
تقدم عضو مجلس النواب  «
إبراهيم النفيعي باقتراح برغبة 

بشأن هدم الحكومة الشقق 
القديمة بمنطقة البسيتين 
مجمع )221( وإنشاء وحدات 

سكنية ألصحاب الطلبات القديمة 
من أهالي المنطقة بداًل عنها.

قالت شركة كاسبرسكي إن 41 % من  «
موظفي الشركات في البحرين تعرضوا 

للهجمات المصرفية في منطقة الشرق 
األوسط خالل العام 2019. وتمّكنت حلول 
كاسبرسكي األمنية من اعتراض هجمات 

ُشّنت باستخدام تروجانات مصرفية 
واستهدفت 773,943 مستخدًما

تظاهر عشرات من أنصار عمر  «
البشير الرئيس السوداني 

المخلوع في مدينة كسال على 
بعد 800 كيلومتر شرق العاصمة 

الخرطوم أمس الجمعة، 
مطالبين وفق شهود عيان، 
باسقاط الحكومة االنتقالية.

يشهد هذا الموسم عودة  «
النجم ناصر القصبي إلى 

الكوميديا من خالل “مخرج 
7”، للكاتب خلف الحربي 
والمخرج أوس الشرقي، 

حصريا على “ ام بي سي 1” 
في رمضان.

سلط تقرير نشره موقع االتحاد  «
الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، 

الضوء على العبة فريق السيدات 
لكرة القدم في نادي “ستوك سيتي” 

اإلنجليزي، المصرية سارة عصام، التي 
تعد أول مصرية وعربية تلعب في 

الدوري اإلنجليزي الممتاز للسيدات.

تضخها دول الخليج لمواجهة “كورونا”
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سارة قائد

تســـيدت مملكة البحرين قائمة نســـبة 
الحزم التحفيزيـــة الخليجية الخاصة 
بالتصـــدي لتداعيات فيـــروس كورونا 
حيـــث خصصت البحريـــن 11,4 مليار 
دوالر مـــا يمثـــل 29,9 % مـــن نســـبة 

الناتج المحلي للعام )2019(.
التحفيـــز  إجمالـــي  حجـــم  وبلـــغ 
االقتصادي لدول مجلس التعاون في 
مواجهة تحديات الفيروس وتأثيراته 

دوالر،  مليـــار   172,9 االقتصـــاد  فـــي 
منهـــا 70 مليـــار دوالر فـــي اإلمـــارات 
وحدها، والسعودية بـ 32 مليار دوالر، 

والبحرين 11.4 مليار دوالر.

رســـم البحرينيـــون أروع صـــور التعاضـــد 
والتكافـــل االجتماعي ملبيـــن نداء الوطن 
فـــي تعظيـــم مفهـــوم اإلنســـانية وأعمـــال 
الخيـــر، حيث هّبـــوا وتســـابقوا للمشـــاركة 
والتبـــرع لحملـــة “فينـــا خير” التـــي أطلقها 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، لدعـــم الجهـــود الوطنية 
لفريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

للتصدي لفيروس كورونا )كورفيد – 19(.
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  وكان ســـمو 
خليفـــة قد وجـــه أمس األول عبر حســـابه 
الخاص على االنستغرام دعوة للجميع من 
أفراد ومؤسســـات وشـــركات قطاع خاص 

الحملـــة  فـــي  للمســـاهمة  العـــام  والقطـــاع 
والوقوف مع الوطن في مواجهة الظروف 
البحرينيـــون  وتفاعـــل  االســـتثنائية. 
الوطنيـــة  والمؤسســـات  والمقيمـــون 

والشـــركات والبنوك والجمعيات والهيئات 
وغيرها من مكونـــات المجتمع واالقتصاد 
واألســـواق مع الحملـــة التـــي ُأطلقت على 
تلفزيـــون البحرين، والتـــي فتحت المجال 

لتلقي التبرعات المالية والعينية، إذ وصل 
المبلـــغ الكلـــي حتى انتهـــاء البث المباشـــر 
 21,081,065 التلفزيـــون  علـــى  للحملـــة 

دينارا.

21 مليون دينار حصاد “فينا خير”
البحرينيــون يلبون نداء الوطن ويرســمون أروع صور التعاضد والتكافل

مصروفات مكافآت وعالوات النواب

وافق مجلس التعاون الخليجي، على 
مقتـــرح دولـــة الكويت إنشـــاء شـــبكة 
أمن غذائي موحد، حسب بيان وزارة 

التجارة والصناعة الكويتية.
وقال وزيـــر التجـــارة والصناعة خالد 
تمـــت  إنـــه  األول،  أمـــس  الروضـــان، 
الموافقـــة على اقتـــراح دولة الكويت 
بإنشـــاء شـــبكة أمن غذائيـــة متكاملة 
األمـــن  لتحقيـــق  موحـــدة  خليجيـــة 
المنظومـــة  لـــدول  النســـبي  الغذائـــي 

مبينـــة بتكليـــف األمانـــة العامة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بالدراسة الفنية.
جاء ذلك فـــي االجتماع االســـتثنائي 
الثانـــي عبـــر “االتصـــال المرئـــي”، بين 
وزراء التجـــارة فـــي مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية؛ الســـتعراض 
الجهـــود المبذولة فـــي دول المجلس 
جائحـــة  وآثـــار  لداعيـــات  للتصـــدي 

كورونا.

دول الخليج تنشئ شبكة أمن غذائي موحد

الكويت - مباشر
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أشـــاد ســـفير المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية لدى مملكـــة البحرين 
باإلجـــراءات  العـــدوان  رامـــي 
والتدابير االحترازية والوقائية 
التـــي اتخذتها مملكـــة البحرين 
جميـــع  ورعايـــة  لحمايـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، والتي 
جـــاءت بنـــاء علـــى التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية مـــن صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الجبـــارة  والجهـــود  خليفـــة  أل 
صاحـــب  برئاســـة  للحكومـــة 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وبدعـــم من 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضـــح العـــدوان أن الســـفارة 
األردنيـــة لدى مملكـــة البحرين، 

قامـــت بإرســـال 15 ألف رســـالة 
الجاليـــة  أبنـــاء  لكافـــة  نصيـــة 
األردنيـــة الموجودين بالبحرين 
عبر شـــركات االتصال، تدعوهم 
االلتـــزام  إلـــى  جميعـــا  فيهـــا 
بالتعليمات الصادرة عن حكومة 
البحرين؛ حفاظا على سالمتهم 
وسالمة الجميع، ودعتهم لعدم 
التردد في التواصل مع السفارة 

ألي طارئ.

15 ألف رسالة نصية توعوية للجالية األردنية

فـــازت فنانـــة الكاريكاتيـــر البحرينية 
ســـارة قائد بجائزة محمود كحيل عن 

فئة الكاريكاتير السياسي.
مبـــادرة  للجائـــزة  المنظمـــة  والجهـــة 
منبثقة عن هيئـــة أكاديمية بالجامعة 
األمريكيـــة فـــي بيروت. ويبلغ شـــيك 
الجائـــزة 10 آالف دوالر )قرابة 3777 
االحتفـــال  تأجيـــل  وتقـــرر  دينـــار(. 
بالنسخة الخامسة من الجائزة بسبب 
الظـــروف العالميـــة الراهنـــة وانتشـــار 

فيروس كورونا.

سارة من بريطانيا لـ “^”: 
ا  انتقال اإلقامة ممتع بصريًّ

لتناول القضايا

20 صفحة - 210 فلوس

“^” تنشــر البيانات المالية للمجلس: 3 ماليين دينــار للمبنى الجديد

انخفاض مكافآت النواب وارتفاع رواتب األجانب

انخفضـــت مصروفـــات مكافـــآت أعضـــاء 
مجلـــس النواب من مليون و48 ألفا و766 
دينـــارا بالعـــام 2018 إلى مليـــون و12 ألفا 

و733 دينارا بالعام 2019.
وانخفضـــت مصروفات العـــالوات للنواب 
مـــن مليـــون و379 ألفـــا و440 دينـــارا إلى 

مليون و157 ألفا و35 دينارا بالعام 2019.
11 ألفـــا  وبلغـــت مكافـــأة تقاعـــد النـــواب 
ألفـــا  و145   ،2018 بالعـــام  دينـــارا  و458 

و517 دينارا بالعام 2019.
وحصلت “البالد” على نســـخة من البيانات 
الماليـــة لمجلـــس النـــواب المنتهيـــة بالعام 

2019. وتنشر أبرز المعلومات.
وبلـــغ اعتمـــاد مجلـــس النـــواب بالميزانية 

العامة 10 ماليين و888 ألف دينار.
وحقق المجلـــس إيرادات بلغـــت 143 ألفا 
و623 دينارا بالعام 2018، و92 ألفا و977 
دينـــارا بالعـــام 2019. وبلغـــت مصروفـــات 
المجلس لمشـــروع إنشـــاء المبنى الجديد 
لمجلس النواب 698 ألفا و13 دينارا بالعام 
2018، و3 مالييـــن و511 ألفا و493 دينارا 

بالعام 2019.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1441 2525 شعبان
April 2020 1818 أبريل

Year: 12السنة
No:4204العدد
SATالسبت

172
مليار دوالر

علوي الموسوي
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ا  البحرين األعلى خليجّيً
بتخصيص حزمة بـ 30 % 

من الناتج المحلي

دبي ـ رويترز

قال المكتـــب اإلعالمي لحكومة 
إن  أمـــس  تويتـــر  علـــى  دبـــي 
اإلمارة، مركـــز األعمال في دولة 
اإلمـــارات، مـــددت حظر التجول 
على مدار 24 ساعة أسبوعا في 
إطـــار برنامـــج التعقيم الشـــامل 
للســـيطرة علـــى تفشـــي فيروس 

كورونا المستجد.
وفرضت اإلمـــارات حظر تجول 
ليليـــا علـــى مســـتوى البـــالد منذ 

26 مارس بسبب حملة التعقيم، 
لكـــن دبـــي فـــي الرابع مـــن أبريل 
وســـعت نطاقـــه داخـــل اإلمـــارة 
ليكون على مدار 24 ساعة لمدة 

أسبوعين.
الخميـــس  اإلمـــارات  وســـجلت 
جديـــدة  إصابـــة  حالـــة   460
وحالتـــي وفاة بالفيروس ليرتفع 
العدد لإلصابات إلى 5825 فضال 

عن 35 حالة وفاة.

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعا

)١٢(

راشد الغائب

)٠٣(

)09(
)07-06(

إبراهيم النهام

)04(

السفير األردني

بدور المالكي

)03(

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مشاركا في البرنامج
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ زيمبابوي 

بذكرى االستقالل

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيس  إلى  تهنئة  برقية  خليفة، 
جــمــهــوريــة زمــبــابــوي إمــرســون 
منانغاغوا، وذلك بمناسبة ذكـرى 

استقال باده.

وزير المالية: البنك الدولي قادر على الحد من اآلثار االقتصادية لـ “كورونا”

اختيــار 70 متطوًعــا للنــزول فــي األســواق وتوعيــة الجمهــور

“العربية” ترحب بالدعوة لتخفيف أعباء الديون عن الدول

عمليات تفتيش نهارية ليلية لتدفق الخضار والفواكه

أشـــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
مجموعـــة  توليـــه  الـــذي  باالهتمـــام 
البنـــك الدولـــي فـــي مكافحـــة فيروس 
والســـتجابة   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
البنـــك الســـريعة بتخصيـــص 14 مليار 
الـــدول فـــي اإلجـــراءات  دوالر لدعـــم 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة ومنع 
انتشـــار الفيـــروس، حيـــث نـــوه معاليه 
للتصـــدي  الدولـــي  التعـــاون  بأهميـــة 
لتداعيـــات هـــذا الفيـــروس والحـــد من 
آثـــاره الســـلبية. جـــاء ذلك فـــي البيان 
الـــذي ألقـــاه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني أمام لجنة التنمية باســـم دول 
المجموعـــة العربيـــة والمالديف، والتي 
تمثلها مملكة البحرين، وذلك في إطار 

مشـــاركة معاليه فـــي اجتماعات لجنة 
التنميـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
على هامـــش اجتماعات الربيع المرئية 
الدولـــي  البنـــك  محافظـــي  لمجلـــس 

وصندوق النقد الدولي.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
البنـــك  مجموعـــة  أن  إلـــى  الوطنـــي 
الدولـــي تمتلـــك القدرة علـــى لعب دور 
اآلثـــار االجتماعيـــة  مـــن  للحـــد  مؤثـــر 
واالقتصاديـــة الناتجـــة عـــن فيـــروس 
كورونـــا مـــن خـــال تصميم سياســـات 
مخصصة إلعادة وتيـــرة النمو العالمي 
القـــوي والشـــامل، وحث معاليـــه البنك 
الدولـــي علـــى تعميـــق تحليلهـــا لآلثـــار 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة مـــع توفير 
التوجيه المخصـــص لتحديد أولويات 
اإلنفـــاق والسياســـات المائمـــة خـــال 

الفتـــرة القادمة لضمان تحقيق التنمية 
المستدامة.

ترحيـــب  عـــن  الوزيـــر  أعـــرب  كمـــا 
المجموعـــة العربية بالدعـــوة لتخفيف 
أعبـــاء الديون عـــن الـــدول المنخفضة 
الدخـــل ومواصلة تنفيذ المنهج متعدد 
األبعـــاد الـــذي يتبعه البنـــك الدولي في 
إطار العمـــل مع المقترضين والدائنين، 
بمـــا فـــي ذلـــك مســـاعدة الـــدول علـــى 
العـــام  الديـــن  إدارة  قـــدرات  تحســـين 
وتعزيـــز  الديـــن  شـــفافية  وزيـــادة 
للـــدول  خاصـــة  الماليـــة،  االســـتدامة 
الهشـــة  األوضـــاع  المناطـــق ذات  فـــي 

والمتأثرة بالنزاعات السياسية.
لجنـــة  أشـــارت  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
إلـــى  الختامـــي  بيانهـــا  فـــي  التنميـــة 
أهميـــة تطبيـــق اإلجـــراءات الجوهرية 

الموجهـــة على مســـتوى المالية العامة 
والسياســـة النقدية واألســـواق المالية 
المتضـــررة  واألعمـــال  األفـــراد  لدعـــم 
بأســـرع وقـــت ممكن، حيث ستســـاهم 
هـــذه اإلجـــراءات علـــى دعـــم وتعزيـــز 
وتمكيـــن  االقتصاديـــة  المنظومـــة 
العـــودة  مـــن  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

تدريجيا من انحسار الجائحة.
ودعـــت اللجنة إلى اســـتمرار مجموعة 
البنـــك الدولي وصنـــدوق النقد الدولي 
فـــي دعـــم ومســـاندة العمـــل التنمـــوي 
لمواجهـــة الفيـــروس والحد مـــن اآلثار 
الصحيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، وأهميـــة 
حمايـــة  علـــى  العمـــل  اســـتمرارية 
االســـتقرار المالـــي لمواصلـــة دعـــم نمو 

االقتصاد العالمي.

بنـــاًء على توجيهـــات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بأهميـــة اســـتمرار 
تعزيـــز اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، بمـــا يحفـــظ صحة 
وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن، وبناًء 
علـــى تعليمات وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
ضاعفـــت  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
الوزارة جهودها التفتيشـــية تنفيذا لهذه 
المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال  التوجيهـــات. 

للرقابـــة والمـــوارد عبد العزيز األشـــراف، 
إن إدارة التفتيـــش فـــي وزارة الصناعـــة 
بالعمليـــات  تقـــوم  والتجـــارة والســـياحة 
اللجنـــة  قـــرارات  لتنفيـــذ  التفتيشـــية 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الراميـــة  التنســـيقية 
فيـــروس كورونـــا، وســـتضاعف جهودها 
لتغطيـــة أيـــام العطلـــة األســـبوعية لتضع 
التوجيهـــات موضـــع التنفيـــذ واالهتمام، 
يســـاهم  بمـــا  المتفشـــين  جدولـــة  وتـــم 
فـــي زيـــادة التغطيـــة الجغرافيـــة وعلـــى 
مـــدار الســـاعة. وأشـــار األشـــراف إلى أن 
الوزارة في ســـبيل دعم طاقـــم التفتيش 
اســـتفادت مـــن المتطوعين فـــي المنصة 
الوطنيـــة للتطـــوع باختيـــار حوالـــي 70 

متطوًعـــا، وتـــم االجتمـــاع بهـــم عـــن بعد 
وتزويدهـــم باإلرشـــادات الداعمـــة لتفهم 
أدوارهـــم التوعويـــة المطلوبـــة منهم في 
هـــذه المرحلـــة، عبر التأكيد علـــى التباعد 
االجتماعـــي ولبس الكمامات في المحال 
التجاريـــة واألســـواق، إضافـــة إلـــى بقية 
القرارات المتعلقة بغلق المحال التجارية 
بآليـــات  وااللتـــزام  بالغلـــق،  المشـــمولة 
تقديم األطعمة عبر التوصيل أو اســـتام 

الطلبات.
وأضـــاف األشـــراف أن العمـــل جـــاٍر أيضا 
علـــى مراقبـــة األســـواق للتأكـــد من طرح 
التدفـــق  بمعـــدالت  والفواكـــه  الخضـــار 
االعتياديـــة وعـــدم االمتنـــاع عـــن بيعهـــا 

والتســـبب في شـــحتها أو رفع أســـعارها، 
وفـــي هذا الشـــأن يتواجد مفتشـــو إدارة 
التفتيش في الســـوق المركزية في فترة 
طـــرح هـــذه المنتجـــات ليـــا، ويواصلون 

إلى الصباح.
مثمنـــًا  تصريحـــه  األشـــراف  واختتـــم 
التعـــاون الفاعـــل والتنســـيق الدائم الذي 
اإلدارات  مـــن  التفتيـــش  إدارة  تلمســـه 
المعنيـــة كافـــة فـــي الجهـــات الحكومية، 
التي تســـاند الرقابة والتفتيش وتتكامل 
إلنجـــاز التوجيهات وتوصيات الحكومة، 
داعيـــًا هللا أن تتكلل الجهـــود المجتمعية 

في مكافحة الفيروس بالنجاح.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - بنا

أشـــاد مستشـــار شـــؤون المجتمع بوزارة 
الداخلية عبداللطيف الســـكران، بمبادرة 
“فينـــا خيـــر”، التـــي أطلقها ممثـــل جالة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، مؤكدًا 
أن المبـــادرة حركـــت الوجـــدان وحظـــت 
بصدى واسع في الشارع البحريني الذي 
يعمـــل كفريـــق واحـــد مـــن أجـــل محاربة 
ســـمو  أن  وأوضـــح  الكورونـــا.  فيـــروس 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة دائمًا 
هو السباق في العمل الخيري واإلنساني 
وســـجل العديد مـــن المواقف اإلنســـانية 
البحريـــن  “نعـــم هـــي  والخيريـــة، وقـــال 
بقيادتها وأبنائها تتكاتف القلوب وتتحد 
اآلراء وتكتمل منظومة الوحدة الوطنية 
ويتعـــاون  الداخليـــة  جبهتنـــا  وتماســـك 
الجميـــع فـــي الوقـــوف بوجـــه الفيروس 

أمـــام  الضعيـــف  بانتشـــاره  الخطيـــر 
التكامـــل والتكافـــل االجتماعي، والوعي 
الراقـــي والطريقـــة الذوقيـــة فـــي تحمل 
والـــكادر  البحريـــن  ففريـــق  المســـؤولية، 

الطبي البحريني مضرب األمثال”.
وتابـــع “نعـــم، هو ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، ناصر الخير، له الوقفات 
المعتـــادة، وفـــي البحريـــن يقـــدم كل مـــا 
بوســـعه، جعل هللا هـــذا العمل في ميزان 

حسناته وبارك له خطواته”.

السكران: “فينا خير” حركت الوجدان تزييــن وبستنــة الحجـر الصحي في الحد
ـــن  ـــي والمواطني ـــم الطب ـــية للطاق ـــة النفس ـــم الراح ـــا دع ـــوي: هدفن الموس

إحـــدى  وهـــي  “فابريـــكا”،  شـــركة  بـــادرت 
بعمـــل  البحرينيـــة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
خطـــة كاملـــة لتزييـــن وبســـتنة مركـــز الحجر 
الصحـــي بمدينة الحد، وهو أحد المراكز التي 
خصصتهـــا وزارة الصحـــي البحرينيـــة لحجر 

العوائل في البحرين.
للمقـــاوالت  “فابريـــكا”  شـــركة  مالـــك  وقـــال 
الزراعيـــة محمـــد الموســـوي “قامت الشـــركة 
الصغيـــرة  األشـــجار  مـــن  مجموعـــة  بتوفيـــر 
وداخلـــه  المحجـــر  حـــول  الزينـــة  ونباتـــات 
ضمـــن الحرص على زيـــادة الرقعة الخضراء، 
وتوفير بيئة جمالية وصحية ومائمة لجميع 
الموجودين بالمحجر والقائمن عليه من أفراد 
الطاقـــم الطبـــي”، مشـــيرا إلـــى أنها مســـاهمة 

صغيـــرة ضمـــن جهـــود المملكـــة لمواجهة هذا 
الفيـــروس، والتي يقودها بتوجيهات ســـامية 
مـــن جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأضـــاف “نتمنـــى أن تســـاهم هـــذه األعمـــال 
فـــي دعـــم الراحـــة النفســـية للطاقـــم الطبـــي 
الحجـــر،  فـــي  والمواطنيـــن  المتواجديـــن 
وتلطيـــف وتنقيـــه الجو مـــن الغبـــار والتلوث، 
وإضافـــة طابـــع جمالي  للموقـــع للتخفيف عن 
الموجودين بالمركـــز طوال فترة احتجازهم، 
وزيادة نســـبة األوكســـجين  في الجو ليساهم 

في بيئة صحية للمتواجدين في الحجر”. 
وكانـــت الشـــركة قد قامت األســـبوع الماضي 
بتوزيـــع مجموعـــة من أجهـــزة الابتوب على 

جميـــع األطفـــال الموجوديـــن بمركـــز الحجـــر 
الصحـــي بمدينة الحـــد، وذلـــك للترفيه عنهم 

 أثناء فترة الحجر .
وتابـــع “هـــذه مبادرة تنطلق مـــن اقتناع كامل 

بأهميـــة كقطـــاع تجـــاري بحريني فـــي كل ما 
يلم بالوطن من أمور، خصوصا في مثل هذه 
األزمـــات التـــي يحتاج فيها الجميـــع التكاتف 

والتعاون، ونشر روح المبادرة واإليجابية“.

المنامة - شركة “فابريكا” للمقاوالت الزراعية

عبداللطيف السكران

المنامة - األوقاف الجعفرية

أعـــرب رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
الدعـــم  بالـــغ  عـــن  الصالـــح  يوســـف 
اإلنســـانية  بالجهـــود  واإلشـــادة 
والوطنيـــة للتصدي لفيروس كورونا 
)COVID-19 (، فـــي ظل التوجيهات 
البـــاد  لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة ه، مؤكدا أّن شعب 
البحريـــن يقـــف صفـــا واحـــدا خلـــف 
القيـــادة الرشـــيدة فـــي مواجهة هذا 

الفيروس والتصدي له.
وقـــال الصالـــح لـــدى مشـــاركته فـــي 
برنامـــج تلفزيـــون البحرين في إطار 
الحملـــة الوطنيـــة حملـــة )فينـــا خير( 
“نتقـــدم بعظيـــم الشـــكر إلـــى المقـــام 
الســـامي لجالة الملك، ونؤكد دعمنا 
بـــه الحكومـــة  تقـــوم  لمـــا  وتقديرنـــا 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 
بـــن  الملكـــي األميـــر خليفـــة  الســـمو 
سلمان آل خليفة من خطط وبرامج 
لحمايـــة صحـــة وســـامة المواطنين 
والمقيمين، وما يبذله فريق البحرين 
مـــن مبـــادرات كبيرة وغير مســـبوقة 
بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة”.
وأشـــار الصالـــح إلى أهميـــة المبادرة 
الكريمـــة المتمثلـــة فـــي حملـــة “فينا 
خير” تنفيذا لتوجيهات ممثل جالة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وفتح المجال أمام كافة المؤسسات 

والشركات واألفراد للتبرعات”.
بمختلـــف  الحكومـــة  بجهـــود  ونـــوه 
األجهـــزة والمؤسســـات بالتضافر مع 
المجتمع لتجاوز هذا الظرف الصحي 

الراهن، مشيدا بجهود وزارة الصحة 
والكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
المستجد وجهود قوة دفاع البحرين 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة  ووزارة 
الرســـمية واألهلية التي تقدم الدعم 

والمساندة للمجتمع”.
وبشـــأن مـــدى تأثيـــر التـــزام األفـــراد 
الصالـــح  قـــال  الدولـــة،  بتوجيهـــات 
الرســـمية  الجهـــات  توجيهـــات  إّن 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  المختصـــة 
فالدولـــة  العامـــة،  المصلحـــة 
ســـخرت كافـــة إمكاناتهـــا ومواردها 
وأجهزتهـــا؛ مـــن أجل تحقيـــق األمن 
البـــد  وهنـــا  واالجتماعـــي،  الصحـــي 
أن نشـــيد بـــدور كل وزارات الدولـــة 
ومؤسسســـاتها فـــي المســـاهمة فـــي 
تحقيق خطـــة الدولة فـــي محاصرة 

الوباء والقضاء عليه”.
الشـــرعي  الواجـــب  وبخصـــوص 
للمساهمين في الحملة، قال الصالح: 
“الشـــك أّن ديننا اإلســـامي الحنيف 
يدعـــو للتكافـــل والتراحـــم والترابط 
الســـراء  فـــي  المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن 
وتعالـــى  ســـبحانه  وهللا  والضـــراء، 
يحثنـــا مـــن خـــال اآليـــات الكريمـــة 
كقولـــه تعالـــى َوَتَعاَوُنـــوا َعَلـــى اْلِبـــرِّ 
ْقَوى”. وكذلك األحاديث الواردة  َوالتَّ
عن الرسول األكرم )ص( كقوله )صور 
فـــي اإلســـام  التكافـــل االجتماعـــي 
يجمعهـــا قول )ص(: “ال يؤمن أحدكم 
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفســـه”، 
وأهـــل البيـــت )ع( والتـــي تدعـــو إلى 
تفقد احتياجات المجتمع وزرع روح 
اإلحســـان والعطـــاء والخيـــر كقـــول 
اإلمـــام علـــي )ع(:” )أفضـــل المعروف 
)لـــو  )ع(:  وقولـــه  الملهـــوف(،  إغاثـــة 
رأيتـــم اإلحســـان شـــخصا لرأيتمـــوه 

شكا جميا يفوق العالمين(”.

الصالح: “فينا خير” توثيق لمبدأ الشراكة

جانب من المشاركين  وزير المالية واالقتصاد الوطني يلقي البيان أمام اللجنة
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راشد الغائب

إبراهيم النهام

انخفاض مكافآت النواب وارتفاع رواتب الموظفين األجانب
2019 ــام  ــع ــال ب لــلــمــجــلــس  ــة  ــي ــال ــم ال ــات  ــان ــي ــب ال تــنــشــر   ”^“

انخفضــت مصروفــات مكافــآت أعضــاء مجلــس النــواب من مليون و48 ألفــا و766 دينارا بالعام 2018 إلــى مليون و12 ألفا و733 دينــارا بالعام 2019. 
وانخفضت مصروفات العالوات للنواب من مليون و379 ألفا و440 دينارا إلى مليون و157 ألفا و35 دينارا بالعام 2019. وبلغت مكافأة تقاعد النواب 
11 ألفا و458 دينارا بالعام 2018، و145 ألفا و517 دينارا بالعام 2019. وحصلت “البالد” على نسخة من البيانات المالية لمجلس النواب المنتهية بالعام 

2019. وتنشر أبرز المعلومات.

اإليرادات

وبلـــغ اعتمـــاد مجلس النـــواب بالميزانيـــة العامة 10 
مالييـــن و888 ألف دينار. وحقـــق المجلس إيرادات 
بلغـــت 143 ألفا و623 دينـــارا بالعام 2018، و92 ألفا 
و977 دينـــارا بالعـــام 2019. وهـــذه األربـــاح بســـبب 
مصروفـــات مســـترجعة خاصة بســـنوات ســـابقة أو 

أرباح ودائع ألجل.
وتستحوذ مصروفات القوى العاملة النصيب األكبر 
لميزانيـــة المصروفـــات، وبلغـــت 5 مالييـــن و65 ألفا 
و399 دينـــارا، يليهـــا مصروفات مكافـــآت وعالوات 
أعضـــاء مجلس النواب، والتي ارتفعت من مليونين 
و803 آالف و153 دينـــارا بالعام 2018 إلى مليونين 

و315 ألفا و285 دينارا بالعام 2019.

القوى العاملة

انخفض عدد الموظفيـــن بالمجلس من 271 موظفا 
بالعـــام 2018 إلى 242 في 2019. وبالنســـبة لنفقات 
القـــوى العاملـــة، فقـــد جـــاءت بمقارنتها بيـــن عامي 

2018 و2019 كاآلتي:
- ارتفـــاع مصروفـــات وظائـــف البحرينييـــن مـــن 3 
مالييـــن و977 ألفـــا و410 دنانيرإلـــى 4 ماليين و23 

ألفا و180 دينارا.

- ارتفـــاع مصروفـــات وظائف غيـــر البحرينيين من 
316 ألفا و262 دينارا إلى 335 ألفا و849 دينارا.

داخـــل  الموظفيـــن  تدريـــب  مصروفـــات  زيـــادة   -
البحريـــن مـــن 22 ألفـــا و567 دينارا إلـــى 23 ألفا و9 

دنانير.

مصروفات الخدمات

انخفضـــت مصروفـــات إقامة المؤتمـــرات والمهمات 
الرسمية من 398 ألفا و127 دينارا بالعام 2018 إلى 

465 ألفا و369 دينارا بالعام 2019.
وارتفـــع مبلـــغ صيانـــة المبانـــي واألثاث مـــن 16 ألف 
و298 دينـــار بالعـــام 2018 إلى 40 ألفـــا و920 دينارا 

بالعام 2019.

مشروعات قيد التنفيذ

وبلغت مصروفات المجلس لمشـــروع إنشاء المبنى 

الجديـــد لمجلس النـــواب 698 ألفا و13 دينارا بالعام 
2018، و3 مالييـــن و511 ألفـــا و493 دينـــارا بالعـــام 

.2019
أما فيما يتعلق بمشروعات تقنية المعلومات، فرصد 

لها مبلغ 69 ألفا و87 دينارا بالعام 2019.

