصـــا وهم مالصقون

لبيوتنا وغير ملتزمين باإلجراءات ،وقبل أزمة كورونا كتبت في هذه
الزاويـــة عدة مرات عـــن مضايقتهم لنا وتمركزهم فـــي “الفريج” الذي
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أصبح الوضع أكثر خطورة مع وباء كورونا.

» »نتمنى كأهالي مجمع  802طريق  210شارع بغداد بمدينة عيسى ،أن
يتغير الوضع ،فقد تفككت أوصالنا من االنتظار.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

أطباؤنا في مستوى التحدي
مـــاذا يعنـــي أن يُ صـــر الطبيبـــان البحرينيان اللـــذان يقيمان فـــي المملكة

المتحدة ويعمالن في أحد مستشـــفياتها ،وهما محمد الوداعي ومحمد
رجـــب علـــى البقاء هنـــاك بعد شـــفائهما من فايـــروس كورونـــا؟ ألم يكن

بوســـعهما بعد تماثلهما للشـــفاء مغـــادرة المملكة المتحـــدة ،وهذا ما كان
متاحـــا لهمـــا وهو الخيار األكثر أمانا لو أرادا؟ لمـــاذا فضال وبإرادتهما أن

يتواجدا بين المرضى رغم أن ذلك قد يعرضهما للعدوى ال سمح هللا؟

إنهـــا اإلنســـانية تجســـدت بأســـمى معانيهـــا ،والتزامـــا بالواجـــب المهني
بأرقـــى مدلوالتـــه .الذي ليـــس خافيا على أحـــد أن دوال أوروبية تشـــهد

مئـــات اآلالف من المصابين منذ أن أخذ الوباء االنتشـــار ،وفي بريطانيا

وحدها بلغ عدد حاالت الوفاة عشـــرة آالف حالة لكن الطبيبين الوداعي

ورجـــب آثرا مواصلة العمل لقناعتهما بأن المهنة التي نذرا نفســـيهما لها
ال تقبل االنســـحاب أمام مثل هذا الظرف اإلنساني ،وإصرارهما ينم عن
إن البقاء لم يكن أمرا ســـهال
مـــا يتمتعـــان به من أخـــاق ومناقب عاليةّ .

فأهاليهما كانـــوا يتمنون عودتهما بل يلحون عليها ،لكن التقارير الطبية
أن هنـــاك نقصـــا فادحا فـــي الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية،
هنـــاك تؤكـــد ّ

فاستجابا لنداء الضمير وتأدية واجب المهنة.

أن الموقف اإلنســـاني للطبيبيـــن وصمودهما الذي هو
مـــرة أخرى نؤكـــد ّ

أشبه بصمود المحاربين على جبهات القتال يستحق الفخر لكل مواطن

األطباء العرب بتضحياتهم الالمحدودة
في مملكتنا الغالية .لقد صحح
ّ
والبحرينيـــون بصـــورة خاصـــة صورة اإلنســـان العربي في ذهـــن العالم،

واســـتطاعوا بما قدموه مـــن عطاء كبير جدا أن يجبـــروا الكثيرين على
ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

كفاءات شابة متألقة
أشـــخاصا في حياتنا يتركون بصمـــة رائعة ،من ناحية أســـلوبهم الراقي في
ً
نصـــادف

الســـنة النهائيـــة من دراســـته في جامعـــة البحرين .هـــذا الموظف الـــذي يعتبر صغيرًا
جـــ ًدا وقـــد يكون أصغر العاملين ســـنًا فـــي بتلكو قام بأعمال رائعة لتســـويق منتجات

العمل.

البشـــرية البحرينيـــة من أصحاب المســـتويات العالية ،والمطلوب مـــن اإلدارات العليا

الـــكالم وثقافتهـــم وأخالقهـــم وغيرها من الصفـــات الحميدة التي بال شـــك تعود إلى

التربية والنشـــأة الصالحة من قبل الوالدين مرورًا بالدراســـة وانتهاء بااللتحاق بجهة
مناســـبة هذا الحديث هـــو أنني ومن باب الصدفة تحدثت مـــع أحد موظفي مبيعات

قام مشـــكورًا بإعطائي شـــرحا وافيا عن الخدمة والباقات المتوفرة وكذلك اقتراحه

الشخص هو من يشق طريقه إلى النجاح بفضل جهوده الذاتية وحبه عمله وتفانيه.

أحيانا الشهادات الجامعية العليا والمتخصصة ال تكون مجدية في العمل ،إذ نجد أن

لـــي لمـــا هـــو األفضل من وجهة نظره بكل صـــدق وأمانة ،بادرت بتوجيه ســـؤال له لم
يكن يتوقعه! سألته بأنك تخاطبني وكأنك تعرفني جي ًدا وتربطني بك عالقة أسرية

الفريق الواحد ،كلمة طيبة من المدير أو الرئيس التنفيذي للموظف وخصوصا صغار

وكنـــت أنصـــت له بكل اهتمام ،وبدوره تفاجأ بكالمي له وقال إنه يعامل الجميع بهذه

األمور التي ال تكلفنا شيئا ،بل تضيف الشيء الكثير وهي السبب الرئيس في انتماء

أو صداقة حميمة ،فأســـلوبه المهـــذب والراقي جعلني أحترم كل كلمة كان يقولها لي
الطريقة وبنفس األسلوب.

وشاءت الظروف أن أتواصل معه لعدة أيام بهدف إنهاء المعاملة ،وكل مرة أخاطبه
يـــزداد إعجابـــي بـــه أكثـــر ،وهـــو يعمل في الشـــركة بشـــكل مؤقت حيث إنـــه اآلن في

إن
االكتراث بالقضايا اإلنســـانية إعادة النظـــر في اتهاماتهم على األقلّ .
ما نهض به الطبيبان عمل بطولي وإنساني عظيم والتاريخ سيذكر لهما

بذلهما وعطاءهما الكبير ومواقفهما التي لن تنسى.

أن الكوادر الطبية البحرينية مشهود لها بالكفاءة والبراعة
» »ونعود ونؤكد ّ
في كل التخصصات والكثير منهم برهنوا أنهم في مستوى المهمة التي
نذروا أنفسهم إليها ،وبالتالي فإنّهم يستحقون التكريم الذي يليق بحجم
عطائهم وتضحياتهم.

الشركة واألهم من ذلك رفع اسم الشركة عاليا .أنا مقتنع بأن هناك الكثير من العناصر
ضمهم وتدريبهم التدريب المناسب بإعطائهم الفرصة والثقة.

شـــركة بتلكـــو وذلك للتقـــدم بطلب تزويد منزلـــي بخدمة اإلنترنـــت المنزلي ،وبعد أن

تقديرهم ،وعلى الذين يتهمون العربي – ظلما  -بعدم المسؤولية وعدم

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

إذا عنصـــر الشـــكر والتقديـــر والمكافأة من أهم األســـباب لتحقيق ثقافـــة العمل بروح

الموظفين تعني له الكثير ،أو حتى أخذ صورة معه ،ومشكلتنا أننا ال نلتفت إلى هذه
وإخالص الموظف.

» »ختاماً ...أتمنى أن تقوم الشركة بتكريم هذا الموظف الذي أحتفظ باسمه وأن
يكون مثاال يحتذى به .والله من وراء القصد.

لتصرف الرواتب مباشرة
مـــا أقدمـــت عليـــه الحكومـــة الموقرة مـــن التكفـــل برواتـــب المواطنين

البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة

للتأمين االجتماعي ولمدة ثالثة أشـــهر ،ضمن الجهود الوطنية لمواجهة
تداعيات وباء الكورونا (كوفيد  ،)19موقف حكومي اقتصادي مسؤول،
فالكثيـــر مـــن أربـــاب العمل في القطـــاع الخاص أبـــدوا لموظفيهم حجم

الخســـائر االقتصاديـــة التـــي لحقـــت بهـــم جـــراء توقـــف العمـــل وتوقف

ســـواء أصحاب األعمال
ً
اإلنتاجيـــة ،وهو حال ال يمكن نكرانه ،والجميع

خالد عبدالعزيز النزر

النفط في زمن الكورونا ...ما الذي فعلته السعودية؟
كان المصـــدرون الشـــهر الماضي يتطلعون إلى تفاهم أوبك +الذي قدمت فيه الســـعودية

تهمـــه المصلحة الذاتيـــة فقط ،حتى لو أضرت بمصالح اآلخرين ،فالجميع يســـتطيع فعل

رغم موافقة جميع األعضاء ،جوبهت الخطة برفض روسي قوي ،دون تقديم بديل مقنع.

حرة يحتاج الستعراض تنافسيته والحفاظ على حصته وتعزيزها.

خطة يســـتفيد منها جميع المصدرين ،والبقاء على سعر يتراوح بين  50و 60دوالرا .لكن

ذلك بل ســـيضطر لفعل ذلك ،لهذا صرح وزير الطاقة الســـعودي بأن كل منتج في ســـوق

أو الموظفيـــن ،هم ضحايا االنهيار االقتصادي الذي تعاني اليوم منه كل
ً
تقريبا ،لكن من المؤســـف أن نســـمع من بعض الموظفين أن
دول العالم

أرباب أعمالهم أعلنوا لهم عدم صرف الرواتب خالل فترة توقف العمل،

ســـواء
ً
بل هددوهم بتســـريحهم عن العمل إن هم اشـــتكوا في أية جهة

الصحافة أو الوزارة!

مـــا يجـــب التأكيد عليه ،هو ضرورة إيجاد آلية مراقبة دقيقة في عملية

صرف رواتب المواطنين في القطاع الخاص ،والذي بدأت وزارة العمل
منذ األســـبوع الماضي في تدشين خدمة تســـجيل إلكترونية ألصحاب

بعدها ظهر التخبط الروسي في تصريحاتهم إللقاء اللوم على السعودية ،وتم الرد عليها

األعمـــال .ال نريـــد أن نشـــكك في ذمـــة وضمير بعض أصحـــاب األعمال،

ذلـــك بدأ الـــروس بتليين تصريحاتهم وتحريك الدبلوماســـية للتوصل لحل ،ليس الروس

للبعـــض للتالعـــب ،ناهيك عن الظلم الذي قد يلحـــق البعض اآلخر جراء

الكونغرس الذين بعث بعضهم رسالة لسمو ولي العهد السعودي يطلبون منه إعادة النظر

ً
شـــخصيا رواتب
ويمكـــن لوزارة العمـــل أن تقف ألي تالعب عبر صرفها

والحقيقـــة أن الـــروس لم يقصدوا مناكفة الســـعودية حيث تجمـــع البلدين عالقات طيبة
ً
سياســـيا بالدرجة األولى ضد
توطدت بشـــكل كبير بالســـنوات األخيرة ،إنما موقفهم كان

بتصريحـــات ســـعودية قوية توضـــح فيها ما جرى وتحمل الروس كامل المســـؤولية ،بعد

الســـوق خالل فتـــرة قصيرة ،وهم منذ ثالث ســـنوات ينتجون بكل أريحيـــة خارج اتفاق

فقـــط بـــل الرئيس األميركي بدأ يواجه ضغوطا داخلية كبيرة من منتجي النفط وأعضاء

التحايل على بعض المعلومات.

فـــي القـــرارات األخيرة .بعـــد اتصاالت دبلوماســـية مكثفة أعلن ترامب عـــن اتصاله بولي

الموظفين ،على أن توعز لكل شـــركة أو مؤسســـة خاصة إرســـال قائمة

الواليات المتحدة ،ونزول األســـعار ســـيضر بمنتجي النفط الصخري هناك ويخرجهم من
أوبك.+

ً
أيضا من مصلحتها المتجردة أن يخرج النفط الصخري األميركي من الســـوق،
الســـعودية
ً
لكن حساباتها مختلفة تماما ،فمخزون الصخري األميركي ال يتعدى  % 10من المخزون
العالمـــي المـــوزع على  40دولة (أميركا تمتلـــك  85من  345مليارا) وتوقفت أكثر من 200

منصـــة لهـــا منـــذ ذروتها عـــام  ،2019وهي تشـــكل  % 63مـــن اإلنتاج األميركـــي البالغ 13

مليونا ،وبحســـبة بســـيطة فإن هذا المخزون ســـينضب بعد أقل من  20عاما ،ناهيك عن
ً
جدا ،كذلك للســـعودية
أن جميـــع شـــركات النفط الصخـــري مدينة للبنوك بنســـب مرتفعة
اســـتثمارات متعـــددة في القطاع النفطـــي األميركي وتمتلك أكبر مصفـــاة أميركية (Port
 )Arthurبنسبة .% 100

بعد ست ساعات من المفاوضات الصعبة بقي وزير الطاقة الروسي على تعنته ،ثم خرج
ً
اعتبارا من
فـــي المؤتمـــر الصحافي ليصرح بأن الـــدول غير ملتزمـــة باالتفاقات الســـابقة

بداية أبريل .لم يتوقع الروس وال العالم ســـرعة وقوة ردة الفعل السعودية التي صرحت
علـــى الفـــور برفع إنتاجها إلى  13مليون برميل ،وتقديم تخفيضات مغرية للمســـتوردين،

فسحبت البساط من تحت الجميع وهوت األسعار لتالمس  20دوالرا ،فإن كان هناك من

العهد ،وأن تفاهمات سعودية روسية أجريت ويتوقع تخفيض  10إلى  15مليون برميل
ً
ً
تقديرا لطلـــب الرئيس األميركي،
يوميـــا .فصـــرح ولي العهد بدعوة لعقـــد اجتماع أوبك+
وهذا التصريح دعم ترامب وقوى موقفه تجاه الضغوط الداخلية ،ورفع ســـعر األســـواق
ً
ً
تقريبا بما فيهم أميركا
فورا  .% 30بعد ذلك أجري اجتماع أوبك +وجميع منتجي النفط
ودول أميـــركا الجنوبيـــة ،وتم االتفـــاق على تخفيض  10مالييـــن ،وتحملت أميركا حصة

تخفيـــض المكســـيك التـــي لم تســـتطع تخفيض أكثر مـــن  100ألف ألســـباب فنية متعلقة
ً
تقريبا نعم ,ولكن مـــن المنتظر الفترة
بطبيعـــة النفـــط المنتج لديهـــا .فهل انتهت األزمـــة؟

ً
ً
رسميا ألسباب
أيضا في هذا التخفيض ،وإن لم يتم اإلعالن
القادمة أن يشارك األميركان

قانونية تمنع إجراء اتفاقات سعرية بين شركات النفط األميركية .ما قامت به السعودية
ً
بعيدا عن األنانية والمناكفات
يضع الكل أمام مسؤولياتهم ،ويوزع المصلحة على الجميع

السياســـية .ليـــس هـــذا فقـــط ،بل اســـتفادت وقـــت االنهيار بقيـــام صندوق االســـتثمارات

السعودي بشراء حصص بمليارات الدوالرات في أكبر شركات النفط األوروبية.

ونتمنـــى أن ال يتضـــرر أحـــد ،لكـــن األمـــر ســـيفتح البـــاب للبعـــض ،وأكرر

بأســـماء وحســـابات الموظفين البنكية ،لضمان استالم جميع الموظفين
ً
ً
ســـاخنا لتلقـــي شـــكاوى
خطـــا
رواتبهـــم دونمـــا نقصـــان ،وأن تخصـــص

ً
خصوصـــا أن الموظفيـــن أبـــدوا
الموظفيـــن المتضرريـــن بســـرية تامـــة،
ً
ً
وخوفا من قطع أرزاقهم
حفاظا على مورد رزقهم،
تخوفهم من الشكوى،

بتسريحهم من العمل بعد انقضاء أزمة الكورونا ،وهو ما هدد البعض به

موظفيه ،وهذا ما ال يجرؤ عليه الكثير من الموظفين ،وهم من يعولون

أســـرا ،وعليهـــم التزامات ماليـــة وقروض وما ال نهاية من المســـؤوليات،

والتي ال تحتمل اصطفافهم مرة أخرى في طابور العاطلين عن العمل.
» »ياسمينة :فلتكن عملية صرف الرواتب من وزارة العمل مباشرة.