رصيد المجلس

وانخفـــض رصيد النقد وما فـــي حكمه للمجلس من 
3 ماليين و194 ألفا و559 دينار بالعام 2018 إلى 3 

ماليين و115 ألفا و95 دينارا بالعام 2019.
والمقصود بعبارة رصيد النقد وما في حكمه كل من 
النقـــد في الصنـــدوق ولدى البنـــوك والودائع قصيرة 

األجل بتواريخ استحقاق لفترة 3 أشهر أو أقل.

مدينون وأرصدة مدينة

وهبط مبلغ القـــروض الممنوحة للموظفين من 317 
ألفـــا و904 دنانير بالعـــام 2018 إلى 302 ألف و589 
دينارا بالعـــام 2019. وانخفضت أرباح المجلس من 
الودائع البنكية من 47 ألفا و255 دينارا بالعام 2018 

إلى 32 ألفا و750 دينارا بالعام 2019.

وديعة اإلثمار

ولدى مجلـــس النواب وديعتان ببنك االثمار، األولى 
وديعـــة لمدة 6 أشـــهر، ومبلغها نصف مليـــون دينار، 
الوديعـــة  أمـــا   .%  4.5 المتوقعـــة  األربـــاح  ونســـبة 
األخـــرى، فلمدة ســـنة ومبلغها مليون دينار، ونســـبة 

األرباح المتوقعة 5.05 %.

إيرادات ومصروفات

وبلغـــت ايرادات المجلس 11 مليونا و31 ألفا و623 
دينـــار بالعـــام 2018، ومصروفاتـــه 9 مالييـــن و641 
ألفـــا و938 دينـــارا. أمـــا بالعـــام 2019، فقـــد بلغـــت 
المصروفـــات 10 مالييـــن و980 ألفـــا و979 دينـــارا، 
دينـــارا.  و91  ألفـــا  و324  مالييـــن   9 ومصروفاتـــه 
وارتفـــع مبلـــغ فائـــض الســـنة مـــن مليـــون و389 ألفا 
و685 دينـــارا بالعـــام 2018 إلـــى مليـــون و656 ألفـــا 

و886 دينارا بالعام 2019.

الجلسة األخيرة لمجلس النواب

مصروفات مكافآت وعالوات النواب

مصروفات القوى العاملة

نقدية بالصندوق

إرسال 15 ألف “مسج” توعوي للجالية األردنية

هدم شقق قديمة بالبسيتين واستبدالها ببيوت

تقدم عضو مجلس النواب إبراهيم 
النفيعي باقتراح برغبة بشأن قيام 
الحكومـــة بهـــدم الشـــقق القديمـــة 
الكائنـــة بمنطقـــة البســـيتين مجمع 
ســـكنية  وحـــدات  وانشـــاء   )221(
ألصحـــاب الطلبـــات القديمـــة مـــن 

أهالي المنطقة بدالً عنها.
االيضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
للمقترح الى أنه ال توجد بالمنطقة 
مساحة كافية لكي يتم تخصيصها 

إلنشاء مشروع إسكاني ممتد منها، 
وال يوجد لها مشروع اسكاني منذ 
زمن طويل، حيث إن آخر مشروع 
إســـكاني كان مخصصا لهـــا منذ ما 

يقارب الثالثين عامًا.
وبينـــت “أن هـــذه الشـــقق قديمـــة 
ويعاني ســـكانها من سوء الصيانة، 
وعدم احتواء تلـــك العمارات على 
مصاعـــد، ومعظم تلك الشـــقق غير 
مســـكونه أساســـًا، مما قد يتســـبب 
قبـــل  مـــن  اســـتخدامها  بســـوء 
أصحاب النفوس الضعيفة، بالقيام 

بأعمال مخالفة للقانون فيها”. 
وتابعـــت “بمـــا أن مســـاحة األرض 
المبني عليها تلك الشـــقق مناســـبة 
إســـكاني  مشـــروع  إلنشـــاء  جـــدًا 
المنطقـــة،  لتلـــك  امتـــدادًا  ليكـــون 
وذلـــك لكون مســـاحة هـــذه األرض 
كبيـــرة، ويمكن أن تســـتوعب 100 
فنطالـــب  تقريبـــَا،  ســـكنية  وحـــدة 
وانشـــاء  القديمـــة  الشـــقق  بهـــدم 
وحدات سكنية ألصحاب الطلبات 
القديمـــة مـــن أهالي المنطقـــة، بدالً 

عنها”.

مليون و157 ألفا و35 
دينارا مبلغ عالوات النواب

انخفاض مصروفات إقامة 
المؤتمرات والمهمات الرسمية

وديعتان للمجلس بـ 1.5 
مليون دينار وهبوط أرباحهما

ارتفاع مصروفات وظائف 
البحرينيين واألجانب

إنفاق 3 ماليين و511 ألفا و493 
دينارا للمبنى الجديد للبرلمان

رصيد المجلس بالبنوك ينخفض إلى 
3 ماليين و115 ألفا و95 دينارا

بدور المالكي

البحريــن رامــي  لــدى مملكــة  الهاشــمية  المملكــة األردنيــة  أشــاد ســفير 
العــدوان باإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا 
مملكــة البحريــن لحمايــة ورعايــة جميــع المواطنيــن والمقيميــن، والتــي 
جاءت بناء على التوجيهات الملكية الســامية من صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى أل خليفــة والجهود الجبــارة للحكومة برئاســة صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة وبدعم من ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

الســـفارة  أن  العـــدوان  وأوضـــح 
البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  األردنيـــة 
رســـالة  ألـــف   15 بإرســـال  قامـــت 
نصيـــة لكافة أبناء الجالية األردنية 
المتواجدين بالبحرين عبر شركات 
جميعـــا  فيهـــا  تدعوهـــم  االتصـــال، 
إلـــى االلتـــزام بالتعليمـــات الصادرة 
عن حكومة البحريـــن؛ حفاظا على 
سالمتهم وسالمة الجميع، ودعتهم 
مـــع  التواصـــل  فـــي  التـــردد  لعـــدم 

السفارة ألي طارئ.
لــــ “البـــالد”  وأكـــد فـــي تصريحـــات 
أن تجربـــة البحريـــن فـــي التصـــدي 
كورونـــا  فيـــروس  مـــع  والتعامـــل 
المستجد، تعد تجربة غير مسبوقة 

بالمنطقة.
وشـــدد علـــى أن البحرين ســـتنجح 
التصـــدي  ألزمـــة  قيادتهـــا  فـــي 
نجاحهـــا  وأنهـــا  كورنـــا،  لفيـــروس 
للمواطـــن  فخـــر  مصـــدر  سيشـــكل 
البحريني والمواطن العربي في كل 
مكان؛ ألنها تجربة حصدت إشـــادة 
عالمية واســـعة مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة ومنظمات متخصصة في 

هذا الجانب.
وتابع “حكومـــة البحرين من الدول 
الســـباقة فـــي التعامل مـــع فيروس 
كل  وســـخرت  المســـتجد  كورنـــا 

اإلمكانـــات الالزمة للتعامل مع هذه 
الجائحـــة ومـــن خـــالل االســـتعداد 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  المبكـــر 
االحترازيـــة والوقائيـــة والعالجيـــة 
والتوعوية واإلرشـــادية، وهو الذي 
أهلها بحق لتكـــون نموذجا يحتذي 

به عربيا وعالميا”.

السفير األردني

 إبراهيم النفيعي

العدوان: تجربة 
البحرين في التعامل 
مع “كورونا” نموذج 

عالمي يحتذى به

الضمير الذي أحياه األمير.. رافد من روافد 
الحضارة اإلنسانية في قيادة العالم الحديث

Û  بصماُت صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الــوزراء الموقــر قبــل ومــا بعد اليــوم العالمــي للضمير باقية ومســتمرة، 
ومؤثرة بعمق في مسيرة الحركة القيادية الوزارية والتوجيهية لسموه 
فــي بلــد اعتــاد كســر الجمــود، ولــم يشــهد قــط تراجعــا وال ســكون، بلــد 
متماســك برمــوزه الِعظام التي تســهر على أمنه واســتقراره واســتدامة 
نمائه وراحة أبنائه، كدأب نبي هللا موســى وأخيه هارون، ويملك شــعبا 
أبيــا مجاهــدا فــي األزمــات، وجنديــا محاربــا أثبــت نجاحه فــي تصديه 
لجائحة الوباء باقتدار، فارتفع مقامه بتشــريفه لصورة مملكة البحرين 
وبشــهادة أمير الضمير، موجها له رســالة من نور تنير له طريق السعادة 
والحبور، وتفرش األرض تقديرا وعرفانا له بالزهور، ومشيدا بتضحيات 
وفــداء الطاقم الطبي والتمريضي وقطاعات حيوية مشــاركة كاألمنية 

والتعلمية، وغيرها من القطاعات المساندة.
Û  هــو أميــر تقــيٍّ نقــيٍّ ينحنــي شــكرا وحمــدا لخالــق األكــوان رب األرض

والســماء، َتِبعــه بُشــكر جميــل لرمــوز الســالم، فاختــرق الســمع صــداه 
وارتفــع يصــدح في أعماق الفضاء، نطق بِه لســان ِصْدٍق إلى ملٍك كريٍم 
ى وولــي عهــٍد أميٍن ُيفتَدى، يتجلى مقاَمُهما بَقــَدِم ِصْدٍق من الكرم  ُمفــدَّ
والســخاء، فأعــاد بــه أميــر الضميــر األذهــان مــن عبــق الزمــان والمكان؛ 
تقديرا منه لرعاية كريمة باقية تسامت نحوه بالمحبة والوفاء، وعناية 
تفــوق الوصــف والخيــال، تلقاهــا مــن َقْبــل وحين وبعــد استشــفائه من 

رموز العز والشموخ والعطاء.
Û  متالزما ســموه عُضدا بعضد مع المليك المفدى بقوة واتحاد، ويســيران

بقيــادة حكيمــة وإنســانية للتخطيــط واالقتصــاد.. وال يتوقفــان أبــدا 
فــي الحــث والتوجيــه واإلرشــاد، وفــي التخطيــط والرســم واالعتمــاد، 
وفــي التدقيــق والفــرز واالنتقــاد، وفي الــذود عن مقــدرات البالد، وفي 
تســخير ســبل العيش الرغيد للعباد، وفي دعم العلم والطلبة المثابرين 
بجــد واجتهــاد، وفــي إعطاء الضعفــاء والمحتاجين ِلُمنح ســخية طول 
العــام وفــي رمضان واألعيــاد، وفي رفع علم المملكــة خفاقا على رؤس 

األشهاد.
Û  وليعلــم مــن ال يعلــم في هذا الكون أنه أمير يســتنير ضياًء من نور خير

الخلق أجمعين، محمدا وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجين، 
ــق،  وأنــه أميــر للضميــر بحــق ُمســتِحق، وقيــادي عظيــم ُمْثَبــت وُمَحقَّ
ه حكيم لقرارات إنســانية واقتصادية ومجتمعية، نافذة بفراسة  وُموجِّ
ــق، ولم يأُل  ع أن َيحــُدث ويتحقَّ مستشــرف ناطــق بالحــق ِلمــا هــو ُمَتوقَّ
جهدا في ممارسة عمله الحكومي واإلنساني بعد رحلة العالج وهو في 
الحجــر المنزلــي حفظه هللا، اســتدالال على أنه رجــل جذوره عميقة في 

األرض التي أحبها وأحب شعبها في السراء والضراء.
Û  فقــد كانــت اجتماعات ســموه الكريــم حفظه هللا ورســائله وتصريحاته

موجهــة للبــذل والعطاء، والجــد واالجتهاد، والنظر لمصلحة ومســتقبل 
اِبه، وتارة يوجه  البــالد والعبــاد، فتارة يبســط ذراعيه نورا عن قــرب لُنوَّ
وُيْلِهم عن بعد مرئي وزراءه، يبث فيهم من روحه وضميره لفعل الخير 
وجــزل العطــاء، ودفــع الشــر والبــالء، وقطع دابــر الوباء، في بلــد الخير 
والوفــاء، وتــارة أخــرى يمــد يد العــون عن قرب للســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية لرئيســيهما وأعضائهما، محفوفا بالنصح واإلرشــاد والشــكر 
والتقدير والتعاون في مراجعة القوانين بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة.

عادل المرزوق



العمر: 29 عاما. «
المؤهل الجامعي: بكلوريوس تصميم داخلي  «

من الجامعة األهلية، وماجستير فنون جميلة 
.)Teesside University( من

الوظيفة: أمارس الفن «

بروفايل
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تواصل عبر الواتساب )33443463(

الغائب يحل ثالًثا بتحدٍّ عالمي عن الفساد بالكاريكاتير

حصـــل فنـــان الكاريكاتيـــر البحريني 
حمد الغائـــب على المركز الثالث في 
تحدٍّ بموقـــع عالمـــي متخصص بفن 

الكاريكاتير.
وأعلنـــت نتائـــج التحـــدي األســـبوع 
الماضـــي. وتنـــاول التحـــدي محـــور 

“الفساد”. 
وشـــارك مئات الفنانيـــن من مختلف 
دول العالـــم بلوحاتهـــم، ومـــن بينهم 
لوحة الفنان الغائب، التي عّبرت عن 
نخر دودة الفساد لثوب بطل اللوحة 
وعقلـــه مما قـــاده لالســـتنجاد بورقة 

التوت.

يتـــم اختيار مجموعة مـــن اللوحات 
المشاركة في التحدي، وتعرض على 

لجنة من كبار الفنانين المحترفين.

موقـــع   )MAGSTOON( أن  يذكـــر 
متخصص لفـــن الكاريكاتيـــر بجميع 
ألوانـــه. ويطـــرح مســـابقات مختلفة 

طوال العام. ويشـــارك فيه مجموعة 
الكاريكاتيـــر  فنانـــي  مـــن  كبيـــرة 
المحترفين من مختلف دول العالم.

العمل الفائز بالتحدي الفنان حمد الغائب

إعداد: راشد الغائب

للتواصل عبر 
)الواتساب(:33443463

صفحة كاريكاتيرية أسبوعية 
تصدر كل يوم سبت

محرر الشؤون المحلية

فــازت فنانــة الكاريكاتيــر البحرينيــة ســارة قائــد بجائــزة محمــود كحيل عــن فئــة الكاريكاتير السياســي. 
والجهة المنظمة للجائزة مبادرة منبثقة عن هيئة أكاديمية بالجامعة األمريكية في بيروت. ويبلغ شيك 
الجائزة 10 آالف دوالر )قرابة 3777 دينار(. وتقرر تأجيل االحتفال بالنسخة الخامسة من الجائزة بسبب 
الظــروف العالميــة الراهنــة وانتشــار فيــروس كورونا. وحول الفوز الجديد للفنانة ســارة بعــد نيلها العام 
الماضي جائزة ابن رشد للفكر الحر في مجال الكاريكاتير، ومقرها بألمانيا، أجرت “البالد” الحوار اآلتي:

اإلقامة ببريطانيا

تقيمين في هذه الفترة مع العائلة في  «
بريطانيا، كيف أّثرت االقامة بعيدا عن البحرين 

في مزاجك الفني ونمط األفكار بلوحاتك؟

االنتقـــال والتنوع في أماكـــن اإلقامة ممتع للتعرف 
مـــن األحـــداث والقصـــص،  أجـــزاء مختلفـــة  علـــى 
وفرصـــة أيضـــا لمشـــاركة جانبي الخـــاص منها. هذا 
التالقـــح في المجال البصري جـــزء مهم ألي قضية 

متناولة. 

هيمنة األسود

لماذا يهيمن اللون األسود الداكن في  «
معظم لوحاتك؟

األســـود  فـــي  أجـــد  لكـــن  واضًحـــا،  ســـبًبا  الأملـــك 

وتدرجات الرمادي مساحة مريحة للعمل.

بعد “النبأ”

بعد احتجاب صحيفة النبأ األسبوعية، هل  «
تلقيت عروًضا من صحف أو جهات لنشر 

أعمالك وهل تكتفين بنشر اللوحات بحسابك 
باإلنستغرام؟

ال أكتفـــي باإلنســـتغرام، وال أريـــد أن أكتفـــي بـــأي 
وســـيلة نشـــر. الصحيفة أو شـــبكات التواصل هي 

أحد المساحات الممكنة وليست الوحيدة.
الكاريكاتير أســـلوب مشـــوق، والتشويق قد يكمن 
المســـتخدمة،  والخامـــات  عرضـــه،  طريقـــة  فـــي 
واألســـلوب المتبع، والمجاز والروابط، والتوقيت، 

ومكان النشر. 
وبالنسبة لي من الضروري إبقاء كل هذا في سبق 
إطـــار البحـــث والتجربـــة بـــدل المتابعـــة والتكرار 

فقط.

حقوق المرأة

هل توجد مواهب بحرينية نسائية مدفونة  «
بفن الكاريكاتير.. ولماذا هي غائبة عن 

المشهد العام؟ 

مـــن األســـباب: الرقابـــة وتضييـــق الحريـــات فـــي 
الوطـــن العربـــي تســـاهم بشـــكل رئيســـي في 

عمليـــة الدفـــن، والمشـــاكل التي تمس 
حقوق المرأة ممكن أن تؤثر في 

رغبتهـــا بـــأن تكون مـــا تريد. 
وســـواء أكانت الموهبة من 
رجال أم امرأة، قد ال تكون 
هنـــاك رغبة من األســـاس 

لممارسة هذا الفن.

البحرينية سارة قائد من بريطانيا لـ “^”:

انتقال اإلقامة ممتع برصيًّا لتناول القضايا
 راشد الغائب  

فنانة بحرينية تفوز بجائزة 
محمود كحيل التابعة 

للجامعة األميركية ببيروت

مشاركة من الفنان البحريني تركي راشد

مشاركة من الفنان المصري فوزي مرسي

مشاركة من الفنان السوري ياسين الخليل

مشاركة من الفنان السعودي أيمن يعن الله

مشاركة من الفنانة المصرية ريتا يوسف مشاركة من الفنان السعودي أمين الحباره مشاركة من الفنان الكويتي بدر المطيري

مشاركة من الفنان البحريني جعفر عيسى

مشاركة من الفنان البحريني محمد ضاحي 
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سيدعلي المحافظة

أحمد مهدي

متطوعو أبوصيبع يعقمون القرية ويوزعون الكمامات
ــدة ــ ــواف ــ ــة ال ــالـ ــمـ ــعـ ــي والـ ــالـ ــأهـ ــة لـ ــي ــب ــع إرشـــــــــادات ط ــ ــوزي ــ ت

ينظــم مجموعــة من شــباب قريــة أبوصيبع حملــة صحية توعويــة وتثقيفية، 
إضافــة إلــى عمليــات التعقيم للمنطقة. ويأتي ذلك في ظــل الظروف الراهنة 

التي طرأت؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.
وشـــملت الحملـــة التـــي أطلقهـــا مركـــز 
أبوصيبـــع  أبوصيبـــع وجمعيـــة  شـــباب 
الخيرية، حملة التوعية بقواعد الصحة 
العامة عبر توزيع ملصقات اإلرشـــادات 
الطبيـــة الواجـــب اتباعهـــا فـــي الفتـــرة 
الجاريـــة، إضافة إلى توزيـــع الكمامات 

مجاًنا على أهالي وعمال المنطقة. 
ووزع الفريـــق إرشـــادات مختلفـــة، كما 
مـــر على جميـــع المحـــات التـــي يعمل 
بها عـــدد من العمالة الوافـــدة، مؤكدين 
أهمية اتخاذ التدابير كافة التي تجنب 
الجميـــع المرض، وتحافظ على الصحة 

والسامة.
التعقيـــم  عمليـــات  الحملـــة  وستشـــمل 
التي سيشـــرف عليها شباب القرية بعد 
اســـتكمال اإلجراءات كافـــة مع الدفاع 
ذات  الحكوميـــة  والجهـــات  المدنـــي 

العاقة.

أســقط النائب األول لرئيس مجلس الشــورى جمال فخرو حجًرا في 
بئر راكد عندما أطلق تغريدة تهكم فيها على واقع اإلعالم والصحافة 
المحلــي والعربــي حينما قــارن بين اإلعالم البريطانــي وإعالمنا على 
إثــر حــوار مقتضب بيــن الصحافي البريطاني مــورس موغان ووزير 

الرعاية )الصحة( البريطانية بخصوص تداعيات فيروس كورونا.

مـــن  دار  مـــا  علـــى  فخـــرو  وعلـــق 
حـــوار بالقـــول: ترى هـــل يتجرأ أي 
مـــن صحافيينـــا أو إعاميينـــا فـــي 
العربـــي أن  بلـــدان الوطـــن  معظـــم 
يناقش أحـــد الوزراء بهذه الطريقة 
المهنيـــة؟ مـــع ذلك نقـــول إن عندنا 

إعاما بنصف هذه الجرأة.
 جـــاء ذلـــك في تعليقـــه على مقطع 

الفيديو الذي أعاده نشره.
)الصحافـــي(  “كـــرر  مغـــرًدا:  وتابـــع 
عليهـــا الســـؤال أكثـــر من مـــرة ولم 
تجيه، لم يكن قاسًيا بقدر ما كانت 
هـــي وزيـــرة غيـــر مســـؤولة، أتمنى 
أن يكـــون إعاميونا بنصف جرأته، 
فـــي  تكونـــوا  أن  لكـــم  أضمـــن  وال 

وظيفتكم اليوم التالي.
وفـــي تغريدة تعليقية لرئيس هيئة 
تنظيم ســـوق العمل أسامة العبسي 
رًدا علـــى فخرو: أيـــن النقاش؟ وما 

يســـأل  المشـــاهدون؟  جنـــاه  الـــذي 
الســـؤال ويقاطع اإلجابـــة، يفترض 
افتراضـــات وال يســـمح بالـــرد لكـــي 
يعتقـــد المشـــاهد أن افتراضه واقع 
االجابـــة  يملـــك  ال  المســـؤول  وأن 
واالبتســـامة في هـــذا الظرف دليل 
توتر وليـــس اســـتخفافا، هذا ليس 
نقـــاش هـــذا )فـــش خلـــق( وإحـــراج 
سياســـي، كيـــف يخلتـــف هـــذا عـــن 

فيصل القاسم؟

الفيديو منشور بموقع الصحيفة  «
االلكتروني.

فخرو منبهر من مذيع أحرج وزيرة بريطانية

ــن معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( أن مستشــار التعليــم والتطوير األجنبي  بيَّ
يعمــل مــع المعهــد منــذ 6 ســنوات، حيــث عمل بدايــة بمنصب نائــب مدير 

عام، ثم تم تحويله إلى مستشار باألجر نفسه.

علـــى  رده  فـــي  المعهـــد  وأشـــار 
ماحظات تقرير ديـــوان الرقابة 
 2018 للعـــام  الماليـــة واإلداريـــة 
و2019 بشـــأن عـــدم االســـتفادة 
المثلـــى مـــن خدمات المستشـــار 
إلـــى أنـــه قـــدم للمعهـــد خدمـــات 
مملكـــة  تمثيـــل  منهـــا  كثيـــرة 
البحرين في إدارة األمانة العامة 
للمعهـــد الدولي للعلـــوم اإلدارية، 
مـــن  العديـــد  وإنجـــاح  وإدارة 
المؤتمـــرات البحثيـــة في اإلدارة 
العامـــة، والتـــي نظمت مـــن قبل 

المعهد.
إلـــى أن المستشـــار قـــام  ولفـــت 
بتأسيس وإدارة الجانب العملي 
لبرنامج ماجستير اإلدارة العامة 
مـــع اثنين مـــن أعـــرق الجامعات 
والمؤسســـات الدولية والمحلية، 
والـــذي يســـتهدف تخريـــج 120 
طالًبـــا بحرينًيـــا، كمـــا أنـــه عمـــل 

علـــى تأســـيس مشـــروع برنامج 
الدكتوراه في اإلدارة العامة.

وأشار إلى مساهمته في تأسيس 
شـــبكة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا لبحـــوث اإلدارة العامـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة  بـــار(  )مينـــا 
فـــي  مســـاهمته  إلـــى  إضافـــة 
بنـــاء البرنامـــج الوطنـــي لتطوير 
القيـــادات الحكوميـــة، فضا عن 
مســـاهمته في دراسات لتأصيل 

القيم في المجتمع البحريني.

كيف استفاد “بيبا” من مستشاره األجنبي؟

ا بتخصيص حزمة بـ 30 % من الناتج المحلي البحرين األعلى خليجيًّ
11.4 مليـــار دوالر رافعـــة حكوميـــة لدعـــم االقتصـــاد والمواطنيـــن

الخاصــة  الخليجيــة  التحفيزيــة  الحــزم  نســبة  قائمــة  البحريــن  مملكــة  تســيدت 
بالتصــدي لتداعيــات فايــروس كورونا حيث خصصت البحريــن 11,4 مليار دوالر 

ما يمثل 29,9 % من نسبة الناتج المحلي لعام )2019(.

وأتـــت هـــذه الحزمة بتوجيهـــات ملكية 
ســـامية مـــن جالـــة الملك أشـــرف على 
لمكافحـــة  الوطنـــي  الفريـــق  تنفيذهـــا 
ولـــي  بقيـــادة ســـمو  فايـــروس كورونـــا 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس الـــوزراء، حيث شـــملت الحزمة 
دفـــع رواتـــب المواطنيـــن فـــي القطـــاع 
الخـــاص )215 مليـــون دينـــار(، والتكفل 
بقيمـــة فواتيـــر الكهربـــاء )150 مليـــون 
دينار(، وإعفاء المؤسسات التجارية من 
الرسوم البلدية 25 مليون دينار وإعفاء 
المؤسســـات الصناعيـــة والتجاريـــة من 
الصناعيـــة  األراضـــي  اســـتئجار  رســـوم 

لثاثة أشهر.
كمـــا شـــملت حزمـــة الحكومـــة مضاعفة 
حجم صندوق السيولة  ليرتفع من 100 
إلـــى 200 مليـــون دينـــار بحريني، فضا 
عـــن رفـــع قـــدرة اإلقـــراض لـــدى البنوك 
بمـــا يعـــادل 3.7 مليـــار دينـــار بحرينـــي، 

إلعطائهـــا مرونـــة التعامـــل مـــع طلبـــات 
العمـــاء لتأجيـــل األقســـاط أو للتمويل 

اإلضافي.
برامـــج  توجيـــه  إعـــادة  إلـــى  إضافـــة 
للشـــركات  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق 
المتأثرة من األوضـــاع الراهنة لمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيـــد 19(، مع إعادة 
هيكلـــة القـــروض بالتعـــاون مـــع البنـــوك 
بقيمـــة إجمالية تقدر بــــ 60 مليون دينار 
البنكيـــة  األقســـاط  وتأجيـــل  بحرينـــي، 

ورسوم سوق العمل وإيجارات البلدية.
وجاءت عمان في المرتبة الثانية حيث 
خصصـــت 20 مليـــار دوالر بنســـبة 26,1 
% من نسبة الناتج المحلي لعام 2019، 
وثالثـــا اإلمـــارات 70 مليـــار دوالر، 16,8 
% مـــن الناتج المحلي، وبعدها قطر 23 
مليـــار دوالر بنســـبة 12 % مـــن الناتـــج 
المحلـــي، ثم الكويـــت 16,5 مليار دوالر 
11,9 % مـــن الناتـــج المحلـــي،  بنســـبة 
والســـعودية 32 مليار دوالر بنســـبة 4,1 

% من الناتج المحلي.

وبلغ حجم إجمالي التحفيز االقتصادي 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في 
كورونـــا  فيـــروس  تحديـــات  مواجهـــة 
االقتصـــاد  فـــي  وتأثيراتـــه  المســـتجد 
172,9 مليار دوالر، منها 70 مليار دوالر 
في اإلمارات وحدها، تلتها الســـعودية بـ 
32 مليار دوالر بشكل مباشر إضافة إلى 
مبالغ أخرى بشـــكل غير مباشر، وقطر بـ 
ثـــم عمـــان والكويـــت  23 مليـــار دوالر، 
والبحرين بـ 20 مليار دوالر و16.5 مليار 

دوالر و11.4 مليار دوالر على التوالي.

أنعشت الحزمة االقتصادية السوق المحلية

العمادي: االتحادان العماليان يبّذران الـ 200 ألف دينار من الدولة لهما
أؤيــد االقتــراح بقانــون الذي تقدم به النائب ســيد فالح هاشــم ومجموعة 
من النواب لمد صالحية ديوان الرقابة المالية واإلدارية ليدقق على الذمة 
الماليــة لالتحــادات العماليــة. النائب ســيد فالح عقلية نقابيــة وله صوالت 

وجوالت مع الكوادر المسيطرة على أركان العمل النقابي.

وتابعت ما نشرته صحيفة الباد من 
اســـتطاع رأي للمعنييـــن بشـــأن هذا 
الموضوع، حيث أوضح النائب سيد 
فـــاح وجهة نظره وتحفـــظ االتحاد 
العـــام لنقابـــات عمـــال البحرين على 

االقتراح.
ولـــم أفاجـــأ بصمـــت االتحـــاد الحـــر 
لنقابـــات العمـــال عـــن التعليـــق علـــى 
االقتراح والرد على أسئلة الصحافة.

الســـابقة  عضويتـــي  خـــال  ومـــن 
باالتحـــاد العام، وعضويتي الســـابقة 
بالمجلـــس التنفيـــذي لاتحـــاد الحر، 
فإننـــي علـــى إطـــاع ودرايـــة كافية 

بدهاليـــز األمـــور المالية التـــي يمكن 
أن تفضـــح السياســـات الماليـــة التي 

تنتهجها هذه االتحادات النقابية.
لقـــد طالبنا ســـابقا مـــع مجموعة من 
وبعـــد  -قبـــل  والنقابـــات  النقابييـــن 
انســـحابنا مـــن االتحاد الحـــر- بوضع 
مبالـــغ  وصـــرف  الســـتخدام  آليـــة 
الدعـــم الحكومي من الدولة لاتحاد 
العمالي، حيث كان يتقاضي االتحاد 
العـــام ســـابقا 200 ألف دينار ســـنويا 
ثم تقلـــص المبلغ إلى 100 ألف دينار 
بعد تأســـيس االتحـــاد الحر، وأصبح 

نصيب كل اتحاد 100 ألف دينار.