سلمان بن إبراهيم يترأس اجتماع “فيفا للتطوير”
عبر تقنية االتصال المرئي

المنامة  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ترأس رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة اليوم (األربعاء)
اإلجتماع الثاني والعشرين للجنة التطوير المنبثقة عن االتحاد الدولي

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة أعضاء اللجنة الذين يمثلون
 17دولة من مختلف قارات العالم.
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ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل

يتأثر بها العالم بتداعيات فيروس

اللجنة مــؤكــدا أهمية المسؤوليات

بما يراعي مختلف جوانب المنظومة

خليفة في بداية االجتماع بأعضاء

Sports@albiladpress.com

المترتبة على عاتق لجنة التطوير
فـــي م ــج ــال خ ــدم ــة مــنــظــومــة كــرة

الــقــدم العالمية مــن خــال مساعدة

االتــحــادات الــقــاريــة والوطنية على
وضع البرامج الطموحة التي تهدف
لــارتــقــاء بالبنية الــكــرويــة فــي كافة

“اتحاد الكرة” يلغي مسابقات الفئات

أنحاء العالم.

وأعــلــن االتــحــاد البحريني لكرة

التطوير المعدة من اإلتحاد الدولي
في هــذه المرحلة اإلستثنائية التي

الجاري.

يأتي ذلك بعد أن توقفت مختلف

األنشطة الرياضية والمسابقات
المستجد ،الذي أنتج عن تعليق
لمسابقات الــفــئــات كــقــرار أول،
قبل أن يمتد ذلــك ليشمل اآلن

اإللغاء.

فــي ك ــأس فــئــة األشــبــال (تحت

 16سـ ــنـ ــة) ،الـ ـ ــذي ت ـ ــوج بــلــقــبــه
فــريــق ن ــادي النجمة بــعــد فــوزه

ال ـ ــدع ـ ــم الـ ــمـ ــالـ ــي الـ ــسـ ــنـ ــوي لــتــلــك

االتحادات ،ويعمل على تعزيز الرقابة
لضمان الشفافية فــي هــذه الــزيــادة
عــلــى مــســتــوى اإلن ــف ــاق المخصص

الرئيس ليدي نيسيكيرا (بوروندي)،
واألعـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ــاء :إيـــــريـــــك البــــــــــرادور
(ب ــورت ــوري ــك ــو) ،مــيــا ه ــام (ال ــوالي ــات
ال ــم ــت ــح ــدة) ،ج ــي ــان زه ــان ــغ (الــصــيــن

الــشــعــبــيــة) ،ب ــورس ــاف مــيــخــايــلــوف

(بــلــغــاريــا) ،سيتا ســانــغــاري (بوركينا

(فانوتاو) ،صوفي بياال (الكاميرون)،
اريسوا رازافيتريمو(مدغشقر) ،أندي

سميث(نيوزلندا) ،تيوفيلو كوبيالس
(بـ ــيـ ــرو) ،دوايـــــت ي ـ ــورك (تــريــنــيــداد
وتـ ــوبـ ــاغـ ــو) ،لــيــلــى تــيــجــمــو -ريـــدي

(تركيا).

اإلماراتي لكرة القدم خالل الفترة  2وحتى  15يناير .2021

في المباراة النهائية على نادي

لــكــرة الــقــدم مسابقات البراعم

ولــــجــــأت اتـــــحـــــادات ري ــاض ــي ــة
مـــســـابـــقـــات الـ ــفـ ــئـ ــات الــســنــيــة

ويعد منتخبنا الوطني األول لكرة

االحترازية والوقائية من الوباء

التتويج بلقب النسخة التاسعة التي

وأرسل االتحاد البحريني لكرة القدم

المسابقات.

مختلفة إل ــى إيــقــاف أو إلــغــاء

بطولة اتحاد غرب آسيا.

وشهد الموسم الرياضي الجاري

تماشيا مع اإلجراءات
خصوصا،
ً
ً

القدم حامل لقب البطولة ،إذ تمكن من

واح ــدة للفئات السنية ،تمثلت

المستجد.

أقيمت خالل شهر أغسطس الماضي

 2020 - 2019خــتــام مسابقة

الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــشــاريــعــهــا

تــضــم فــي عضويتها كــا مــن نائب

مــالــيــنــزي(تــنــزانــيــا) ،المــبــرت مالتوك

العاشــرة مــن بطولــة اتحــاد غــرب آســيا للرجــال ،والتــي سيســتضيفها االتحاد

طل ًبا رســمـ ًـيــا إلــى اتــحــاد غــرب آسيا،
للمشاركة فــي النسخة الــعــاشــرة من

واألكاديميات.

لــلــتــطــويــر وال ـ ـ ــذي يــتــيــح الــفــرصــة

يــذكــر أن لــجــنــة الــتــطــويــر الــدولــيــة

ج ــري ــغ كــــــارك (انـ ــجـ ــلـ ــتـ ــرا) ،جــمــال

قــرر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم مشــاركة منتخبنــا الوطنــي فــي النســخة

وت ــش ــم ــل م ــس ــاب ــق ــات ال ــف ــئ ــات

واألشــبــال والناشئين والشباب

الــعــمــل فــي بــرنــامــج (فــيــفــا) المتقدم

لتطوير كرة القدم.

ف ــاس ــو) ،ارتــــــورو صـ ــاح (تــشــيــلــي)،

اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي

البسيتين ،فيما لم تستكمل بقية

الــســنــيــة ب ــاالت ــح ــاد الــبــحــريــنــي

وتــم خــال االجــتــمــاع مناقشة سير

سلمان بن إبراهيم يترأس اجتماع لجنة التطوير

“األحمر” يشارك في بطولة غرب آسيا العاشرة

لكافة الــفــئــات السنية للموسم

كــافــة؛ بسبب فــيــروس كــورونــا

التطويرية على كافة المستويات.

الــتــي حققتها لجنة التطوير خالل
العمل الــجــاد لتنفيذ خطط وبرامج

مــســابــقــات الـــــدوري وال ــك ــؤوس

القارية في مجال تنفيذ مشاريعها

التطويرية فــي إط ــار يكفل تقديم

قــرر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إلغــاء مــا تبقــى مــن مســابقات

الــقــدم أن اإللــغــاء يشمل جميع

إل ــى جــانــب دع ــم جــهــود اإلتــحــادات

واستعرض الشيخ سلمان بن إبراهيم

الــفــتــرة الــمــاضــيــة م ــؤك ــدا مــواصــلــة

الفئات السنية للموسم الرياضي الجاري .2020 - 2019

الــكــرويــة فــي اإلتـــحـــادات الوطنية

لـ ــإتـ ــحـ ــادات ال ــوط ــن ــي ــة وال ــق ــاري ــة

آل خليفة خالل االجتماع المنجزات

أحمد مهدي

كورونا المستجد (كوفيد  )19وذلك

ف ــي الـ ــعـ ــراق ،وذل ـ ــك بــعــد ف ـ ــوزه في

المباراة النهائية على صاحب األرض

والضيافة بهدف حمل إمضاء الالعب
عــيــســى مـ ــوسـ ــى .وي ــع ــد ال ــل ــق ــب هــو

األول لمنتخبنا الوطني على مستوى
بــطــوالت الــرجــال بــاتــحــاد غــرب آسيا

لكرة القدم ،إذ سجل اإلنجاز محطة

تاريخية مهمة لكرة القدم البحرينية.

منتخبنا الوطني األول بطل بطولة غرب آسيا في نسختها األخيرة

سانيا الصينية تؤكد خلوها من إصابات جديدة بـ “كورونا”
قبل  7أشهر على استضافة األلعاب الشاطئية
سبورت

طمأنــت اللجنــة المنظمــة لدورة األلعاب اآلســيوية الشــاطئية بمدينة ســانيا
الصينية المجلس األولمبي اآلسيوي بشأن إقامة الدورة في موعدها المقبل

بشهر نوفمبر المقبل.

وفــي رســالــة مــن نــائــب رئــيــس بلدية

في  17رياضة بمشاركة رياضيين من

للمجلس االولمبي اآلســيــوي حسين

وقـــال زه ــو جـــون ،وه ــو أيــضــا نائب

ســانــيــا زه ــو ج ــون إل ــى الــمــديــر الــعــام

المسلم ،أكد أن مدينة سانيا الواقعة
فــي مقاطعة هاينان االستوائية لم

تسجل أي حــاالت جــديــدة لفيروس

كــورونــا ،كوفيد –  19منذ أكــثــر من
شهرين.

 45دولة آسيوية.

األمين العام للجنة المنظمة للدورة:
منذ  12فبراير  ،2012لم يتم اإلبالغ

عن حاالت عدوى ،مؤكدة في سانيا،

والمريض األخير الــذي شفي وخرج
مــن المستشفى كــان فــي الثامن من

وتقام النسخة السادسة من الــدورة

مارس.

ديسمبر المقبل ،وتتضمن منافسات

أبلغت هاينان عن  29حالة من دون

مــن  28نوفمبر حــتــى الــســادس من

وتابع :حتى الثالث عشر من أبريل،

عـ ــوارض ،منها  18حــالــة فــي سانيا،
 22حالة خــرج أصحابها من الحجر
الصحي ،في حين ال تزال سبع حاالت
تحت المراقبة الطبية .ومن بين 29
مريضا بدون عوارض ،هناك  7حاالت
جاءت من الخارج.
وأضــــــاف :ت ــس ــرع الــلــجــنــة المنظمة

حسين المسلم

وب ــدوره ،قــال المدير العام للمجلس

األولمبي اآلســيــوي حسين المسلم:

لاللعاب حاليا االعداد بطريقة منظمة،

إنــهــا أخــبــار إضــافــيــة مشجعة فيما

شاطئية آسيوية عصرية وخضراء

في نهاية العام.

وشـ ــكـ ــر زهـــــو ال ــم ــج ــل ــس األول ــم ــب ــي

اآلســيــوي كــان على اتــصــال منتظم

المتواصلين.

الصينية في األشهر الثالثة الماضية،

عــلــى أمـــل أن تــقــدم للجميع ألــعــابــا
ورائعة.
اآلس ـ ـ ــي ـ ـ ــوي عـ ــلـ ــى ثـــقـــتـــه ودعـ ــمـ ــه

يتعلق بألعابنا الشاطئية اآلسيوية

جزيرة سانيا الصينية

ونحن متأثرون كثيرا بالطريقة التي

هو العامل األكثر أهمية .ومــع ذلك،

كوفيد -19في مدينة سانيا ومقاطعة

األلعاب اآلسيوية الشاطئية كما هو

وأوضـــــــح :أن ــن ــا ن ــق ــدر أنــــه ال يـــزال

سنواصل مراقبة الوضع مع اللجنة

فيما يتعلق بالسيطرة على انتشار

ومع جميع اللجان األولمبية الوطنية

صحة رياضيينا وسالمتهم ورفاههم

آلسيا.

تــعــامــلــت بــهــا الــســلــطــات م ــع تفشي

هاينان.

مــازلــنــا نــأمــل ف ــي أن تــســتــمــر دورة

مخطط لها في غضون سبعة أشهر.

وت ـ ــاب ـ ــع :أن ال ــم ــج ــل ــس األول ــم ــب ــي

هناك طريق طويل يتعين اجتيازه

المنظمة واللجنة األولمبية الصينية

مع اللجنة المنظمة واللجنة األولمبية

كوفيد -19في جميع أنحاء آسيا؛ ألن

ف ــي الــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة الخمس

“أنوك” يشيد بمبادرة “األولمبية”
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

أشاد اتحاد اللجان األولمبية الوطنية
ال ــدول ــي ــة (أنـــــــوك) ب ــم ــب ــادرة الــلــجــنــة

األولمبية البحرينية (احم نفسك لنعيد
العصر الذهبي) ،التي أطلقتها اللجنة
بــمــشــاركــة ع ــدد مــن نــجــوم الــريــاضــة
الــبــحــريــنــيــة عــبــر وس ــائ ــل الــتــواصــل

االجتماعي؛ في إطار الجهود الوطنية
التي تبذلها اللجنة األولمبية للتصدي

لفيروس كورونا (كوفيد .)19

وأبرز اتحاد اللجان األولمبية الوطنية
عـبــ�ر مـ�وقـعــ�ه الـ�رسـمــ�ي(  (�www.ano

 )colympic.orgمبادرة “احم نفسك

لنعيد العصر الذهبي” وسلط الضوء

عليها ،فــي إطــار الجهود التي يقوم

بها (أن ــوك) في التركيز على مختلف

المبادرات الرياضية الهادفة للتصدي
لفيروس كورونا.

سلط الضوء عليها
بموقعه الرسمي
وذكـ ــر “أن ـ ــوك” عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي
أن “الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة
تــشــجــع ال ــري ــاض ــي ــي ــن ع ــل ــى حــمــايــة
أنفسهم إلعــادة العصر الذهبي”؛ في
إشــارة إلــى أهمية التزام الرياضيين
بتعليمات الجهات المختصة لحماية
أنفسهم وقــدرتــهــم على الــعــودة من
جــديــد لــمــزاولــة ريــاضــاتــهــم وتحقيق
اإلنــجــازات للبحرين تجسيدا لشعار
الــعــصــر الــذهــبــي الـ ــذي أطــلــقــه ممثل
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس
المجلس األعــلــى للشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأضاف موقع “أنــوك”“ :لدعم الحركة
الرياضية وأبطالها والجماهير أطلقت
اللجنة األولمبية مبادرة (احم نفسك
لنعيد العصر الذهبي) بمشاركة نخبة
من أبرز أبطال وبطالت الرياضة ممن
حققوا إنجازات لوطنهم.”...
ونشر الموقع “كان العام  2018عاما
ذهــبــيــا للبحرين؛ بفضل اإلنــجــازات
التي حققها أبطال وبطالت البحرين
في مختلف المشاركات الخارجية،
واســتــمــر الــنــجــاح ف ــي ال ــع ــام 2019
الذي أطلق عليه عصر الذهب بعدما
حصدت البحرين العديد من المراكز
األولــــــى فـــي شــتــى االســتــحــقــاقــات
ال ــع ــرب ــي ــة واإلق ــل ــي ــم ــي ــة والـــقـــاريـــة
والعالمية.”...

الخبر على موقع “أنوك”

“الفيفا” واالتحادات القارية يدفعون الستكمال الموسم
سبورت

قال األمين العام لالتحاد اآلســـيوي لكرة

بـــأن عدم الحديث عـــن البدائل في حال

عودة الدوري حتـــى إذا تم التأجيل إلى

القدم “داتو ويندســـور جون” إن االتحاد

اإللغاء جاء بســـبب االتفاق على ضرورة

الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفا) واالتحادات

استكمال دوريات الموسم الجاري.

يونيـــو أو يوليو ،أو اضطـــرت الدوريات
للعـــب المؤجـــات أوالً في ســـبتمبر قبل

القاريـــة اتفقـــوا على دفـــع الدوريات ألن

يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل توقـــف األنشـــطة

انطالق الموسم الجديد).

تســـتكمل مباريـــات الموســـم الرياضـــي

الكرويـــة بمختلـــف دول العالـــم بســـبب

إلـــى ذلك ،تحـــدث األمين العـــام لالتحاد

الحالـــي  .2019-2020جـــاء ذلـــك فـــي

فيروس كورونا المستجد.