واضحـــة  آليـــة  توجـــد  ال  لألســـف 
باالتحادين إلنفـــاق الدعم الحكومي 
وتوجيهه لخدمـــة العمال والنقابات. 
وأعتقـــد أن المعيار فـــي الصرف هو 
المزاجيـــة في صـــرف هـــذه األموال 
وتبذيرهـــا علـــى تفاهـــات ومصالـــح 

شخصية وفردية.
أرى أن النائب ســـيد فـــاح يريد من 
خال اقتراحـــه هذا القانون معالجة 

أخطاء وتجـــاوزات عايشـــها بالعمل 
النقابي. وتشديد الرقابة على أموال 

الدعم الحكومي أمر إيجابي.
هـــو يعـــرف بـــأن الرقابـــة الداخليـــة 
باالتحادات هشة، وال يمكن للنقابات 
االتحـــادات  إدارة  أعضـــاء  مســـاءلة 

بحياديـــة،  داخليـــا  محاســـبتهم  أو 
وذلك لعدة أسباب وأهمها التكتات 
فـــي  طائفييـــن  وســـيطرة  الوهميـــة 
علـــى  المحســـوبين  االتحاديـــن 

الجمعيات.
أشدد على ضرورة ضمان استقالية 
العمـــل النقابي بعيدا عـــن التدخات 
نفـــس  فـــي  ولكـــن  الدولـــة،  مـــن 
وديـــوان  الدولـــة  حـــق  مـــن  الوقـــت 
الرقابـــة معرفة أوجه نفقـــات الدعم 

الحكومي.
وعلى االتحاد الذي يرفض خضوعه 
للتدقيق المالي أن يمتنع عن استام 
الدعـــم الحكومـــي، وإال فإنـــه  مبلـــغ 
سيكون متهما بالكشف عن المستور!
بعض األشخاص انتفعوا من دخولهم 
العمل النقابي، وبعد أن كانوا يملكون 
ســـيارة متواضعة اســـتطاعوا شراء 

سيارات فخمة بسبب تسهيات من 
عضويتهـــم باالتحـــاد، وبعضهـــم كان 
يســـكن بااليجـــار ثـــم أصبـــح لديهـــم 
بقـــدرة  ومصـــر  بالبحريـــن  عقـــارات 
قـــادر، وبعضهم أجرى فحوصا طبية 
علـــى نفقـــة االتحـــاد، وبعضهم أطلق 
خزينـــة  مـــن  مشـــبوهة  مشـــروعات 

االتحاد.
رســـالتي األخيرة للنائب ســـيد فاح 
بـــأن يســـتمر في أصاح ما أفســـدته 
باالتحـــادات  االســـتغال  أيـــادي 
العماليـــة لئـــا تدمر عراقة مســـيرتنا 
النقابيـــة لتحقيـــق مكاســـب فئويـــة 

وفردية.

محمد العمادي

المزاجية معيار 
صرف األموال.. 

ونقابيون انتفعوا 
بسيارات وعقارات 
من خزينة االتحاد

علوي الموسوي

العبسي: ال 
يختلف عن فيصل 

القاسم!

جمال 
فخرو

أسامة 
العبسي

علوي الموسوي

172 مليار دوالر 
تضخها دول 

الخليج لمواجهة 
كورونا

بقلم: النقابي محمد العمادي 

)DHL( عضو مجلس إدارة نقابة

المعهد: ساهم 
في دراسات 

لتأصيل القيم في 
المجتمع البحريني



عدنان القطانمصطفى السيد راشد الهاجريسمير ناس يوسف الصالحوليد المانع

صـــور  أروع  البحرينيـــون  رســـم 
االجتماعـــي  والتكافـــل  التعاضـــد 
ملبيـــن نـــداء الوطـــن فـــي تعظيم 
مفهوم اإلنســـانية وأعمـــال الخير، 
حيث هّبـــوا وتســـابقوا للمشـــاركة 
والتبـــرع لحملـــة “فينا خيـــر” التي 
أطلقها ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لدعـــم 
الجهـــود الوطنية لفريـــق البحرين 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للتصدي لفيروس كورونا )كورفيد 

.)19 –
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وكان 
حمـــد آل خليفـــة قـــد وجـــه أمـــس 
األول عبـــر حســـابه الخـــاص علـــى 
مـــن  للجميـــع  دعـــوة  االنســـتغرام 
أفراد ومؤسســـات وشركات قطاع 
خـــاص والقطـــاع العام للمســـاهمة 
فـــي الحملـــة والوقوف مـــع الوطن 
الظـــروف  هـــذه  مواجهـــة  فـــي 

االستثنائية.
وأشاد سموه في فيديو بتوجيهات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الذي 
رأس  علـــى  البشـــر  صحـــة  وضـــع 
األولويـــات، وأوامـــره بتخصيـــص 
مليارات الدنانير لحماية اإلنســـان 
واالقتصاد الوطني من هذا الوباء.
أن  تســـتاهل  البحريـــن  أن  وأكـــد 
يتكاتـــف الناس من أجلها، مشـــيرًا 
ماديـــة  ليســـت  المســـألة  أن  إلـــى 
بقدر مـــا هي وقفـــة ومواطنة ورد 
الجميل لبلد أكلنا من خيره وعشنا 

في ذراه.
والمقيمون  البحرينيـــون  وتفاعـــل 
الوطنية والشركات  والمؤسســـات 
والهيئـــات  والجمعيـــات  والبنـــوك 
المجتمـــع  مكونـــات  مـــن  وغيرهـــا 
واالقتصاد واألســـواق مـــع الحملة 
تلفزيـــون  علـــى  ُأطلقـــت  التـــي 
البحريـــن، والتـــي فتحـــت المجال 
لتلقي التبرعـــات المالية والعينية، 
حيـــث وصـــل المبلـــغ الكلـــي حتى 
انتهـــاء البث المباشـــر للحملة على 

التلفزيون 21,081,065 دينارا.
العـــام  األميـــن  مـــن جهتـــه، وجـــه 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد الشكر 
علـــى  الملـــك  لجاللـــة  واالمتنـــان 
بالبحريـــن  شـــيء  لـــكل  رعايتـــه 
وتوجيهاتـــه في دعـــم المحتاجين 

على مختلف فئاتهم ومواقعهم.
رئيـــس  بدعـــم  الســـيد  أشـــاد  كمـــا 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وبالـــدور الكبيـــر لولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، على جهـــوده الحثيثة 
وقيادتـــه فريـــق البحريـــن المكلف 

بمواجهة فيروس كورونا.
صاحـــب  إدارة  أن  الســـيد  وبيـــن 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
لهـــذا  الحكيمـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
التحـــدي ومـــا قـــام بـــه مـــن جهود 
جّنبـــت البحريـــن الخطـــر وعبـــرت 
أن  مؤكـــدًا  األمـــان،  بـــر  إلـــى  بهـــا 
التعامـــل  إدارة  طريقـــة وأســـلوب 
مـــع الفيروس والتنبـــه لإلجراءات 
قبل استفحال الوضع كان مفخرة 
المســـتوى  علـــى  إشـــادة  ومحـــل 
العالمي، وهو منهج عملي يدّرس، 
والجميع مدينون لسمو ولي العهد 
ولفريق البحرين وللطواقم الطبية 
والجهـــات األمنية ولـــكل من عمل 

على مقاومة هذا الوباء.
وأضـــاف أن فكـــرة الحملـــة جاءت 
من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة لتلبيـــة متطلبات الناس 
الجهـــات  ومختلـــف  والشـــركات 
المشـــاركة والتبـــرع  فـــي  الراغبـــة 
وتقديم الدعم، فيما اختار ســـموه 
اســـمها “فينا خير” الذي جاء معبرًا 
وشـــارحًا للمجتمع البحريني، الذي 

تأصل به عمل الخير.
وأشار الى أن الحملة كذلك جاءت 
فيـــروس  مكافحـــة  لدعـــم جهـــود 
كورونا وتأمين االســـتقرار األمني 
والنفســـي واالقتصادي والمعيشي 

للبحرين.
وأكـــد الســـيد أن الوقـــت قـــد حان 
أمـــام  مفتوحـــا  أصبـــح  والمجـــال 
للوطـــن،  شـــيء  لتقديـــم  الجميـــع 
مستشـــهدا بمـــا قاله ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر “مهمـــا كان حتـــى لـــو دينـــار 

واحد”.
حيـــث  منتظمـــة،  “الحملـــة  وتابـــع 
لدينا خطة إعالمية متكاملة لمدة 
شـــهر، وتم ترتيـــب عمليـــة التبرع 
لتكون ســـهلة وميســـرة، كمـــا ُفتح 
المجـــال للتبـــرع المالـــي والعينـــي، 

وهـــذه الحملـــة مناســـبة لتســـجيل 
موقف حقيقي في حب الوطن”.

وأكد أن المؤسســـة تعمل وكالعادة 
مـــدار  وعلـــى  العـــام  مـــدار  علـــى 
بـــدء  منـــذ  الســـاعة، فيمـــا قامـــت 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا عالميـــًا 
بحصر العائالت المحتاجة التي قد 
تتضـــرر وتواصلـــت معهـــا وقدمت 
لها الدعم والرعاية الالزمة وكذلك 
المهـــن  ألصحـــاب  بالنســـبة  األمـــر 

الصغيرة.
وزاد “أطلقنا في المؤسسة العديد 
مـــن المبـــادرات منها مثـــال صناعة 
الكمامـــات وكذلـــك )أدويتـــك فـــي 
المتطوعـــون  قـــام  حيـــث  بيتـــك( 
بإيصـــال األدويـــة للمرضـــى وكبار 

السن إلى بيوتهم”.
وشـــكر الســـيد الخّيرين وأصحاب 
الفزعـــة والشـــركات والمؤسســـات 
التـــي بـــادرت فـــي تقديـــم الدعـــم، 
بالغريـــب  ليـــس  أنـــه  موضحـــًا 
علـــى أهـــل البحريـــن هـــذه الوقفة 

المشرفة.
من جهته وجه رئيس غرفة صناعة 
نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وتجـــارة 
الشـــكر لجاللـــة الملـــك علـــى دعمه 

للقطاعـــات االقتصادية والتجارية 
في البحرين لمواجهة أزمة كورنا، 
الســـمو  لصاحـــب  كذلـــك  والشـــكر 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة رئيس الوزراء الموقر على 
متابعتـــه الحثيثـــة وتقديـــم جميع 
التســـهيالت الحكوميـــة التـــي من 
شـــأنها المحافظـــة علـــى االقتصاد 

الوطني.
كمـــا أشـــاد بقيـــادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء، لفريـــق البحرين 
الموقـــف  إدارة  علـــى  وقدرتـــه 
والخطـــط  المبـــادرات  وإطـــالق 
انتشـــار  بـــدء  قبـــل  الوقائيـــة 
الفيـــروس األمـــر الذي ســـاهم في 
مواجهته وحماية كافة المواطنين 

والمقيمين في البحرين.
وأشـــار ناس إلـــى الجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا القطـــاع الطبـــي فـــي 
الخطـــوط األماميـــة وكذلـــك إلـــى 
الجهات األمنية ودورها الكبير في 

حماية البحرين وأهلها.
ودعا التجار والشركات وقطاعات 

دعـــم  إلـــى  المختلفـــة  االقتصـــاد 
حملـــة “فينـــا خيـــر” التـــي اعتبرها 
ورد  المواطنـــة  لتعزيـــز  فرصـــة 
التـــي ضّحـــت  للبحريـــن  الجميـــل 
بالغالـــي والنفيـــس لحماية شـــعبها 

واقتصادها.
وقدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
للقيـــادة  الشـــكر  زينـــل  فوزيـــة 
الرشـــيدة على الدعـــم االقتصادي 
وعلـــى المبـــادرات اإلنســـانية التي 
حـــدت مـــن تأثيـــر جائحـــة كورونا 
االقتصـــاد  وعلـــى  النـــاس  علـــى 

الوطني.
الســـمو  صاحـــب  بـــدور  وأشـــادت 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الـــوزراء في قيـــادة فريق 
للفيـــروس  والتصـــدي  البحريـــن 

بحكمة واقتدار.
بـــكل  البحريـــن  أن  زينـــل  وبينـــت 
مـــع  تجاوبـــت  وقطاعاتهـــا  أهلهـــا 
الحملة الوطنية التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
وهي مبـــادرة متميزة وجاءت في 
وقـــت يتعطش فيـــه الجميع لعمل 

الخيـــر وهو أمر ليـــس بغريب على 
أهـــل البحرين الذين تعـــودوا على 
العطـــاء، منوهـــًة بـــأن كل ما يمكن 
تقديمـــه ال يســـاوي شـــيئا أمـــام ما 

تقدمه الدولة.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
البحريـــن الوطنـــي فـــاروق المؤيد 
صاحـــب  حضـــرة  بتوجيهـــات 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا لحمايـــة البحريـــن واقتصادها 
من خـــالل المبـــادرات المالية التي 
الحكومـــة  وخطـــوات  بهـــا،  أمـــر 
الســـمو  صاحـــب  رئيـــس  بقيـــادة 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر، 
والمتابعـــة المســـتمرة من صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، الذي قـــاد فريق 
جنبـــت  وحنكـــة  بهمـــة  البحريـــن 
البحريـــن الضرر وانتشـــار فيروس 

كورونا.
مبـــادرات  جميـــع  أن  وأوضـــح 
الرشـــيدة  القيـــادة  وتوجيهـــات 
ساعدت الشركات والناس وجميع 
أشـــتروا  بذلـــك  وهـــم  القطاعـــات 
البحرين وجعلوا منها نموذجا في 

مكافحة جائحة كورونا.
وبيـــن المؤيـــد أن دعم حملـــة فينا 
خيـــر واجـــب وطنـــي وهـــو أقل ما 
يمكـــن تقديمـــه لوطن قـــدم الكثير 
ألبنائه، وهي جزء من المســـؤولية 

االجتماعية.
إلـــى ذلك أشـــاد الرئيـــس التنفيذي 
لبنـــك البحرين والكويـــت الدكتور 
عبدالرحمن ســـيف بسرعة التحرك 
من قبـــل فريق البحريـــن لمواجهة 
انتشار فيروس كورونا األمر الذي 
الفعـــال،  االيجابـــي  األثـــر  لـــه  كان 
علـــى  انعكـــس  ذلـــك  أن  وكيـــف 

الخدمات بمختلف أنواعها.
وأكـــد أن بنـــك البحريـــن والكويت 
حريـــص كعادتـــه علـــى المســـاهمة 
فـــي الحمـــالت الوطنيـــة مـــن باب 

المسؤولية االجتماعية.
وزارة  وكيـــل  بيـــن  جانبـــه،  مـــن 
الصحة وليد المانع أن البحرينيين 
واالعتـــزاز  بالفخـــر  يشـــعرون 
باإلنجاز الكبير الذي حققوه بدعم 
الرشـــيدة  القيـــادة  مـــن  وتشـــجيع 
التي وفرت ســـبل النجاح، ونوجه 
تحية إجـــالل وإكبار لجاللة الملك 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 

الوزراء.
وأوضح أن صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء أبـــدع فـــي قيـــادة فريـــق 
البحريـــن لمحاربة فيروس كورونا 
اســـتباقية  رؤيـــة  لـــه  كان  حيـــث 

لألزمـــة، مـــا جعلنـــا نضـــع الخطـــط 
والمبـــادرات، فضال عـــن إمكانيات 
البحرينييـــن الطبيـــة التـــي فاقـــت 

التصورات.
وبيـــن المانـــع أن البحريـــن تحارب 
وكٌل  الجميـــع،  بتكاتـــف  كورونـــا 
حســـب موقعه وقدرته، مؤكدا أن 
تعليمـــات القيـــادة الرشـــيدة كانت 
واضحة منذ البداية بتقديم صحة 
اإلنســـان على كل شـــيء، وفحص 
أو  بحرينـــي  كان  ســـواء  الجميـــع 

مقيم.
واســـتعرض المانـــع كلفـــة الفحص 
الواحـــد و كلفـــة العنايـــة القصـــوى 

للمريض من دون األدوية.
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
اإلنسانية عدنان القطان أن الحالة 
تشـــير  البحريـــن  تعيشـــيها  التـــي 
بشـــكل واضح إلى تالحم الشـــعب 
والقيـــادة التي تدير هـــذا التحدي 

بحنكة واقتدار.
البحرينييـــن مجبولـــون  أن  وأكـــد 
والتكافـــل،  الخيـــر  حـــب  علـــى 
وهـــم أهل فزعـــة وثقافـــة التطوع 
والعطـــاء متأصلـــة فيهـــم، واألدلة 

كثيرة على مر التاريخ.
االلتـــزام  أن  القطـــان  وبيـــن 
بالتوجيهـــات التي تطلقها الجهات 
المعنيـــة في هـــذه الظروف واجب 
وطنـــي لما فيـــه مصلحـــة وصالح 

للمجتمع والوطن.
إلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي عصـــام 
اإلنســـانية  المواقـــف  إلـــى  فخـــرو 
المشـــرفة لجاللـــة الملـــك المفـــدى، 
واهتمامه بصحة الناس وتقديمها 

على كل غالي ونفيس.
وبين أن العالم يواجه تحدي كبير، 
ولكـــن البحريـــن بحكمـــة قيادتهـــا 
أخـــذت زمام المبـــادرة منذ البداية 
علـــى مختلـــف المســـتويات األمـــر 
الـــذي ســـيجنبنا – بـــإذن هللا – أي 

تأثيرات.
وأشـــاد بجهود ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد ومبادرتـــه فـــي اطـــالق 
حملـــة “فينـــا خيـــر” التـــي اعتبرها 
طريـــق ممهد لـــرد الجميـــل للوطن 
والمســـاهمة ولو بشـــكل يسير في 

مواجهة الجائحة.
وتطـــرق رئيـــس األوقاف الســـنية 
راشد الهاجري إلى أهمية التكاتف 
البحريـــن  دعـــم  فـــي  والمســـاهمة 
ودعم الحملة، مؤكدا أن الحكومة 
قامـــت بدورهـــا ليأتـــي دورنـــا في 
تقديـــم ما يمكـــن تقديمـــه، وحملة 
فينا خير فرصـــة لوضع بصمة في 

مساعدة الوطن.
البحرينـــي  المجتمـــع  وأوضـــح أن 
أثبـــت وعيه الكبير في التعامل مع 
فيـــروس كورونـــا، وهو مـــا راهنت 
عليـــه الحكومـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
التقـــارب  عـــزز  كورونـــا  فيـــروس 
األسري وهو أمر ينظر له بإيجابية.
وأيـــد رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة 

يوســـف الصالح ما جاء به سابقوه 
خيـــر  أهـــل  البحريـــن  أهـــل  بـــأن 
وفزعة، مؤكـــدا تكاتفهم وقدرتهم 

على العمل بيد واحدة.
وأشار إلى وعي الناس وتجاوبهم 
مع توجيهـــات الجهـــات المختصة 
وكيف أن االســـتثمار باإلنسان أتى 
بثمـــاره، وإلـــى الـــدور الكبيـــر الذي 
تقوم به األجهـــزة الطبية واألمنية 

والجهات ذات العالقة.
وعبـــر رجل األعمال إبراهيم زينل، 
عن اعتزازه كبحريني في الجهود 
والنتائـــج التـــي حققتهـــا المملكـــة 
كورونـــا،  فيـــروس  مكافحـــة  فـــي 
والتـــي جاءت بتوجيهـــات القيادة 
الحكيمة، وبقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

مجلس الوزراء.
وبيـــن أن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
نموذجـــا  قـــدم  خليفـــة  آل  حمـــد 
مشـــرفا حيـــث أطلق الحملـــة وبدأ 
بنفســـه عندمـــا قدم مليـــون دينار، 
وهو أمر ليس بغريب على ســـموه، 

فهو أبن األكرام واألجواد.
وأكـــد هشـــام أبـــو الفتح، مـــن بنك 
البحريـــن الوطني، أن البنك وعلى 
بالشـــراكة  اهتـــم  عامـــا   63 مـــدار 
المجتمعيـــة، وأن مـــا قدمـــه اليوم 
ال يذكر مقابل مـــا قدمته البحرين 

لمؤسساتها على مختلف أنواعها.
تكمـــن  البنـــك  فكـــرة  أن  وأوضـــح 
بشـــكل  المســـاعدات  تقديـــم  فـــي 
خـــالل  ومـــن  ومـــدروس  علمـــي 
االحتياجـــات، وهو مـــا يتوافق مع 
حملة “فينا خير”، موضحا أنه دائما 

ما يركز على التنمية المستدامة.
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس مجلس 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
عيســـى نجيبـــي بالجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلها فريق البحرين بقيادة 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
الـــذي  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
استطاع مواجهة فيروس كورونا.

واعتبر مبادرة ســـمو الشيخ ناصر 
الدعـــم  تســـتحق  وطـــن  مبـــادرة 
مـــن الجميـــع، والـــكل تنّعـــم بخيـــر 
البحرين، وجاء اليوم لرد الجميل.

كورونـــا  مـــرض  مـــن  المتعافيـــان 
جعفـــر مهـــدي وآيات محمد ســـردا 
وكيـــف  المـــرض  مـــع  قصتهمـــا 
ساعدهما الفريق الطبي البحريني 

على الشفاء.
وأكدا أنهما كانا بأفضل حال خالل 
فتـــرة العـــالج حيث تلقيـــا الرعاية 
الكاملـــة. ودعيـــا جميـــع المتعافين 
إلـــى ضـــرورة التبرع ببالزمـــا الدم 
إخوانهـــم  شـــفاء  فـــي  للمســـاعدة 

المصابين.
نائـــب رئيـــس الجمعيـــة البحرينية 
للتســـامح والتعايش بيـــن األديان 
أمـــل الجـــودر، دعـــت الجميـــع إلى 
أن  مبينـــة  والتعاضـــد  التكاتـــف 
إنســـان  بيـــن  يفـــرق  ال  الفيـــروس 
وآخر، مـــا يدفع الجميع لمســـاعدة 

الجميع.
قامـــت  جمعيتهـــا  أن  وأوضحـــت 
المجتمـــع  توعيـــة  فـــي  بدورهـــا 
ومســـاعدته من خـــالل العديد من 

المبادرات.

نعيمـــة  الدكتـــورة  تحدثـــت  كمـــا 
السبيعي من محجر مطار البحرين 
عن عملهم فـــي المحجر وكيف أن 
البحريـــن تضاهـــي وتتقـــدم علـــى 
دول كبيـــرة فـــي مجـــال مكافحـــة 

فيروس كورونا.
وبينـــت أن هنـــاك دليل إجـــراءات 
للقادميـــن مـــن الخـــارج، وهي تتم 
بســـرعة وسالســـة ال تتجاوز الربع 
ســـاعة، مؤكدة على أهمية الشعور 
بالمسؤولية وأن كل شخص يقوم 
بواجبه حتـــى تتمكن البحرين من 

تجاوز هذه المرحلة.
وقال رئيس شركة الخليج لصناعة 
عبدالرحمـــن  البتروكيماويـــات 
جواهـــري إن قطـــاع الصناعـــة في 
البحرين كان لديه جاهزية وخطة 
مـــن  مباشـــرة  بتوجيهـــات  كاملـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
تمكنـــه  الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس 
مـــن تجـــاوز هـــذا التحدي، مشـــيرا 
إلـــى العمـــال الذين يعملـــون خلف 
فـــي  الكبيـــر  الكواليـــس ودورهـــم 
حماية مقدرات الوطن الصناعية.

وبين أن البحرين أصبحت نموذجا 

يحتـــذى علـــى مســـتوى العالم في 
التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا 
أن االتحاد العالمي لألسمدة طلب 
الخطـــوات التـــي اتبعتهـــا البحرين 
في القطاع الصناعي لوضعها على 
موقعه اإللكتروني حتى تســـتفيد 

منه شركات ودول العالم.
وبيـــن أن حملـــة فينـــا خيـــر فرصة 
الصناعـــي  القطـــاع  لمشـــاركة 
وشـــركاته فـــي مجابهـــة فيـــروس 
كورونـــا ووضـــع بصمة فـــي العمل 

الخيري.
ووصلـــت التبرعـــات الماليـــة حتى 
حتى انتهاء البث المباشـــر للحملة 
 21,081,065 التلفزيـــون  علـــى 
دينـــارا، حيث تبـــرع كل من ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب، مستشـــار األمن 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي، 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  اإلنســـانية 
ومجلـــس  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
النـــواب ومجلـــس الشـــورى، وبنك 
البحرين الوطني، وشركة المينوم 
)البـــا (، وشـــركة بتلكـــو،  البحريـــن 
وبنك البحرين والكويت، وشـــركة 

يوســـف خليل المؤيـــد، ومجموعة 
فنـــادق الخليج، وشـــركة البحرين 
للتأمين، وبنك البحرين اإلسالمي، 
للســـينما،  البحريـــن  وشـــركة 
فخـــرو،  شـــركات  ومجموعـــة 
وشركة بنفت، وبنك إنفستكورب، 
ومجموعـــة ترافكو، وشـــركة أوال 
لأللبان، وشـــركة محمـــد علي زينل 
مازا، وعقارات الســـيف، ومؤسسة 
محمـــد يوســـف نجيبـــي الخيرية، 
خدمـــات  وشـــركة  زيـــن،  وشـــركة 
مطـــار البحريـــن )بـــاس(، و شـــركة 
STC Bahrain، وشـــركة البحريـــن 
الوطنيـــة القابضة، وشـــركة صالح 
اســـحاق  وابراهيـــم  الصالـــح، 
عبدالرحمن، وشركة يوسف احمد 
كانو، وصندوق الزكاة والصدقات، 
أبنـــاء  وحبيـــب  حســـن  وشـــركة 
الكوهجـــي  وشـــركة  محمـــود، 
العقـــاري،  والتطويـــر  للمقـــاوالت 
وجمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة، 
وبنك سيكو، وشركة علي ومحمد 
حســـين يتيـــم، وشـــركة البحريـــن 
وشـــركة  الســـيارات،  لمواقـــف 
الخليـــج لـــألوراق المالية، وشـــركة 
ومحـــالت  لالســـتثمار،  االســـتيراد 
 ،EFG Internationalو المحمـــود، 
وشركة المتحدة للتأمين، وجامعة 
بـــن  وصالـــح  التطبيقيـــة،  العلـــوم 
عيســـى بن هنـــدي، ووليـــد الزامل، 
شـــوقي  وشـــركة  نـــاس،  وشـــركة 
علـــي فخـــرو وأوالده، وشـــركة بن 
فقيه لالســـتثمار العقاري، وجمعية 
البحرينيـــة،  األعمـــال  ســـيدات 
وشركة عبدالرحمن راشد البستكي 
ســـبكتروم  وشـــركة  وأوالده، 
لمجموعـــة  التابعـــة  للتنظيفـــات 
الكوهجـــي،  محمـــود  محمـــد 
الكويتيـــة  البحرينيـــة  والشـــركة 
االنصـــاري،  وشـــركة  للتأميـــن، 
وشركة البحرين للمالحة والتجارة 
أحمـــد  حبيـــب  وشـــركة  الدوليـــة، 
ســـاري  وشـــركة  واوالده،  قاســـم 
للتجارة العامة، وشركة علي راشد 
ماركـــت،  واللولوهايبـــر  االميـــن، 
شركة التكافل الدولية، والمصرف 
الخليجي التجاري، وشـــركة أحمد 
يوسف المرباطي وأوالده، وشركة 
إيالمس، وشـــركة كرامي للتجارة، 
وغرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين، 
وبنـــك الخليـــج الدولـــي، وشـــركة 
مشـــاريع  وشـــركة  العقاريـــة،   RV
القصـــر، وشـــركة عبدالعزيـــز حمـــد 
الصالح، و حلويات حســـين محمد 
شـــويطر، وشـــركة رامـــز، وجمعية 
و  البحرينـــي،  األحمـــر  الهـــالل 
شـــركة البحرين الوطنية القابضة، 
ومجموعـــة إبراهيـــم خليـــل كانو، 
ومجموعـــة لمـــار القابضة، وراشـــد 
عبدالرحمـــن، وراشـــد عبدالرحمن، 
oregon sys�  ومشعل دويسان، و
 Hidd Powerو طلبـــات، و ،tems
بـــن  جميـــل  محمـــد  ومبـــرة   ،.Co
منصـــور العريـــض الخيريـــة، وبنك 

البحرين والشرق األوسط.
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البحرينيـــون يلبـــون نـــداء الوطـــن ويرســـمون أروع صـــور التعاضـــد والتكافـــل

21 مليــون دينـــار حصـاد “فينـــــــا خيــــر”... والحملة مستمــرة
تفاعل المواطنين والمقيمين والمؤسســـات والشـــركات والبنوك والجمعيات والهيئات
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97.5 % من طلبة التربية الخاصة يتابعون دروسهم إلكترونًيا
“التربية”: سنتواصل مع البقية لمعرفة أسباب عدم دخولهم البوابة التعليمية

كشـــف مديـــر ادارة التربية الخاصة 
خالـــد  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
جهـــود  بفضـــل  أنـــه  الســـعيدي 
فـــي تمكيـــن  بالـــوزارة  المختصيـــن 
الطلبـــة من فئـــات التربيـــة الخاصة 
المختلفـــة من التعلم عن بعد، تمكن 
97.5 % مـــن هـــؤالء األبنـــاء الطلبة 
من الدخول علـــى البوابة التعليمية 
اإللكترونية، ومتابعة دروســـهم من 
خاللهـــا، ويبلغ عددهـــم 9545 طالبا 
علـــى  متواصـــل  والعمـــل  وطالبـــة، 
مســـاعدة النســـبة الضئيلة المتبقية 
بعـــد  الالزمـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 
التعرف على األســـباب التي أعاقت 

دخولهم البوابة.
وأضـــاف الســـعيدي أنـــه مـــن ضمـــن 
المؤشرات اإليجابية نجاح 49 طالًبا 
مـــن ذوي اضطـــراب التوحـــد، و10 
مـــن الطلبـــة ذوي اإلعاقة الســـمعية 

)الصـــم(، ممن تـــم دمجهـــم كليا في 
تحقيـــق  مـــن  العاديـــة،  الصفـــوف 
اســـتخدام مميز للبوابـــة التعليمية، 
واالســـتفادة مما تحويه من دروس 
لهـــم  خصيصـــا  أعـــدت  وإثـــراءات 
الخاصـــة،  التربيـــة  فئـــات  ولبقيـــة 
وذلك بدعـــم من اختصاصيي إدارة 
التربية الخاصة والمعلمين وأولياء 

األمور.
التربيـــة  إدارة  أن  الســـعيدي  وأكـــد 
الخاصة تواصلت مع الطلبة مرضى 

الســـرطان ومرضـــى الســـكلر الحـــاد 
الموجوديـــن حاليـــا بالمستشـــفيات 
علـــى  لالطمئنـــان  الحكوميـــة، 
وتوفيـــر  الدراســـية،  أوضاعهـــم 
االحتياجـــات الداعمـــة لهـــم داخـــل 
اســـتمرار  عـــن  فضـــاًل  المستشـــفى، 
التواصـــل مـــع أوليـــاء أمـــور الطلبة 
ذوي اضطـــراب التوحـــد واإلعاقات 
فـــي  تـــم دمجهـــم  الذيـــن  الذهنيـــة 
يبلـــغ  والذيـــن  الجزئيـــة،  الصفـــوف 
541 طالًبـــا وطالبـــة، عـــن  عددهـــم 

طريـــق الهاتـــف النقال والواتســـاب 
وبرنامـــج كالس دوجـــو، حيـــث بلغ 
عـــدد مـــرات التواصـــل 3424 مـــرة، 
بالكفايـــات  تزويدهـــم  لمواصلـــة 
الحياتيـــة،  والمهـــارات  التعليميـــة 
وقد لقت هذه الخدمات استحسانا 

كبيرا من أولياء األمور.
كما قامت الوزارة بتفعيل التعلم عن 
بعد الموجه لطلبـــة التربية الخاصة 
من مختلف الفئات، بوســـائل أخرى، 

مثل قناة بموقع اليوتيوب.

طلبة من فئات التربية الخاصة يتابعون تعليمهم عن بعد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد مديـــر إدارة النقـــل بـــوزارة 
الداخلية المقـــدم محمد درويش 
قبـــل  مـــن  الالمحـــدود  بالدعـــم 
وزيـــر الداخليـــة، منوًهـــا إلـــى أن 
 25 منـــذ  قامـــت  اإلدارة  آليـــات 
بنقـــل  اليـــوم،  وحتـــى  فبرايـــر 
أكثـــر مـــن 7 آالف شـــخص ضمن 
فريـــق  فـــي  الفاعلـــة  المشـــاركة 
لفيـــروس  للتصـــدي  البحريـــن 
ســـالمة  علـــى  حفاظـــا  كورونـــا؛ 
المواطنيـــن والمقيمين بالمملكة. 
وأوضـــح فـــي مقابلة مـــع برنامج 
تعـــده  الـــذي  اإلذاعـــي  )األمـــن( 
وتقدمـــه اإلدارة العامـــة لإلعـــالم 
والثقافـــة األمنيـــة بالتعـــاون مـــع 
إذاعة البحريـــن أنه عند تلقي أي 
بالغ بإصابة شـــخص أو مشـــتبه 
تتوجـــه  بالفيـــروس،  بإصابتـــه 
على الفـــور اآلليات الخاصة التي 
تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة إلـــى 
الموقـــع، ويتـــم نقـــل األشـــخاص 
عمليـــة  وبعـــد  الفحـــص،  لمراكـــز 
الفحـــص والفرز من قبـــل الفريق 
الطبي يتم نقل األشخاص سواء 
منطقـــة  أو  الصحيـــة  للمحاجـــر 
العـــزل الصحـــي وكذلـــك الحـــال 

للمسافرين القادمين للبالد.

من جهتـــه، أوضح رئيـــس وحدة 
بمديريـــة  القانونيـــة  الشـــؤون 
شـــرطة محافظـــة العاصمة الرائد 
علـــي النجـــم أن وعـــي المجتمـــع 
كبيـــر  بشـــكل  البحرينـــي، ســـاهم 
فـــي إنجاح الجهـــود التـــي يبذلها 
فريق البحرين للتصدي لفيروس 
بالنســـبة  الحـــال  كورونـــا، كذلـــك 
للمقيميـــن، فلـــم تكـــن هنـــاك أيـــة 
معهـــم  التواصـــل  فـــي  صعوبـــة 
وتوعيتهـــم ويأتي ذلك من خالل 
التعـــاون مع الســـفارات والنوادي 
لمندوبيـــن  بإرســـالهم  الثقافيـــة 
يعملون مع شرطة خدمة المجتمع 
لتوعيـــة الجاليـــات، كما ال ننســـى 
لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة  جهـــود 
والثقافـــة األمنيـــة التـــي تســـاهم 
في مجال التوعية واإلرشـــاد من 
خـــالل مختلف وســـائل التواصل 
الرســـائل  وإيصـــال  االجتماعـــي 

التوعوية بأكثر من لغة.

وشدد في الوقت ذاته على  «
ضرورة ارتداء الكمامات الوقائية 

في األماكن العامة والمحالت 
التجارية، حيث يتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة ضد 
المخالفين لذلك القرار.

آليات”الداخلية” نقلت 7 آالف 
شخص لمراكز الفحص

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
الجنائيـــة األولـــى اســـتئناف مدانين ببيع 
مادة الحشيش المخدرة، وأيدت سجنهما 
 5000 منهمـــا  وبتغريـــم كل  ســـنوات   10
دينار، كما أيدت حبس آخرين متعاطيين 
ســـنة واحـــدة وبتغريمهمـــا 1000 دينـــار، 

وبمصادرة المضبوطات.
تفاصيـــل  أن  إلـــى  المحكمـــة  وأشـــارت 
القضيـــة تتحصل فـــي أن إدارة المباحث 
مكافحـــة  شـــعبة  الجنائيـــة  واألدلـــة 
المخـــدرات تلقت معلومـــات، تضمنت أن 
شـــخصا ثالثينيـــا هاربـــا من تنفيـــذ حكم 
بالســـجن 10 سنوات وغرامة 5000 دينار 
بقضية مخدرات، يتخذ من منطقة سترة 
موقعـــا لترويجه المخدرات، وأنه شـــديد 
الحرص فـــي التعامل مـــع اآلخرين خوفا 
مـــن ســـقوطه فـــي قبضـــة رجـــال األمـــن، 

وبنـــاء علـــى تلـــك المعلومـــات تـــم رصـــد 
المتهم واســـتصدار إذن من النيابة العامة 
لضبطه وتفتيشـــه. ونفـــاذا لذلك توجهت 
قوة أمنية إلى مكان سكن المتهم لضبطه، 
لكنه شعر بحضور رجال الشرطة فحاول 
الهرب برفقـــة آخرين كانا موجودين معه 
فـــي منزله، إذ حاول المطلوب النزول من 
شباك منزله عن طريق سلم وضعه أسفل 
قـــوات األمـــن  الشـــباك، إال أن محاصـــرة 

لمنزله حالت دون ذلك فتم القبض عليه.
وأثناء عملية تفتيش مســـكنه، تم العثور 
فيـــه علـــى كمية مـــن مادة الحشـــيش بلغ 
وزنهـــا نصـــف كيلـــو، إضافـــة إلـــى أدوات 
خاصة بالتعاطي، وضبطت بحوزته أكثر 
مـــن 1000 قـــرص مخـــدر، فضـــال عـــن أن 
المتهميـــن الثالث والرابع كانـــا بحالة غير 
طبيعيـــة آنـــذاك وتبيـــن أنهمـــا متعاطيان 
للمخـــدرات. وبالتحقيق مع المتهم األول، 
اعترف أنه يتحصل على المواد المخدرة 
من المتهم الثاني إذ يشتري منه بين حين 
آلخـــر ما يقرب مـــن ربع إلى نصـــف كيلو، 
بمـــا قيمتـــه 750 إلـــى 1000 دينـــار، علـــى 
أن يقـــوم بترويجهـــا بالتجزئـــة، وأضـــاف 
أنـــه يتعاطى المخـــدرات منـــذ أكثر من 7 
ســـنوات وهارب من تنفيذ حكم بالسجن 
لمـــدة 10 ســـنوات فـــي قضيـــة مخدرات 
أخـــرى، وهو مـــا أدى لتكثيـــف التحريات 

حول هذا المتهم.

بالســـجن حكـــم  تنفيـــذ  مـــن  هارًبـــا  كان  أحدهـــم 
تأييد 10 سنوات لبائعي حشيش وسنة لمتعاطيين

قضـــت محكمة التمييز فـــي طعون 2 من 
أصـــل 7 مدانيـــن بجلـــب 100 ألـــف قرص 
للمؤثر العقلي الكبتاجون المعروف باسم 
“الكبتـــي” مخبأة في حافلة نقل ســـياحة 
دينيـــة قادميـــن بهـــا مـــن ســـوريا، بقبـــول 
الطعنين شـــكال وفي الموضوع برفضهما، 
وأيدت معاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات 
وبتغريـــم كل منهمـــا 3000 دينار، وأكدت 
أن الطعنيـــن مرفوعان على غير أســـاس، 
خصوصا وأن الحكم بريء من أية شائبة 
تخـــص شـــهود اإلثبـــات التي طعـــن فيها 
المدانين، وذلـــك بعدما تم القبض عليهما 
ضمن شبكة عملت في تهريب المخدرات 
للمملكة ودول خليجية أخرى، مســـتغلين 
الحافـــالت المعـــدة للســـياحة الدينية في 
كل مـــن ســـوريا والعـــراق، إذ يخفون تلك 

المؤثرات في هياكل تلك الحافالت.

وتشـــير التفاصيل إلـــى أن إدارة مكافحة 
المخـــدرات كانـــت قـــد تلقـــت معلومـــات 
مفادهـــا وجود شـــبكة تعمـــل على تهريب 
كميـــات كبيرة من المـــواد المخدرة بقصد 
التحريـــات  الترويـــج والبيـــع، وتوصلـــت 
إلـــى أن من يدير هذه الشـــبكة يســـتخدم 
حافالت النقل الســـياحي المســـتعملة من 
جانـــب الحمـــالت الدينيـــة فـــي عمليـــات 
التهريـــب من كل من ســـوريا والعراق إلى 
مملكة البحرين. كما دلت التحريات على 
أن أفراد الشبكة يعملون على ترويج جزء 
مـــن تلك المواد المخـــدرة بداخل المملكة 
والباقـــي يتـــم ترويجه فـــي دول مجلس 
التعـــاون، كما يعـــاون مديرهم أشـــخاص 
يعملـــون كمهربين ومروجيـــن وموزعين. 
وجاء في األوراق أن أحد المدانين، وهو 
قائـــد إلحـــدى الحافالت قد قـــام بتهريب 
كميـــة مـــن أقـــراص “الكبتـــي” فـــي إحدى 
الحافـــالت التـــي أقلـــت حملـــة دينية إلى 

ســـوريا، وعندمـــا توجه أفراد من شـــرطة 
اإلدارة إلى جانب منزل المدان شـــوهدت 
حافلته متوقفة بالقرب من مســـكنه، فتم 
القبـــض عليه أثناء مـــا كان متوجها بتلك 

الحافلة إلى منفذ جسر الملك فهد.
وعثر أفراد الشرطة عند تفتيش الحافلة 
علـــى نحـــو 76 ألف قـــرص “كبتـــي” كانت 
موزعة على عدد 38 كيسا شفافا، وكانت 
مخبـــأة فـــي هيـــكل الحافلـــة بالقـــرب من 

ناقل الحركة بمؤخرة الحافلة.
وبســـؤال المـــدان قـــرر أنه كان قـــد توجه 
الحافلـــة  لســـائق  كمرافـــق  ســـوريا  إلـــى 
الرئيـــس، وهنـــاك تـــم أخذهـــا إلى ورشـــة 
إلخفـــاء تلـــك األقـــراص، مبينـــا أن دوره 
اقتصر على مســـاعدة السائق الذي طلب 
منـــه التوجـــه إلحـــدى المناطق فـــي دولة 
خليجيـــة وإيقـــاف الحافلـــة فـــي إحـــدى 
المغاســـل هنـــاك، إذ ســـيحضر لـــه صاحب 

الحافلة ويسلمه مبلغ 500 دينار.

أيدت سجنهما 5 ســنوات وتغريم كل منهما 3000 دينار
“التمييز” ترفض طعنين لمهربي “الكبتي”

اكتشافات في سماهيج لتعقب تاريخ المسيحية بالبحرين
ــوم ــي ــقــيــب ال ــن ــت ــال ال ــمـ ــر أعـ ــ ــج آخ ــائ ــت ــن ن ــل ــع “الـــثـــقـــافـــة” ت

تزامًنـــا مـــع اليـــوم العالمـــي للمواقع 
األثرية، تعلن هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار اليـــوم الســـبت عـــن نتائـــج 
أعمـــال التنقيب األثريـــة في مملكة 
التنقيـــب  موســـم  ضمـــن  البحريـــن 
مؤتمـــر  فـــي   )2020  - )2019م 
صحافـــي تبّثـــه هيئـــة الثقافـــة عبـــر 
المختلفـــة،  اإللكترونيـــة  منّصاتهـــا 
ويمكـــن متابعـــة المؤتمـــر الصحفي 
بدايـــة علـــى قناة الهيئـــة على موقع 
 )Culturebah( يوتيوب تحت اســـم
فـــي تمـــام الســـاعة 11:00 صباحـــا. 

ومـــن ثـــم الحقـــا خـــالل اليـــوم على 
بقيـــة صفحـــات الهيئة على وســـائل 
وخـــالل  االجتماعـــي.  التواصـــل 
هيئـــة  تلقـــي  الصحافـــي  المؤتمـــر 
الثقافة الضوء على نتائج التنقيبات 
األثرية واالكتشافات الجديدة التي 
تم التوصل إليها خالل هذا موســـم 
التنقيـــب األخيـــر، والتي من شـــأنها 
توســـيع آفـــاق فهـــم تاريـــخ المملكة 

الممتد آلالف السنين.
وتأتـــي االكتشـــافات األثريـــة التـــي 
ســـيتم اســـتعراضها خـــالل المؤتمر 
ضمـــن عدة مشـــاريع تنوعت ما بين 

التنقيب والصون والتوثيق، وعملت 
فـــرق فـــي مواقـــع مختلفـــة  عليهـــا 
منطقـــة  فـــي  التنقيـــب  كمشـــروع 
ســـماهيج في المحـــّرق، والذي أثمر 
عن اكتشافات تمّهد الطريق لمعرفة 
معلومـــات أكثـــر عـــن تاريـــخ الفترة 

المسيحية في البحرين.
اكتشـــافات  عـــرض  ســـيتم  كمـــا 

كل  فـــي  تنقيـــب  بمشـــاريع  تتعلـــق 
مـــن منطقتي مقابة ووادي الســـيل، 
إضافة إلـــى توفيـــر معلومات حول 
آخر تطورات مشـــاريع التوثيق في 
كل مـــن موقـــع معابـــد باربـــار وتالل 

مدافن دلمون.
للمواقـــع  العالمـــي  اليـــوم  أن  يذكـــر 
اأُلثريـــة يوافـــق 18 أبريـــل مـــن كل 
عـــام، حيـــث كان المجلـــس الدولـــي 
قـــد   )  ICOMOS( لآلثـــار والمواقـــع 
تقّدم بطلـــب تعيين هذا اليوم العام 
العـــام  االجتمـــاع  وأقـــره  1982م 

لليونسكو العام 1983.

 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

السجـــن 3 و15 سنــة لجماعــة جهّزت لعمليـــات إرهابيـــة
أيدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
معاقبـــة 6 مـــن أصـــل 9 مدانيـــن بقضيـــة 
جماعـــة إرهابيـــة تتجهـــز للقيـــام بأعمـــال 
إرهابيـــة، وعملـــت على تخزين األســـلحة 
فـــي ثالجـــة مخفيـــة فـــي حفـــرة تحـــت 
األرض، وذلـــك بســـجن 3 منهـــم لمـــدة 15 
عامـــا والباقيـــن لمـــدة 3 ســـنوات، وأمرت 
بتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف دينار لكل 
منهـــم. وكانت محكمـــة أول درجة قضت 
أيضا بالسجن المؤبد للثالثة الهاربين إلى 

العراق وإيران، وبمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل إلى أنه بعد القبض على 
المتهـــم الثالث اعترف أنه كان يخرج في 
التجمعات والمسيرات، والتجمهرات غير 
المرخصـــة فـــي منطقـــة الـــدراز ولمعرفته 
كونـــه صديـــق  األول؛  بالمتهـــم  المســـبقة 

خاله، فقد تواصل معه المذكور في بداية 
الســـنة قبل نحو 6 أشهر تقريبا عن طريق 
حســـاب  بواســـطة  اإلنســـتغرام  برنامـــج 
يحمل اســـمه وقـــام المذكور بســـؤاله عن 
منطقـــة الـــدراز وطلـــب منـــه البحـــث عن 
أشـــخاص للمشـــاركة فـــي أعمال الشـــغب 
ذلـــك  اإلطـــارات، فرفـــض  هنـــاك وحـــرق 
بدايـــة؛ خوفـــا من القبض عليـــه حيث إنه 
يســـكن في منطقـــة الجنبيـــة البعيدة عن 
الـــدراز. وأضاف أنه بعد ذلك تواصل معه 
نفـــس المتهم وطلب منـــه تحميل برنامج 
إلنشاء برید إلكتروني فيه ليتواصل معه 
عـــن طريق الكتابة وتخزين الرســـائل في 
خانة المســـودات وبالفعل أنشـــأ الحساب 
وســـلمه الرقـــم الســـري للبريد عـــن طريق 
برنامج اإلنســـتغرام، حيث بـــدأ تواصلهما 
عـــن طريـــق ذلـــك اإليميـــل، إذ طلـــب منه 
المتهم األول إنشـــاء مخزن سري إلخفاء 

بعـــض األدوات، ولم يحددها لـــه بالبداية 
وذلـــك عـــن طريـــق حفـــر حفـــرة ووضـــع 

ثالجة بالستكية بداخلها.
وقـــرر أنـــه بذلـــك الطلـــب علـــم أن الحفرة 
ستستخدم إلخفاء األسلحة والمتفجرات 
بســـبب وجـــود الثالجـــات تحـــت األرض 
وإخفائهـــا عـــن األنظار، ووضع لـــه المتهم 
المذكور رســـالة في اإليميل تحتوي على 
شـــرح لطريقـــة عمـــل المخـــزن وضـــرورة 
يمكـــن  والـــذي  اآلمـــن،  الموقـــع  اختيـــار 

الوصـــول إليـــه من باقـــي العناصر وكذلك 
إخفـــاء الطبقة العليا للمخزن باســـتخدام 
الموجـــودة  التربـــة  لـــون  بـــذات  أتربـــة 
بالمنطقـــة، كمـــا تواصل معـــه وأخبره بأنه 
سيرســـل له مبالغ نقدية لشراء الثالجات 
وبالفعـــل أرســـل لـــه المبلـــغ علـــى دفعتين 
بمجموع 45 دينـــارا. ولفت إلى أنه التقى 
المتهم الخامس ذات يـــوم وأبلغه بالعمل 
المكلـــف به فقرر المشـــاركة معه، وبالفعل 
أحضـــرا الثالجتيـــن مـــن خـــارج المملكة؛ 
بسبب تدني السعر بالخارج، وقام األخير 
بإخفائهمـــا في منزلـــه بالدراز، كمـــا التقى 
المتهم السادس وأخبره بأنه تلقى تكليفا 
مـــن المتهـــم األول بإنشـــاء مخزن ســـري، 
فطلـــب منـــه العمل معـــه بإنشـــاء المخزن 
فوافـــق على ذلـــك. وبالفعـــل توجهوا إلى 
ســـاحة بمنطقـــة الـــدراز وأحضـــر األخيـــر 
الحفـــرة وقامـــوا  لحفـــر  “شـــيول”  معـــوال 

بحفرهـــا بعمق نحـــو متر، ومن ثـــم جلبوا 
الثالجـــات من المتهـــم الثاني ووضعوهما 
وكان  بتغطيتهـــا،  وقامـــوا  الحفـــرة  فـــي 
وأصبـــح   ،2019 أبريـــل  شـــهر  فـــي  ذلـــك 
المخـــزن جاهـــزا، وأخبـــر المتهـــم الهـــارب 
بذلـــك. وتابـــع، أن ذلك المتهم كان يســـأله 
عـــن موعد تخرجه مـــن الجامعة، ويطلب 
منـــه الحضـــور إليـــران والعراق مـــن أجل 
تدريبـــه العســـكري، فكان يتعـــذر منه، كما 

قـــرر لـــه بأنه ســـيوفر لـــه مـــادة كيميائية، 
التفاصيـــل  بباقـــي  بتزويـــده  وســـيقوم 
الخاصـــة بطريقة تحضيرهـــا فوافق على 
ذلـــك، لكـــن ذلـــك المتهم لـــم يرســـل له أي 
شـــيء. واعتـــرف متهـــم آخـــر أن المتهـــم 
الثاني تواصل معه، وقال له “أبيك تدخل 
معي في المقاومة” وسأله عن خبرته في 
اللحـــام، فقرر له بأنه يجيد أعمال اللحام، 
كما تواصل معه المتهم األول وطلب منه 
هو اآلخر االنضمام للمقاومة فوافق على 
ذلك، فيما أرســـل له المتهم الثاني رســـالة 
وطلـــب منـــه تصويـــر الكاميـــرات األمنية 
ألحد مالعب كرة القدم المعروفة بمنطقة 
الجنبيـــة، لكنـــه كان مغلقـــا عنـــد توجهـــه 
إليـــه، وكذلك كاميـــرات المراقبة الخاصة 
بالمحـــالت التجاريـــة وكاميرات الســـرعة 
ومنطقـــة  البحريـــن،  لجامعـــة  وصـــوال 

سلماباد والرفاع.

معاقبة 6 من أصل 
9 مدانين في 

القضية وتغريم 100 
ألف دينار لكل منهم

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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الكويت - مباشر

وافق مجلس التعاون الخليجي، على مقترح دولة الكويت إنشـــاء شبكة أمن 
غذائي موحد، حسب بيان وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أمس األول الخميس، إنه تمت 
الموافقة على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية 
موحدة لتحقيق األمن الغذائي النسبي لدول المنظومة مبينة بتكليف األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية. جاء ذلك 
خالل االجتماع االســـتثنائي الثاني عبر “االتصال المرئي”، بين وزراء التجارة 
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك الستعراض الجهود المبذولة 

في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا.
وأوضحت التجارة الكويتية أن الوزراء الخليجيين بحثوا اآلثار االقتصادية 

لوباء فيروس كورونا على دول الخليج ومناقشة األمن الغذائي.
وأضافت الوزارة أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة  «

لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

دول الخليج توافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

اإللكتروني السداد  بمنصات  المستخدمين  بيانات  تسرق  برمجيات 

كاسبرسكي: 41 % من الهجمات المصرفية بالشرق األوسط في البحرين

مـــن   %  41 إن  كاسبرســـكي  شـــركة  قالـــت 
موظفـــي الشـــركات فـــي البحريـــن تعرضـــوا 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  المصرفيـــة  للهجمـــات 

األوسط خالل العام 2019.
وتمّكنـــت حلـــول كاسبرســـكي األمنيـــة مـــن 
اعتراض هجمات ُشّنت باستخدام تروجانات 
مصرفية واســـتهدفت 773,943 مســـتخدًما، 
يعمـــل أكثـــر مـــن ثلثهـــم )35.1 %( في قطاع 
الشـــركات. وتأثر قطاع الشـــركات في الشرق 
األوســـط أيًضا بهذه الهجمـــات، فكانت مصر 
بنســـبة  واألعلـــى  اســـتهداًفا  األكثـــر  الدولـــة 
موظفـــي الشـــركات الذيـــن تعرضـــوا للهجوم 
مـــن قبـــل البرمجيـــات المصرفيـــة الخبيثـــة، 
والتـــي بلغـــت 43 %، وذلك من بيـــن النتائج 
التي توصل إليها تحليل أجرته كاسبرســـكي 
لمشـــهد التهديدات المحدقـــة بالقطاع المالي 

والمصرفي.
وُتعـــّد التروجانـــات أو البرمجيات المصرفية 
الخبيثـــة واحـــدة مـــن أكثـــر أدوات الجريمـــة 
الرقمية انتشاًرا في أوساط مجرمي اإلنترنت 
ســـرقة  علـــى  عملهـــم  فـــي  يركـــزون  الذيـــن 
األموال. وتســـعى هـــذه البرمجيات عادًة إلى 
ســـرقة بيانـــات اعتماد دخول المســـتخدمين 
إلـــى منصـــات الســـداد اإللكترونـــي وأنظمـــة 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، فضاًل عن 
رمـــوز المـــرور لمرة واحـــدة، ثـــم تمريرها إلى 

الجهات التخريبية القائمة وراءها.
واســـتهدف 35.1 % مـــن هـــذه الهجمات في 
العام 2019 موظفي الشـــركات، بزيادة كبيرة 
عـــن النســـبة التـــي بقيـــت ثابتـــة تقريًبـــا فـــي 
الســـنوات الثالث الســـابقة وتراوحت بين 24 
% و25 %. واعتبـــر الخبـــراء أن تبريـــر هـــذا 
االرتفـــاع يتضح في أن الهجمات على قطاع 
الشـــركات ال تقتصر على إتاحة الوصول إلى 
أنظمـــة  المصرفيـــة أو حســـابات  الحســـابات 
الســـداد المالـــي، ولكـــن يمتـــّد إلـــى محاولـــة 
الوصـــول إلـــى المـــوارد المالية للشـــركات من 

خالل الموظفين أنفسهم.
وتشـــير البيانـــات التـــي جمعتها كاسبرســـكي 
فـــي  األول  المركـــز  احتلـــت  مصـــر  أن  إلـــى 
التعـــرض لالســـتهداف فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوســـط خالل العام 2019، بنسبة بلغت 43 
% مـــن الموظفيـــن الذين تعّرضـــوا للهجمات 
المصرفيـــة فـــي المنطقة، تلتهـــا البحرين )41 
 35( فقطـــر   ،)%  37( اإلمـــارات  فدولـــة   ،)%
%(، فالكويـــت )34 %(، ثـــم المملكـــة العربية 

السعودية )30%(.
اإلجمالـــي  العـــدد  انخفـــاض  مـــن  وبالرغـــم 
للهجمات بالبرمجيات المصرفية الخبيثة في 
2019، يشـــير االهتمـــام المتزايد باســـتهداف 
موظفـــي الشـــركات للحصـــول علـــى بيانـــات 
اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية إلى 
أن مشهد التهديدات المالية ال يعرف الهدوء، 
بحســـب أوليـــغ كوبريف خبير األمـــن الرقمي 
في كاسبرســـكي، الذي طالب المســـتخدمين 
بتوّخـــي الحـــذر عند إجراء العمليـــات المالية 
اإللكترونيـــة عبـــر أجهـــزة الحاســـوب، وقال: 
“مـــن الضروري أال نســـتهين برغبة المجرمين 
في ســـرقة األموال ال ســـيما ونحن في ذروة 
العمل عن ُبعد خالل جائحة فيروس كورونا”.

وتتضّمـــن النتائـــج الرئيســـة للتقريـــر ارتفـــاع 
نســـبة هجمـــات التصّيـــد المالـــي مـــن جميـــع 
 51.4 إلـــى   % 44.7 هجمـــات التصّيـــد، مـــن 
% خـــالل العـــام الماضـــي، كمـــا أن 27 % من 

محـــاوالت زيـــارة صفحـــات التصّيـــد والتـــي 
أوقفتها حلول كاسبرســـكي مرتبطة بالتصيد 
المصرفي، وبلغت نسبة هجمات التصّيد التي 
اســـتهدفت أنظمة الســـداد ومتاجر اإلنترنت 
مـــا يقرب مـــن 17 % وما يزيـــد على 7.5 %، 
علـــى التوالـــي، فـــي 2019، وذلـــك بمـــا يماثل 
انخفضـــت  فيمـــا   ،2018 مســـتويات  تقريًبـــا 
نسبة التصيد المالي التي واجهها مستخدمو 

أنظمة Mac قليالً إلى 54 %.
ويجـــب أن تحرص الشـــركات على اكتشـــاف 
التهديدات من َقبيـــل التروجانات المصرفية 
مســـتوى  عنـــد  وإيقافهـــا  المالـــي،  والتصّيـــد 
الشـــبكة، حتـــى قبـــل أن تصـــل إلـــى النقـــاط 
الطرفيـــة )الموظفيـــن(. وفـــي هـــذا الســـياق، 
يضمن استخدام أحد حلول بوابات اإلنترنت 
Kaspersky Security for In�  اآلمنـــة مثـــل
للبيانـــات  آمنـــة  حركـــة   ternet Gateway
والمعامـــالت عبـــر اإلنترنـــت، ويمنـــع العديـــد 
من أنواع البرمجيـــات الخبيثة والتهديدات. 
هـــذا وقد حظي حـــل كاسبرســـكي بتعليقات 
إيجابيـــة جـــاّدة مـــن العمـــالء، كما حـــاز لقب 
“اختيـــار العمالء لبوابـــات الويب اآلمنة للعام 

2020” من شركة “غارتنر”.

دبي - كاسبرسكي

بكين - رويترز

نمو الصين في األمد 
الطويل لن يتأثر بـ “كورونا”

ــال مــتــحــدث بـــاســـم الــمــكــتــب الــوطــنــي  ــ ق
لــإحــصــاء فـــي الــصــيــن يـــوم الــجــمــعــة إن 
لن  الطويل  األمــد  في  البالد  نمو  إمكانات 
لجائحة  ــل  األجـ قــصــيــرة  بالتبعات  تــتــأثــر 
ــا. وأبــلــغ الــمــتــحــدث مــاو  ــورونـ فــيــروس كـ
إيجاز صحفي  الصحفيين في  يونغ  شينغ 
بـــأن تفشي كــوفــيــد19- هــو أصــعــب حالة 
طارئة صحية عامة منذ تأسيس جمهورية 
األساسية  العوامل  لكن  الشعبية  الصين 

االقتصادية للبالد ما زالت دون تغيير.

النفط يهبط مع تفوق بيانات اقتصاد الصين على خطة ترامب لتخفيف العزل

انخفضت أسعار النفط يوم أمس الجمعة، لتتخلى عن مكاسب 
مبكــرة إذ طغــى أســوأ انكمــاش اقتصادي للصيــن على اإلطالق 
على أنباء بشأن خطط للرئيس األميركي دونالد ترامب لتحريك 
االقتصــاد األميركــي مجددا. وانخفض خام برنت عشــر ســنتات 
أو مــا يعــادل 0.4 % إلــى 27.72 دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 
0815 بتوقيــت جرينتــش، بينمــا هــوى الخــام األميركي للتســليم 
في مايو 1.54 دوالر أو 7.8 % إلى 18.33 دوالر. وانخفض عقد 
تســليم يونيــو األكثر نشــاطا ثــالث ســنتات أو 0.1 % إلى 25.50 

دوالر.