اآلســـيوي لكـــرة القـــدم حـــول مصيـــر

تصريح له لصحيفة االتحاد اإلماراتية.
ونقلـــت الصحيفـــة اإلماراتية عن األمين

وأشـــار “داتـــو ويندســـور جـــون” إلـــى أن
دوالً عديـــدة تضررت من تفشـــي الوباء،

مســـابقات األنديـــة اآلســـيوية ،مشـــيرا
إلى أن دوري أبطال آســـيا ســـيقام خالل

العام لالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم قوله

مبينـــا أنـــه (لكـــن يجب الخيـــار األول هو

أغســـطس المقبـــل بنظام التجمـــع .وقال

عودة الدوريات الخيار
األول ..وإمكانية
االستئناف في سبتمبر
فـــي هـــذا اإلطـــار“ :حتـــى اآلن تلقينـــا
طل ًبـــا مـــن دولة في غـــرب آســـيا تعرض
اســـتضافة المجموعات األربع الستكمال
المباريـــات المؤجلـــة ،لكن القـــرار األخير

األمين العام لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ً
الحقا ،إذ إن التنسيق والتشاور
سيصدر

لكـــرة القـــدم قـــرر تأجيـــل المباريـــات

مستمران في هذا الجانب”.

المقـــرر إقامتها خالل شـــهر مايو ويونيو

الجديـــر بالذكـــر أن االتحـــاد اآلســـيوي

المقبلين ،وذلك حتى إشعار آخر.

الخميس  16أبريل  23 - 2020شعبان  - 1441العدد 4202

Sports@albiladpress.com

15

“االتحاد” ..عودة كبيرة للوراء في دوري “الثانية”

الــــفــــريــــق الـــبـــنـــفـــســـجـــي فــــشــــل فــــــي تــــعــــويــــض رحـــــيـــــل نـــجـــومـــه
أحمد مهدي

لم يكن وضع الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد اعتياديًا في منافسات
الموسم الرياضي الجاري .2020 - 2019
وعلى األقـــل حينما يتحـــدث المتابع

المســـتوى العـــام لــــ “البنفســـجي”،

حـــول وضعيـــة فريـــق كان قبـــل

الـــذي لـــم يتمكـــن مـــن تعويـــض هذا

موســـمين في مصـــاف دوري الدرجة

الرحيل ،حتـــى مع االتجاه نحو خيار

األولى.

التعديالت الفنية التي أجريت ،إذ بدأ

الفريـــق البنفســـجي وبعـــد مـــرور 16

الفريق الموســـم تحت قيادة المدرب

جولـــة على منافســـات دوري الدرجة

الوطنـــي مرتضى عبدالوهـــاب ،الذي

الثانية للموســـم الحالي يحتل المركز

سرعان ما تخلى عن منصبه ،ليتسلم

مرتضى عبدالوهاب

عبدالصاحب عبدالنبي

الســـابع برصيد  13نقطـــة ،جمعها من

المهمة المدرب الوطني عبدالصاحب

 3حـــاالت فـــوز ،و 4تعـــادالت ،فيمـــا

عبدالنبـــي الموجـــود حتـــى اآلن على

مـــن الفـــرق التي ال تملـــك أي إمكانية

تعرض للخسارة في  7مباريات.

رأس اإلدارة الفنية.

فـــي وجودهـــا مـــع الخمســـة الكبـــار

الفريـــق ســـيد حســـين رضـــي وعمـــار

وعلـــى مســـتوى األرقـــام التهديفيـــة،
ً
هدفا
فإن العبي االتحاد ســـجلوا 19

أســـماء كمهاجـــم الرفـــاع مهـــدي

للتنافس على بطاقات الصعود.

عبدالجبـــار ،وحـــارس األهلـــي ســـيد

ويبرز في صفـــوف الفريق المحترف

في خط الوسط.

واستقبلت شباكهم .29

محســـن علـــي ،العـــب البديـــع علـــي

النيجيـــري “فورتشـــن” ،الـــذي يعـــد

ومـــع قرب إجـــراء انتخابات لمجلس

ويبـــدو أن رحيـــل عدد مـــن الالعبين

العصفور ،تـــرك غيابهـــا التأثير الكبير

خصوصا مع إمكاناته
ً
العالمـــة األبرز،

البارزيـــن فـــي صفـــوف الفريـــق فـــي

علـــى الصفوف ،وتراجـــع االتحاد إلى

الفنيـــة والمهاريـــة ،عـــاوة علـــى

الضبابيـــة بـــارزة على مســـتوى هوية

الفتـــرات األخيـــرة أثـــر كثيـــرًا علـــى

وراء كثيرًا في ســـلم الترتيب ،وبات

التهديفيـــة ،إذ يملـــك فـــي رصيـــده
 4أهـــداف ،كمـــا يوجـــد فـــي صفـــوف

ميرزا باعتبارهما من العناصر الجيدة

إدارة جديـــد لنـــادي االتحـــاد ،تبـــدو

ووضعيـــة الفريـــق الكـــروي األول

لمنافسات الموســـم الرياضي المقبل،
علـــى األقـــل فـــي مســـتوى اإلدارة

فريق االتحاد

الفنية ،إضافة إلى إمكانية استقطاب

منافســـا علـــى
لصورتـــه المعهـــودة،
ً

أو عـــودة بعـــض الالعبيـــن لصفـــوف
النـــادي؛ تعزيـــ ًزا للتشـــكيلة وتدعيمً ـــا

واالبتعـــاد عن شـــبح الهبـــوط العودة

آلمـــال “البنفســـجي” فـــي العـــودة

الكبيرة للوراء.

مراكـــز المقدمـــة فـــي دوري “الثانية”

برنـامــج “الساريــة” تحـ ٍّد جـديـد للمـوروث الشعبـي

الــقــعــود يــشــيــد بــثــقــة نـــاصـــر بـــن حــمــد ويـــقـــدم شـــكـــره لــلــجــهــات الــداعــمــة

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

قــال رئيــس رياضــات المــوروث الشــعبي خليفة القعــود إن البرنامج التلفزيوني “الســارية” يعــد تحديا جديدا للموروث الشــعبي؛ كونه تجربــة جديدة في تنظيم
برنامج مسابقات مختص بالموروث البحريني.

والرياض ــات البحرية ،فضال عن الموروث

واعتم ــد القع ــود ش ــعار برنامج الس ــارية الذي

مملكة البحرين في الوقت الحالي.

س ــيبث عبر شاشة قناة البحرين األولى خالل

ويتك ــون ش ــعار البرنام ــج من س ــارية

شهر رمضان.

رئيس ــة تحم ــل عل ــم مملك ــة البحرين

في الزراعة والبحر ،عالوة على

وكان ممث ــل جالل ــة الملك لألعمال اإلنس ــانية

وس ــط س ــفينة ش ــعبية ،حيث تعتبر

األلعاب الشعبية المعروفة.

وش ــؤون الش ــباب مستش ــار األم ــن الوطن ــي

السارية العمود الرئيس في السفينة

وأوض ــح القع ــود أن الم ــوروث

رئي ــس المجل ــس األعل ــى للش ــباب والرياض ــة

والذي يرفع عليها الشراع.

س ــمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وجه

وأك ــد رئي ــس رياضات الم ــوروث الش ــعبي أن

مملكة البحرين ،وأن العمل على إنتاج برنامج

رياض ــات الموروث الش ــعبي بتحويل مهرجان

ه ــذه التجرب ــة الجدي ــدة ته ــدف لنش ــر ثقافة

مخت ــص به ــذا الجانب يس ــاهم في نش ــر هذه

س ــموه الرمضان ــي إل ــى برنام ــج مس ــابقات

رياض ــات الم ــوروث الش ــعبي ،إضاف ــة لتاريخ

المتعل ــق بالمهن البحريني ــة القديمة

الفطر الس ــعيد ،مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا

الش ــعبي يمثل جزءا ال يتجزأ من تاريخ

حثيثة إلظهار البرنامج بأفضل صورة.

علي الرميحي

خليفة القعود

الثقاف ــات والحف ــاظ عل ــى الم ــوروث كهوي ــة

آل خليفة بتكليف رياضات الموروث الش ــعبي

كم ــا وجه القع ــود خالص الش ــكر والتقدير إلى

تلفزيوني باسم السارية مختص في الموروث

مملك ــة البحري ــن واألس ــرة المالك ــة الكريم ــة،

وطنية ،خصوصا وأن هذه المعلومات ستقدم

بإط ــاق برنامج الس ــارية بالتع ــاون مع وزارة
ش ــؤون اإلع ــام ،مش ــي ًدا بالمب ــادرات النوعية

وزي ــر ش ــؤون اإلع ــام عل ــي الرميح ــي عل ــى

ع ــن خالص ش ــكره وامتنانه إلى ش ــركة بتلكو

التعاون الكامل مع رياضات الموروث الشعبي

على رعاية برنامج السارية الرمضاني ،مشيرا

الش ــعبي البحرين ــي؛ بس ــبب من ــع التجمع ــات

مبين ــا أن البحري ــن تزخ ــر بم ــوروث غن ــي

في قالب برنامج مسابقات بأسلوب مشوق.

الت ــي يقدمه ــا س ــموه لالرتق ــاء بالم ــوروث

إلط ــاق هذا البرنام ــج الذي يبث ط ــوال أيام

إل ــى أن ه ــذا الدعم يؤك ــد ما تتمتع به ش ــركة

العام ــة نظرا للظ ــروف الصحية التي تعيش ــها

عل ــى مس ــتوى الرياض ــات التراثي ــة البري ــة،

وثمن القعود ثقة س ــمو الش ــيخ ناصر بن حمد

الشعبي البحريني وتطوير مختلف رياضاته.

الش ــهر الفضيل واأليام الثالثة األولى من عيد

بتلكو من شراكة مجتمعية فعالية بدعم كافة
أنشطة المجتمع البحريني.

كما أع ــرب رئيس رياضات الموروث الش ــعبي

تأجيل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة إلى فبراير 2022
اللجنة البارالمبية

أعلــن المكتــب التنفيــذي التحــاد غــرب آســيا برئاســة الدكتور عبدالــرزاق بني رشــيد ،واللجنة المنظمــة لدورة العاب غرب آســيا
الثالثة تحت رئاســة الشــيخ محمد بن دعيج رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية عن ترحيل دورة ألعاب غرب آســيا البارالمبية
الثالثة إلى شهر فبراير  2022وذلك بسبب تأجيل دورة األلعاب البارالمبية “طوكيو  ”2021الى يوليو  2021بسبب وباء فيروس
كورونــا العالمــي ،حيــث يقــارب موعد انطالق دورة العاب غرب آســيا الثالثة ،مؤكدا على جاهزية اللجنــة البارالمبية البحرينية
من إداريين وفنيين لهذه المهمة من جميع النواحي.

جـــاء ذلـــك ،خـــال اإلجتمـــاع األول من

والرياضـــات ،وقـــد حظيـــت بموافقـــة

ومـــن جانـــب آخـــر ،أكـــد الدكتـــور

آســـيا عـــن طريـــق “الفيديـــو كونفرانس”
ً
وفقـــا لإلجـــراءات الوقايـــة واالحترازية

الثالثـــة مـــن دورة ألعـــاب غـــرب آســـيا
البارالمبيـــة وذلـــك على هامش النســـخة

أنـــه تـــم مناقشـــة كافـــة الخيـــارات

انتشار فيروس كورونا المستجد برئاسة

فـــي عمّ ـــان ،منوها علـــى اهتمـــام اللجنة

نوعـــه للمكتـــب التنفيـــذي التحـــاد غرب

التـــي اتخذتهـــا دول المنطقـــة للحـــد من

الدكتور عبدالرزاق بني رشيد.

وأشـــار رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة

البحرينيـــة بأن مملكة البحرين باتت في
ً
موطنـــا لتنظيـــم العديد
وقتنـــا الحاضـــر
مـــن البطـــوالت فـــي مختلـــف األلعـــاب

المكتـــب التنفيذي على تنظيم النســـخة

الثانية التي أقيمت في سبتمبر الماضي

عبدالـــرزاق بنـــي رشـــيد رئيـــس االتحـــاد

واالحتمـــاالت واســـتعدادات اللجنـــة
المنظمـــة لالســـتضافة الـــدورة ،ومراعاة

عدم تضارب موعد اقامتها مع أي بطولة

المنظمـــة بتأجيـــل موعد الـــدورة لتكون

دوليـــة أخـــرى ،وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام

 ”2021وذلك الستعداد الالعبين وجميع

الرياضييـــن ،وعليـــه فقد تـــم االتفاق مع

بعـــد دورة األلعـــاب البارالمبيـــة “طوكيـــو

المشـــاركين وتحقيـــق النتائـــج الموجوه
منهم.

دول المنطقـــة للمشـــاركة بأكبـــر عدد من
اللجنة البارالمبية البحرينية على تعديل
موعـــد تنظيـــم دورة ألعـــاب غرب آســـيا

محمد بن دعيج

االجتماع عبر “الفيديو كونفرانس”

البارالمبيـــة الثالثـــة فـــي موعد مناســـب

الجديـــر بالذكـــر ،أن االتحـــاد البارالمبي

القـــارة اآلســـيوية ,ويعمل االتحـــاد على

الصحيـــة الراهنة إلـــى تأجيل العديد من

إقليمـــي يعمـــل تحـــت مظلـــة اللجنـــة

فـــي المنطقة بهـــدف االرتقـــاء بالرياضة

لجميـــع دول المنطقة ,كما أدت الظروف

األحـــداث الرياضية الكبيـــرة التي كانت
مقررة هذا الصيـــف ،وأبرزها باراليمبيك

طوكيو.2020

لمنطقـــة غرب آســـيا هـــو اتحـــاد رياضي
البارالمبية اآلســـيوية كجزء من الحركة

البارالمبية الدولية ,ويشرف على إحدى
ً
جغرافيـــا فـــي غـــرب
مناطقهـــا الواقعـــة

توحيد جهود اللجان البارالمبية الوطنية
التميـــز والتقـــدم
البارالمبيـــة وتحقيـــق
ّ

الفني والتنظيمي على كافة المستويات

الرياضية.
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إشراف :دليلة أرناؤوط  -إعداد :سعيد محمد

جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري تشهد تطورا هائال
االســتــشــاري ســامــي جـــودة :التخصص نـــادر ..ويتطلب إمــكــانــات خــاصــة ..ولــه مستقبل واعـــد بالبحرين
صحة وجمال  -خاص

علــى الرغــم مــن أن جراحــة المــخ واألعصــاب مــن التخصصــات

مانعة لالنزالق قرب حمامات الســباحة أو في أماكن رشــاش ماء

النــادرة ،إال أن استشــاري جراحــة المــخ واألعصــاب وجراحــة

االستحمام (الدش).

العمود الفقري بمستشــفى الشــرق األوســط ســامي جودة ،يرى أن

وهناك بعض اإلرشادات الخاصة بفئتين عمريتين :األطفال وكبار

مســتقبل هذا التخصص واعد في مملكة البحرين؛ فقبل  15عامً ا

الســن ،فللوقايــة مــن إصابات الــرأس عند األطفــال ينبغي تركيب

حيــن جــاء إلى البحريــن ،لم يكن هناك تخصــص للمخ واألعصاب

بوابــات األمــان عنــد الــدرج ،وتثبيــت قضبــان واقية للنوافــذ لمنع

فــي المستشــفيات الخاصــة ،وكان مقتصرًا على مجمع الســلمانية

حوادث السقوط ،استخدام أرضيات تمتص الصدمات في أماكن

الطبــي ومستشــفى قوة دفــاع البحرين ،فهــذا التخصص نادر وله

لعب األطفال سواء خارج المنزل أو داخله ،عدم السماح لألطفال

ً
أيضا ،فتم إنشاء أول
احتياجات خاصة ويتطلب إمكانات خاصة

باللعــب فــي األماكــن التــي قــد تعرضهــم لخطــورة الســقوط مثــل

قســم للمــخ واألعصــاب بمستشــفى البحرين الدولي وفــي حوارنا

الشرفات واألماكن القريبة من الساللم ،وأخيرًا وليس آخرا وجود

التالــي مــع االستشــاري جودة ،ســنتطرق إلى العديد مــن المواضع

من يراقب األطفال أثناء اللعب ومراعاة ســبل السالمة والحماية

المرتبطة بهذه التخصص المهم.