فـــي غضون ذلك، تســـلط الضوء 
على تراجع اقتصاد الصين بفعل 
بيانـــات أظهرت انكمـــاش الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي 6.8 % علـــى 
أساس سنوي في الربع األول من 
العام الجاري وهو أول انخفاض 
فصلي منذ بدء تسجيل البيانات 

الفصلية في 1992.
وُنشـــرت البيانات بعد أن وضع 
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس 
ترامب عملية من ثالث مراحل 
إلنهـــاء إجـــراءات العـــزل العام 

في الواليات المتحدة.
وارتفـــع برنـــت أكثـــر مـــن دوالر 
فـــي وقت ســـابق من الجلســـة، 
وتلقـــى الدعـــم أيضا مـــن تقرير 
أورد بيانـــات جزئيـــة مشـــجعة 
من تجارب لعقار ريمديســـيفير 
جيليـــاد  لشـــركة  التجريبـــي 
علـــى  األميركيـــة  ساينســـيز 
مـــن  حـــادة  بحـــاالت  مرضـــي 
كوفيد19�، المرض الذي يسببه 

فيروس كورونا المستجد.
القياســـيان  الخامـــان  ويتجـــه 
صـــوب تكبد خســـائر لألســـبوع 
الثاني على التوالي، مع استمرار 
أســـعار الخـــام األميركـــي قـــرب 

أدنى مستوى في 18 عاما.
االســـتهالك  معـــدل  وهـــوى 
اليومـــي للمصافـــي مـــن النفـــط 

الخـــام بالصين ألدنى مســـتوى 
في 15 شهرا مع إبقاء المصافي 
تخفيضـــات  علـــى  الحكوميـــة 
كبيـــرة لإلنتاج، لكن هناك بعض 
المؤشرات على التعافي مع بدء 
البـــالد فـــي تخفيف إجـــراءات 

احتواء فيروس كورونا.
البلـــدان  منظمـــة  واتفقـــت 
)أوبـــك(  للبتـــرول  المصـــدرة 
ومنتجـــون مـــن بينهم روســـيا، 
فيما يعـــرف بمجموعة أوبك+، 
األســـبوع الماضـــي على خفض 
اإلنتـــاج قرابـــة عشـــرة مالييـــن 
برميل يوميا فـــي مايو ويونيو 
بعـــد انهيار اتفاق ســـابق بشـــأن 
أســـواق  لمســـاعدة  اإلمـــدادات 
النفـــط الضعيفة التـــي تضررت 
فيـــروس  أزمـــة  جـــراء  بشـــدة 

كورونا.
فيما قال الكرملين يوم الجمعة 
بيـــن  النفـــط  إنتـــاج  اتفـــاق  إن 
روسيا ومنتجين كبار في العالم 
ســـيكون له تأثير على األسواق 

العالمية فور بدء تنفيذه.
بيســـكوف  ديمتـــري  وقـــال 
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث 
مؤتمـــر  فـــي  للصحفييـــن 
االتفـــاق  ”تأثيـــر  الهاتـــف  عبـــر 

سيحدث“.
وعلـــى الرغم مـــن اتفاق خفض 

مـــا  أوبـــك+،  مجموعـــة  انتـــاج 
زالت أسعار النفط تتجه صوب 
تكبـــد خســـائر لألســـبوع الثاني 
علـــى التوالـــي، وأســـعار الخـــام 
األميركـــي قرب أدنى مســـتوى 
اســـتمرار  مـــع  عامـــا   18 فـــي 
المخـــاوف بشـــأن أزمـــة كورونا 

وتراجع الطلب على النفط.
وفـــي ذات الســـياق، ذكرت وكالة 
وزارة  أن  لألنبـــاء  إنترفاكـــس 
الخارجيـــة الروســـية قالـــت يـــوم 
الواليـــات  حصـــول  إن  الجمعـــة 
المتحـــدة علـــى جـــزء مـــن حصة 
المكســـيك من تخفيضـــات إنتاج 
النفـــط، في إطـــار اتفـــاق عالمي، 
هـــو اعتنـــاء منها بالســـوق وليس 

عمال خيريا.

ورفضـــت المكســـيك طلبـــا مـــن 
الـــدول  مجموعـــة  أوبـــك+، 
المنتجة للنفط، لخفض اإلنتاج 
فـــي  برميـــل يوميـــا  ألـــف   400
إطـــار اتفـــاق عالمي للمســـاهمة 
فـــي دعـــم ســـوق النفـــط، التـــي 
أزمـــة  جـــراء  بشـــدة  تضـــررت 

فيروس كورونا.
وأصرت المكســـيك على عرض 
خفـــض 100 ألـــف برميل يوميا 
األميركـــي  الرئيـــس  ووافـــق 
دونالد ترامب األسبوع الماضي 
الواليـــات  تســـاعد  أن  علـــى 
المتحـــدة في تعويض جزء من 

بقية خفض اإلنتاج.
فيما قال مصدر نفطي سعودي 
أرامكـــو  خطـــط  علـــى  مطلـــع 

أمـــس  لرويتـــرز  الســـعودية 
الجمعـــة إن الشـــركة خصصـــت 
حوالـــي أربعـــة مالييـــن برميـــل 
يوميا من النفط الخام لعمالئها 
اآلســـيويين وهـــو مـــا يقـــل عن 
كامل كمياتها التعاقدية آلســـيا 

بنحو مليوني برميل يوميا.
وكان المصـــدر الســـعودي يقدم 
إيضاحـــا بشـــأن تقريـــر لرويترز 
ذكـــر نقـــال عـــن أربعـــة مصـــادر 
بعـــض  أخطـــرت  أرامكـــو  أن 
المصافي في آسيا بأنها ستورد 
كامل الكميات التعاقدية للخام 

في مايو.
وقال المصـــدر الســـعودي الذي 
اشترط عدم نشـــر اسمه ”كامل 
الكميات التعاقدية آلســـيا نحو 

يوميـــا.  برميـــل  ســـتة مالييـــن 
مـــا خصصتـــه أرامكـــو هـــو مـــا 
تـــم تحديـــده، وهو نحـــو أربعة 

ماليين برميل يوميا“.
ســـتزود  إنهـــا  أرامكـــو  وقالـــت 
عمالئها داخل وخـــارج المملكة 
بنحو 8.5 مليـــون برميل يوميا 
مـــن الخـــام، تماشـــيا مـــع اتفاق 
اتفقـــت  اإلمـــدادات  لخفـــض 
عليـــه منظمة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول )أوبك( ومنتجون كبار 

آخرون.
مـــن  الســـعودية  حصـــة  وتبلـــغ 
إنتـــاج النفـــط بموجـــب اتفـــاق 
أوبـــك+، الـــذي جـــرى التوصـــل 
إليه يوم األحـــد، 8.492 مليون 

برميل يوميا.

عواصم - رويترز

ــى األســـــــواق ــلـ ــر عـ ــيـ ــأثـ ــه تـ ــ ــون لـ ــكـ ــيـ ــاق اإلنـــــتـــــاج سـ ــ ــفـ ــ روســـــيـــــا: اتـ
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

Call.

38344464

38344464

أعلــن أنــا محمــد بــن عبــدهللا المناعــي و أبنائــي إننــا قــد 
تقدمنــا بطلــب لــدى وزارة العمــل و التنميــة اإلجتماعية 
لتسجيل مؤسسة خاصة تحت مسمى مؤسسة المناعي 
الخيريــة وإن هــذه المؤسســة تقــوم علــى عمــل الخيــر و 
تقديــم المســاعدات بشــتى أنواعهــا و عليــه فمــن عنــده 
إعتــراض التوجــه لــوزارة العمــل و التنميــة اإلجتماعيــة 
لتقديــم إعتراضــه خــال ٣ أيــام مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعان.
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شخص المليوني  يتجاوز  بالعالم  ــا”  ــورون “ك بـ  المصابين  عــدد 

4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل

بـــات مـــا ال يقل عـــن 4.5 مليار نســـمة 
في 110 بلـــدان مرغمين على مالزمة 
منازلهـــم أو طلبـــت منهـــم الســـلطات 
المعنية؛ لمكافحة تفشي وباء “كوفيد 
- 19” بحســـب تعداد لـ “فرانس برس” 
أمـــس الجمعـــة اســـتنادا إلـــى قاعـــدة 

بيانات.
العالـــم  ســـكان  ســـدس  يمثـــل  وهـــذا 
)حوالـــي 58 %( الـــذي قـــدرت األمـــم 
المتحـــدة عددهم بـ 7,79 مليار نســـمة 

في 2020.
عـــدد  أن  “رويتـــرز”  وكالـــة  أفـــادت 
المصابين بفيروس كورونا المســـتجد 
تجـــاوز عتبـــة المليونيـــن ومئـــة ألـــف 

مصاب حول العالم. 
وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشـــرتها 
أمـــس الجمعـــة، إنـــه تـــم اإلبـــالغ عـــن 
أكثـــر مـــن 2.14 مليـــون إصابـــة، بينما 
توفي عالميا 143,744 شـــخصا جراء 
مرض “كوفيد - 19”، الفتة ألى أنه تم 
اإلبالغ عن تسجيل إصابات في 210 
دول حـــول العالم منـــذ أن تم اإلعالن 
عـــن اإلصابات األولـــى في الصين في 

ديسمبر العام 2019.
وتتصدر الواليات المتحدة األميركية 
الـــدول التـــي ســـجلت أعلى عـــدد في 
عـــدد  بلـــغ  إذ  والوفيـــات،  اإلصابـــات 
المصابيـــن بكورونـــا هنـــاك 668,079، 
فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.
تليهـــا إســـبانيا في المرتبـــة الثانية، إذ 
ســـجلت 182,816 إصابـــة، و19,130 
وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة 
فســـجلت 168,941 إصابـــة و22,170 

حالة وفاة.
أما رابعا، فحلت فرنســـا التي ســـجلت 
اآلن  حتـــى  إصابـــة  حالـــة   140,772
و17,920 حالـــة وفاة، وجاءت ألمانيا 
فـــي المرتبة الخامســـة بفـــارق واضح 
 3,804 ســـجلت  إذ  الوفيـــات،  بعـــدد 
وفيـــات، و132,730 إصابـــة بفيروس 

كورونا.

وأعلنـــت ألمانيـــا أمـــس أن الوباء بات 
أن  إلـــى  مشـــيرة  الســـيطرة”،  “تحـــت 
المتاجر ســـتعاود العمل قريبا على أن 
تفتح المدارس أبوابها مجددا اعتبارا 

من الرابع من مايو.
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية 
أمـــس عن تســـجيل 847 وفاة جديدة 
ناجمة عن فيروس كورونا المســـتجد 
“كوفيـــد - 19” خـــالل الســـاعات الـ 24 

الماضية. 
وأكـــدت الوزارة فـــي تقريرها اليومي 
بشـــأن مســـتجدات تفشـــي الفيروس، 
أن حصيلـــة الوفيات؛ بســـبب العدوى 
 ،14576 بذلـــك  بلغـــت  البـــالد  فـــي 
فيمـــا ارتفـــع إجمالـــي عـــدد اإلصابات 
المســـجلة خالل اليوم األخير بـ 5599 

حالة جديدة إلى 108692.
وخضـــع 14 ألـــف شـــخص تقريبـــا في 
كورونـــا  لفحـــص  المتحـــدة  المملكـــة 
خالل آخر 24 ســـاعة، وتجـــاوز العدد 

اإلجمالي 341.5 ألف شخص.
وراجعت الصين أمس الجمعة أرقامها 
فأعلنـــت زيـــادة فـــي عـــدد الوفيـــات؛ 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  نتيجـــة 

على أراضيها، بعـــد تعرضها التهامات 
من قادة غربيين شـــككوا في شفافية 
األرقـــام التـــي أصدرتهـــا حـــول الوباء 
الـــذي انطلـــق مـــن الصين وبات يشـــل 

االقتصاد العالمي.
وانتقـــل الفيـــروس منـــذ ظهـــوره فـــي 
نهاية 2019 في مدينة ووهان بوسط 
الصين، إلى أكثر من مليوني شـــخص 

عبر العالم. 
وأعلنـــت الصين عـــن نحو 1300 وفاة 
إضافيـــة “كوفيد - 19” في ووهان، ما 
يرفـــع عـــدد الوفيـــات في البلـــد األكبر 
من حيث عدد الســـكان في العالم إلى 

 .4632
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكرون وجه أصابع االتهام إلى بكين، 
علـــى غرار مـــا فعله قبله المســـؤولون 
األميركيـــون وفـــي طليعتهـــم الرئيس 

دونالد ترامب.
وقـــال ماكـــرون لصحيفة “فاينانشـــل 
تايمـــز” البريطانيـــة “مـــن الواضـــح أن 
نعرفهـــا”،  وال  حدثـــت  أشـــياء  هنـــاك 
مشـــككا فـــي حصيلـــة الضحايـــا التي 

أعلنتها الصين.

وفـــي لنـــدن، أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
دومينيـــك راب كذلـــك أن علـــى بكين 
الـــرد على “أســـئلة صعبة حـــول ظهور 
الفيـــروس ولمـــاذا لـــم يكـــن باإلمـــكان 

وقفه في وقت أبكر”.
وفـــي مواجهـــة هـــذه االتهامـــات، أكد 
متحـــدث باســـم الخارجيـــة الصينيـــة 
تشـــاو ليجيان أمـــس الجمعـــة أنه “لم 
يكن هناك أي تســـتر )على المعلومات( 
مؤكـــدا  إخفـــاء”،  بـــأي  نســـمح  ولـــن 
أنـــه “مـــن الضـــروري أن تتحـــد جميـــع 
الدول لمكافحـــة الوباء”. لكنه اعترف 
فـــي  “إغفـــال”  و  “تأخيـــر”  بحصـــول 

تسجيل الوفيات.
وبـــررت بلدية ووهان عدم احتســـابها 
الوفيـــات الجـــدد الذين أعلنـــت عنهم 
أمس فـــي الحصيلة األساســـية بكون 
المرضـــى توفـــوا فـــي منازلهـــم وليس 

في المستشفيات.
لكـــن الخبيـــر فـــي الشـــؤون الصينيـــة 
جان بيار كابســـتان مـــن جامعة هونغ 
كونـــغ المعمدانيـــة لفـــت إلـــى أن هـــذا 
العـــدد يبقـــى أدنـــى بكثيـــر مـــن بعض 

التقديرات المنتشرة في الغرب.

عواصم ـ وكاالت

مريض مصاب بـ”كوفيد 19” يتلقى العناية المركزة من وحدة اإلنعاش بمستشفى في مولوز، شرق فرنسا )أ ف ب(

دبي ـ رويترز

قال المكتـــب اإلعالمي لحكومة 
إن  أمـــس  تويتـــر  علـــى  دبـــي 
اإلمـــارة، مركـــز األعمال في دولة 
اإلمـــارات، مددت حظـــر التجول 
على مدار 24 ســـاعة أسبوعا في 
إطـــار برنامـــج التعقيـــم الشـــامل 
للســـيطرة علـــى تفشـــي فيروس 

كورونا المستجد. 
وفرضـــت اإلمـــارات حظر تجول 
ليليا على مســـتوى البالد منذ 26 
مارس بسبب حملة التعقيم، لكن 
دبي في الرابع من أبريل وسعت 
نطاقه داخل اإلمارة ليكون على 

مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين. 
وسجلت اإلمارات الخميس 460 
حالـــة إصابـــة جديـــدة وحالتـــي 
وفـــاة بالفيـــروس ليرتفـــع العـــدد 
لإلصابـــات إلـــى 5825 فضال عن 

35 حالة وفاة. 
أعلـــى  ثانـــي  اإلمـــارات  ولـــدى 
عـــدد إصابات بيـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الســـت بعـــد 
دول  وســـجلت  الســـعودية. 
إصابـــات  إجمالـــي  المجلـــس 
يتجـــاوز 22 ألفـــا إضافـــة إلى ما 

يزيد عن 140 وفاة.

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعا

موسكو ـ أ ف ب

أعلنت روســيا أمس الجمعة تســجيل 32008 إصابات بكوفيد19-، بينها 
4070 إصابــة ســجلت خــال الســاعات الـــ 24 األخيــرة، في رقم قياســي 
جديــد، فيمــا حــذر الرئيــس فاديميــر بوتيــن من مخاطــر “مرتفعــة جدا” 

السيما في المقاطعات غير المجهزة لمواجهة الجائحة.

وسجل نحو نصف اإلصابات الجديدة 
فـــي العاصمـــة موســـكو )1959 إصابة 
المحيطـــة  المنطقـــة  تليهـــا  إضافيـــة(، 
ثـــم  إضافيـــة،  إصابـــة   472 مـــع  بهـــا 
ســـانت بطرســـبورغ مـــع 424 إصابـــة. 
وباإلجمـــال، توفـــي 273 شـــخصا، 41 
منهم فارقوا الحياة خالل الساعات الـ 

24 األخيرة.
وقال الرئيس فالديمير بوتين 

خـــالل مؤتمر عبـــر الفيديو 
نقلـــه  مـــع حـــكام األقاليـــم 
“المخاطـــر  إن  التلفزيـــون 
المحيطة بانتشار الوباء ال 

تـــزال مرتفعـــة جدا، 

ليـــس فقـــط فـــي موســـكو، ولكـــن في 
العديد من المناطق الروسية األخرى”.

وأفاد رئيس بلدية موســـكو ســـيرغي 
ســـوبيانين أمس الجمعة عن االنتهاء 
من بناء مستشـــفى بســـعة 500 سرير 
أنجز في غضون أسابيع، على أن يبدأ 

باستقبال المرضى اإلثنين.
لكـــن بوتين قـــال إن كل منطقة يجب 
نفســـه،  بالقـــدر  تكـــون مســـتعدة  أن 
حتى في الوقت الذي اشتكى فيه 
العديـــد مـــن الحـــكام مـــن 
نقص المعدات الطبية 
ظفيـــن  لمو ا و
المتخصصين.

بوتين يحذر من مخاطر كبيرة بسبب “كورونا”

عواصم ـ آر تي

قالـــت مصـــادر مطلعـــة أمـــس إن قـــوات 
أســـقطت  الليبـــي”  الوطنـــي  “الجيـــش 
طائرتين تركيتين مســـيرتين، األولى في 
وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي 

ونسمة. 
وكان اللـــواء أحمد المســـماري، المتحدث 
قـــد  الليبـــي،  الجيـــش  باســـم  الرســـمي 
صرح بـــأن المرتزقة الســـوريين في ليبيا 
يتعرضون لخسائر كبيرة، وأن المخابرات 
التركية مســـتعدة لنشـــر أي أخبار مزيفة؛ 
بهـــدف تشـــتيت االنتبـــاه عن خســـائرهم 

الجسيمة.
من جهتها، أعربت األمانة العامة لجامعة 
الـــدول العربية عن اســـتنكارها الســـتمرار 
العمليات العســـكرية فـــي ليبيا والتصعيد 
الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات 
الوطنـــي  و”الجيـــش  الوفـــاق”  “حكومـــة 
الليبي”. وعبـــرت األمانة العامة، في بيان 

أمس، عن انزعاجها الشـــديد إزاء تشـــبث 
األطـــراف الليبيـــة بمواصلـــة القتـــال على 
الرغم من إعالنها الســـابق عن استعدادها 
لاللتـــزام بالهدنـــة اإلنســـانية التـــي دعـــت 
إليهـــا األمـــم المتحـــدة وأيدتهـــا الجامعة 
العربية. وأشار البيان إلى الحاجة الملحة 
إليقـــاف األعمال العســـكرية؛ حتى يتفرغ 
الليبيـــون لمواجهـــة المخاطـــر المتنمايـــة 

لتفشـــي فيـــروس كورونـــا فـــي مختلـــف 
أرجاء البالد.

كما أعربت األمانـــة العامة عن قلقها إزاء 
تدهور األوضاع اإلنسانية في ليبيا جراء 
اســـتمرار القتـــال بيـــن “حكومـــة الوفـــاق” 
العاصمـــة  حـــول  الوطنـــي”  و”الجيـــش 
طرابلـــس وغيرهـــا من المدن فـــي الغرب 

الليبي.

المســماري: المرتزقة الســوريون يتعرضون لخسائر كبيرة
الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين

دبي - العربية.نت

أعلن مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أمس 
الجمعـــة أن صـــالة التراويح و”العيد” ســـتقام في البيوت إذا 

استمر فيروس كورونا.
جـــاء إعـــالن المفتـــي ردا على عدد مـــن األســـئلة وجهتها له 
وزارة الشـــؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد المتعلقة بشهر 
رمضـــان في ظل جائحـــة كورونا، حيث جاء الســـؤال األول 

عن مشروعية صالة التراويح في البيوت. 
إلـــى ذلك، أعلـــن المتحدث باســـم وزارة الصحة الســـعودية، 
محمـــد العبـــد العالـــي، الجمعـــة، أن عـــدد حـــاالت اإلصابـــة 
بفيـــروس كورونا المســـتجد ارتفـــع إلى 7142 بعد تســـجيل 

762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خالل 24 ساعة.
وأضـــاف خـــالل المؤتمر الصحافـــي اليومي حـــول تطورات 
كورونا أن المســـح النشـــط ســـاهم باكتشـــاف نصف الحاالت 
المســـجلة مؤخـــرا. مـــن جانبه، أكـــد المتحدث األمني باســـم 
الداخليـــة الســـعودية، طـــالل الشـــلهوب فـــي نفـــس المؤتمر 
الصحافي إحالة مزوري تصاريح التجول إلى النيابة العامة.
وأضـــاف الشـــلهوب أن مخالفات حظر التجـــول قليلة، معربا 

عن تمنياته استمرار حالة الوعي العام.

وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية علـــى تويتـــر، نقـــال عن 
مصـــدر مســـؤول قولـــه إنه تقرر منـــع التجول علـــى مدار 24 
ســـاعة يوميا في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول 
إليهمـــا أو الخروج منهما. وقال المصدر إنه في إطار الجهود 
التـــي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذا 
لتوصيات الجهـــات الصحية المختصة برفـــع درجة التدابير 
االحترازيـــة واإلجـــراءات الوقائيـــة؛ للحفـــاظ علـــى صحـــة 

المواطنين والمقيمين فيها وسالمتهم.

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية

7142 إصابة بـ “كورونا”.. ومنع تجول شامل بمحافظتين
مفتي السعودية: صالة التراويح والعيد بالبيوت

الخرطوم ـ أ ف ب

تظاهر عشرات من أنصار عمر البشير الرئيس السوداني المخلوع في 
مدينــة كســا علــى بعــد 800 كيلومتــر شــرق العاصمة الخرطــوم أمس 

الجمعة، مطالبين وفق شهود عيان، باسقاط الحكومة االنتقالية.

وقـــال عبدالرحمـــن أحمد أحد ســـكان 
كســـال “بعد صـــالة الجمعـــة تجمع في 
وســـط المدينـــة عشـــرات مـــن أنصـــار 
البشـــير يحملـــون الفتات كتـــب عليها 
’الحشد الشعبي’ وهم يهتفون ’تسقط 
تســـقط يـــا حمـــدوك، تســـقط تســـقط 
انت والجابوك’ و ’جيش واحد شـــعب 
الـــذي  وقـــال حامـــد محمـــد  واحـــد’”. 
يســـكن كذلك في المدينة عبر الهاتف 

“يبـــدو أنهم كانـــوا متفقين على 
مـــكان المظاهرة فقـــد وصلوا 
من شـــوارع مختلفة رغم أن 
سوق المدينة مغلق الجمعة، 
إضافة لقرار السلطات بوقف 

التجمعات”. وأطلقت 
الغـــاز  الشـــرطة 

لتفريـــق  الخميـــس  للدمـــوع  المســـيل 
تظاهرة مناهضـــة للحكومة االنتقالية 
أمام القيادة العامة للقوات المســـلحة 

في وسط العاصمة الخرطوم.
وفي بيـــان وقعه العميـــد عامر محمد 
المســـلحة  القـــوات  أعلنـــت  الحســـن، 
الســـودانية “أن المنطقة حول القيادة 
منطقـــة عســـكرية ممنـــوع االقتـــراب 
كافـــة  القيـــادة  تتخـــذ  وســـوف  منهـــا 
االجـــراءات والتدابيـــر الالزمـــة بمـــا 
فيها قفـــل الطـــرق المؤدية الي 
للقوات  العامـــة  القيادة 
المســـلحة ومـــا حولها 
اعتبارا مـــن الجمعة 
أبريـــل وحتـــى   17

إشعار آخر”.

أنصار للبشير يتظاهرون شرق السودان
سيول ـ وكاالت

ذكــرت تقاريــر صحافيــة، أمس، أن غياب زعيــم كوريا الشــمالية كيم جونغ أون 
عن حدث سنوي مهم، هذا األسبوع، جدد التكهنات حول حالته الصحية.

يـــوم  الشـــمالية،  كوريـــا  واحتفلـــت 
األربعـــاء، بالذكـــرى الســـنوية لعيـــد 
ميـــالد مؤسســـها كيـــم إيـــل ســـونغ؛ 
وهـــو جـــد الزعيـــم الحالي، كمـــا أنه 
يوم عطلة وطنية تعرف باسم )يوم 
األنبـــاء  الشـــمس(. وأوردت وكالـــة 
المركزيـــة الكوريـــة، يـــوم الخميس، 
ضريـــح  زاروا  كبارالمســـؤولين  أن 
كيـــم إيل ســـونغ في قصر الشـــمس 

ولكـــن  “كومسوســـان”.  
لـــم يـــرد ذكـــر اســـم كيم 
كمشـــارك في الوفد على 
عكـــس مـــا كان يحـــدث 

فـــي الســـابق. ولـــم 
يظهـــر كيم أيضا 
في الصور التي 

نشـــرتها صحيفة “رودونغ شينمون” 
الناطقة باسم حزب العمال الحاكم. 
وأثـــار غيـــاب كيـــم، البالغ مـــن العمر 
36 عاًمـــا، تكهنات بيـــن الخبراء، إذ 
يعانـــي مـــن زيادة  في الـــوزن وربما 
من مشاكل صحية. وقالت متحدثة 
كوريـــا  فـــي  الوحـــدة  وزارة  باســـم 
الجنوبيـــة، يوم الخميـــس، إنها على 
علم أن وســـائل اإلعـــالم الحكومية 
لـــم تتحـــدث عن زيـــارة كيـــم، لكنها 

رفضت تقديم أي تحليل لألمر.
علنـــا  مـــرة  آخـــر  كيـــم  وشـــوهد 
وهـــو يتـــرأس اجتمـــاع المكتـــب 
لحـــزب  السياســـي 
الحاكـــم، يوم  العمـــال 

السبت الماضي.

غياب زعيم كوريا الشمالية يثير “شكوًكا صحية”

األمن المصري يقتل 
مجرًما شديد الخطورة

القاهرة ـ وكاالت

أحد  مــصــرع  المصرية  األمـــن  قـــوات  أعلنت 
العناصر اإلجرامية شديد الخطورة بأسيوط، 
سبق اتهامه في العديد من القضايا ومطلوب 
التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية. وأشارت 
تحريات  أن  إلــى  المصرية  الداخلية  وزارة 
ــى تــحــديــد مــكــان اخــتــبــاء  ــن تــوصــلــت إلـ األمــ
أحـــد الــعــنــاصــر اإلجــرامــيــة شــديــد الــخــطــورة 
مناطق  بإحدى  قضية،   13 في  اتهامه  سبق 
أنه  أمــن أســيــوط. ونـــوه  الــزراعــات بمديرية 
عقب تقنين اإلجراءات، تم استهدافه إلى أن 
لقى مصرعه، وعثر بجواره على بندقية آلية 
و10 مخازن لذات الساح و200 طلقة نارية 

من ذات العيار.
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عادات األدباء األكثر تأثيرا حول العالم
الكتابـــة اإلبداعية تعني عملية التوحد التام مع الورق، بحيث 
يكون القلم الوسيط الروحي بينك وبين قلبك، وبهذه الطريقة 

تتدفق الحياة في الكلمات وتصبح كائنات حية.
وحتـــى تكـــون الكتابـــة جيدة البـــد أن تكون نابعة مـــن العمق، 
وعـــادة مـــا تتطلب الكتابـــة نوعا من اإللهام الذي يســـرقك من 
اللحظـــة ويحبســـك في حدود الورقـــة، إال أن االلتزام بالكتابة 
-دون وجـــود إلهام - أثبـــت جدواه لدى أعظم الكتاب واألدباء 
حول العالم، فالحياة وفق نمط معين من الروتين أبقت شغف 

الكتابة متقدا في دواخلهم بشكل دائم ومستمر.
فمثال، اعتاد فيكتور هوغو صاحب “البؤســـاء” أن يبدأ الكتابة 
بعـــد تناول إفطاره ويســـتمر علـــى قيد الكتابة حتـــى الحادية 
عشرة صباحا، ويعود بعدها لمكتبه بعد أخذ استراحة يقضيها 
فـــي قضاء أموره الحياتية، فحتى الدقائق التي يقضيها على 
المائدة لم يكن يترك فيها الكتابة على قصاصاته الورقية. أما 
تولســـتوي مؤلف “الحرب والسالم” فكان يؤمن بمبدأ االلتزام 
بصرامـــة بروتيـــن الكتابة حتى لو لم يكن مـــا يكتبه ذا جودة، 
وكان يشـــرع فـــي الكتابة بعد تنـــاول إفطاره في التاســـعة ثم 

يعود لمكتبه للكتابة حتى الخامسة مساء.
دان بـــراون الـــذي ألـــف “شـــيفرة دافينشـــي” يكتـــب يوميا من 
الرابعة وحتى الســـابعة مساء كل يوم مع الحرص على البقاء 
بعيـــدا عـــن الملهيـــات. أمـــا اليابانـــي هاروكي موراكامـــي أكثر 
األدبـــاء األحيـــاء تأثيرا حول العالـــم فيقضي ما يقارب خمس 
ســـاعات من الكتابـــة الصباحية وذلك بعد الجري لمســـافة 10 

كيلومترات فجرا.
إن تدريب النفس على االلتزام بنمط معين من الحياة يسهل  «

العمل على العقل حيث يجعله أكثر انضباطا وغزارة في اإلنتاج، 
ومفاتيح النجاح واضحة بين أيديكم، وما عليكم سوى تطبيقها 

والحصول على سحر النتيجة.

 Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

إن صناعـــة البطولة الزائفة بخيـــال المجد ممكنة حتى مع حصان عليل 
ونحيـــف وســـيف صدئ ورمـــاح هزيلة لحـــروب طروادة، لكـــن من يقرأ 
ويكتـــب تاريـــخ األمم هـــم المبدعون والمثقفـــون والعباقـــرة، وكثيرا ما 
يجحـــد حقهـــم أثناء حياتهم، لكـــن قد تنصفهم األجيـــال القادمة لينالوا 
جائـــزة لإلبـــداع عـــن خدماتهـــم ونحـــن عظام فـــي القبور لألســـف، أريد 
أن أكـــون شـــفافا في كتابتي وواقعيـــا فأنا حقيقة لـــم أتوقع أن يختبئ 
العالـــم - كل العالـــم دون اســـتثناء - مـــن فايروس جبـــان ينتهز الفرصة 
كي يختبئ في آخر أعضاء اإلنســـان والعين ال تراه واستطاع أن يرهن 
العالم بأكمله إلى قضاء هللا، ولم تنفع صواريخ عابرة للقارات وال نووية 
وال ذريـــة، فقـــادة البيـــت األبيـــض والبنتاغـــون موجودون فـــي الحجر، 
وكذلـــك هـــم موظفو الكرملين والشـــانزليزيه وقصر باكنغهـــام والمدينة 
المحرمـــة الصينيـــة، وأوروبـــا تبـــرأت مـــن حلفهـــا، وما رأيتـــه من خالل 
قراءاتـــي الكثيرة والتحليلية أن دوال كثيرة منها تلك التي تدعي نظام 
العولمة ومنها التي تدعي اإلســـالم بكلمات مربوطة بجمل تزين الحياة 

اإلنسانية بالعدل والمساواة، ولكنها تخفي البؤس والعنف والظلم.