لهــم .أمــا عــن كبــار الســن ،فيجــب مراعــاة تحســين اإلضــاءة فــي

 -بداية ،ماذا سيكون عليه مستقبل هذا التخصص؟

أماكــن وجودهم ،مع الخضوع لفحوصات اإلبصار الدورية ،وخلو

 دعنــي أقــول إن عــدد المتخصصيــن فــي هــذا المجــال محــدود،ً
جيــا جديــ ًدا مــن األطبــاء فــي هــذا
ولكــن شــي ًئا فشــي ًئا ســنرى

األرضيات والممرات من أي عوائق ،ويشــمل ذلك أطراف الســجاد
ووضــع ســجادة مانعــة لالنــزالق بالمغطــس وأماكــن االســتحمام

شــخصيا
التخصــص ..صحيــح أن زيــادة العــدد تســير ببطء ،وأنا
ً

الخاصــة بهــم ،وتثبيــت قضبان للتشــبث بها داخــل الحمامات كما

أتمنــى أن يــزداد أكثــر ألن هنــاك احتيــاج لهــذه التخصــص بســبب

االستشاري سامي جودة

الضغط على المستشــفيات الحكومية ،وأعتقد أن العدد الموجود
مــن المتخصصيــن ال يكفــي ،والمهــم أن هنــاك تطــورا ملحوظــا،
ومملكة البحرين تولي اهتمامً ا بهذه الخدمات والخدمات الطبية
والعالجية والرعاية عموما.

متخصصون أكفاء واعدون
 الضغــط علــى الخدمــات ..هــل يعنــي أن هنــاك عــد ًدا كبيــرًا مــنالمرضى ،ما يستدعي التوسع في تخصص المخ واألعصاب؟
 هــو تخصــص صعــب لكنــه جــذاب ،فتخصــص جراحــة المــخواألعصــاب يغطــي كل العمليــات الجراحيــة التــي لهــا صلــة بالمخ
والحبل الشوكي والعمود الفقري ،ولو قسمنا عمليات جراحة المخ
ســنجدها تشــمل جراحة األعصاب واألورام النزيف والكســور في
الجمجمــة والعيــوب الخلقيــة في أوعيــة المخ ،ثم العمــود الفقري
كاالنــزالق الغضروفــي والتثبيــت وأورام الحبــل الشــوكي وكذلــك
األطــراف العصبيــة ،فالتخصــص صعــب ويحتــاج إلــى التركيــز
والمجهــود والمثابــرة ،إال أنــه محبــب ويجذب الكثيــر من األطباء
الشــباب الذيــن يواصلــون عملهم فــي الخارج كمنح مــن الدولة أو
من المتفوقين في مجالهم الطبي ،وبعضهم واعدون.
وخالل عملي طوال  15عامً ا في البحرين ،وجدت في عيادتي أن
معظم المرضى يشــكون من آالم أســفل الظهر ثم الصداع بأنواعه
المختلفــة وآالم الرقبــة ومشــاكل الســاق الســيما مــا يعــرف بعــرق
النســا ،لكــن هنــاك حاالت الجلطــات والنزيف في المخ والســكتات
الدماغيــة وأورام المــخ بنســبة أقــل ومنهــا أورام المــخ وقــاع
الجمجمــة ،وأجريــت فــي مستشــفى الشــرق األوســط  8عمليــات
إزالــة األورام ،صحيــح أن العــدد قليــل ولله الحمد ،لكــن موجودة
في البحرين ،وربنا يسلم الجميع.
 ما أصعب العمليات تعقي ًدا؟ فــي جراحــة أورام المخ بقاع الجمجمة وكذلك التكيس الدمويفــي بعض شــرايين المخ ما يعرف باســم “أم الــدم” ،أتذكر جراحة
أجريتها في البحرين ،لسيدة عمرها  35سن استغرقت  12ساعة؛
نســبيا بقاع الجمجمة يضغــط على العصب
الســتئصال ورم كبيــر
ً
والتصالــب البصــري واألعصــاب المحركــة لمقلــة العيــن وممتــد
للخلــف؛ ليضغــط وبشــدة علــى جــذع المــخ وكذلــك علــى منطقــة
الســرج وهــو مــكان الغــدة النخامية ،وبفضل هللا تكللــت الجراحة
بالنجــاح وتــم اســتئصال الــورم وتحســنت حالــة المريضة بشــكل
ممتاز.

تطور مذهل لتكنولوجيا األجهزة
ولــو

تحدثنــا

عن جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقــري

فهي ترتكز علــى  6أساســات تشــمل طريق التشــخيص والتعقيم
الجراحــي والتخديــر والميكروســكوب واألجهــزة واآلالت
الجراحيــة وتدريب ومهارة الجــراح والعناية الطبية والتمريضية
والتخصصات المساعدة ،وبال شك ،فقد حدث تطور هائل في كل
ما ذكرناه من أساســات ،ما أســهم بشــكل كبير في إجراء عمليات
جراحيــة لــم تكن تجرى في الســابق ،وتحســنت نتائــج الكثير من
الجراحات المتعارف عليها ،وال ننسى أن التحديد الدقيق ألجزاء

ووظيفيا لم يكن ليتسنى دون ظهور جهاز األشعة
تشريحيا
المخ
ً
ً

وينتج عن االنزالق الغضروفي آالم شــديدة بالســاق ،يطلق عليها

المقطعيــة بإنجلتــرا العــام  1071علــى يــد الدكتــور هاونســفيلد

“عرق النسا” ،وهي تسمية خاطئة لألسف فهو عصب وليس عرق،

وزمالئــه ،تبعــه التطــور الهائــل عبر ابتــكار جهاز التصويــر بالرنين

وكذلــك بفتــح النــون ،فهو ليــس مقتصــرًا على النســاء ،أضف إلى

المغناطيســي العــام  1977علــى يــد العالــم اإلنجليــزي مانســفيلد

ذلك اآلالم في الظهر وتنميل أو تخدير الساق.

واألميركيين التوربور وداميدان ،ثم حدث تطور آخر وهو إدخال

وبالمناســبة ،فــإن ألم أســفل الظهر مالزم لنحــو  % 70من مرضى

الحاســوب والتقنيــة الرقميــة ،مــا أضــاف الكثيــر إلمكانــات هــذه

االنــزالق الغضروفــي ،وفــي بعــض الحــاالت المتقدمــة قــد يكــون

األجهــزة ،وليــس هذا فحســب ،بل فــي التصوير الرقمي واألشــعة

هناك ضعف بعضالت القدم أو الساق ،أو تأثر بالتحكم في البول،

التداخلية والرنين المغناطيسي بكل مميزاته ودقته المتناهية.

وهنــا ينبغــي مراجعــة الطبيــب المختــص ،وقــد يحتــاج المريــض

ومــن المهــم هنــا اإلشــارة إلــى أن تقنيــة مــا يســمى بالجراحــة
ً
أهدافا في عمق
المالحيــة بواســطة أجهــزة تحدد بدقــة متناهيــة

لعمــل بعــض الفحوصــات مثــل فحــص الرنيــن المغناطيســي على
الفقــرات القطنيــة ،وعموما فالعالج في معظم الحاالت هو دوائي

المــخ وكذلــك األورام الصغيرة ،فكان ذلــك بمثابة فتح آخر جديد

وتحفظــي ،أما الحاالت المتقدمــة فعادة ما تكون بحاجة للتدخل

أضــاف كثيــرًا لنتائــج الجراحــة ،ومنهــا جراحــة المناظيــر للمخ أو

الجراحــي .وعمليــات الغضــروف األصــل فيهــا رفــع الضغــط عــن

لقــاع الجمجمــة ،وهــذا يجعلنا نقــول إن هذا التطــور التكنولوجي

العصــب ســواء كنــت تجــري بالميكروســكوب أوغيرها .أما نســبة

أضــاف الكثير لتســهيل المهمة الجراحية فــي التعامل مع األورام،

الحاجة لتثبيت الفقرات بالمســامير والقضبان (أو الشــرائح) فهي

ما يصب في صالح المرضى واإلنسانية عموما.

ضئيلة ج ًدا ومحصورة في حاالت محددة.

متالزمة آالم الرقبة

يستحســن وجــود ســياج الســلم “الدرابزيــن” على جانبي الســالم
التي يستخدمونها.

األورام والصرع
 الحديــث عــن األورام والصــرع يدخــل فــي تشــعبات كثيرة ،لكنهل هناك عالقة أو عامل وراثي هنا؟
 الوراثــة فــي أورام المــخ ال تمثــل إال نســبة ضئيلــة جــ ًدا ،وفــيبعــض األنــواع المحدودة مثــل الــورم العصبي الليفــي ،فقد يوجد
فــي بعــض األطفــال إذا كان لهم أقــارب من الدرجــة األولى لديهم
نفــس المرض ،وكذلك في نســبة قليلة مــن األورام الثانوية بالمخ
ً
وأيضا بنســبة
الناتجــة عــن أورام أوليــة قــد تكــون وراثيــة كذلك،
ضئيلة ج ًدا مثل بعض أورام القولون وأورام الثدي.
 وماذا عن الصرع؟ األصــل فــي عــاج مــرض الصرع هو العــاج الدوائــي ،لكن هناكنســبة مــن المرضــى ممــن قد يحتاجــون لما يعــرف بجراحة عالج
الصرع كما هو الحال على ســبيل المثال في بعض حاالت الصرع
الناتــج مــن بــؤرة صرعيــة بالفــص الصدغــي ،وكذلــك فــي بعــض
حــاالت الصــرع الناتجــة عــن إصابــات شــديدة بالــرأس ،خصوصــا
التــي تــؤدي إلــى حــدوث تضــرر بالقشــرة المخية ،وهنا وبشــروط

 -هــل يمكننــا أن نتحــدث بتفصيــل أكثــر دكتــور جــودة عــن آالم

إصابات الرأس لدى األطفال

جراحيا الســتئصال الجــزء التالف أو فصله
محــددة يكون العالج
ً

الرقبة وأسفل الظهر للتعمق في أسبابها؟

 -دعنــا نتحــدث دكتــور جــودة عــن إصابات الــرأس ،نريــد التركيز

جزئيا عن األنسجة المحيطة به.
ً

 -آالم الرقبــة أصبحــت فــي تزايد ملحــوظ ،وأكثرهــا اليوم أصبح

عليها من ناحية أسبابها وتصنيفها ومشاكلها؟

بســبب االســتخدام المفرط للهواتف الذكية واأللواح الرقمية وما

 -هنــاك أســباب كثيــرة إلصابــات الــرأس ،لكــن نلخصهــا بإصابــات

ينتج عن ذلك من وضع الرقبة مع الرأس بشــكل خاطئ وألوقات

الســقوط وإصابــات حــوادث الســيارات ،عــاوة علــى اإلصابــات

طويلــة ،إلــى الحــد الــذي ظهــر لنــا مصطلــح طبــي وأصبــح شــائعً ا

الناتجة عن بعض الرياضات مثل المالكمة وركوب الخيل والتزلج

من حيث انتهى اآلخرون
 لنختــم بالحديــث عــن خدمــات مستشــفى الشــرق األوســط..وتعاونكم مع “نهرا” والجهات الصحية؟

ً
أيضا .وتوجد فئات معرضة أكثر لتلك اإلصابات مثل
وكرة القدم

 -يســعدني ذلــك أخــي الكريــم ،فالمستشــفى حيــن بــدأت كانــت

وهنــا يجــب أن نمرن الرقبة على حــركات في مختلف االتجاهات

العمــال والرياضييــن واألطفــال ،ويطــول الحديــث عــن إصابــات

انطالقتــه قويــة وخدماتــه متكاملــة فــي تخصصــات كثيــرة ،وما

خصوصا إذا كان هناك تشــخيص
ً
وتحدي ًدا لألعلى ولكن بحرص؛

الــرأس ،لكــن األطفــال فئــة لهــا خصوصيتهــا ،ليــس فقــط لكثــرة

يشــرفني أننــي كنــت مــن المؤسســين لهــذا المستشــفى منــذ أن

هــو متالزمــة آالم الرقبــة المصاحبة الســتخدام األجهــزة الرقمية،

ً
أيضا لطبيعة الجمجمة،
تعرضهم للسقوط وإصابات الرأس ،ولكن

كان علــى األحجــار .وحيــن كنا نضــع الخطة مع مالك المستشــفى

للوســادة ومــدى شــعورنا بالراحــة خصوصــا بعــد االســتيقاظ مــن

خصوصــا نمــو المخ والجهاز العصبي في الســنة األولى ،ما يجعل

واإلدارة ،قررنــا توفيــر أحــدث األجهــزة ونبدأ من حيــث ما انتهى

النوم ،وأنصح باستشارة الطبيب المختص في حالة ظهور تنميل

الوقاية والتدابير االحترازية على رأس األهمية لحماية الرأس.

اآلخــرون .ولهــذا في تخصص المــخ واألعصاب والعمــود الفقري،

أولــي النــزالق غضروفــي بالفقــرات العنقيــة ،والبــد مــن االنتبــاه

أو ضعف بأحد األطراف العلوية.

وهو تخصصي ،لدينا ميكروســكوب جراحي للعمليات من أحدث

معاناة  % 70من مرضى “االنزالق”

فقرة البد من قراءتها

األنــواع تقدمً ــا ،وربمــا هــو األول أو الثانــي فــي مملكــة البحريــن،

 -هــذا يعنــي أن هناك أعراضا ينبغــي االنتباه لها جي ًدا ،ومن المهم

ولكــون المستشــفى محدود األســرّ ة ،إال أن خدماتــه في العمليات

أما بالنســبة آلالم أســفل الظهر ،فهي من األعراض األكثر شــيوعً ا،

لنا أن نعرفها؟

الجراحيــة ووحــدة العنايــة المركــزة ووحــدة العنايــة باألطفــال

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصداع كسبب للغياب المتكرر عن

 -نعــم هنــاك أعــراض ينبغــي معرفتهــا بشــأن إصابات الــرأس مثل

والقسم الداخلي بمختلف درجاته والعيادات الخارجية وخدمات

العمــل ،فهنــاك نحــو  % 80مــن حــاالت ألــم أســفل الظهــر ال يوجد

فقــدان الوعــي والتقيؤ وضعف األطراف ثم التشــنجات واختالج

األسنان ،كلها تجعل من طموحنا يكبر.

لها ســبب واضح محدد ،ولكن في الغالب هو شــد عضلي أو توتر

حــركات العيــن ،وبعــض األعــراض قــد ال تظهــر فــي الحــال ولكــن

أمــا الشــق الثانــي ،فأســتطيع القــول إن وزارة الصحــة والمجلــس

فــي األربطــة بيــن الفقــرات أو تغيــرات المفاصــل الفقاريــة ،وكلهــا

بعــد حيــن ،لهــذا وجــب االنتباه ومالحظــة المريــض خصوصا بعد

األعلــى للصحــة وهيئة تنظيم المهــن الطبية “نهرا” ،يتواصلون مع

أســباب بســيطة خصوصــا فــي اآلالم غير المزمنة .أما عن أســباب

مــرور أول  24ســاعة .وللوقايــة مــن إصابــات الــرأس ولتقليــص

الجميــع بشــكل منجز وفاعل ،وأؤكد لــك أن الرقابة مهمة لألمانة،

االنــزالق الغضروفــي فقــد يرجــع إلــى بعــض الممارســات الخاطئة

خطورتهــا ،ينبغــي اتباع اإلرشــادات والنصائح العامــة متمثلة في

كرفع أوزان ثقيلة مع االنحناء أو التفاف الجذع ،وعادة ما يكون

ارتــداء حــزام األمــان بالســيارات ،ووضع خــوذات الحماية للرأس

بعــد ســن الثالثيــن وعند بداية حــدوث تغيرات بالغضــروف ذاته،

أثنــاء قيــادة الدراجــات والدراجــات الناريــة ،وأثناء ركــوب ألواح

فدونهــا لــن نحقــق مزيــدا مــن التطــور ،وعلــى ســبيل المثــال ،مــع
ً
متواصــا مــن ناحيــة تلقــي
جائحــة كورونــا ،كان العمــل وال يــزال

فــي قليــل مــن األحيــان يكــون هنــاك عامل وراثــي ،إضافــة للوزن

التزحلــق والزالجــات المتوافــرة فــي بعــض مراكــز الترفيــه ،وعند

الزائد والعادات غير الســليمة كالجلوس أو قيادة الســيارة لفترات

ركــوب الخيــل ،وكذلك ارتداء الواقي المناســب للــرأس في بعض

طويلة.

الرياضــات مثــل البيســبول والمالكمــة وغيرهــا ووضــع أرضيــات

سيرة ذاتية

حصل االستشــاري ســامي جودة على بكالوريوس الطب والجراحة مع مرتبة الشــرف

قضــى  ١٥عامــا في البحرين ،وكان يعمل في مستشــفى البحرين الدولي وأســس فيه

مــن جامعــة االســكندرية العــام  ،١٩٨٩وماجســتير الجراحــة مــن نفــس الجامعــة العام

قسم جراحة المخ واألعصاب وكان األول من نوعه في القطاع الخاص بالبحرين ،ثم

 ،١٩٩٥ثــم دكتــوراه جراحــة المــخ واألعصــاب مــن جامعــة عيــن شــمس العــام ،٢٠٠١

انتقل للعمل حاليا بمستشفى الشرق األوسط وأسس فيه ذات التخصص ،هذا إضافة

وتــدرب علــى جراحة مناظير المخ وجراحات قاع الجمجمــة وعمليات العمود الفقري

لعمله طوال ســنوات عضوا ورئيس لجان للتحقيقات الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم

بمستشفي هورست شميدت كلينك في فيسبادن بألمانيا ولفترة قصيرة بأميركا ،كما

المهن والخدمات الصحية ،وعضوا برابطة العلوم العصبية في البحرين مع المشــاركة

عمل بمستشــفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث خصوصا بجراحات الصرع

فــي العديــد من المؤتمرات واللقاءات والبرامج لنشــر الوعي الصحي ،وعمل لســنوات

مباشــرة قبــل قدومــه إلــى البحرين .وهــو متزوج من طبيبــة أمراض النســاء والوالدة

عضوا ونائب رئيس بلجان الشكاوى والتحقيقات الطبية بسلطة مدينة دبي الطبية.

الدكتــورة وفــاء أحمــد ،ولديهما  3بنات :ســمر خريجــة الجامعة األميركية بالشــارقة -

يهــوى القــراءة فــي مجــاالت مختلفة ،منهــا العلمــي والتاريخي خصوصــا تاريخ مصر

بكالوريوس علوم تواصل بصري وبكالوريوس عمارة فنون وتصميم جرافيك ،وسارة

القديمــة وأســر الفراعنــة المختلفــة واإلعجــاز في بنــاء اآلثــار المبهرة مثــل األهرامات

خريجة نفس الجامعة  -صحافة وإعالم تواصل جماهيري ،والصغيرة سلمى وتدرس

ومعابــد األقصــر ،كمــا تســتهويه قــراءة تاريخ مصر في القرنين الثامن عشــر والتاســع

حاليا بجامعة دبرسن.
الطب
ً

عشر.

اإلرشــادات والتوجيهــات وزيــارة المستشــفى ومتابعــة النواقــص
ً
أيضا يقدمون لنا المالحظات التي نســتفيد منها ،وألن
معنا ،وهم
هــذه األنظمــة تتطور أكثر وأكثر فالنتائــج المتحققة تكون أفضل
بالتأكيد.
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علماء في كوبنزالند يدرسون تنشيط البويضات لنجاح الحمل
وجــد فريــق بقيادة البروفيســور هايدن هومــر من جامعة

تستخدمه الخاليا لتكوين الجزيء”.

فــي جــودة البيــض مشــابهة للتغيــرات التــي لوحظــت في

كوينزالنــد أن فقــدان جــودة البويضــة خــال الشــيخوخة

ويُ عــرف الجــزيء المعنــي باســم “نيكوتيناميــد األدينيــن

اإلنســان مــن النســاء األكبــر ســنًا ،وحيــن تمــت معالجــة

يرجــع إلــى انخفاض مســتويات جزيء معين فــي الخاليا

ثنائي النوكليوتيد” والمركب المستخدم هو “نيكوتيناميد

الفئــران بالنيكوتيناميــد فــي مياه الشــرب على مدى شــهر

الحرجة لتوليد الطاقة .وفي دراسة أجرتها الجامعة ،تبين

النيكوتيناميــد” ،وأثبتــت التجــارب ارتفــاع معــدالت

كامل ،تمكنا من استعادة جودة البيض بشكل كبير وزيادة

أن العالج يمكن أن يحافظ على جودة البيض وعددها أو

الخصوبــة لــدى فئران اإلنــاث األكبر ســنًا بجرعات صغيرة

الوالدات الحية خالل تجربة التكاثر ،فسوء نوعية البيض

يعيدها ويخفف أكبر عائق أمام الحمل للمسنات.

من مركب التمثيل الغذائي الذي يعكس عملية الشيخوخة

أصبــح أكبــر تحــد يواجــه خصوبــة اإلنســان فــي البلــدان

وقــال هومــر “إن البيــض الجيــد ضــروري لنجــاح الحمــل؛

فــي البيــض ،ما يمنح األمل لبعض النســاء الالتي يكافحن

المتقدمــة ،فهــذه مشــكلة متزايــدة مــع شــروع مزيــد مــن

فعليــا كل اللبنــات األساســية التــي يحتاجهــا
ألنــه يوفــر
ً

من أجل الحمل.

النساء في الحمل في وقت الحق من الحياة ،فعلي سبيل

وأضــاف البروفيســور هومــر أن الخصوبــة فــي الفئــران

المثــال ،هنــاك واحدة من كل  4أســتراليات يخضعن لعالج

تبــدأ فــي االنخفــاض من نحو ســنة واحدة؛ بســبب عيوب

التلقيح الصناعي في عمر  40سنة أو أكثر.

الجنين ،لذلك بحثنا فيما إذا كان من الممكن عكس عملية
الشــيخوخة التناســلية بجرعــة فمويــة من مركب (ســليفا)

التلقيح الصناعي ال يحسن من جودة البويضات

مع أعراض “كورونا” ...راجع الطبيب عند الشعور بتقلصات األمعاء
االســــتــــشــــاري هــــشــــام عــــامــــر يــــؤكــــد أهـــمـــيـــة إيــــصــــال الـــمـــعـــلـــومـــة الــصــحــيــحــة لــلــنــاس

صحة وجمال  -خاص

يلفــت استشــاري أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد بمركــز ســتانفورد الطبــي هشــام عامر إلى عــرض مهم
ً
وقايــة من فيروس “كورونــا” ،فهو يؤكد أهمية إيصــال المعلومة
مــن األعــراض التــي البــد من االنتباه لها

الصحيحــة بشــكل ســليم إلــى النــاس ،وفــي هــذا الصــدد يشــير إلــى فيــروس كورونــا كأحــد الفيروســات
المستجدة الذي تحور في انتقاله من الحيوان إلى اإلنسان ،لينتقل من اإلنسان إلى اإلنسان.
ومــع خطــورة فيــروس كورونــا في ســرعة انتشــاره

فالقولــون هــو آخــر جــزء في الجهــاز الهضمــي وهو

وقدرتــه علــى الوجــود علــى بعض األســطح لفترات

المســؤول عــن اســتقبال بقايــا الطعــام والفضــات،

طويلــة ،ومــن ســبل حرمانــه مــن “غذائه” هــو البقاء

بحيــث تســحب مــن القولــون كميــات مــن الســوائل

فــي المنــزل حتى ال يعيش مــدة أطول ،وهنا يصبح

والمــواد التــي يحتاجهــا الجســم ويعــاد امتصاصهــا

التشــديد علــى بقــاء النــاس فــي المنــزل أمــرًا مهمً ــا

لكــي ينــزل الخــروج بشــكل متماســك ،ولكــن حتــى

للغاية ،فهو ليس عقابا ،بل حماية للجميع ،لإلنســان

يحــدث ذلــك ،البــد أن يكــون جــدار القولــون ســليمً ا

وأهلــه ومجتمعــه .ويهمني هنــا أن ألفت نظر الناس

وحركتــه منتظمــة وأي اضطــراب فــي القولــون

إلى أن القول بأنه يؤثر على كبار الســن كمضاعفات

وجداره يتسبب في ظهور أعراض.

تــزداد خطــورة ،غيــر صحيــح ،فخطورتــه تشــمل
مختلف الفئات العمرية.

الحركة الدودية بال ألم
حين نســتخدم كلمة القولون العصبي كثيرًا ،فليس

كورونا في “البطن”

يعني أن المريض “عصبي الســلوك” ،بل ألن القولون

من ناحية أخرى ،وحديثنا عن الجهاز الهضمي ،فقد

يتحــرك بحركــة غير متوقعــة ،فالحركــة الدودية أو

تــم العثــور على هــذا الفيــروس في الخروج بنســبة

حركــة الجهــاز الهضمــي مــن المفتــرض أنهــا حركــة

ضيئلــة ال تقــارن باألنــف واألذن أو إفــرازات الصــدر

غيــر مؤلمــة ،نعــم هي تحصــل بشــكل متواصل ولها

لــدى بعــض المرضــى ،وأقــول إن نســبة ضئيلــة فــي

عــدد مــرات تتــراوح بيــن  4أو  5حــركات يمكــن أن

الخروج ،وأنتم بكرامة ،على شــكل إســهال أو بعض

نسمعها أو نشعر بها لكن بال ألم ،وحين تظهر بشكل

التقلصــات في األمعاء ،وبالتالي نطلب من المريض

ألــم أو انتفــاخ أو تغيــر فــي الخروج أو عــدم انتظام

أن يكون لديه الوعي الكافي ألن يسارع حين تظهر

فــي حركــة القولــون فهــي تشــكل هنا حالــة القولون

عليــه هــذه األعراض مــع األعراض األخــرى كارتفاع

االستشاري هشام عامر

الفحوصــات الحاليــة ،نســتطيع اكتشــاف البكتيريــا

بمختلــف حاالتــه ،ودعنــا نقول إن القولــون العصبي

ونشــاطها ومــا ينتــج عنهــا مــن التهابات فــي الجهاز

لكي نشخصه ،البد من تشخيصه باالستبعاد ،وهذه

الهضمي أو ظهور قرح في المعدة بعد التحليل.

الطريقــة مــن خالل عمــل مجموعة مــن الفحوصات

وليــس هنــاك وقاية أو مناعة ضــد األنواع المختلفة

للتأكــد مــن أن المشــكلة هــي أعراض نتيجــة قولون

مــن األورام ،فالقابليــة لــأورام قد تســري في بعض

عصبــي أو التهابــات فــي القولــون ،وبالتالــي ،فمــن

العائــات كعامل وراثي من جيل لجيل لحين ظهور

غيــر المفيــد أن يأتي المريض ويقــول عندي دم في

األورام ،إال أن القابليــة تعطــي مؤشــرًا للبحــث عــن

العصبي ،والقولون حين ننقله لشخص آخر سيعمل

الخــروج وقالــوا لــي إن هــذا مــن أعــراض القولــون

المســبب ثم الفئة العمرية ،وننصح أي شــخص فوق

العصبــي ..ال ،ليــس من مشــاكل القولون العصبي أن

ســن  45ســنة بإجــراء الفحوصات للبحــث عن مدى

درجــة الحــرارة والكحــة الجافــة أو الصعوبــة فــي

بشــكل طبيعــي ،ولكــن مشــكلته معــك أنــت ..لماذا؟

يكــون هنــاك دم مــع الخــروج أو انخفــاض كبيــر في

قابليــة اإلصابــة باألمــراض ،وهــذا الفحــص متوافــر

التنفــس ،ونقــول إن أعــراض اإلســهال أو التقلصات

الجــواب :إمــا ألن الحركــة أقــل مــن العاديــة ،أو أن

الــوزن أو آالم متواصلة ال تســتجيب للعالج ،وحين

في مركز ســتانفورد الطبــي ،ويمكن إجراء الفحص

توجــب عليــه التوجــه بشــكل ســريع إلــى طبيبــه أو

بقــاء األكل والفضــات فــي القولون لفتــرات أطول،

يحــدث ذلــك فهــذا يعنــي أن هناك مســبب آخــر غير

ولــو لمــرة واحــدة فــي العــام ،وهنــاك العديــد مــن

المراكــز الصحيــة؛ للتأكــد مــن وجود أو عــدم وجود

ما سبب تعفن هذه الفضالت وينتج عن ذلك غازات

القولون العصبي.

الفحوصات األخرى بما فيها أشعة الصبغة واألشعة

هذا الفيروس.

وإحساس باالنتفاخ وعدم الخروج بشكل كامل.

أسباب تؤثر على القولون

يعصر بطنه ..وآالم متواصلة

ننتقــل مــع ضيفنــا إلــى حديــث آخــر يتعلــق بمــرض

يشــتكي مريــض فيقــول :أذهــب إلــى دورة الميــاه
ً
كامل،
مــرات عدة لكن التفريــغ ،وأنتم بكرامة ،ليس

التهابــات القولــون المزمنــة أو بعــض األورام ،ففــي

فيوضــح عامــر أن :كلمــة القولــون العصبــي صعبــة

أو يعصــر بطنــه ليتمكــن مــن إكمال عمليــة الخروج،

كل الحــاالت البــد أن نعــرف كيف نبــدأ بالفحوصات

التشــخيص مــن أولهــا ،فــا أســتطيع أن أقــول علــى

وهنــا نســمي ذلــك متالزمــة القولــون العصبــي ،فهو

الســهلة ثم نتجه للفحوصات األكبر ،والجزء الســهل

شــخص إنــه مصــاب بالقولــون العصبــي إال بعــد أن

ليــس مرضــا وإنمــا مجموعــة مــن األعــراض ،فيهــا

هــو تحليــل الخــروج؛ لنرى أية مكونــات أو التهابات

أتأكــد أنــه ال أســباب مختلفــة تؤثــر علــى القولــون،

االنتفــاخ وبعــض اآلالم وعــدم انتظــام الخــروج

القولــون العصبي ،الذي يشــكو منــه كثير من الناس،

المقطعيــة ومنظــار القولــون واألخيــر أكثرهــم دقــة

الفحصوصات ..ماذا تشمل؟

الســتخدامه بشــكل تشــخيصي وعالجي الكتشــاف

ونســأل الدكتــور عامــر :مــا أهــم الفحوصــات للتأكد

الكتل اللحمية أو األورام وكذلك لسحب العينات.