البـــد من إيصـــال تلك الحقيقة بوضوح بأن يشـــفى النـــاس من الوباء 
العنصـــري والتخلف وأن يعرف كل إنســـان أنـــه عبد من عباد هللا مثله 
مثـــل أي بشـــر آخر ال يفـــرق عنـــه إال بالعلم والعلماء، وهـــم خلفاء هللا 
بـــاألرض، وإن أكرمكـــم عنـــد هللا أتقاكم، وأدعو للحقيقـــة محاوال فك 
النصـــوص إليجـــاد الفـــرق بيـــن اإلرهـــاب والعنصريـــة؟ لكننـــي رأيتها 
واحدة بل أرى أن الرســـالة الســـماوية اليوم واضحة لم تســـتثن أحدا، 
للمؤمن الذي أكدت له تلك الرسالة أن إيمانه على حق وهللا قادر على 
كل شيء، والمنافق المتلبس بالدين أو الطائفة والعنصري والطائفي، 
أكتب الخير وأتهجد به ألنني علقت توبتي على أستار المرايا، فنحن 
مـــن نســـل آدم ال من دمعة حـــزن تجمعنا ألننا سنخســـر الدنيا، وأنا لن 
أذهـــب لعرافـــة تقول لي انتظر ســـطوع الضوء لتكتشـــف القـــادم فأنا 
أعلم منذ ملحمة جلجامش والفشل الذريع يرافق اإلنسان في رحلته 

للبحث عن الخلود.
اليوم أصبح العالم يطبق ما قاله الفيلسوف األلماني إيمانويل )علينا  «

العودة للقيم اإلنسانية(.

Furat34pr 
@hotmail.com

فرات البسام

علينا العودة للقيم اإلنسانية

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

للتواصل: 17111483

“الشعوب تزحف على بطونها”
كل الحـــواس الخمـــس للبحرينـــي تتابـــع وترصد أوال بـــأول أداء وأخبار 
األجهزة الصحية خط الدفاع األول في البالد وذلك بكوادرها المختلفة 
ودورهـــا الوطنـــي المخلـــص الـــذي يتصدر المشـــهد فـــي البحرين، حيث 
تتصـــدى ألعنـــف وأخطر تحد صحـــي وتقوم بعملها علـــى الوجه األكمل 
وفق ما أسند إليها من مهمات ممنهجة ضمن الخطط واالستراتيجيات 
الصحيـــة المتطـــورة علـــى المســـتوى العالمـــي التـــي وضعتهـــا الدولـــة 
والحكومـــة معا لمعالجة الوضع الصحي المســـتجد، وهاهي ولله الحمد 
والمنة تحقق نتائج إيجابية مفرحة بثت في نفوســـنا جميعا الطمأنينة، 
ووزارة التجـــارة والصناعـــة والســـياحة هـــي األخـــرى تعيـــش في نفس 
ســـاحات معركة المصير الكبرى، فصحة اإلنســـان وغـــذاؤه واحتياجات 
المرحلة جميعها عناصر مهمة تكمل بعضها، فكل شعوب األرض “تزحف 

على بطونها” كما هي جيوش العالم أثناء خوض المعارك القتالية.
اليوم لسنا في وارد الحديث عن أجهزتنا الصحية واألمنية والعسكرية، 
فدورها واضح ومعروف وصريح ومشـــرف وبإذن هللا تعالى ســـتحقق 
قريبـــا النصر الصحي التاريخي وذلك بتكاتـــف جهود الدولة والحكومة 

ودرجـــات وعـــي البحريني المرتفعـــة والمقيم، فالجميع ســـاهم في هذه 
الملحمـــة الوطنيـــة النـــادرة التـــي قلمـــا نجدهـــا عنـــد الكثير مـــن البلدان 
األخـــرى، ولكـــن مـــا يهمنـــا اآلن هـــو التركيـــز علـــى دور وزارة التجـــارة 
والصناعة والســـياحة وهي الالعب األســـاس فيما يمور بحياة المواطن 
المعيشـــية، وكما أكد عليه النائب العام مشـــكورا عن عزم النيابة العامة 
التصدي الفوري والحاســـم لكل من يجرؤ على المســـاس باألمن الغذائي 
للبالد أو يحد من تدفق المنتجات الغذائية أو غيرها من المنتوجات إلى 
األســـواق استغالال للظروف االســـتثنائية الراهنة أو يحاول التأثير على 

أسعار المنتجات بأي طريق كان.

حاضرا وزارة التجارة والصناعة والسياحة أمام تحد تاريخي كبير “كان  «
الله في عونها” بأن يكون لها دور أقوى ومؤثر بمراقبة ومتابعة األسعار 
ومن ضمنها أسعار كمامات الوجه التي أوجعت جيوب بسطاء الشعب 

البحريني، األمر الذي يتطلب تقديم كل تجار األزمات المتجاوزين في 
السوق المحلي الذين استغلوا الظروف الحالية إلى النيابة العامة وهي 

جاهزة لهم “بالكاروبة” في تنفيذ روح القانون. وعساكم عالقوة.

مشاهد متناقضة في زمن الكورونا
مشاهد متناقضة كثيرة رأيناها في قلب هذه المحنة الكورونية التي 
لم يســـبق لها مثيل، مشـــاهد جعلتنـــا نهدم الكثير من الصـــور الذهنية 

التي اختزلناها في أذهاننا منذ زمن بعيد.
رأينـــا شـــعوبا تخلـــت عن كثيـــر من المبـــادئ اإلنســـانية وبـــدأت تنظر 
للبعـــض باحتقـــار، ورأينـــا دوال مـــن دول العالم المتمدين تســـطو على 
حمـــوالت الكمامـــات واألجهزة الطبية المرســـلة إلـــى غيرها من الدول 
وتســـتولي عليهـــا وتقـــول نفســـي نفســـي! في الوقـــت الـــذي كان فيه 
البعض في فرنســـا وبريطانيا يتصر بنوع من العنصرية تجاه شـــعوب 

أفريقيا وآسيا.
وفـــي مقالهـــا بصحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة كتبـــت نســـرين مالـــك 
البريطانية من أصل سوداني انه بعد أن تنتهي أزمة كورونا التي تمر 
بهـــا بريطانيا وغيرها، ســـوف يعرف الجميـــع أن المهاجرين لم يكونوا 

سببا الستنزاف الخدمة الوطنية ولكنهم كانوا سببا لتدعيمها.
ورأينا العنصرية واضحة وضوح الشمس في حديث البعض في لندن 
وفي باريس عن األفارقة واآلســـيويين، وســـمعنا من يدعو إلى إجراء 
تجـــارب حول كورونا على الشـــعوب األفريقيـــة وكأن األفارقة فئران 
تجـــارب للعالم المتمدين. ســـمعنا مـــن يقول إن المهاجرين اســـتنزفوا 
إمكانيـــات الخدمة الصحيـــة الوطنية في بريطانيا، ولكننا في المقابل 
رأينا أطباء عرب مسلمين يموتون وهم في مقدمة الصفوف يصلون 
الليـــل بالنهار وهم يعالجون مرضى كورونا فـــي لندن وباريس وروما 

وبرلين ونيويورك. 
رأينـــا الدكتـــور عادل الطيـــار والدكتور أمجـــد الحوراني الســـودانيين 

اللذين رحال وهما يحاربان في لندن.
وفي نفس المدينة رأينا الطبيب المصري الدكتور سامي شوشة يلفظ 
أنفاسه األخيرة بعد إصابته بكورونا وهو يعالج المرضى دون أن يجد 

لنفسه جهاز تنفس صناعي يوضع عليه.
لقد وصل عدد األطباء العرب والمسلمين واألفارقة الذين قضوا نحبهم  «

وهم يحاربون الفيروس في الصفوف األمامية في بريطانيا إلى تسعة 
أطباء، وهذا معناه أنهم يتقدمون الصفوف في الوقت الذي يجلس 
فيه آخرون في مواقع أكثر أمنا، فإلى متى ستبقى العنصرية ويبقى 

التمييز؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ثالثـــة من أهـــم األحداث األميركيـــة المهمة تركـــت وراءها ظالالً 
كثيفـــة من الشـــك حول المتســـبب الحقيقي فيهـــا، وفجرت بقوة 
“نظرية المؤامرة” بخالف ما هو معلن رسميًا للرأي العام العالمي: 
الحـــدث األول مقتـــل الرئيس جون كينـــدي 1963، والثاني مقتل 
شـــقيقه روبرت كيندي مرشـــح الرئاسة 1968، والثالث ما ُعرف بـ 
“أحداث ســـبتمبر 2011”، ونحن اآلن شـــهود علـــى حدث تاريخي 
رابع )فيروس كورونا(، فتيل اشتعاله بدأ من الصين ليتمدد سريعًا 
كالنار في الهشـــيم حول العالم، ومازالت المعارك السياسية حول 
تداعياته مشـــتعلة وشـــديدة التناقض بين الدول الكبرى مســـببًة 
فوضـــى إعالمية ال مثيـــل لها منذ الحدث الثالـــث، وبلبلة ضبابية 

شديدة في أذهان الناس العادية والمثقفة على السواء.
آيـــة ذلك هـــذا التضارب الحاد، شـــبه اليومي، فـــي مواقف الدول 

الكبـــرى حـــول اتهـــام الجهة المســـؤولة عن إشـــعال فتيـــل الوباء 
وتداعياته، بدءًا باالتهام المتبادل بين الصين والواليات المتحدة، 
ومرورًا بالسباق المحموم بين الدول الغربية على ابتكار واحتكار 
لقـــاح أو عـــالج ناجع، وقد لحقـــت بها دول عربية! بينما البشـــرية 
تســـمع جعجعة بـــال طحين؛ فتضـــارب اإليضاحـــات الطبية حول 
جـــدوى الكثير من ســـبل الوقاية، وليس انتهاء بتبادل التشـــكيك 

في صحة أرقام الوفيات واإلصابات المعلنة في كل بلد.

الصين التي اتهمت واشنطن بصوت خفيض بزرع الوباء في  «
“ووهان” لم تصّعد إعالميًا معها؛ العتبارات تبدو تكتيكية، لكن 

أصواتًا أميركية تعالت بتوجيه االتهام إلى حكومة بالدها، لعل أقواها 
ما سّطره المفكر تشومسكي، والمؤكد أن “طالسم” وأسرار الوباء 

لن ُتعرف كاملًة إال بعد زواله عن العالم.

رضي السماك

طالسم وأسرار الوباء

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



بعــد تألقــه فــي اللعب بنادي المنامة، تم اســتدعاؤه للعب في منتخب البحرين، إذ عــاش فرحة كبيرة بعدما حصل منتخب البحرين على بطولة 
غــرب آســيا التاســعة ســنة 2019. وتعــد كــرة القدم مــن الرياضــات الجماعية القائمة على مبــدأ التعــاون وروح الفريق، وهذا مــا كان يتصف به 

الالعب أحمد نبيل، فهو يعتبر كرة القدم غذاء للروح.

 متى بدأت مسيرتك العبا؟ وكيف  «
كانت بدايتك مع كرة القدم؟

- بدأت مسيرتي العبا في عمر الـ 13 عاما 
بفئة األشـــبال، وكانت بدايتي جيدة لحد 
ما؛ فقـــد واجهت صعوبات في االختالط 
مـــع اآلخريـــن بدايـــة، وأيضـــا كانـــت بيئة 
جديـــدة تغيـــرت مـــن لعبي فـــي الحواري 
إلـــى المالعـــب، لكنني اســـتطعت التأقلم 

واالعتياد على مسيرتي الجديدة.

ما األندية التي لعبت لها طوال  «
مشوارك في كرة القدم؟

- منذ بداية مســـيرتي إلـــى وقتنا الحالي 
كنـــت ألعب فـــي نـــادي المنامـــة، وذهبت 
مؤقًتـــا للعب لصالح نادي مدينة عيســـى 

لمدة سنتين.

 ماذا يعني لك نادي المنامة؟ «

- منـــذ صغـــري للكبر كنت أذهـــب كل يوم 
للتدريب واللعب في نادي المنامة، بحيث 
كونـــت العديد من الصداقـــات مع كل من 
الالعبيـــن والجهـــاز الفنـــي واإلداري، فلـــم 
يعد ذلك المكان مجرد ناد بالنسبة لي، بل 
أصبح بيتـــي الثاني، وأجد هنـــاك عائلتي 

. التي اعتدت عليهم واعتادوا عليَّ

 كم تستغرق التدريبات قبل كل لعبة؟ «

- التدريبـــات العادية تكون كل يوم لمدة 
ســـاعة ونصف أو ســـاعتين، أما التدريب 
ما قبل المباراة بيوم واحد فيستغرق 45 

دقيقة إلى ساعة فقط.
 لماذا تكون التدريبات العادية أطول  «

من التدريبات ما قبل يوم من اللعب؟

- فـــي األيـــام العاديـــة التدريبـــات تكـــون 
مكثفـــة وبوقت أطول؛ ألن المدرب يقوم 
بإعطائنـــا األســـاليب الفنيـــة والتكتيكية، 

أمـــا تدريبـــات قبـــل اللعـــب بيـــوم واحـــد 
تكـــون قصيـــرة لعـــدم إرهـــاق الالعبيـــن 
أو بذلهـــم جهـــدا كبيـــرا، ويكـــون تدريبـــا 
ترفيهيـــا؛ لكـــي ال يصيبنـــا اإلرهـــاق عنـــد 

اللعب ضد الخصم.

 ما أجمل لحظة عشتها في مسيرتك  «
مع كرة القدم، ِصف شعورك حينها؟

الفـــوز  كانـــت  عشـــتها  لحظـــة  أجمـــل   -
ببطولة كأس الخليج الرابعة والعشـــرين 
وتحقيقنـــا إنجـــازا تاريخيـــا كبيـــرا، وهو 
شـــعور ال يوصف حًقا، فقد حاول أجيال 
وراء أجيـــال خـــالل مـــا يقارب 50 ســـنة 
الفـــوز بهـــذه الـــكأس لكـــن لم يســـتطيعوا 
علـــى الرغـــم مـــن أن البحريـــن هـــي التي 
أسســـت هـــذه البطولـــة، وبحمـــد من هللا 
استطاع جيلنا تحقيق هذا الفوز وأفتخر 

بهذا اإلنجاز الكبير.

 من الالعب الذي تراه قدوة لك؟ «

- قدوتـــي فـــي البحرين ســـلمان عيســـى 
وفي الخارج الالعب اإليطالي مالديني.

 من الالعب الذي تتمنى أن تخوض  «
مباراة معه؟

- كنت أتمنى اللعب مع من أراه قدوة لي، 
الالعـــب اإليطالـــي مالديني، أمـــا الالعب 
ســـلمان عيســـى فقدت لعبت معه لمدة 3 

أعوام متتالية.

 من الالعبون الذين كنت تتفاهم  «
معهم وسط الملعب؟

برونـــو ومحمـــد  البرازيلـــي  المحتـــرف   -

عادل وســـيد حســـين، وهـــؤالء جميعهم 
خـــط الدفـــاع ونكـــون متقاربيـــن لبعضنا 

بعض.

 ما الصعوبات التي تواجهكم، كونكم  «
العبين، للتأقلم مع بعضكم البعض 

في ظل األزمة التي تعصف بالبالد 
حاليا؟ 

- يتم تدريبنا في الوقت الحالي عن بعد، 
وجميـــع الالعبيـــن متفرقون عـــن بعضهم 
البعـــض، وهناك تمارين جماعية ال يصلح 
تأديتهـــا فرديـــة؛ لكـــي نعمـــل علـــى بنـــاء 
خطـــط وفريـــق متكامل ومتفاهـــم، وكل 

هذه الصعوبات نواجهها.

 ما رأيك في احتراف البحريني للخارج؟  «
وهل تطمح لذلك؟

- كل العـــب يطمـــح للعـــب فـــي الخـــارج، 
والمقومـــات والخبـــرة والمهـــارة جميعها 

متوافرة في الالعب البحريني.

 هل تفضل المدرب األجنبي أو  «
البحريني للتدريب؟

- كل مـــدرب ولـــه أســـلوبه فـــي فرضـــه 
علـــى الفريـــق، لكـــن المـــدرب الجيـــد هـــو 
من ينجـــح مع فريقه بطريقته وأســـلوبه 
وخططـــه، فبعـــض المدربيـــن ينجحـــون 
وبعضهم ال، وخالل الســـنتين الماضيتين 
كان المدربـــون البحرينيـــون مكتســـحين 

الدوري البحريني بجلب البطوالت.

 ما رأيك في التحكيم المحلي؟ «

- جيـــد جـــًدا ويتطـــور دائمـــا ليصـــل إلى 
مستويات أعلى.

 هل أبعدتك كرة القدم عن حياتك  «
االجتماعية؟

- بالتأكيـــد أبعدتني عن أهلي وأصدقائي 
وأحبابي، ولكنني أفعل شيئا أحبه وأريد 
أن أصـــل إلـــى نتائج جيدة حتـــى لو كان 

ذلك على حساب حياتي االجتماعية.

 متى استدعيت للمنتخب الوطني؟  «
وما الشعور الذي راودك حينها؟

- من بعد انتهاء الموســـم نزل اسمي في 
قائمـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، 
وبـــدأ إعدادنـــا فـــي يـــوم 15 يوليو 2019 

لالستحقاقات المقبلة.

 لو لم تكن العب كرة قدم، ماذا  «
تتمنى أن تكون؟

- ال أتخيل نفسي أن أكون شيئا آخر غير 
العـــب كرة قـــدم، فقـــد بـــدأت اللعب منذ 

الصغر ولم أعرف شيئا غير كرة القدم.

 لو طلب ابنك بالمستقبل أن يصبح  «
العب كرة قدم هل ستدعمه؟ وما 

النصائح التي ستوجهها له؟

وأدعمـــه؛  أشـــجعه  ســـوف  بالتأكيـــد   -
ألن كـــرة القـــدم تعلـــم الشـــخص االلتزام 
الجيـــدة  الصحـــة  وتمنحـــه  واالنضبـــاط 

وتبعده عن رفقاء السوء.

كلمة أخيرة من الالعب أحمد نبيل  «
لمحبي وجماهير كرة القدم..

- أنصح الجميع باتباع أحالمهم وااللتزام 
أنفســـهم  مـــن  يجعلـــوا  وأن  بتحقيقهـــا، 
مميزيـــن ومختلفيـــن عـــن اآلخريـــن فـــي 
تميزهـــم، وال يجب أن يكون أي شـــخص 
“أحمـــد نبيـــل”، فـــكل شـــخص يجـــب أن 

يصنع لنفسه اسًما يتميز به.

حوار: منال سيد مصطفى علوي
طالبة في جامعة البحرين

أحمد نبيل: أفتخر بتحقيق بطولة كأس الخليج

لقطة لالعب أحمد نبيل مع نادي المنامة أحمد نبيل رافًعا كأس الخليج

Sports@albiladpress.com 14
السبت 18 أبريل 2020 - 25 شعبان 1441 - العدد 4204

وكاالت

أيد خافيير ماســـكيرانو العب إستوديانتس دي البالتا، فكرة عودة البرازيلي 
نيمار إلى صفوف برشلونة من جديد.

وقال ماســـكيرانو خـــالل تصريحاته إلذاعة RAC1 الكتالونيـــة “آمل أن يعود 
نيمار إلى برشـــلونة ونراه بجانب ميسي وســـواريز، سيكون ذلك رائعا للنادي 
وللجماهير لالستمتاع بـ MSN من جديد”. وأضاف “كنت محظوًظا بما يكفي 
لالستمتاع باللعب بجوار ميسي، فهو العب استثنائي، وجوده يعطي الضمان 
في أي منافسة وضد أي فريق وفي أي مباراة، لقد كان مذهال”. وتابع “ميسي 
ال يحتـــاج إلثبـــات أي شـــيء، فهو خالل 12 أو 13 عامـــا كان أفضل العب في 
العالم بفارق كبير عن منافســـيه”. وشـــدد “ميســـي حافظ على مســـتواه لفترة 
طويلـــة، وهو شـــيء لم يحققه أي العب آخر، وســـواء فـــاز بلقب مع منتخب 
بـــالده أو ال، لـــن ُيغيـــر ذلـــك حقيقـــة أنـــه األفضـــل وســـيظل كذلـــك”. وواصـــل 
“برشـــلونة وريـــال مدريد ســـيقاتالن مـــن أجل الظفـــر بالليجا حال اســـتكمال 

الموسم . برشلونة يمكنه القتال للفوز بالليجا ودوري األبطال مًعا”.

MSN ماسكيرانو: أتمنى عودة

ــم وااللـــــتـــــزام بــتــحــقــيــقــهــا ــهـ ــامـ ــاع أحـ ــبـ ــاتـ ــع بـ ــي ــم ــج ــح ال ــص ــن ــب ي ــ ــاع ــ ال

أشــاد بثقة ناصر بن حمد بتعيينه رئيًســا للجنة “اســتجابة”

خالد بن حمد: سنواصل الجهود لتنفيذ المشاريع التنموية

ثمــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، ثقــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتعيين ســموه رئيســا للجنة التنســيق والتنفيذ والمتابعة 

“استجابة” بالمجلس األعلى للشباب والرياضة.

وقال ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة “نعتز بثقة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة بتعيننا 
رئيســـا للجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ 
بالمجلـــس  “اســـتجابة”  والمتابعـــة 
إذ  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
نعاهد سموه على مواصلة الجهود 
لتحقيـــق التطلعـــات واألهداف من 
أجـــل تحقيـــق نجاحات أوســـع في 
والرياضيـــة  الشـــبابية  الحركتيـــن 

بالمملكة”.

وتابـــع ســـموه “إن المرحلة القادمة 
تتطلب تكاتـــف الجهود ومزيد من 
تعزيز التعاون المشترك بين جميع 
الجهات الرياضية، لمواصلة العمل 
لتحقيـــق  الواحـــد،  الفريـــق  بـــروح 
برنامـــج  التـــي تضمنهـــا  األهـــداف 
ســـمو  أطلقـــه  الـــذي  “اســـتجابة” 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
الـــذي يعـــد خريطـــة طريـــق لتنفيذ 
مـــا تضمنـــه المشـــروع اإلصالحـــي 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مـــن توجيهـــات ســـامية، لمواصلـــة 
العمل في االرتقاء والتقدم بقطاع 
الشـــباب والرياضـــة. ونتطلع كذلك 
البحريـــن  أهـــداف رؤيـــة  لترجمـــة 
2030 التي تفضل ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة بإطالقهـــا، لوضـــع البرامج 
الهادفة لتنفيذ المشـــاريع التنموية، 

التـــي تحقق مزيـــدا مـــن التغيرات 
ألعلـــى  للوصـــول  واإلصالحـــات 
معاييـــر النجـــاح والتفـــوق في هذا 

القطاع الحيوي”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

سمو الشيخ خالد بن حمد

أشــادت بمبادرة ناصر بن حمد “فينا خير” للتصدي لـ “كورونا”

حياة بنت عبدالعزيز: سباق للعمل الخيري واإلنساني

أشــادت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة باألصالة عن نفســها 
وبالنيابة عن أخوانها أعضاء مجلس االدارة، بمبادرة #فينا_خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة والتي 

تجسد إنسانية سموه في دعم الجهود اإلنسانية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد - 19”.

  وأوضحـــت الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
ســـمو  أن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ســـباق دائمـــًا بفعل الخيـــر وأعمال 
نهـــج  واقـــع  مـــن  واإلحســـان  البـــر 
سموه الذي عهدناه فيه في العديد 
من المواقف االنســـانية والخيرية، 
مشيرة إلى أن تاريخ سموه حافل 
واالنســـاني،  الخيـــري  العمـــل  فـــي 
خيـــر”  “فينـــا  مبـــادرة  أن  مؤكـــدة 

تعـــزز من الجهـــود الكبيـــرة لمملكة 
للوبـــاء  التصـــدي  فـــي  البحريـــن 
العالمـــي، مبينـــة إلـــى الـــدور البارز 
التي ســـتلعبه هـــذه المبـــادرة التي 
أطلقها ســـموه في تعزيـــز التكاتف 
والتعـــاون مـــن أجـــل محاربـــة هذا 

الفيروس.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  ونوهـــت    
عبدالعزيـــز آل خليفة إلـــى أن هذه 
المبـــادرة وحـــرص ســـموه على أن 

مـــن  بهـــا  المشـــاركين  أول  يكـــون 
خـــالل دعمه الســـخي ليـــس باألمر 

الغريب على سموه.
  وأشـــارت رئيـــس اتحـــاد الطاولـــة 
إلـــى أن االتحاد يدعم تلك الجهود 
لمبـــادرات ســـموه والتـــي  الخيـــرة 
ستحظى وبالشك بتكاتف الجميع 
الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  والعمـــل 
الـــذي يظهـــره أبنـــاء البحريـــن في 
مواجهـــة هـــذا الفيـــروس، مشـــيدة 

بما جبل عليه شـــعب البحرين على 
أعمال الخيـــر والتضامن والتكافل 

االجتماعي في كافة المواقف.

الرفاع - اتحاد الطاولة:

حياة بنت عبدالعزيز



أندية ألمانيا من اإليرادات القياسية إلى مخاوف اإلفالس
قبل أقل من شهرين فقط، أعلنت رابطة الدوري األلماني لكرة القدم، عن تحقيق أرقام مالية مذهلة، كما 
هو معتاد منذ أعوام. فقد تخطت العائدات اإلجمالية لألندية الــ18، المشاركة في دوري الدرجة األولى 
)بوندسليجا(، للمرة األولى في تاريخ المسابقة، حاجز األربعة مليارات يورو، في موسم 2018/ 2019.

وســـجلت أندية البوندسليجا عائدات بلغت 4.02 
مليـــار يـــورو )4.44 مليـــار دوالر(، وهو ما يشـــكل 
زيـــادة بنســـبة 5.4 % مقارنـــة بالموســـم الســـابق، 
ليكون موســـم 2018 -  2019، هو الخامس عشـــر 

على التوالي الذي يشهد إيرادات قياسية.
وذكـــر التقريـــر المالـــي لرابطـــة الـــدوري األلماني، 
الـــذي نشـــر فـــي 18 فبرايـــر الماضـــي، أن أنديـــة 
والثانيـــة،  األولـــى  الدرجتيـــن  دوري  مســـابقتي 
نجحت ببراعة فـــي تحقيق التوازن بين الطموح 

الرياضي واألعمال التجارية.
لكـــن المالمح تغيرت بشـــكل كبير، فـــي ظل أزمة 
انتشـــار فيروس كورونا، التي تسببت في توقف 
المنافســـات، حيث أثارت األزمة التساؤالت حول 

اإلدارة المالية في البوندسليجا.

خطر اإلفالس

فبعد ستة أسابيع فقط من صدور التقرير، فاجأت 
مجلـــة “كيكـــر” الرياضية األلمانيـــة الجماهير، بأن 
13 مـــن األنديـــة الــ36، المشـــاركة فـــي الدرجتين 
األولـــى والثانيـــة، قد تواجـــه اإلفالس مـــع نهاية 
يونيو المقبل، في حالة عدم استئناف المنافسات 

بحلول ذلك الموعد.
وطالمـــا اســـتمر توقـــف المنافســـات، لـــن تتســـلم 
الرابطـــة مبلـــغ 304 مالييـــن يـــورو، وهـــو يمثـــل 
حقـــوق  قيمـــة  مـــن  واألخيـــرة،  الرابعـــة  الدفعـــة 
التســـويق التليفزيوني. وأوضحـــت مجلة “كيكر” 
أن المبلـــغ لم يجر تحويله، فـــي الموعد الذي كان 
مقـــررا لذلـــك، وهو العاشـــر من  أبريـــل، لكن يمكن 

تحويله في الثاني من مايو المقبل.
وجاءت الصعوبات التي فرضها غياب اإليرادات، 
فـــي الوقت الحالي، وإمكانية خســـارة الدخل من 
الحقـــوق التليفزيونيـــة، لتثيـــر الدعـــوات إلعـــادة 
التفكيـــر. فقد قال كالوس هوفمـــان، رئيس نادي 
أوجسبورج، في مقابلة مع صحيفة “أوجسبورجر 
ألجماينـــه”، إنـــه يجب إجـــراء “تغييـــرات جذرية” 

في الشؤون المالية للرابطة.
وتضمـــن التقرير المالي للرابطة، مؤشـــرا حاســـما 
لـــإدارة الماليـــة، حيـــث يظهـــر أن األنديـــة الـــــ18 
بـــدوري الدرجة األولى، أنفقت أكثر من 1.4 مليار 
يـــورو علـــى رواتـــب المدربيـــن والالعبيـــن، خالل 

موسم 2018 - 2019.
فقـــد كانـــت تكاليـــف دفـــع الرواتـــب، هـــي األكبـــر 
بالنســـبة لألندية، وواصل مؤشـــر هـــذه التكاليف 

االرتفاع لسنوات.

عدم استعداد

وقد ألقت األزمة الحالية، الضوء على حقيقة أن 
صناعة كرة القدم المزدهرة، تنفق جزءا كبيرا من 
الدخل، دون االهتمام بشكل كبير بالخطط بعيدة 
المدى، ودون دراســـة كيفية حماية هذه الصناعة 
فـــي مواجهة المخاطر. وذكـــر التقرير االقتصادي 
للرابطـــة، أن أســـهم أنديـــة البوندســـليجا ارتفعت 
بنســـب مـــا بيـــن 40.1 و47.7 %، خـــالل أربعـــة 
أعـــوام. لكن ذلك ال يعنـــي أن جميع األندية تعمل 

بشكل إستراتيجي.
وقـــال كريســـتوفر برويـــر، الخبيـــر فـــي االقتصاد 
الرياضي، في تصريحات لصحيفة “فيلت”، أمس 
األول األربعـــاء: “األمـــر يعتمـــد علـــى احتياطـــي 
الســـيولة، وكذلك كميـــة األســـهم.. واألندية التي 
لديها مخصصات وموارد كافية، هي األكثر قدرة 

على تخطي األزمة”.
وربما نتج إهمال األندية في توفير المخصصات 
باإلدخار، عن حقيقة االرتفـــاع المتزايد للعائدات 
علـــى مدار الســـنوات، حيـــث اعتمد كل نـــاد على 

قدرته على زيادة اإليرادات بشكل مستمر.