مــن الحالة؟ ،ويجيب بالقول إن الفحوصات تشــمل

أو إفــرازات أو صديــد أو بكتيريــا ،خصوصــا مــع

لنــا ذلــك ،أي “مــن الممكــن أو مــن المحتمــل”؛ بــل
لتشــخيص الحالــة بالضبــط حتــى يطمئــن المريــض

ً
أيضــا .أما عن المؤثرات النفســية
ويطمئــن الطبيــب
وآثــار القلق والعمل وضغوط الحياة ،فكل األمراض
لدينــا فــي المراجع العلمية نجد عبارة “ الســبب غير
معــروف” ،وهــذا الــكالم فــي الكثير مــن المراجع بما
فيهــا مشــاكل القولــون ،وهــذا الجــزء تدخــل فيــه
المشــاكل الجســدية المختلفــة ،بمعنــى أنــه لــو لــدي
مريض مصاب بالسكري أو الضغط المرتفع كل ذلك
يؤثر على القولون بما في ذلك نظام األكل المحتوي
على البهارات أو األمالح أو شخص يمتنع عن األكل
لفتــرات طويلة ،وكل ذلك يختلف من مريض آلخر،
ً
نموذجا
فلسنا “كتالوج” واحدا ..أي نحن البشر لسنا
واحــ ًدا ..فهنــاك بعض األغذية مفيــدة لك وربما هي
غيــر مفيــدة لــي ،فــأول تشــخيص لمشــاكل القولون
يشــمل معرفة األســباب :هل يحــدث ذلك في العمل
أم في اإلجازة؟ فأنت تحدد الحالة أو نوعية الطعام
والغــذاء ومعرفــة مــا إذا كان متع ًبــا لــك أم ال ،مع أن

السبب غير معروف
هنــاك العديد من الشــباب يعاني من األعراض وربما
قــال لــه الطبيــب الممــارس “ال تقلــق وأنــت فــي هذا
الســن ،ولربمــا أو يمكــن أن يكــون لديــك كــذا وكذا”،
والحقيقــة ،نحــن ال نذهــب إلــى األطبــاء ليقولــون

ً
صنفا ومن الســهل
كل أطعمتنــا تتنــوع بين  15و20
معرفتها ،وهناك أشــياء ليس عليها اختالف كبعض
أدويــة الروماتيــزم أو الســكر ،ما يســبب االنتفاخ أو
اإلســهال ،لكــن نركــز علــى الجزئية التي يشــكو منها
المريض ،متمنين السالمة للجميع.

ال تعبث مع “أبو وجه” بتصرف شخصي ...سارع للطبيب

اختصاصــي التأهيــل رســتم :شــلل الوجــه النصفــي يصيــب مختلــف األعمــار

صحة وجمال  -خاص

أحيا ًنــا ،وبســبب إصابــة بالتهــاب فــي األذن أو تغيــرات

شــعبيا باســم
الطقــس ،يتعــرض اإلنســان للحالة المعروفة
ً
“بــو ويــه” (أبــو وجــه) ،وهــي إصابــة الوجــه بشــلل نصفي،
وهــي حالــة يشــرحها لنــا اختصاصــي التأهيــل الطبــي
والعالج الطبيعي أحمد رســتم ،بأنها من الحاالت الشــائعة
الصداع النصفي يتحسن مع التخسيس

فــي المجتمــع البحرينــي ،وبيــن مختلــف األعمــار ،ومعظم
ً
ضغطــا على العصب
مســبباتها التهــاب األذن الذي يســبب

إنزال الوزن يكافح الصداع النصفي

السابع الذي يغذي جان ًبا من عضالت الوجه ،وهذا العصب
حيــن يصــاب بضغــط نتيجــة االلتهــاب أو تضخــم األذن،
تتأثــر الــدورة الدمويــة وتضعــف ،مــا ينتــج عنــه اإلصابــة

أفــاد باحثــون من إيطاليــا والواليات المتحدة بأن فقدان الــوزن يمكن أن يقلل

بشلل الوجه.

من الصداع ويحســن نوعية الحياة بالنســبة لمن يعانون من الصداع النصفي،

ومــاذا عــن الفئــات العمرية؟ هــذه الحالة كما يقول رســتم

وذلــك ضمــن اســتعراض بحث مهم في المؤتمر الســنوي لجمعية الغدد الصماء

“تصيــب مختلــف األعمــار ،وحديثا عاينــت طفلة عمرها 8

العالمية عقد في  23مارس  .2020وحســب الباحث الرئيس للدراســة كالوديو

ســنوات مصابــة بــه ،ولكــن الغالب هــم كبار الســن ،غير أن

اختصاصي التأهيل الطبي أحمد رستم

العــاج يعتمــد على أســاليب عدة ،وأول خطــوة صحيحة

باجانو ،وهو أستاذ مشارك في الطب الباطني بجامعة بادوفا في إيطاليا ،فإن
اإلنســان الذي يعاني من الصداع النصفي والســمنة ،سيحســن فقدان الوزن من
جودة حياته وعائلته وحياته االجتماعية ،إضافة إلى عمله وإنتاجيته.

هــي التشــخيص المبكــر للحالــة ،ومــع اســتخدام بعــض
األدويــة لعــاج االلتهــاب والتضخــم وإزالــة الضغــط علــى

المتصــل بالفكيــن أو العيــن أو الوجنتين ،ومنــه يتم البدء

العصــب ،وكذلــك باســتخدام الليــزر والموجــات الصوتيــة

في برنامج العالج.

وأثبتــت الدراســة أن فقــدان الــوزن لــدى البالغيــن واألطفال الذيــن يعانون من
الســمنة يحســن بشــكل كبيــر مــن الصــداع النصفــي مــن خــال تحســين جميــع
الســمات الرئيســة التي تؤدي إلى تفاقم نوعية حياة الصداع النصفي ،فعندما

وكذلك الثلج ،قد تتطلب المرحلة األولى من العالج بين 3

يفقد الناس الوزن ،ينخفضعدد أيام الشــهر مع الصداع النصفي ،وكذلك تقل

و 4أيام إلعادة الدورة الدموية إلى الموضع الذي انقطعت

شدة األلم ومدة نوبات الصداع.

عنــه وتســبب في ضمور العصب وتآكله مــن الجانبين ،ثم

وللتحقيــق فــي آثــار فقــدان الــوزن الذي تم تحقيقــه من خالل جراحة الســمنة

يعود النمو العصبي شي ًئا فشي ًئا ،وهذه المرحلة من العالج

أو التدخــل الســلوكي علــى تكــرار الصــداع النصفي وشــدته ،اســتعرض باجانو

قد تمتد بين أسبوعين إلى  3أسابيع.

وزمــاؤه قواعــد البيانــات القياســية للبحــوث الطبية عبــر اإلنترنت للدراســات

وكلمــا أســرع المريــض في التشــخيص تكون مــدة العالج

التــي نظــرت فــي شــدة األلــم وتواتر الصــداع ومدة الهجــوم واإلعاقة ومؤشــر

أقل؛ ألن اإلسراع في العالج سيحمي العصب من الضمور

شــخصا،
ً
كتلة الجســم وتغير مؤشــر كتلة الجســم ،وأجريت الدراســة على 473

أو التــآكل أو الضعــف ،وفي البداية ،البد من إزالة الضغط،

وتبيــن أن فقــدان الــوزن مرتبــط بانخفاضــات كبيرة في وتيرة الصداع وشــدة

وبالعكــس ،كلمــا ضغطنــا علــى المــكان بتصــرف شــخصي

األلم والعجز لديهم.

ســوءا،
ً
دون معرفة من جانب المصاب ،كلما زادت الحالة

ولم يرتبط تحسن الصداع النصفي بأي من درجة السمنة عند خط األساس أو
كمية تخفيض الوزن ،فقد كان التأثير على الصداع النصفي متشابها عندما تم
ً
قابل
تحقيق إنقاص الوزن من خالل جراحة السمنة أو التدخل السلوكي وكان

والبــد مــن البدء بمعالجة المشــكلة األســاس وهــي التهاب
األذن ،والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن تآكل العصــب وضموره

للمقارنة بين البالغين واألطفال.

وضعفه له درجات متفاوتة ،فالعصب الرئيس يتوزع إلى
 5أقســام تغــذي الوجــه والبد مــن تحديد القســم المتضرر

كلما تأخر المريض في العالج كلما طالت مدته

شاهدت لكم ...”Freud“ ..خيال عن تجاربه الشخصية
عمل مشــوق مليء بالتحوالت والمنعطفات المفاجئة والصادمة

حققت أغنية “هنغني كمان

طارق البحار

وكمان” ،التي طرحتها

النجمة اللبنانية اليسا ،أمس

تناول التلفزيون والسينما منذ القدم شخصية حياة عالم علم النفس سيجموند فرويد المثير للجدل ،وهذه المرة رجع لنا في

األول ،مليون مشاهدة على

العام الجاري من خالل دراما خيالية للشخصية عبر منصة نتفلكس ،في حوادث خيالية من صنع المنتجين من دون التعمق

“يوتيوب” ،وهي من كلمات

في التفاصيل الشخصية التي يمكننا معرفتها من كتبه أو حتى جوجل.

شادي نور ،وتوزيع الهامي

سيجموند فرويد معروف بافكاره ونظرياته "المجنونة" مثل ولعه بالتنويم المغناطيسي ورفضه لطرق العالج القديمة التي

دهيمة ،وألحان محمد

كانت أقرب إلى التعذيب منها منا لعالج نافع ،وفضوله حول العقل الباطن ،وقناعته بأهمية التحليل النفسي لعالج األمراض

يحيى.

النفسية كالهستيريا والفصام والعديد من األقوال والتحليالت التي ربما بعضا منا ال يصدقه.
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تـــدور أحـــداث المسلســـل عـــن دور
الصدفـــة فـــي حيـــاة فرويـــد ،وكيـــف

ذلـــك فتح لـــه أبـــواب العائلـــة المجرية

وطقوســـها الســـحرية العجيبـــة التـــي
أرشـــدته إلـــى التنويـــم المغناطيســـي
وطقوســـها التـــي اهتـــم بهـــا بعـــد ذلك،
حيـــث يممكـــن إثبـــات أنه عـــاج مؤثر

وفعـــال والســـبب الوســـيطة الروحيـــة

عبر عنها في أكثر كتبه شـــهرة .وصرح
ً
مجهول،
كريـــن “أريـــد أن أظهر فرويـــد

فلـــور (إيال رومـــف) ليصطدم برئيســـه

فـــي العمل الطبيب المســـؤول وينتهى

رجل يبحث عن االعتراف ممزوج بين

األمر بطرده ،هذا ما نشـــاهده في هذه

امرأتيـــن ،بيـــن العقل والغريـــزة ،حيث

المجموعة مـــن  8حلقات عنش فرويد

إن تحليلـــه النفســـي ومفاهيـــم الهوية،

الشـــاب الـــذي يصدق أفـــكاره ويطبقها

ِ
يـــأت من العدم،
والنفس واألســـمى لم

على الجميع!

ويســـتند إلـــى تجـــارب عبقريـــة ،حيث

وفي التفاصيل تدور أحداث مسلســـل

يعـــرف عـــن كثـــب الوجـــوه المتعـــددة

 Freudالـــذي يبـــث حاليا فـــي المنصة

لإلنســـان” .مـــن خـــال اتخـــاذ اتجـــاه

وأخـــذ مكانة متقدمه فـــي االختيارات

فنانون يطلقون مبادرة “معكم قل ًبا وقال ًبا”

أطلـــق مجموعـــة مـــن الفنانين مبـــادرة بعنـــوان “معكم قل ًبـــا وقال ًبا”؛ لتشـــجيع

المواطنيـــن والمقيميـــن على التـــزام المنازل ،تحت شـــعار “تقعـــدون بالبيت”،
تحفي ًزا لاللتزام باإلجراءات االحترازية ،التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار
فيـــروس كورونا .وشـــارك في المبـــادرة عدد من الفنانيـــن ،بينهم :عبدالرحمن

العقل ،باســـمة حمـــادة ،زهرة الخرجي ،غدير الســـبتي ،عبدالناصر الزاير ،منى
شـــداد ،لميـــاء طـــارق ،فاطمـــة الطباخ ،أنـــوار المنصور ،شـــهد العميـــري محمد

الوادي ،ميثم بدر ،محمد أشكناني ،محمد الكاظمي ،أحمد النجار والمخرجان

نواف العنزي وعبدالعزيز السبيعي ،وتتيح المبادرة خدمة التواصل مع الفنان
مباشرة بشرط الجلوس في المنزل.

ومـــن جانبه ،أكـــد عبدالرحمن العقل أنه التزم المنزل منـــذ إطالق التحذيرات

الحكوميـــة حـــول الخروج في ظل ســـرعة انتشـــار الفيـــروس ،مضيفا أن من

واجب الفنان مشـــاركة أهله وديرتـــه ووطنه الحبيب األزمات ،وبكل ما أوتي
من رصيد فني وحب في قلوب الجماهير.

تامر غاضب

مختلـــف ،ســـتبدأ السلســـلة بروايـــة

حـــول قصـــة حيـــاة عالـــم علـــم النفس

تجـــارب فرويـــد قبـــل أن يصبـــح أب

ســـيجموند فرويد الشخص الذي كسر

للتحليل النفسي كما نعرفه اليوم.

المألـــوف واســـتقال من عملـــه كطبيب
أعصـــاب وأســـس عيادتـــه الخاصـــة

المعتمدة على أسلوب التحليل النفسي
في العالج ،وتحول بعد ذلك لمدرســـة
يســـير عليهـــا العديـــد مـــن األطبـــاء

النفسيين في أوروبا خصوصا.

يقـــدم الشـــخصية الفنـــان “روبـــرت

فينســـتر” بأدائـــه الرائع حـــول الفترات

المجنونـــة الممزوجـــة بالشـــكوك التـــي

عاشـــها فرويد وبين رضوخه للموجود
وعمله كطبيب أعصـــاب يحاول عالج

الهيســـتريا بالتنويـــم المغناطيســـي،
ويحـــاول إثبـــات أنهـــا مـــرض نفســـي

ال عصبـــي ،وكذلـــك المشـــكالت التـــي

تقـــف بينـــه وبين الـــزواج مـــن حبيبته

( ،)4 Blocksوالكاتبين ستيفان برونر،

من هو والد التحليل النفسي؟

مع مشـــكلة إدمانه ومشـــكالته المادية

وبنجاميـــن هيســـلر الذيـــن نجحوا في

من أصول يهودية ،ولد في  6مايو من

بسبب إيمانه بما يفعل.

خلـــق عمل مشـــوق ملـــيء بالتحوالت

المسلســـل جدير بالمشاهدة ونحن في

والمنعطفـــات المفاجئـــة والصادمـــة

البيـــت ،فكميـــات التشـــويق والخيـــال

أحيانا.

كثيـــرة فيـــه ،وقبل مشـــاهدته أدعوكم

المسلســـل حصل على تقييمات جيدة

بالتخلـــي عـــن الحقائـــق التـــي ربمـــا

لكل حلقاته التي لم تقل عن  8بـ موقع

تعرفونهـــا عـــن فرويد؛ ألنه كما أشـــرت

 ،imdbووفقـــا لموقـــع”،”somagnews

لكـــم مبنـــي على خيـــال ،وهـــو من باب

صـــرح المخـــرج مارفـــن كرين وســـائل

التمتـــع والترفيـــه ،وهنـــا أيضـــا أشـــيد

اإلعـــام المختلفة أن الهـــدف من هذه

بعمـــل المخـــرج المبـــدع مارفـــن كريـــن

السلســـلة ،هـــو إظهـــار منظـــور جديـــد

الحاصل على جوائز “مارفن كرين” عن

لســـيجموند فرويد مـــن التجارب التي

العـــام  ،1856وأصبـــح طبيب أعصاب،
الـــذي ركـــز اهتمامـــه أوال علـــى مجـــال
األمـــراض العصبيـــة ،ثـــم دخـــل مجال
خصيصـــا لالضطرابـــات
ً
علـــم النفـــس
النفســـية .وأحـــدث فرويـــد ثـــورة فـــي
مجـــال التحليـــل النفســـي فـــي عصره،
وأثـــار جـــدال للقضايا التـــي تناولها في
كتبـــه ،ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت ،بـــدأ
المجتمـــع بقبـــول نظرياتـــه مـــن خالل
إعطائه لقب “والد التحليل النفسي”.

حفل هاني

ذعر إياد

رغم انشغال الفنان تامر حسني بتوعية جمهوره من مخاطر

كشــف الفنان إياد نصــار ،عن الخطــوات التي اتخذها

يُبث اليوم الخميس في التاســعة مســاء ،علــى قناة وزارة

لحثهــم علــى البقاء فــي منازلهــم ،إال أنه عبــر عن غضبه

إذ قال :إنه يتبع التعليمات الوقائية للوقاية منه وأنه

بمناســبة عيد الربيع .ومن المقرر أن يقدم شاكر باقة من

فيروس كورونا ،واستغالل حساباته على السوشيال ميديا
الشديد من شخص ينتحل صفته .وكتب حسني “يا جماعة

معلــش هو مــش وقته بــس في شــخص فاضــي بيكلم

الناس وبيقلد صوتــي” .وكان تامر قد أعلن منذ فترة عن إلغاء

جميع حفالته المقبلة ،وقال :حرصا على الســامة العامة للمجتمع ،وتماشيا مع

اإلجراءات االحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفالت.

الثقافة المصرية في “يوتيوب” ،حفل للنجم هاني شــاكر

شخصيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،

أبرز أغانيه في مشواره الفني ،مثل “لسه بتسألي ،نسيانك

يحاول بقدر اإلمكان االحتياط وعدم الخروج ،مشــيرا

صعب ،ياريتني ،يا ريتك معايا ،بعد حبك ،وعد منى”.

إلى أنه مكث في منزله فترة طويلة ولم يخرج.

وأضاف أن عند نزوله للمرة األولى أصابته حالة ذعر “مرة

اضطريت أنزل عشان أجيب البني الب توب عشان الدراسة عن بعد ،وعندما
عدت انتابتني فوبيا وشعرت أن لدي أعراض المرض”.
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ومن ناحية أخرى ،طرح شاكر أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “ادعوا

لمصر” ،دعمً ا لما يحدث هذه الفترة؛ بســبب فيروس كورونا المســتجد ،وتأثيره
على العالم كله ،عبر قناته على “اليوتيوب” .

1955

ً
ً
قتيل.
مخلفا 68
انهيار منجم “جبل بوتا” في ساسيبو بناغاساكي

1975

 1917

الرئيس محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائ ًبا.

زعيـــم الحـــزب الشـــيوعي

فالديميـــر لينيـــن يعـــود إلـــى

ذكرى رحيل النجم الكبير محمود الجندي

العاصمة الروســـية بيتروجراد،
ليتســـلم

الثـــورة

الفكري بعدمـــا كثف تواجده في

فـــي منزله ،وتوفيـــت زوجته إثر

مـــن هللا وحينها لســـان حاله أكد

فترة في حياته اتسمت بالتخبط

حادث مروع ،فقد نشبت النيران

منتديـــات ثقافيـــة كانـــت تبـــث
ً
فضل
في نفســـه أفـــكارا معينـــة،

اكتشف أن الجزء المحترق يضم

عزز مـــن تواجده فـــي عالم قاده

عززت من أفكاره المتطرفة.

عن عـــدم وجـــود مرشـــد لحياته
إلـــى أفـــكار أبعـــد مـــا تكـــون عـــن

مملوءا
ً
اإليمـــان ،وأصبـــح عقلـــه

بأفكار إلحادية واتجه إلى الفكر
العلمي المـــادي وامتألت مكتبته
بكتـــب تعـــزز هـــذه األفـــكار التي

ســـببا فـــي بعـــده عن هللا.
كانـــت
ً

وكان الفنـــان الراحـــل أكـــد فـــي

لقاء تليفزيوني سابق أن السبب

الذي عزز شكه فى ثوابت الدين
كتـــاب “حـــروب دولـــة الرســـول”

للمفكر ســـيد القمنـــي ،وهو كتاب
يشـــكك فـــي األحاديـــث النبويـــة

وفي السيرة.

وفي العـــام  2001تعـــرض منزل

هذا الحريق ،وبعد إخماد الحريق
المكتبـــة التـــي كانـــت تضم كتب

ووصـــف أن الكتـــب االلحاديـــة

الروســـية

إعالن مقاطعة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك محمية من األمم المتحدة.

1995

عزل القيصر نيقوال

الثاني.

ينساها الجمهور خلدته في أذهانهم ووجدانهم.

وعـــاش الراحل محمـــود الجندي

1993

مقاليـــد

وذلك بعد شـــهر من

وازداد تقديرهم له األضعاف بعد مماته إنه الفنان الراحل محمود الجندي ،ســامة الطفشــان ،الذي قدم أدوارا لن

الفنـــان محمـــود الجنـــدي إلـــى

الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان للمرة األولى.

بعـــد عقـــد كامـــل فـــي المنفـــى

فــى مثــل ايامنــا هــذه مــن العام الماضــى  2019غيب المــوت فنانا مبدعــا من طراز رفيــع ،قدره الجمهــور في حياته

كانـــت تشـــتعل بصـــورة فيهـــا

1991

اغتيال الطفل إقبال مسيح بعد نشاطه في مكافحة عمالة األطفال في باكستان.

“تحدي” وحينها أدرك أنها رسالة
أنه راض بقضاء هللا.

وكان الحـــادث بمثابـــة المرشـــد

الحمل

فـــي التقرب مـــرة أخرى إلى هللا،

نســـيان هذه المرحلة من حياته،

يكـــون قـــدوة تمامً ـــا كما قـــال له

الجنـــدي توفـــي فـــي  11أبريـــل

رأســـه بمركـــز أبـــو المطاميـــر

بمحافظة البحيرة.

عليك أن تكون مستقال وتفرض ما تراه أصلح

تعاني من تأثرك السلبي بتدخالت اآلخرين في

لحياتك.

حياتك.

السرطان

الجدي
البعض قد يغضب منك هذه الفترة؛ بسبب

صحتك جيدة ومستقرة؛ بسبب قضائك راحة.

األسد

العصبية الزائدة.

الدلو
احترس فأنت عرضة لألمراض البسيطة هذه

أنت بحاجة إلى الحصول على ساعات نوم

 2019عـــن عمر ناهـــز الـ  74عامً ا،
وشـــيعت جنازتـــه مـــن مســـقط

والشخصي.

القوس

الجوزاء

الحبيب على الجفري.

وكان الفنـــان الكبيـــر محمـــود

أنت مثقل بالمسؤوليات على المستوى المهني

حقق ذاتك بالصبر والجد واالجتهاد والمثابرة.

بعـــد أن وصلت الرســـالة وفهمها
ثـــم عـــاد للعمـــل إلـــى الفـــن؛ لكي

العمل.

العقرب

الثور

وبـــدأ فـــي البحـــث عـــن اليقيـــن

وبعد الحادث قرر الفنان الراحل

تزيد من قوة موقفك بين زمالئك ورؤسائك في

شخصيتك ال تليق على الوظيفة الحالية المتعبة.

إلـــى النـــور ،ومـــن قبلـــه وفـــاة

صديقـــه مصطفـــى متولـــي ،فبدأ

الميزان

الفترة.

إضافية.

الحوت

العذراء
قد يخونك ذكاؤك فال تعتمد عليه في جميع
األحوال.

تشعر باالستقرار النفسي والصحي فاشكر هللا
على نعمه.

tariq_albahhar
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أفكار لتزيين مائدة اإلفطار ألجواء شهر رمضان

» »تعرّضت نجمة تلفزيون الواقعكيم كارداشيان لكثير من االنتقادات؛
بسبب إطالقها عطرا جديدا .واتُهمت كيم ( 39عاما) بأنها ال تأخذ وباء
فيروس كورونا على محمل الجد ،بعد قيامها بالخطوة المذكورة.
وكانت كيم قد نشرت على مواقع التواصل االجتماعي منشورا كشفت
فيه إطالق عطرها الجديد الذي تتعاون فيه مع والدتها كريس جينر.

يعتبر شـــهر رمضـــان احتفالية

زوايا المنزل وطاوالت الطعام

خاصة في جميع أنحاء العالم،

هو تقليد ال يجب نسيانه.

وفـــي اســـتقبال شـــهر رمضـــان

– اســـتخدام صحـــن منقـــوش

يحتفـــل النـــاس بقدوم الشـــهر

خاص للتمر في شـــهر رمضان،

الكريـــم بتزييـــن منازلهـــم ،فهو

ويفضـــل المصنوع مـــن الفضة

أفضل شـــهور الســـنة وننتظره

ممـــا يضيـــف لمســـة خاصـــة

جميعـــا طـــوال  11شـــهرا،

وأجواء أيام زمان.

فإضافـــة القليـــل مـــن لمســـات

– طقم الشاي دائمً ا من الزجاج

الديكـــورات المســـتوحاة مـــن
ً
شهر رمضان ُتحدث
فرقا كبيرًا

مـــع تصميمات خاصة وزخرفة
علـــى حافـــة الـــكأس دائمـــا مـــا

فـــي منازلنـــا .نقـــدم لكـــم اليوم

تكون باللون الذهبي.

بعـــض األفـــكار لتزييـــن مائـــدة

– مفـــرش المائـــدة بألوانـــه

اإلفطـــار لالســـتمتاع بأجـــواء

الزاهية والمســـتوحاة من أيام

شهر رمضان احتفالية.

العصر الفاطمي.

إفطـــار رمضـــان هـــو مناســـبة

– صينيـــة التقديـــم الفضيـــة

للجمعـــات العائليـــة ،حيث يتم
إعـــداد أطباق خاصة وتقديمها
خـــال شـــهر رمضـــان ونحـــن
جميعـــا دائمـــا نولـــي اهتمامـــا
كبيـــرا لتزييـــن منازلنـــا عمومـــا
فـــي رمضـــان وموائـــد الطعـــام

أو لهـــا نفـــس تصاميـــم مفرش

أيضـــا لهـــا ديكـــورات خاصـــة

واألكـــواب

واإلكسســـوارات

المنـــزل .واأللـــوان المقترحـــة

في رمضان .فنســـتخدم أطقم

والفوانيـــس .يبـــدأ التزييـــن

تكـــون دائمـــا باللـــون األحمـــر

القهـــوة المصنوعة مـــن الفضة،

الرمضانـــي التقليـــدي باختيـــار

والبرتقالـــي مـــع الفضـــي أو

ومفـــارش بتصاميـــم خاصـــة

مـــا يناســـب مـــن أفـــكار ديكور

الذهبـــي .كمـــا أن الفانـــوس

وغيرها لتزيين الجدران طوال

لمائـــدة اإلفطار كذلك األطباق،

رمضـــان ليتماشـــى مـــع ديكور

التقليـــدي علـــى الطـــاوالت في

شهر رمضان.

المائدة.

ً
أيضا تصميـــم فوانيس
يمكـــن
مـــن الـــورق وقمـــر ونجـــوم

مسرح إبراهيم خلفان يخلق بذرة الحياة في هذا العالم المنتهي

مخـــرج خـــاق يرســـم الشـــخصيات ويمنحهـــا ثقلهـــا الســـيكولوجي دون مغـــاالة

مسرحية رجل وامرأة

مسرحية القادم

أسامة الماجد
المســرح هو الفن المتكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،لذلك فإن أي عرض مســرحي ليس مجرد عرض يســتمتع به المتفرج،
إطالقــا .إنــه حفــل رســمي رفيــع المســتوى والغايــة يلتقــي فيه النــاس ،كل الناس ،او يلتقي فيه اإلنســان بنفســه ،المؤلف إنســان
والمخرج إنسان والممثل إنسان والمتفرج إنسان وهكذا .وعندما يلتقون يعيشون هذا الحفل الذي يسليهم وإنما يطرح قضایا
ويثيرها ويدعو المشــاهد إلى التفكير فيها والبحث لها عن حل؛ ألن المســرح غير مطالب بوضع الحلول ،والمســرح ليس تســلية
فقط ،بل هو فكر أيضا ،والمسرح العظيم هو الذي يقدم متعة عظيمة وللمسرح وظيفة أيضا في إرساء القيم الثقافية والفكرية
التي تفرضها حياتنا الجديدة.

نـــادي المســـرح بجامعـــة البحريـــن

فإبراهيـــم خلفـــان أحـــد المخرجيـــن

إلبراهيـــم خلفان “ممثـــا أو مخرجا”

اختصاصي المســـرح ،بمثابة المعاهد

للترفيـــه ،بـــل هو شـــيء مـــن الحركة

العالم المنتهي ،ويرســـم الشخصيات

بقيـــادة الفنـــان إبراهيـــم خلفـــان

واألكاديميـــات التـــي تعيـــد صياغـــة
الفنان المســـرحي ،وعلى مر ســـنوات

عديدة شـــارك هذا النـــادي في الكثير
مـــن المهرجانـــات وحقـــق نجاحـــا
ضخمـــا ،وهـــو أشـــبه بالمصنـــع الـــذي

ال يكـــف عـــن اإلنتاج ،وآخر مشـــاركة
لـــه كانـــت فـــي المهرجان المســـرحي
الجامعـــي

الخامـــس

“البالد” تحاور خلفان في إحدى المناسبات

يعيده.

لجامعـــات

ومؤسســـات التعليـــم العالـــي بـــدول
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

العربية في جدة بمســـرحية “القادم”،
مـــن إخـــراج الفنـــان إبراهيـــم خلفان،

وتأليـــف وليـــد إخالصـــي ،وتمثيـــل

الذيـــن يرون بـــأن الفن ليـــس بضاعة
التطويريـــة التـــي تثقـــف وتهـــذب

وتكافـــح ،وباإلضافـــة إلـــى ذلك ،فهو
يـــرى عالمـــا مـــن الواقـــع اإليجابـــي

خارجا عـــن كياننا يخلقـــه الفنان من
جديـــد داخـــل نفســـه ثم يعيـــده إلينا

متطورا.

أرى أنـــه يخلق بـــذرة الحياة في هذا

ويمنحهـــا ثقلهـــا الســـيكولوجي دون
مغـــاالة أو تكلـــف ،فنلتقـــي بضعفهـــا
كمـــا نلتقـــي بلحظـــات قوتهـــا ،نراهـــا

فـــي هدوئها كمـــا نراها في حماســـها
وفورتهـــا ،فنحـــس أنهـــا شـــخصيات

حية ونابضة وليســـت دمـــى تتحرك

إذا كان “ميرهولـــد” مـــع الكاتـــب

على خشبة المسرح .نتأثر بها ونتأثر

األشـــكال األدبيـــة القديمـــة ،فقـــد

علـــى الرغم أنها شـــخصيات مكتوبة

مياكوفســـكي قـــد أعلنـــا الحرب على

وصـــل مخرجنـــا إبراهيـــم خلفان في

اإلخراج المســـرحي إلى تقنية كاملة
لم يبلغها ســـواه ،فكل عمل أشـــاهده

لهـــا ،ذلك أن ما يقع لها يقع لنا جميعا
على الـــورق ،وهنا تكمن قـــوة الفنان

الذي يســـتطيع بعبقريته أن يســـحب

قلـــب المتفرج ويملؤه بالمشـــاعر ،ثم

مسرحية المفتاح

أن النـــص المســـرحي يملي أســـلوبه،

إن المســـرح الـــذي يقدمـــه إبراهيـــم

بمعنى اذا اخترت نصا تعبيريا فالبد

إمكانات عظيمة ،مسرح يمتاز بالوقار

اختـــرت نصـــا كالســـيكيا ،فالبـــد أن

خلفـــان مســـرح خصـــب رائـــع وذو

وســـتائر الحريـــر الناعمـــة ،وأضـــواء

الشـــموع الشـــعرية ،مســـرح يعبر عن

أن التـــزم بتعبيريـــة هـــذا النص ،وإذا

التزم بكالســـيكية هذا النص ،غير أن

النصـــوص التي يتصـــدى لها كمخرج

المعتادة ،إنه يشـــبه عمالق المســـرح

أســـلوب مرکب کالســـيكي  -واقعي،

كان لـــي أن أصنـــف نفســـي كمخرج،

 -واقعـــي ،إلـــخ ..نحـــن نســـتطيع أن

واقعـــي بالدرجـــة األولى ،أســـتوحي

المعاصـــر الـــذي يطـــرح نفســـه فـــي

الواقعيـــة للحيـــاة ،هذا خط أســـاس.