فيردر بريمن

وحتى نـــادي فيردر بريمن، الـــذي يعرف بجديته 
الشـــديدة فـــي الشـــؤون التجارية، أنفـــق نحو 15 
مليون يورو في صفقـــات الالعبين الجدد، خالل 
ســـوق االنتقـــاالت الماضيـــة، دون أن يجنـــي أي 

أموال في المقابل.
ونظـــرا لتمديـــد عدة عقود، ســـجل بريمـــن نفقات 
أعلى بشـــكل كبيـــر علـــى الرواتب، فـــي ميزانيته 

خالل السنة المالية 2018 -  2019.
كذلـــك ضـــم النـــادي ليونـــاردو بيتنكـــورت وعمـــر 
توبراك، على ســـبيل اإلعارة، لكنـــه التزم بالتعاقد 
النهائي مقابل عشـــرة ماليين يـــورو، في الصيف 

المقبل.
وكان من الواضـــح دائما أن بريمن يمكنه تحقيق 
التـــوازن، مـــن خالل بيـــع الالعبين، وعلى ســـبيل 
المثـــال، اعتمـــد فـــي صفقـــة التعاقـــد النهائـــي مع 
بيتنكورت وتوبراك، على بيع ميلوت راشـــيكا في 

صيف 2020.
ســـتخفض  التـــي  كورونـــا،  فيـــروس  أزمـــة  لكـــن 
األســـعار فـــي ســـوق االنتقـــاالت، وكذلـــك وضـــع 
الفريق الكارثي هذا الموســـم، حيث يحتل المركز 
الســـابع عشـــر وقبـــل األخيـــر بالدوري، ســـيؤثران 
بشـــكل كبير على القيم السوقية لالعبيه، وهو ما 

لم يكن ضمن السيناريوهات المتوقعة.

لقطة للدوري األلماني

لقطة لفريق فيردر بريمنمن الدوري األلماني

وكاالت

ســلط تقرير نشــره موقع االتحــاد الدولي لكرة القدم “فيفــا”، الخميس، الضوء 
علــى العبــة فريــق الســيدات لكــرة القدم فــي نادي “ســتوك ســيتي” اإلنجليزي، 
المصريــة ســارة عصــام، التــي تعــد أول مصريــة وعربيــة تلعــب فــي الــدوري 

اإلنجليزي الممتاز للسيدات.

وفـــي حديـــث لموقـــع الـ”فيفـــا” قالـــت 
ســـارة عصـــام: “كنـــت ألعب كـــرة القدم 
مع شـــقيقي، كنت الفتـــاة الوحيدة بين 
مجموعـــة مـــن الفتيـــان الذيـــن كانـــوا 
يلعبـــون الكرة. أحببـــت كرة القدم على 
الرغـــم مـــن أنـــي كنـــت جيدة فـــي كرة 
الســـلة. بطبعي أحب التحـــدي، وهكذا 
لم أتردد باختيار كرة القدم على جميع 

الرياضات”.
وتابعت ســـارة قائلة: “اكتســـبت بمرور 
الوقـــت مزيدا من المهـــارات، وتفوقت 
أن  شـــعورا جميـــال  كان  األوالد.  علـــى 

بمهاراتـــي  األوالد  باعتـــراف  أحظـــى 
الكرويـــة خاصـــة في مجتمـــع يعد كرة 

القدم رياضة خاصة بالذكور”.
وبحســـب ســـارة فإنها قررت االنضمام 
لنـــادي وادي دجلة، ولعبت في صفوفه 
المنتخـــب  مـــن  دعـــوة  تلقـــت  حتـــى 
لبطولـــة  يتأهـــب  كان  الـــذي  المصـــري 
كأس األمـــم األفريقيـــة فـــي 2016، إال 
أنه جرى اســـتبعادها مـــن قائمة الفريق 

النهائية التي ستشارك في البطولة.
ترافـــق  أن  ســـارة  قـــررت  ذلـــك  وبعـــد 
شـــقيقها إلـــى إنجلترا لتخـــوض تجربة 

اإلنجليزيـــة،  األنديـــة  مـــع  االحتـــراف 
حيـــث خضعـــت الختبارات مـــن جانب 

عدد مـــن األندية، وانتهـــى بها المطاف 
باالنضمـــام لنادي ســـتوك ســـيتي ســـنة 

.2017
لســـتوك  انضمامهـــا  ســـارة  ووصفـــت 
ســـيتي بأنـــه كان أفضـــل لحظـــة فـــي 
مســـيرتها، مضيفة: “كنت ســـعيدة جدا 
للوصول إلى نقطة يمكنني فيها إظهار 

إمكاناتي”.
واجهـــت  أنهـــا  إلـــى  ســـارة  وأشـــارت 
فـــي  تمثلـــت  صعوبـــات  البدايـــة  فـــي 
االختالفـــات الكبيـــرة بيـــن الحيـــاة في 
مصـــر وإنجلترا، لكن اســـتعدادها لذلك 

ساعدها على تجاوز األمر.
واختتمت سارة حديثها قائلة: “لم يكن 
هذا التكيف السريع ممكنا لوال مساعدة 
زمالئـــي في النـــادي. قدموا لـــي الدعم 
فـــي التدريب والمباريات. إنهم ليســـوا 
مجـــرد زمالء في الفريق، ولكنهم أيضا 
أصدقاء مقربون أبقى على اتصال بهم 

عندما أكون في القاهرة”.

وكاالت

أول العبــة مصــريــة محـترفــة بــإنجــلـترا

سارة عصام

وكاالت

كشف المدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني، كيكي سيتين، أنه كان على وشك التدريب في مصر قبل أيام من إعالن البلوغرانا تعيينه مديرا فنيا للفريق. وقال 
سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: “قبل أيام قليلة من تولي تدريب برشلونة كنت على وشك االنتقال للتدريب في مصر”.

غيـــرت  برشـــلونة  “مكالمـــة  وأضـــاف 
مســـاري بالتأكيد. كنت على اســـتعداد 

لتدريب الفريق حتى لو مجانا”.
وتولى كيكي ســـيتين تدريب برشلونة 
فـــي 13 يناير الماضي خلفا لإســـباني 
مـــن  أقيـــل  الـــذي  فالفيـــردي  إرنســـتو 

منصبه.
ويتصدر البارسا جدول ترتيب الدوري 
اإلســـباني برصيـــد 58 نقطـــة، وبفـــارق 
نقطتيـــن عـــن ريـــال مدريـــد صاحـــب 
المركـــز الثانـــي قبـــل توقف المســـابقة 
بســـبب تفشـــي فيـــروس كورونـــا فـــي 

العالم.
وعـــن كونـــه الخيـــار الثالـــث أو الرابـــع 
لبرشـــلونة؟ فأجاب ســـيتين: “ال. ألنني 
متواضـــع، ولكننـــي فـــي الوقت نفســـه 

أقدر قيمة نفسي جيدًا”.
وبشأن فترته مع برشلونة أوضح “أود 
أن أقـــول إنـــه كانت هناك أوقـــات لعبنا 
فيها بشـــكل جيد للغايـــة، لكننا افتقرنا 

إلى االستمرارية”.
وذكـــر المدير الفني لبرشـــلونة “شـــيء 
يعـــود  أن  أود  أريـــده،  مـــا  هـــو  واحـــد 
الـــدوري في أقرب وقت ممكن لتجنب 

أكبـــر ضـــرر ممكـــن لكـــرة القـــدم، لكـــن 
الحقيقة هي أننا نمر بمشـــكلة خطيرة، 
وإذا أردنـــا العودة، فيجب أن تكون مع 
كل الضمانـــات، وســـيكون ذلـــك صعًبـــا 

حتى يظهر اللقاح”.
وعـــن اســـتئناف اللعـــب دون جمهـــور، 
رد ســـيتين بالقـــول: “مـــن المؤكـــد أنـــه 
ســـيكون كذلـــك، لن يكون هنـــاك عالج 
لمواجهـــه  اللقـــاح  يظهـــر  حتـــى  آخـــر 
الفيـــروس التاجـــي، لكـــن الحقيقة هي 
أننـــا جميعـــا نريـــد أن نلعـــب، حتـــى لو 

كانت خلف أبواب مغلقة”.

وبشـــأن إعالن برشلونة بطال للمسابقة 
حـــال عـــدم اســـتكمال المســـابقة، قال 
المدرب اإلسباني: “حسنا، من الواضح 
أنـــه ســـيكون منطقيـــا، لكـــن يمكـــن أن 

يكـــون فريقا آخر، ال أريد أن أكون 
ســـتكون  الطريقـــة،  بهـــذه  بطـــال 

بطولة لن أحتفل بها”.
وتابع: “عندما وصلنا كان علينا 
أن نتنافس كل أســـبوع، واآلن 
البعـــض يرتجف مـــن التفكير 

فـــي أنه يمكننا قضاء شـــهر 
آخر بدون لعب”.

كيكي سيتين: مكالمة برشلونة غيرت مساري
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^في بدايـــة أيام التعليق الدراســـي 
إثـــر فيـــروس كورونـــا، وقبـــل االعالن عن 
تنفيـــذ التعليـــم اإللكتروني عـــن ُبعد، كنت 
أشعر بالسأم كثيرا وال أعرف كيف أستغل 

وقتي.
لكـــن بعد أيام بـــدأت أتأقلم مع هذا الوضع 
وأحاول اســـتغالل وقتي في تنمية مهارة 
الطبـــخ، إنها مهـــارة ممتعة جـــدا وتجعلِك 

تفخرين بنفسِك بما تقدمين لعائلتِك.
صرُت أطهو العشـــاء مـــع أمي وأتعلم منها 
أو أعتمـــد علـــى طـــرق الطبـــخ فـــي منصة 

اليوتيوب أو االنستغرام.
نســـيت أن أخبركـــم أننـــي وزمالئـــي فـــي 
الجامعة نعمل علـــى حملة تطوعية تحث 
األســـر البحرينيـــة علـــى الزراعـــة المنزلية 
والطهـــي المنزلـــي الصحـــي خصوصـــا في 
ظـــل هـــذه األزمـــة مـــن خـــالل زرع فكـــرة 
المنزليـــة  الزراعيـــة  المحاصيـــل  اســـتثمار 
التي يمكن زراعتها في البيوت البحرينية 

كالطماطـــم والفلفـــل والليمـــون والنعنـــاع، 
وغيرهـــا فـــي إعـــداد طعـــام منزلي صحي 
صديقـــة  أدوات  وباســـتخدام  وطـــازج، 
للبيئة؛ لتحقيق االكتفاء لألسر البحرينية. 
برأيـــي أن جانب الزراعة ممتع جدا وأريد 
تنميـــة هـــذا الجانـــب بتعلـــم الزراعـــة أكثر 
فأكثـــر، وها أنا أعمل علـــى تطويره لتكون 

حديقـــة المنـــزل مزينـــة باألزهـــار الجميلة 
الملونة واألشجار المثمرة.

نهـــدف مـــن خـــالل هـــذه الحملـــة إلـــى أن 
يكـــون فـــي كل منـــزل بقعـــة خضـــراء من 
أجل المساهمة في تحقيق األمن الغذائي   

خاصة عند األزمات.
أقوم باالعتماد على طريقة التعلم السمعي 

لتطويـــر لغتي اإلنجليزية، فأشـــاهد بعض 
األفالم التي تمكنني من ذلك. 

ونقـــوم أنا وبعض أفراد عائلتي بممارســـة 
األلعـــاب التـــي كّنا نمارســـها فـــي طفولتنا. 
إنهـــا اللعبة التي ُتدعى ) باألونو ( التي كّنا 

نتجمع من أجلها.. ومن ال يعرفها!.
أشعر أنني قريبة جدا من عائلتي في هذه 

اآلونة، فأيام الدراسة يمضي أغلب وقتي 
وأنـــا فـــي الجامعـــة ، وعندمـــا أعـــود أكون 

منهكة. 
وألن أجـــواء المنـــزل تجلـــب النـــوم قليال، 
أحـــاول ممارســـة الرياضـــة للحصول على 
النشـــاط، أحرص قبـــل نومي علـــى قراءة 
بعـــض الروايـــات كرواية )علمتنـــي الغربة( 

للكاتب الكويتي فواز محمد باقر.
وال أخفـــي عليكـــم أننـــي أشـــتاق ألروقـــة 
الجامعة كثيرا، أسأل هللا أن يرفع عنا هذا 
البـــالء، و يحمي وطني ومـــن فيه من كل 

شر.

مساهمة من: زهراء عبدالوهاب مرهون
السنة الرابعة بتخصص العالقات العامة بجامعة البحرين

لعبة “أونو”زهراء عبدالوهاب مرهون

زهراء تتطوع بحملة لتشجيع الزراعة المنزلية.. وتلعب “أونو”
ـــي ـــام المنزل ـــاع بالطع ـــون والنعن ـــل والليم ـــم والفلف ـــن الطماط ـــتفادة م االس

^اتســـم فايـــروس كورونا بأنه معٍد أكثر وينتشـــر 
بســـرعة فائقـــة وغيـــر متوقعـــة وهذا مـــا جعـــل العالم 
كل  تتغيـــر  أن  وعلـــى  خـــوف  فـــي  يعيـــش  جميعـــه 
مخططاتـــه وأهدافه في وقـــت واحد وفي لحظة غير 
متوقعـــة، فيمـــا أدى للحجـــر المنزلـــي لمنع تفشـــي هذا 

المرض في الدول.
أنـــا من النـــاس التي تغيـــرت حياتهم في هـــذه الفترة، 

فـــكان هناك عدة خطط وأهداف كنت أســـعى 
لفعلهـــا طـــوال العـــام الماضـــي لكنني لم 

واآلن  لفعلهـــا  فرصـــة  أي  أجـــد 
وفي هذا الحجر المنزلي.

أشـــعر اننـــي أخيـــرا أنجزت 
كنـــت  مـــا  دائمـــا  شـــيئًا 
أأجله للغد، وأيضا قرأت 
التي  المتراكمـــة  الكتـــب 
الوقـــت  أجيـــد  ال  كنـــت 
لقراءتها وطبعا ال أنسى 

طباخـــة  أصبحـــت  أننـــي 
ماهـــرة فلـــم اكـــن اعلـــم أنني 

ماهرة لهذه الدرجـــة في الطبخ خصوصا في 
الوجبات الثقيلة.

غير أن الفايروس جعلني أخاف أن أفقد 
أحـــدًا بغلطـــة بســـبب تافه فهـــذا جعلني 
اركـــز على تصرفاتي التي من الممكن أن 

يفهمها الشخص بشكل خاطئ.
أشـــعر أن فايـــروس كورونـــا جعلنـــا نعيـــد 

حســـاباتنا فـــي كثيـــر مـــن األمـــور والخطـــط 
واألهـــداف وأيضـــا الهوايات فغالبـــًا ما نجد 

الوقـــت الـــذي يمكننا من أن نمـــارس مثل 
هـــذه األعمـــال الممتعة وتأخذنا مشـــاغل 

الحياة.
 كما أننا من المهم أن نعرف أهمية 
النعـــم التـــي أنعمهـــا هللا ســـبحانه 
علينا ونعوذ من زوالها وزوال هذا 

الوباء في بالدنا وبالد المسلمين.

مساهمة من: شوق عبدالعزيز العياضي 
سنة ثالثة إعالم في جامعة البحرين

“كورونا” يخيفها من فقدان أحد بغلطة أو بســبب تافه
شوق تنجز المؤجالت وتطبخ وجبات “ثقيلة”

ســـأتطرق اليـــوم إلـــى التغييرات التـــي أحدثها 
فيـــروس كورونـــا، لقـــد أدى انتشـــار فيـــروس 
مـــن  العديـــد  إلـــى   )  covid-19  ( الكورونـــا 
التغيرات اإليجابية، منها: الجلوس في المنزل 
عوضًا عن الخروج، ووجود متســـع من الوقت 
إلتمام األعمـــال المتعلقة بالجامعة، إضافة إلى 
االمتنـــاع عـــن تنـــاول األطعمة الســـريعة، التي 

بدورها قامت بتوفير النقود. 
وبطبيعـــة الحال، عند وجود اإليجابيات توجد 
الســـلبيات منهـــا الخمول والكســـل، إضافة إلى 
احتماليـــة نشـــوب الخالفات بين البشـــر، ولكن 
يمكـــن القول إن هذه الســـلبيات ال تملك تأثيرا 

كبيرا على الشخص.
ومن المنافع التي استفدت منها شخصيًا أثناء 
العـــزل المنزلـــي هـــو تنميـــة الهوايـــات القديمة 
والعثـــور علـــى هوايـــات جديـــدة، إضافـــة إلى 

ممارسة الرياضة في المنزل. 

مساهمة من: محمود عيسى محمود 
طالب عالقات عامة، سنة رابعة، بجامعة البحرين

من سلبيات “كورونا” 
الخمول والكسل 

والخالفات

هاجر: أكثر ما أشتاق إليه تجمع العائلة بمنزل جدتي
^منـــذ انتشـــار فايـــروس كورونا 
فـــي العالـــم وقبل اإلعالن عـــن مواقف 
رســـمية من قبل الجهات المختصة، لم 
أشـــعر “بكارثة” الوضـــع، فالحياة كانت 
مستمرة في البالد. مستمرة بمعنى أنه 
ال من إجـــراءات إغالق أماكن عاّمة أو 

عروض ثقافية وفنية. 
كل مـــا فـــي األمـــر أن غســـيل األيـــدي 
وتعقيمها أصبـــح أكثر من المعتاد، لكن 
كل شـــيء تغّير خالل يومين فقط، مع 
تصريحات ســـمو ولي العهد، والبيانات 
مـــن  وغيرهـــا  الرســـمية،  الحكوميـــة 
التفاصيل، التـــي أخذت البالد، وأنماط 

حياتنا، إلى مكان غير مألوف.
لـــم أعـــش أوبئة في حياتـــي، ولم أعلم 
مـــن قبـــل كيـــف تتصـــّرف النـــاس فـــي 
هـــذا الواقـــع الجديـــد المؤقـــت. هنالك 
أصبحـــت  للحـــذر،  أساســـية  تعليمـــات 

ســـكان  مـــن  كبيـــرة  لنســـبة  كالروتيـــن 
الوقايـــة  علـــى  ترتكـــز  التـــي  األرض، 
الفردية من الفيروس، ومن جهة أخرى 
تعليمات مفادها المحاولة قدر اإلمكان 
لعدم نقل الفيروس إلى آخرين، فالحل 
قـــدر  انتشـــاره  مـــن  الحـــّد  هـــو  اليـــوم 
المســـتطاع، ولهـــذا علينا تغييـــر أنماط 

حياة عديدة.
ومـــن األنمـــاط التـــي تغيـــرت وبشـــكل 
جذري التواصل مع عائلتي وأصدقائي 

يتـــم اآلن عـــن طريق مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي فقـــط مـــن خـــالل مكالمـــة 
الفيديـــو؛ ألنـــه ُمنعنـــا مـــن التجمعـــات 
أيضـــا حتى داخـــل المنزل، فـــكان أكثر 
ما أشـــتاق إليه هـــو تجمعنا فـــي منزل 

جدتي. 
وكثيـــرا مـــا أفتقـــد الخروج إلـــى التنزه 
أو التســـوق مع صديقاتي كان الشـــيء 
صعـــب جدا، وأشـــبه بالكابـــوس، ولكن 
أهـــم  ومـــن  إيجابياتـــه  شـــيء  لـــكل 
إيجابيات هذا الفايروس هي االهتمام 
بالصحـــة والنظافـــة، أخذتنـــا الظـــروف 
للتفكيـــر بـــاألكل الصحـــي بأنواعه مثل 
أكل الخضـــروات والفواكـــه واالبتعـــاد 
عن الوجبات السريعة المضرة للجسم.
لكـــن أكثر مـــا يثير انتباهـــي، هو إعادة 
االعتبار لشعور المسؤولية، هذا السؤال 
الـــذي ُيطـــرح يوميـــا فـــي عالقتنـــا مـــع 

العالـــم الخارجي، في االلتزام “بالحجر 
الصحـــي”، في عـــدم الذهاب لتجمعات 
كبيـــرة، البقـــاء أكثر في البيـــت، وهذه 
إجراءات ليســـت بالضـــرورة أن تكون 
االستجابة لها ســـهلة وسريعة، بما في 

ذلك من تحديات االعتياد عليها.
لم نفكـــر مع بداية العـــام أن الكورونا 

ستكون أكثر ما يشغلنا في الشهر 
الجديـــد،  العـــام  مـــن  الثالـــث 

وأكثر مـــا يخيفنا، مع العلم 
أن الحيـــاة مليئة بأشـــياء 
مخيفة، ال تقل خطورة عن 

الفيروس. 
هـــذه  اســـتغالل  أحـــاول  ذلـــك،  مـــع 

الفتـــرة للتفكير بأمور  كنت أهملها في 
حياتـــي، ولـــم أمنحهـــا المســـاحة التي 
تســـتحق، كمـــا محاولة اإلضـــاءة على 
مســـاحات إيجابية ســـأدركها بعد أن 

تنتهي هذه األزمة. 
علـــى أن يكـــون هـــذا الفايروس درســـا 
نحـــو بنـــاء عالـــم عـــادل وكريـــم فيـــه 

يشعر اإلنســـان بقيمة صّحته 
 ، هـــا عند و

ستتغّير حياتنا إلى األفضل بالتأكيد.

مساهمة من: هاجر عبدالحميد العوضي 
طالبة إعالم في جامعة البحرين

* الكاريكاتير مساهمة من الفنان: جعفر عيسى

مشاركة من الفنان: جعفر عيسى

الحياة مليئة 
بأشياء مخيفة ال 
تقل خطورة عن 

“كورونا”
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 18(

اليـــوم  ^ســـأحكي 
تجربتي مع أزمة كورونا 
والحجـــر الصحـــي. فـــي 
البداية أود أن أنوه على 
لـــه  الفايـــروس  هـــذا  أن 
العديـــد مـــن اإليجابيات 
التـــي فقدناهـــا في زخم 
الحياة العادية، فلم نكن 
فايـــروس  بـــأن  نتوقـــع 
صغيـــر يســـبب انفلونـــزا 
فقـــط بأن يجعلنـــا نتعلم 
مـــا معنـــى صلـــة الرحـــم 

وما معنى أن نكون عائلة واحدة مجتمعة مع بعضها البعض. 
في الســـابق كنا مبعثرين في المنزل على عكس اآلن فلقد جعلنا 
هـــذا الفايروس أن نتعرف على أعضـــاء عائلتنا من جديد وعلى 

ما يمكننا إنجازه من المنزل دون الخروج.
 استثمرت وقتي في البدء بتعلم التصميم و”األنميشن” والعديد 

من األشياء التي احتاجها بتخصصي الجامعي.

مساهمة من: أحمد أيوب رمضان 
طالب إعالم بجامعة البحرين

أحمد يتعلم التصميم و“األنميشن”

أحمد أيوب رمضان 

السبت 18 أبريل 2020 - 25 شعبان 1441 - العدد 4204
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحة 
اجتماعـــا  البحرينيـــة  والســـامة 
االتصـــال  خـــال  مـــن  اســـتثنائيا 
المرئـــي، وذلـــك للبت فـــي مجموعة 
بشـــأن  والتباحـــث  القـــرارات  مـــن 
مستجدات الوضع الصحي المرتبط 
بجائحة فايـــروس الكورونا، وبحث 
الســـبل الممكنـــة لدعم الجهـــود التي 
تبذلهـــا الحكومـــة للحـــد من انتشـــار 
هذا الفايروس، السيماجهود الفريق 
الوطنـــي واللجنة التنســـيقية بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء للوقاية من 

فايـــروس الكورونـــا، حيـــث اتخذت 
إدارة الجمعيـــة جملـــة مـــن القرارات 
الداعمـــة لهذه الجهود، باالضافة إلى 
التوصيـــة علـــى المســـاهمة فيتقديم 
التوعية ونشـــرها عبر االستفادة من 

وسائل التواصل اإلجتماعي.

“الصحة والسالمة” تعقد اجتماعها عبر الفضاء االفتراضي
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ضمـــن إيمـــان بنـــك اإلســـكان بإحال 
فـــي  البحرينيـــة  الشـــابة  القيـــادات 
اإلدارة التنفيذيـــة، أعلـــن البنـــك عددًا 
مـــن الترقيـــات بين صفـــوف موظفيه 
فـــي  وذلـــك  قياديـــة،  مناصـــب  إلـــى 
إطـــار حركة ترقيات شـــملت أيضًا 18 
موظفـــا مـــن إدارات البنـــك المختلفة، 
وذلـــك ســـعيًا منـــه لتدعيـــم المناصب 
بالكفاءات واالســـتفادة مـــن الخبرات 
التي اثبتت جدارتها من خال عملهم 

في مواقع العمل المختلفة. 
وقال مدير عـــام البنك، خالد عبدهللا: 
“بنـــاًء علـــى توجيهـــات ودعـــم وزيـــر 
اإلســـكان رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
اإلســـكان باســـم بـــن يعقـــوب الحمـــر، 
وضمـــن خطـــة البنك لسياســـة إحال 
فـــي  الشـــابة  البحرينيـــة  القيـــادات 
اإلدارة، يحـــرص البنـــك علـــى اعـــداد 
الخطـــط  بحســـب  للترقـــي  موظفيـــه 

الوظيفيـــة لـــكل موقع، وذلـــك بتعزيز 
قدرات الموظفين بالمســـئوليات التي 
تصقلهم، باإلضافة إلى توفير البرامج 
مهاراتهـــم  تطـــور  التـــي  التدريبيـــة 
ومعرفتهم وفـــق االتجاهات الحديثة 

في كل مجال.”
وتمـــت ترقيـــة كل مـــن عبيـــر البنعلي 
المخاطـــر،  بـــإدارة  أول  مديـــر  إلـــى 
وحامـــد الماجد إلى مديـــر أول بإدارة 
اإلســـتثمار. كمـــا تمـــت ترقيـــة كل من 
فاطمـــة االنصـــاري إلـــى مدير بـــإدارة 
األصـــول، ونبيـــل كوتايـــل إلـــى مدير 
ولطيفـــة  المعلومـــات،  تقنيـــة  بـــإدارة 
الشـــمان إلـــى مدير بالفرع الرئيســـي 

إلـــى مديـــر  وســـيد أحمـــد آل شـــرف 
بشركة عقارات اإلسكان. 

ويشـــار إلـــى أن الذين تمـــت ترقيتهم 
والمؤهـــات  الخبـــرات  ذوي  ممـــن 
العمليـــة والمصرفية التي اكتســـبوها 
علـــى مـــدى ســـنوات مـــن العمـــل فـــي 
المصرفـــي  والقطـــاع  اإلســـكان  بنـــك 
بصورة عامة، والذين أثبتوا جدارتهم 
ومهاراتهـــم فـــي إدارة العمـــل بصورة 
خاصة. وأن من شـــأن هـــذه الترقيات 
أن تحفـــز العامليـــن علـــى بـــذل مزيـــد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء ورفع مســـتوى 
الخدمات التـــي يقدمها البنك لعمائه 

الكرام.

“بنك اإلسكان” يرّقي 6 من موظفيه إلى مناصب قيادية

 ،”HUAWEI P40 Pro“ أطلقـــت “هـــواوي” أخيـــًرا هاتـــف
الذي طال انتظاره والذي يكتمل بتصميم فريد وقدرات 
قويـــة لشـــبكة الجيـــل الخامس مـــع نظام كاميـــرا رباعية 
“Ultra Vision Leica” المتقـــدم، إلى جانب الميزات التي 
تـــم تصميمها لتوفيـــر أداء فائق لشـــبكة الجيل الخامس 

لكل أنواع المستخدمين.
عبر جميع  والفضي  األسود  باللونين  اآلن  للبيع  متوافر 
منصات “هواوي” عبر اإلنترنت وتجار التجزئة المعتمدين 
HUAWEI Quad-“ بسعر 359.900 دينار. مزّود بشاشة

 ”HUAWEI P40 Pro“ هاتف  فإن   ،”Curve Overflow
على  الشاشة  تنحني  إذ  الحركة،  فنون  من  مستوحى 
األربع  الحواف  طول 
لــــلــــحــــصــــول 
عـــــــلـــــــى 
ــل  ــ ــكـ ــ شـ
يــذكــرنــا 
بــــــالــــــمــــــيــــــاه 

الفائضة تقريًبا من حافة كوب ممتلئ إضافة إلى مظهر 
المستديرة  والزوايا  الرفيعة  الحواف  فإن  حــدود،  با 
واالنسيابية تتيح للمستخدمين مسكًا مريحًا. تتضمن 
من  المعة  غير  نهائية  لمسة  أيًضا  التصميم  ابتكارات 
“Silver Frost” وطاء أسود المع. ويعمل هاتف  لون 
الذي   ”Kirin 990 5G“ بمعالج   ”HUAWEI P40 Pro“
دعم  مــع  الخامس  الجيل  لشبكة  قــويــًا  اتــصــاالً  يــوفــر 
شامل لشبكة الجيل الخامس باإلضافة إلى أداء الذكاء 
االصطناعي القوي وكفاءة عالية في استهاك الطاقة.

ويوفـــر المعالـــج دعـــم لشـــبكات الجيل الثانـــي / الجيل 
كل  فـــي  الخامـــس  والجيـــل  الرابـــع  الجيـــل   / الثالـــث 
 )NSA( مـــن أوضـــاع الجيـــل الخامـــس غيـــر المســـتقلة
والمســـتقلة )SA(. ويدعـــم “HUAWEI P40 Pro” أيًضـــا 
 160 التـــرددي  النطـــاق  لعـــرض   ”WiFi 6 Plus“ تقنّيـــة 
لتحقيـــق  المتقـــدم   1024-QAM وتعديـــل  ميجاهرتـــز 
أقصى سرعة رائدة في الصناعة تبلغ 2400 ميجابايت 

في الثانية.