إن الرغبـــة فـــي الخلـــق هـــي من حق

يرســـمها بقســـوة الحـــب وشـــاعريته

الممكـــن أن نصل في هذه الحال إلى

سعد أردش الذي قاله ذات يوم ..إذا

أو تعبيـــري  -واقعـــي ،أو رومانتيكي

فاســـتطيع أن أقـــول إننـــي مخـــرج

نلمـــس هذه التركيبية في األســـلوب

عملـــي وفنـــي وأبداعي مـــن اللحظة

اآلونة الحضارية التي نعيشها.

أمـــا الخـــط األساســـي اآلخـــر ،فهـــو

المخـــرج ،وإبراهيـــم خلفـــان مخـــرج

خالق يشرح القطعة المكتوبة خالل
نفســـه الخالقـــة ونظرتـــه الكونيـــة،

مخـــرج بارع لـــه مقوماتـــه ونظرياته
وتكنيكـــه علـــى الخشـــبة ،ولقـــد قال

“جـــان فيـــار” أحـــد كبـــار المخرجين

المســـرحيين” لم يعد المؤلف المبدع
الحقيقـــي فـــي المســـرح ،وإنمـــا

وحين نتحـــدث عن إبراهيـــم خلفان

المســـرح الجامعي ،فإننا نتحدث عن

فيغـــا ،وشكســـبير

وراسين،ومولير”
أصبحـــت اليوم

المواهـــب ويســـير علـــى خطـــى

“ستانسالفســـكي”

مرتبطـــة

و”مايرهولـــد”،
مخرج بارع له مقوماته ونظرياته

يشرح القطعة
المكتوبة خالل
نفسه الخالقة

تطوير المســـرح؛ لكي نرى أثرهم في

نفســـه علـــى كل األســـاليب .إذن من

ترتبط بــــ “بلوبي دي

مخـــرج له فضـــل كبير في اكتشـــاف

نظرة على ما قام به هؤالء في سبيل

“إبراهيم خلفان..عاصمة الشمس”

كل ما هو إنساني نبيل وأصيل ،وكل

عـــام جـــذري يســـتطيع أن يفـــرض

أســـماء التاريخ المســـرحي

ســـواء في مســـرح الصواري أو نادي

وكلهـــم مخرجـــون ،ويكفـــي أن نلقي

ذلك ال يمنع من أن الواقعية أســـلوب

المخـــرج اليـــوم ،فبعـــد أن كانـــت

وعلي حسن وجعفر البناي.

وستانسالفسكي ،وبريخت ،وفيالر”

نظرية شاملة للجمالية المسرحية.

المخـــرج” .وهنـــا يتبيـــن لنـــا قيمـــة

الطلبـــة ،علي حســـين ،وحمد الحداد،

“أنطـــوان ،وجوفيـــه ،وبيســـكاتور،

بــــ

» »حفلة تنكرية” تأليف عبد الكريم برشيد
» »“ عشاق” تأليف جماعي
» »“لقمة الزقوم” تالف وليد إخالصي
» »“رجل وامرأة” تأليف أحمد جمعة
» »“هل قتلت أحدا “تأليف عبد الفتاح قلعجي”
» »“النافذة” إعداد عبدالله السعدواي
» »“الليلة العلمية” تأليف وليد إخالصي
» »“مسافر ليل” تأليف صالح عبدالصبور
» »“السؤال” تأليف محيي الدين زنكنة
» »“ الطوفة”إعداد خليل يوسف
» »“الباب” تأليف يوسف الصابغ
» »“ يوم نموذجي” تأليف ألبرتو مورافيا
» »“ ثرثرة” تأليف وليد إخالصي
» »“ المتفائل” تأليف أمين بكير
» »“المهموم” تأليف سعد الله ونوس
» »“معقول” تأليف ماكس رينية
» »“الزيارة األخيرة” تأليف يوسف الحمدان
وغيرها الكثير من المسرحيات التي

تشبه أودية العشق والجمال.
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أوروبيــة

تفتــح

والحضانــات اعتبــارا مــن أمــس

انتشار فيروس كورونا.

السنة الثانية عشرة  -العدد 4202

جــاء ذلك بعــد أن أعلنت رئيســة

الخميس

الوزارء ميت فريدريكسن ،أن السلطات تخطط إلعادة فتح المجتمع بوتيرة أسرع
ممــا كان متوقعــا وســط انخفــاض حاالت كورونــا .وفتحت المدارس بشــكل جزئي،
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حيــث ال يشــمل القــرار ســوى الصفوف مــن  0إلى  ،5فضال عن أن بعض المؤسســات
التعليمية لم تكن جاهزة للعمل .وطلبت بقية المؤسســات المعنية مزيدا من الوقت

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

+973

للتكيف مع المعايير الصحية ،ومنها تأمين مسافة مترين بين طاوالت التالميذ في
القاعات الدراسية .ولقيت هذه الخطوة اعتراضا من بعض أولياء األمور ،حيث وقع
نحو  18ألف شخص على عريضة تحت عنوان “طفلي ليس أرنب اختبار”.

البرق يضيء سماء مملكة البحرين في الساعات األولى من صباح يوم أمس (تصوير أيمن محمد)

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻋﺒﺮ
best-photo@albiladpress.com

ﺣﻠﻮة؟
ﻋﻨﺪك ﺻﻮرة

أرﺳﻠﻬﺎ واﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ

كلب ذكي

يقود سيارة
ويتسوق
لصاحبه

أثناء الحظر
تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو ،لكلب يقوم بمهام
التســوق وإحضــار طلبــات المنــزل لصاحبــه ،أثناء فتــرة الحظر ،الــذي تفرضه

العديــد مــن دول العالــم لمكافحة فيروس كورونا المســتجد ،الــذي تحول إلى
وباء عالمي (جائحة).

ويظهر الفيديو قيام صاحب المنزل بكتابة طلباته التي يحتاج إليها في ورقة
ووضعهــا مــع النقود في حقيبة صغيــرة يحملها الكلب على ظهره ويتوجه بها
إلى المتجر.

ويرصــد الفيديــو لحظــة وصول الكلــب إلى المتجر ،إذ أخذ أحــد العاملين فيه
تلــك الورقــة المكتوب بها طلبــات صاحب المنزل ،ثم قام بإعدادها وتســليمها

له ليعود بها إلى المنزل.

وأثنــاء خــروج الكلــب مــن المنــزل إلــى المتجر اســتخدم ســيارة صغيــرة ،قام

بقيادتها بذكاء ،ثم استخدمها مرة أخرى لكي يعود إلى منزل صاحبه محمال
بالطلبات التي وضع جزء منها في الحقيبة بينما أمســك كيســا بالســتيكيا في
فمــه يحمــل بقيــة الطلبات .ويظهــر الفيديو لقطــات أخرى لكالب تقــوم بمهام

كثيرة مع أصحابها بذكاء شديد.

من حضيض اليأس
إلى قمة األمل

مذيع بريطاني يوبخ وزيرة خالل لقاء مباشر

اكتشــف شــاب وهــو يفتــح بريده

وبّــخ المذيــع البريطانــي المخضرم

مالييــن دوالر باليانصيب المحلي

االجتماعيــة هيليــن واتلــي ،بســبب

لعــب الحــظ فــي حيــاة شــاب

يتعلــق باألشــخاص الذيــن فقــدوا

الحجــر الصحي المفــروض بقصد

بــدور الرعاية.وخــال لقــاء فــي

اإللكترونــي ،أنــه فائــز بمبلــغ 3

الرسمي “سيت فور اليف”.

محظــوظ ،خســر عملــه؛ بســبب

التصــدي لجائحــة كورونــا فــي

أســتراليا ،إذ فــاز بـــ  2.8مليــون

دوالر بفضل ورقة يانصيب.

بيــرس مورغــان ،وزيــرة الرعايــة
ضحكهــا عندمــا وجــه لهــا ســؤاال

حياتهــم بســبب فيــروس كورونــا
برنامــج “صبــاح الخير يــا بريطانيا”

الــذي يقدمــه ،قــال بيــرس مورغان

مناقشة حادة بين المذيع بيرس مورغان والوزيرة هيلين واتلي

مشــيرة إلــى أنها ضحكــت ألنه قال

قائلــة“ :ال أجــد األمــر مضحــكا أبدا،

بحسب الممرضة فيريتي فقد أعد الفريق الطبي  50شمعة وضعها فوق كعكة صغيرة،
ولكن في مكان بعيد حفاظا على حياة الزوجين.

البريطانية ،التي جاء في صفحتها

قادرة على رؤية ما يحمله.

أرجــوك ال تلمــح ولــو للحظــة بأنني

رغم وجودهما في وحدة العناية المركزة ،بسبب إصابتهما بفيروس كورونا

يكونــوا فقــدوا حياتهــم فــي دور

خــال اللقــاء ،ليعــود مورغــان

للوزيــرة“ :أريــد أن أريــك هذا” ،قبل

وقــال الشــاب المحظوظ بحســب

أن يحمــل صحيفــة “ديلــي ميــل”

لهــا ســأريك شــيئا ،لكنهــا لــم تكــن

هــذا كثيــرا فقد كنــت مهموما في

األولــى أن “ 4آالف شــخص قــد

واســتمرت المشــادة بيــن االثنيــن

أضحك ،يبدو الوضع وكأنك تصرخ

الرعاية” بسبب الفيروس.

ويتهمها مرة ثانية بأنها “تضحك”.

لإلجابة”.

صحيفة “ديلي ميل” :لقد أراحني
الفتــرة األخيــرة ،ولكننــي اآلن
ســعيد جــدا ،هــذا يمنحنــا حريــة
مطلقــة على المســتوى المالي ،إنه

الحب في الرعاية المركزة ..صورة ملهمة بعد  50عاما

أنــا ال أضحــك علــى اإلطــاق!.

فــي وجهــي وال تعطينــي فرصــة

المستجد ،تمكن زوجان مسنان من االحتفال بذكرى زواجهما الـ.50

ونشــرت وســائل إعالم محلية في إيطاليا صورا تظهر جانكارلو ( 73عاما)،
وزوجتــه ســاندرا ( 71عامــا) ،وهمــا يمســكان بيديهمــا فــي احتفــال بســيط

فــي األثناء ضحكــت هيلين واتلي،

وقــال“ :دعينــي أقــول لك مــا المهم

لكــن يبــدو أن رد الوزيــرة لــم يكــن

باليوبيل الذهبي الرتباطهما في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا.

هــذا الشــاب مثلــه مثــل الكثيريــن

األولــى مــن صحيفــة ديلــي ميل ،ال

المباشرة .لماذا تضحكين؟ ما الذي

للجــدل ،إذ عــاد ليتهمهــا مــرة ثالثة

زواج المســنين ،وســعت مــع آخريــن مــن طاقــم المستشــفى لتنظيــم الحفل

الصحــي وتوقفــت أعمالهــم بعــد

الوزيــرة بدورهــا إيضــاح المســألة،

بدورهــا ،أجابــت واتلــي بجديــة،

شعور رائع.

الذيــن تضــرروا بســبب العــزل
جائحة كورونا.

ليقــول بيــرس“ :هــذه الصفحــة

حقــا ،هــو أن تجيبــي علــى األســئلة

أعلــم لمــاذا تضحكيــن؟” ،لتحــاول

تجدينه طريفا في الموضوع؟”.

العثور على بقايا جثة طفل مغدور في جوف تمساح
عثرت الشرطة اإلندونيسية على بقايا جثة طفل كانت تبحث عنه في إقليم مالوكو،
في بطن تمساح التهمه بعد أن انقض عليه وخطفه من بين أترابه من األطفال.

القرويون تمساحا مخططا يبلغ طوله أربعة أمتار بالقرب من النهر فاشتبهوا بوقوفه
خلف لغز اختفاء الصبي.

صينية تحظر أكل

تمكنــت مجموعــة مــن العلمــاء مــن

القطط والكالب

علــى إصــاح نفســها ،في خطــوة تعد

منعــت مدينــة صينيــة أخرى ســكانها

وكان الصبي الذي يبلغ من العمر  6سنوات قد توجه إلى النهر مع أصدقائه لممارسة

أن رفيقهم قد اختفى فعادوا أدراجهم وباشروا البحث عنه.

زوهاي ..ثاني مدينة

على إصالح عضالت القلب

انفراجــة طبيــة لعــدد مــن المشــاكل

وبعــد أن عجــزوا عــن العثــور عليه ،أبلغوا أهله وســكان القرية ،وبعد ســاعات ،الحظ

مجددا ..حرفيا!”.

وأضافــت فيريتــي أن الزوجــة كانت تبكي كثيرا ،بســبب قلقها على زوجها،

اكتشاف جين يساعد

وأفــادت وكالــة أنبــاء “انتــارا” ،بــأن رجــال الشــرطة اضطروا إلطــاق النار مــن مدفع

هواية الســباحة ،لكن عندما غادر األطفال اآلخرون النهر ،اكتشــفوا بعد بضع دقائق

بأنهــا تضحــك ،قائــا“ :لقد ضحكت

البسيط في شكله ،والكبير في معناه.

وكشفت كيف بقي يحبها بعد مرور كل هذه السنوات على زفافهما.

اكتشــاف جين يساعد عضالت القلب

رشاش على تمساح وجدوه في المكان الذي اختفى فيه الطفل فجأة.

كافيــا بالنســبة للمذيــع المثيــر

وقالت الممرضة في المستشــفى ،روبرتا فيريتي ،إنها علمت بحلول ذكرى

مــن أكل الــكالب والقطــط ،بقانــون

جديــد تمــت المصادقــة عليــه فــي

الصحية المتعلقة باألزمات القلبية.
ووفقــا

لصحيفــة

“ديلــي

أعقــاب أزمــة فيــروس كورونــا

ميــل”

المستجد.

البريطانيــة ،إن االكتشــاف جــاء بعــد

ووفــق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”

أن اســتهدف الباحثــون جينــا يمكــن

البريطانيــة ،فــإن زوهــاي ،المدينــة

أن يتســبب فــي انتشــار الخاليــا

المجــاورة لمــاكاو ويبلــغ عدد ســكانها

السرطانية ،ووجدوا طريقة لتحفيزه

 1.7مليــون نســمة ،أصــدرت أمــرا

وتثبيطــه .وأضافــت الصحيفــة أن

يتماشــى مــع مقتــرح الحكومــة ،الذي

الباحثيــن اكتشــفوا أن هــذا الجيــن

يعتبــر “الهــررة والــكالب حيوانــات

المســمى “ ،”Mycيــؤدي إلــى نمــو

للرفقــة المنزليــة وليســت مخصصــة

األورام فــي جميــع أنحــاء الجســم،

لألكل”.

ولكن عندما يصبح نشــطا في القلب،

وكانــت شــنجن أول مدينــة صينيــة

يساعد على إصالح األنسجة التالفة.

تحظــر تنــاول لحــوم الحيوانــات

واختبــر الباحثــون عمليــة تحفيــز
الجيــن مــن خــال تنشــيط جيــن

ثــان يســمى “ ،”Ccnt1علــى الفئــران،

وعندما حضرت الشرطة وأطلقت النار عليه من مدفع رشاش ،وعند شقه عثرت في بطنه على
بقايا الطفل الذي كان قد التهمه للتو.

ولكنهم يأملون أن تفيد النتائج البشر

في نهاية المطاف.

نماذج من أقنعة الوجه الملونة والمصممة يدويًا من قبل سيدة
فيتنامية الستخدامها كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس
كورونا في هانوي (أ ف ب)

األليفة.

وســتطبق المدينتــان الحظــر اعتبــارا
مــن  1مايــو ،وفــق مــا أعلنــت مصــادر

رسمية.