عبــر جميع منصــات “هــواوي” بســعر 359.900 دينار
هاتف “HUAWEI P40 Pro” متوافر للبيع بالبحرين

 ”+ Care“ ا في برنامج سامسونج “بتلكو” تقدم اشتراًكا مجانيًّ
Galaxy S20 ــف  ــ ــوات ــ ه ــع  ــ م

تعلن شـــركة بتلكو عن تقديم عرض حصري على 
 ،Galaxy S20 هواتـــف سامســـونج مـــن سلســـلة
وذلك لكافة طلبات الشـــراء حتـــى تاريخ 5 مايو 
الجاري، حيث يتضمن العرض حصول المشترين 
علـــى اشـــتراك مجانـــي فـــي برنامـــج سامســـونج 
“Care +” لمدة ســـنة. يقدم هـــذا البرنامج تغطية 
علـــى بعـــض األضرار الواقعـــة علـــى الهاتف، مثل 

كسر الشاشة.
 Galaxy وســـيحصل الزبائن من مشـــتري هاتفـــّي
األقســـاط  بنظـــام   Galaxy S20 Ultra و   S20+
خال الفترة المذكورة، والتي تبدأ من 10.4 د.ب 
 28GB شـــهرًيا، على بيانات إضافية شـــهرية تبلغ
طيلـــة مدة العقد، باإلضافـــة إلى خدمة البث غير 
المحـــدود على منصة “Netflix” مجاًنا لمدة أربعة 
أشـــهر. وتأتي سلسلة Galaxy S20 التي تتضمن 
 Galaxyو Galaxy S20+و Galaxy S20 هواتف

S20 Ultra، بقـــدرات فائقـــة للـــذكاء االصطناعي 
وأكبـــر مستشـــعر للصـــور مـــن سامســـونج علـــى 
اإلطـــاق، مما يتيـــح للمســـتخدمين التقاط صور 
بدقـــة عاليـــة. وتم تطويـــر هواتف هذه السلســـة 
لتمنح المستخدمين تجربة استثنائية باالستماع 
للموســـيقى التـــي يفضلونهـــا علـــى مـــدار اليـــوم، 
ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية وممارسة 

ألعابهم المفضلة براحة تامة ومن أي مكان.
 Galaxy يمكـــن للزبائـــن طلـــب أي مـــن هواتـــف 
S20 واســـتامه فـــي منازلهم، وذلـــك عبر الموقع 
بتلكـــو  وتطبيـــق   batelco.com االلكترونـــي 
وقناة الواتســـاب للمبيعـــات، باإلضافة إلى جميع 
فـــروع بتلكـــو.  ســـيتم توصيـــل جميـــع الطلبـــات 
مباشـــرة لمنـــازل الزبائن، عن طريـــق فريق بتلكو 
وباســـتخدام الســـيارات التابعة للشركة خال 24 

ساعة.

 أعلـــن معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( عـــن فتـــح باب التســـجيل 
والقبـــول الكترونيـــًا للطلبـــة المســـتجدين للعـــام الجامعـــي القـــادم 2021-2020م، ابتـــداًء 
مـــن يـــوم األحد الموافـــق 19 أبريل 2020. صـــّرح بذلك المدير العام لمعهـــد “BIBF”، أحمد 
الشيخ، موضحًا أن عملية تقديم طلبات االلتحاق للعام المقبل سوف تتم الكترونيًا فقط 
خـــال هـــذه الفترة حتى إشـــعار آخر، من خال تعبئة اســـتمارة طلب االلتحـــاق المتوافرة 
على الموقـــع اإللكتروني للمعهـــد) www.bibf.com/academics(، وذلك في إطار تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية التي تم اتخاذهـــا في البحرين الحتواء فيروس كورونا والحرص 
على ســـامة الطلبة تماشـــيًا مع المســـتجدات الصحيـــة الراهنة. ويـــود المعهد االعان عن 
الغـــاء رســـوم التســـجيل للبرامـــج الجامعية في هـــذه الفترة، وذلـــك دعمًا لجهـــود المملكة 
للتصدي لجائحة كورونا، ودعمًا للمواطنين وحرصًا على استكمال المسيرة التعليمية في 
المملكة. وبما يمر به العالم في هذه الفترة من ظروف صحية، يقدم المعهد الفرصة للطلبة 
خريجـــي الثانويـــة )Grade 12 students( لمن يرغبون باســـتكمال دراســـتهم في المملكة 
In- (أو فـــي الخـــارج، وبالتحديد بريطانيا، فـــإن برنامج التمهيـــدي الدولي 
ternational Foundation Programme( ســـيكون الخيار المائم لهم، 
حيـــث أن المملكـــة تقدم هـــذه البرامـــج منذ زمن طويـــل، على أعلى 
المستويات، قادرة على إحتضان جميع أبنائها الطلبة، وتزويدهم 

بأفضل فرص التعليم والتدريب المتخصص. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، بالنســـبة للطلبـــة العائـــدون مـــن الخارج 
فـــي  الدراســـي  اســـتكمال مشـــوارهم  فـــي  يرغبـــون  اللذيـــن 
المملكـــة، يمكنهم تحويل المواد التي تم اســـتكمالها واالســـتمرار 

.)credit transfer( في الدراسة

ا للمستجدين “BIBF” يفتح باب التسجيل والقبول الكترونيًّ

فــي أول ســحب يتــم “عــن بعــد” بالمقــر الرئيــس للبنــك

ــرة ــ ــاب واألجـ ــطـ ــل الـ ــق ــات ن ــاصـ ــواق بـ ــ خــصــوًصــا سـ

متقاعدة بحرينية تربح 200 ألف دوالر من “ثمار”

“إبراهيم كانو” تبادر بدعم متضرري “كورونا”

فــازت فضيلــة عيســى حســن، بحرينيــة متقاعدة، بالجائزة ربع الســنوية لحســاب ثمار وقدرهــا 200 ألف دوالر؛ لتصبــح أول رابحة يتم 
اختيارهــا عبــر الســحب عــن بعــد. وأقيم هذا الســحب الفريــد من نوعه، في المقر الرئيس للبنك بمنطقة الســيف وبالتنســيق واإلشــراف 
عــن بعــد لــكل من وزارة الصناعة والتجارة والســياحة والمراقبين الخارجيين )BDO( البحريــن والمراقبين الداخليين للبنك؛ كجزء من 

الجهود المبذولة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالـــت فضيلـــة “إنـــه خبـــر رائـــع أن 
تســـمع بأنـــك ربحـــت جائـــزة نقدية 
قدرهـــا 200 ألـــف دوالر. وفـــي ظل 
األوقات الصعبة الراهنة، ومحاولتنا 
جميًعـــا للتأقلـــم مـــع ظروف تفشـــي 
خبـــر  فإنـــه   ،19 كوفيـــد  فيـــروس 
مفـــرح بالفعل. ولم أتوقع أن أســـمع 
خبـــًرا رائًعا كهذا، حيـــث إنه جعلني 

أنـــا وعائلتـــي فـــي غايـــة الســـعادة. 
وبصراحـــة حين أخبرنـــي البنك عن 
الجائـــزة، لم أصدق الخبر، خصوصا 

أنني لم أفز من قبل بأية جائزة”. 
لمجموعـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  األعمـــال 
بنـــك اإلثمار محمد جناحي “إن بنك 
اإلثمـــار ملتـــزم بتوجيهـــات مصرف 

البحريـــن المركـــزي ووزارة الصحـــة 
علـــى  المســـاعدة  فـــي  دوره  ألداء 
احتـــواء تفشـــي فيـــروس كورونـــا. 
وقـــد كان العمل مـــع وزارة الصناعة 
للســـماح  والســـياحة  والتجـــارة 
باإلشراف عن بعد على السحب ربع 
الســـنوي لحساب ثمار هو خير دليل 

على جدية التزامنا بذلك”.

إيمانـــًا  كانـــو،  إبراهيـــم خليـــل  شـــركة  أطلقـــت 
بالمســـئولية المجتمعيـــة، مبـــادرة لدعـــم الفئات 
المتضـــررة مـــن تبعـــات وبـــاء كورونـــا وخاصـــة 
بعـــض ســـواق باصـــات نقـــل الطـــاب وســـواق 
األجـــرة. وتأتي هـــذه المبادرة انطاقـــا من دور 
الشـــركة الهـــادف لخدمـــة المجتمـــع البحرينـــي 
ودعمـــًا لتوجيهـــات الحكومـــة بمســـاعدة بعض 

المتضررين في هذه الفترة. 
تم طرح هذه المبادرة بعد قيام الشركة بدراسة 
ميدانيـــة لبعـــض الفئـــات المتضررة فـــي الوقت 
الحالـــي، وخاصـــة فئة ســـواق بعـــض القطاعات 
التـــي تعتمـــد علـــى المدخـــول اليومـــي والذيـــن 
يواجهـــون حاليـــًا مشـــكلة عـــدم توافـــر ســـيولة 
نقدية يومية تمكنهم من توفير المســـتلزمات و 

الحاجيات اليومية. 
تهـــدف الشـــركة من خال إطاق هـــذه المبادرة 
لمســـاعدة بعـــض الفئـــات المتضـــررة مـــن جراء 
إغاق المدارس وإيقاف الحركة الســـياحية في 
الوقت الحالي، وخاصة الفئات التي تعتمد على 
هـــذه القطاعـــات كمصـــدر دخل أساســـي وليس 

لديها مدخول آخر.
بقيمـــة  مســـاعدة  بصـــرف  الشـــركة  وســـتقوم 
100 دينـــار نقـــدًا لـــكل عائلـــة مـــن هـــذه العوائل 
هـــذه  آثـــار  مـــن  للتخفيـــف  وذلـــك  المتضـــررة 

المحنة ومســـاعدتهم على اجتياز هذه الظروف 
العصيبـــة، مؤكدة فـــي الوقت ذاتـــه على أهمية 
اتباع التوجيهات الحكومية الحتواء الفيروس 

والحفاظ على سامة الجميع.
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محمد جناحي

تسليم المساعدة المالية



أنت تدير بعض المهام في عملك بعصبية 
شديدة.

حاول أن تضبط انفعاالتك وتكون أكثر هدوًءا.

أكثر من شرب الماء حتى تزيد من مناعتك.

سيكون مطلوب منك أن تحل أزمة ألحد 
أصدقائك. 

ابتعادك عن التدخين أثر باإليجاب على صحتك.

في مهام عملك الجديدة ستكتشف مهارات 
مختلفة.

عليك أن تتخلى عن العادات السيئة حتى 
الصغيرة منها.

تعلم من أخطائك حتى ال تفشل تلك العالقة 
بتهورك. 

لديك اإلرادة والصالبة والدأب على النجاح 
والجاذبية. 

تتصف بالكرم وحب مساعده اآلخرين وسرعة 
البديهة. 

القرار ال يمكن أن يتخذ في لحظة، بل فكر جيدا.

السفر في الوقت الحالي صعب نوعا ما بحكم 
الظروف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 أبريل

 1855
حاكم مصر محمد سعيد 
باشا يقرر إنشاء مجلس 

تجار مختلط من المصريين 
واألجانب، وقد تسرب من هذا 

المجلس القانون األجنبي ليحل 
محل المعامالت 

في الشريعة 
اإلسالمية.

يظهــر الفنــان كريــم عبــد الجــواد بشــخصية الشــهيد أحمد 
الشــبراوي في أحداث مسلســل “االختيار” للنجم أمير كرارة، 
المقرر أن ينافس به في موســم دراما رمضان. وأوشــك كرارة 
علــى االنتهاء من تصوير المسلســل، إذ ينتهــى من التصوير 

بشكل نهائي في األسبوع األول من شهر رمضان، ويكثف مخرج 
العمل بيتر ميمي عدد ســاعات التصوير بشــكل يومي مع تعقيم 

“اللوكيشــن” قبــل بدء التصويــر؛ حفاًظا على ســامة العاملين من فيــروس كورونا. 
وكانت شركة “سينرجى” المنتجة للمسلسل قد طرحت “البرومو” التشويقي له.

طرح الفنان فيصل الخرجي أغنية جديدة من كلماته وألحانه، 
تحــت عنوان “قولــي وين أروح”، عبــر قناته الرســمية على 
“يوتيــوب”، وتطبيق “أنغامــي” و”أمازون”. وقــال الخرجي: 
إنه يعمل على األغنية منذ فترة، ورغم األوضاع االســتثنائية 

التي فرضتها أزمة كورونــا فإنه اختار طرحها في تلك األجواء، 
تسلية للمستمعين وترفيهًا عنهم في ساعات الحظر الطويلة. 

وأضــاف أن فكــرة األغنية لم تكن مكتملة منــذ البداية، بل بدأت كمقطع نشــره عبر 
صفحاته بمواقع التواصل، وحاز إعجاب متابعيه، مطالبين بإكمال األغنية وطرحها.

رغم ما نعيشــه من ظروف عصيبة تســببت في شلل شبه تام 
لإلنتــاج الفني، فإن هنــاك مجموعة من المطربين الشــباب 
مازال لديهم الطموح، ويحركهم الحماس بدافع من الشغف 
لتقديم كل جديد، والفنــان عبدالعزيز الويس أحد هؤالء، فهو 

يحــرص على التواصــل مع الجمهور بأغنيات “ســنغل”، يضع 
عليها بصمته الخاصة ويميزها برؤيته المختلفة عن السائد.

وأهدى الويس لجمهوره أخيرا سنغل “عندي يقين”، كلمات علي بوغيث، ومن ألحانه، 
بينما تولى مهمة التوزيع علي المتروك، و”مكس ماستر” صهيب العوضي.

“عندي يقين”“وين أروح”أحمد الشبراوي
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عزالديـــن  مـــي  النجمـــة  لحقـــت 
وطـــارق  عـــز  أحمـــد  بزمالئهـــا 
لطفـــي في الخروج من الموســـم 
الرمضانـــي، إذ كان من المفترض 
أن تقـــدم مـــي مسلســـال دراميـــا 
يحمل اسما مؤقتا “خيط حرير”، 
ولكن بســـبب ضيـــق الوقت، قرر 
صنـــاع العمـــل تأجيـــل التصوير، 

لبعد رمضان مباشرة.
الموســـم  مـــن  مـــي  وبخـــروج 
الدرامـــي هـــذا العـــام، التـــي تعد 
ســـنوات،   5 منـــذ  األولـــى  المـــرة 
علـــى  دائًمـــا  تحـــرص  كانـــت  إذ 

وجودها كل عام مع جمهورها.
مـــدار  علـــى  مـــي  وقدمـــت 
األعـــوام الماضيـــة مجموعة من 
المسلســـالت، منهـــا: “دلـــع بنـــات” 
العـــام 2014 من إخراج شـــيرين 
عـــادل، ومسلســـل “حالة عشـــق” 
العـــام 2015، وإخـــراج إبراهيـــم 
العـــام  “وعـــد”  ومسلســـل  فخـــر، 
2016، للمخـــرج إبراهيـــم فخـــر، 
ومسلســـل رســـايل” العـــام 2017 
للمخرج إبراهيم فخر، ومسلسل 
“البرنسيســـة بيســـه” العام 2019 

للمخرج أكرم فريد.

مي خارج دراما رمضان للمرة األولى منذ 5 سنوات

الطعــام فــي زمــن “كــورونــا”
فــي ظــل تصاعــد أزمــة الكورونــا وتشــديد الحكومــة علــى ظــرورة 
البقاء في المنزل وعدم الخروج إال للضرورة فقط اصبحت مطاعم 
بيــع المشــروبات الســاخنة وخصوصــا مطاعم بيع شــاي الكرك الذي 
تشــتهر به البحرين ودول الخليج العربي هو المالذ الوحيد للشــباب، 
فتزايــدت الطلبات الخارجية لشــاي الكرك ســواء طلبــات للمنازل أو 
للســيارات خــارج المطعــم كمــا نوهــت الحكومــة في شــروط مزاولة 

المطاعم ألنشطتها في األزمة الحالية.

وشـــاي الكرك هو عبارة عن الشـــاي المغلي 
مع إضافة بعض النكهات المفضلة حســـب 
المنطقـــة  فـــي  الشـــعوب  وتقاليـــد  ثقافـــة 
ويعود اصله إلى جمهورية الهند ويســـمى 
في اليمن شـــاي عدني نســـبة لمدينة عدن 
الســـاحرة، واصبـــح صنـــع شـــاي الكـــرك له 
بعض المتخصصيـــن والصناع ايضا فلكل 
زبـــون مكانـــه الخـــاص الـــذي يفضـــل منـــه 
النكهـــات  الختـــالف  الكـــرك  شـــاي  شـــرب 
واالذواق المختلفـــه وتعتبـــر هذه الظاهرة 
وبـــاء  فتـــرة  فـــي  جـــدا وخاصـــة  مفيـــدة 
الكورونـــا الن المشـــروبات الســـاخنه مـــن 
مقويـــات جهـــاز المناعه لدى االنســـان كما 
وضحـــت الدراســـات الطبيـــة والتوصيات 
الصحيـــة، فمـــن الطبيعـــي ان يلجأ البعض 
لتنـــاول كوب من الشـــاي فـــي وقت قصير 
مـــن اليوم مع التزامـــه بالقواعد والقوانين 
للحد من انتشار فايروس كورونا أو طلبه 
إلى مقر سنكه واقامته وهي ما سمحت به 

الحكومة البحرينية لمســـاعدة المواطنين 
والمقيميـــن للحفاظ على قواعد الســـالمة 
والتباعـــد اإلجتماعـــي، ولكـــن مـــا يواجـــه 
العالـــم مـــن خطر فـــي الحجـــر المنزلي هو 
زيـــادة الـــوزن و تنـــاول كميـــات كبيرة من 
الطعام بســـبب الفراغ الزائد وعدم إشغال 

الوقت الكبير في المنزل
وثمـــة دوافع نفســـية تحملنا علـــى البحث 
عن الطعام عندما ينقلب العالم رأســـا على 

عقـــب. فقد تالحظ أنك تشـــتهي األطعمة 
والغنيـــة  الحراريـــة  بالســـعرات  الغنيـــة 
للضغـــوط  تتعـــرض  عندمـــا  بالســـكريات 
النفســـية، ألن هـــذه األطعمة تمد الجســـم 

بالطاقة الفورية لفترة قصيرة. 
ويرجـــع ذلك إلى أن الجســـم يفرز هرمون 
بزيـــادة  يرتبـــط  الـــذي  الكورتيـــزول، 
النفســـية.  للضغـــوط  اســـتجابة  الشـــهية، 
تحفـــز  الســـكريات  أن  المعـــروف  ومـــن 
إفـــراز الدوباميـــن، أحد النواقـــل العصبية 
وتقـــول  والســـعادة.  بالمكافـــأة  المرتبطـــة 
ينشـــط مركـــز  بشـــراهة  األكل  إن  واريـــن 
المتعـــة في الدمـــاغ، وقد ينأى بك نفســـيا 
عن المشاعر السلبية التي تنتابك في هذه 
اللحظة، ومن الشـــائع أن يلجأ أي شـــخص 

إلى الطعام بحثا عن المتعة. 

كتب طالب االعالم: مصطفى جمال

جامعة البحرين

1872
افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما.

 1906
زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو.

 1915
سقوط طائرة الطيار الفرنسي غاروس وذلك أثناء الحرب العالمية األولى.

1955
انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية.

 1983
تفجير سفارة الواليات المتحدة في بيروت ومصرع جميع العاملين فيها.

يجسد الفنان أحمد مجدي 
في مسلسل “فرصة ثانية” 

أمام ياسمين صبري، 
شخصية تدعى زياد “عينه 

زايغة” وذلك في دراما 
العمل الذي ينافس في 

السباق الدرامي المقبل. 
وكانت آخر أعمال أحمد 
مجدي مسلسل “بالحجم 

العائلي” للنجم يحيى 
الفخراني.

المسلسل إخراج البحريني المبدع الحليبي وبطولة زهرة عرفات

“كأن شيًئا لم يكن”.. للعرض في رمضان

أنهـــى المخـــرج الســـينمائي البحرينـــي 
مشـــاهد  تصويـــر  الحليبـــي،  حســـين 
مسلســـله الدرامـــي الجديد »كأن شـــيئًا 
لـــم يكـــن« الـــذي يضـــم مجموعـــة مـــن 
نجوم الكويـــت والخليج، للمنتج غانم 
المشـــروع  مديـــر  بمشـــاركة  الســـاري، 
الفنـــان العراقـــي األلمانـــي أزل يحيـــى 
إدريـــس، والـــذي يعرض علـــى عدد من 
القنـــوات منهـــا الشـــارقة وأبوظبي في 

رمضان.
تـــدور األحـــداث فـــي إطـــار اجتماعـــي 
زمنيتيـــن  حقبتيـــن  بيـــن  درامـــي 
التســـعينات  نهايـــة  فتـــرة  بالتـــوازي، 
والوقـــت الراهن، حيث الســـيدة الثرية 
ليلى التـــي تمر بظروف صعبة، تجعلها 
ٌتصـــاب بحالة نفســـية صعبـــة، تجعلها 

في مفترق الطرق.
وتقدم الفنانة البحرينية زهرة عرفات 
الدرامـــي  المسلســـل  أحـــداث  ضمـــن 
المثقفـــة  الســـيدة  ليلـــى،  شـــخصية 
والرزينـــة والثريـــة، التي تمـــر بظروف 
معينـــة مـــع محيطهـــا وأهلهـــا، ويمكـــن 
حتـــى  كثيـــرًا  جاهـــدت  إنهـــا  القـــول 

استطاعت الوصول إلى ما هي عليه.
وأكـــد الفنـــان البحرينـــي خالد الشـــاعر 
وقـــال:  جذبتـــه  المسلســـل  فكـــرة  أن 
“المسلســـل فكرته التوازي بين الحقبة 
القديمـــة بنهايـــة التســـعينات والحقبة 
الحديثة المعاصرة الي هي 2020 هي 
التـــي شـــدتني أول مـــا قـــرات النـــص”. 
وباإلضافـــة لفكـــرة العمـــل، أكـــد خالـــد 
انجذابه لفكرة اختيار مخرج كحسين 
الحليبي والذي يملك خلفية مسرحية 

كبيرة.
والجمهـــور الذي ال يـــزال يتذكر ثنائية 
خالد وزوجته نور الشيخ في مسلسل 
“دفعة القاهرة” سيستطيع أن يستمتع 
بهـــذا الثنائي مرة جديـــدة ولكن بقالب 
مختلـــف تمامـــًا، فســـتحمل القصة في 
طياتهـــا حـــب مـــن نـــوع آخـــر. ولهـــذه 
“تماضـــر”  اســـم  اختيـــار  تـــم  الحقبـــة 
للشخصية التي ســـتؤديها نور الشيخ، 
لمشـــكالت  تتعـــرض  شـــخصية  وهـــي 
أســـرية من جهـــة األب وتتعرض لنوع 
مـــن العنف، وســـيكون ملحـــوظ تأثيره 

على حياتها.
وأكـــدت نـــور أنها ستجســـد شـــخصية 

هادئة ومسكينة ألول مرة، على عكس 
مـــا اعتـــاد عليـــه الجمهور فـــي األعمال 
الســـابقة، وقالت إنها ســـتظهر بإطاللة 
مناســـبة لحقبة التســـعينات من ناحية 
الشـــعر، األزياء وحتى أســـلوب الحياة 
البعيـــدة تمامـــًا عـــن الحيـــاة المعاصرة 
التواصـــل  مواقـــع  عـــن  وخصوصـــًا 

االجتماعي”.
وحول فكرة العمل، كشف منتج العمل 
غانم الســـاري: »هي مزيٌج من القصص 
التي قد تكون متكررة، ولكن األسلوب 
فـــي طـــرح الفكـــرة هـــو الذي يؤســـس 
نحـــو عمـــل درامي غير تقليـــدي، وهذا 
ما ســـيقدمه المخرج حســـين الحليبي 

فـــي هذا العمـــل، حيث يتجـــه لمحاكاة 
مـــن  الحديـــث  الزمـــن  عبـــر  الماضـــي 
خـــالل حكايـــة امـــرأة ثريـــة تعاني من 
اضطرابـــات نفســـية نتيجـــة تعرضهـــا 

لعنف أسري في صغرها«.
وعـــن تعاونـــه مـــع المخـــرج الحليبـــي، 
ان  الكويتيـــة  للـــراي  الســـاري  اعتبـــر 
هـــذه التجربـــة الثالثـــة بينهمـــا، مبديـــًا 
تفاؤلـــه بهذا التعـــاون، “كـــون الحليبي 
مخرجـــا متمكنا ومتجددا فـــي أدواته 
اإلخراجيـــة ويهتـــم بمحتـــوى العمـــل، 
علـــى  يحـــرص  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
الجودة والتقنية، كما أنه يحرص على 

تقديم الممثلين بشكل متميز”.
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النجوم ينعون الفنان الراحل أحمد دياب
أعلنـــت نقابـــة المهـــن التمثيليـــة فـــي مصر 
وفـــاة الفنان أحمد ديـــاب عن عمر ناهز 75 
عامـــا، حيث وافتـــه المنية بشـــكل مفاجئ 
منـــذ يوميـــن، وقـــال عـــزوز عـــادل عضـــو 
مجلـــس النقابـــة، إن الفنـــان أحمـــد ديـــاب 
وقـــال  الماضـــي،  األربعـــاء  مســـاء  توفـــي 
الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية 
ورئيـــس أكاديمية الفنون، لن تقام مراســـم 

عزاء للفنان الراحل أحمد دياب.
والنجـــم الكبيـــر أحمـــد ديـــاب ولـــد فـــي 9 
أغســـطس 1945، وتـــزوج من ابنـــة الفنان 
الفـــن  عالـــم  قبـــل دخولـــه  أباظـــة  رشـــدي 
فتـــرة كبيـــرة  منـــذ  انفصـــل  لكنـــه  وقتهـــا، 
عنهـــا ويربطهما ولد، وتميـــز دياب بتقديم 
شـــخصية رجـــل األعمـــال فـــى العديـــد من 
األعمـــال التليفزيونية والســـينمائية، حيث 
شـــارك فى مسلسالت “أين قلبى” مع يسرا، 
“حجر جهنم”، و”سلســـال الدم 4و5” و”حق 
مشـــروع” و”الجماعـــة 2” بشـــخصية حيدر 
باشـــا، و”أنا شـــهيرة أنـــا الخائن”و”عفاريت 
عدلـــى عـــالم” و”أســـتاذ ورئيس قســـم” مع 

الزعيم عادل إمام. 

وعبـــر عـــدد مـــن نجـــوم الفـــن عـــن حزنهم 
علـــى وفـــاة الفنان أحمـــد ديـــاب، وودعوه 
برســـائل مؤثرة على مواقـــع التواصل، في 
الوقت الذي كشـــفت به نقابة الممثلين عن 

تفاصيل الجنازة.
ونشـــرت الفنانة نهال عنبر صـــورة للراحل 
أحمـــد ديـــاب ونعتـــه قائلـــة:” وفـــاة الفنان 
القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه 
برحمته الواســـعة ويســـكنه فســـيح جناته 
أرجوكـــم الفاتحة والدعـــاء”. ونعت الفنانة 
فيفـــي عبـــده أحمـــد ديـــاب قائلـــة:” انـــا لله 
وانـــا اليـــه راجعـــون توفي الـــي رحمة هللا 

الفنان القدير الخلوق احمد دياب نســـألكم 
الدعاء”.

وكشـــفت نقابة المهن التمثيلية عن تشييع 
جنـــازة الفنـــان الراحـــل أحمـــد ديـــاب بعـــد 
صـــالة فجر اليوم، وذلك بعـــد وفاته الليلة 
عـــن عمـــر يناهـــز 75 عامـــًا، وأعلـــن الخبـــر 
الفنـــان عمرو محمود ياســـين عبر صفحته 
بفيســـبوك قائالً: “رحيل الفنان احمد دياب 

انا لله و انا اليه راجعون”.
الراحـــل  هللا  عبـــد  صـــالح  الفنـــان  وودع 
أحمـــد دياب بكلمـــات مؤثرة على حســـابه 
بتويتر ونعاه قائالً: “وبعدين بقى ياحزن؟! 

وبعديـــن بقـــى ياوجع؟! دموعـــي بتدعيلك 
ياحبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل 

الطيب قوي الفنان أحمد دياب”.
واشتهر الفنان الراحل أحمد دياب بأدواره 
المميـــزة فـــي الدرامـــا والســـينما المصريـــة 
و  عايـــدة”  “أوبـــرا  أعمـــال  فـــي  وأبرزهـــا 
“العصيـــان” و “أحـــالم عاديـــة” و “للعدالـــة 
وجوه كثيـــرة” وغيرها، وكانت آخر أعماله 
في مسلســـل “سلســـال الـــدم” عـــام 2018، 
ويذكـــر ان الراحـــل كان متزوجـــًا مـــن ابنة 
الراحل رشـــدي أباظـــة والتي توفيت العام 

الماضي.

يشهد هذا الموسم عودة النجم ناصر 
القصبـــي إلـــى الكوميديـــا مـــن خالل 
“مخـــرج 7”، للكاتـــب خلـــف الحربـــي 
حصريـــا  الشـــرقي،  أوس  والمخـــرج 

على “ ام بي سي 1” في رمضان.
تدور األحداث حول شخصية دوخي 
“ناصـــر القصبـــي”، وهـــو أب وموظف 
الوســـطى،  الطبقـــة  مـــن  حكومـــي 
يمضـــي وقتـــه بيـــن عمله في تســـلم 
شـــكاوى العمالء بمؤسسة حكومية، 
وبيـــن بيتـــه وعائلتـــه. يســـلط العمل 
الضـــوء على التحوالت التي شـــهدها 
الســـنوات  فـــي  الســـعودي  المجتمـــع 
األخيرة، وانعكاســـاتها على العالقات 
االجتماعيـــة والعائليـــة عمومـــا، ومـــا 
يحملـــه ذلـــك مـــن تحديـــات تواجـــه 
بمـــوازاة  خصوصـــا،  دوخـــي  عائلـــة 
المشـــكالت التـــي تواجهه فـــي عمله 
من شـــكاوى العمـــالء وأوامر مديرته 

الصارمة، ومـــدى قدرته على مواكبة 
التكنولوجيا.

يصـــف القصبـــي “مخـــرج 7” بقولـــه: 
“العمـــل الجديد هو عبارة عن حلقات 
متصلـــة منفصلـــة، تناقـــش كل منهـــا 
موضوعـــا مختلفـــا”، وأضـــاف: “رغـــم 
الظروف الصعبة التي يعيشـــها العالم 
بســـبب أزمة كورونا، التي انعكســـت 
هـــذا  تحدينـــا  فإننـــا  الجميـــع،  علـــى 

الظـــرف مع فريق عمل جميل تجمعه 
األلفة والمحبة؛ وذلك من أجل رســـم 
الضحكـــة علـــى وجـــوه المشـــاهدين 
الذيـــن نعدهـــم بعمل متميـــز، كما في 
كل عـــام، ونأمل أن نكون عند حســـن 

ظنهم.
أّكـــد الكاتـــب خلـــف الحربـــي أن هذه 
التجربـــة تشـــكل تحديـــا جديـــدا عبر 
عمٍل قوامه حلقـــات متصلة منفصلة 

بشـــخصيات ثابتـــة وقصـــص يومية، 
إضافـــة إلى خط درامي رئيس يربط 

الحلقات بعضها ببعض.
وأوضح الحربـــي: “عمدنا إلى تقديم 
شـــكل مختلـــف عما اعتاده المشـــاهد 
مـــن خـــالل متابعتـــه لنا فـــي األعوام 
السابقة، خصوصًا أن “مخرج 7” يركز 
والقصـــص  األســـرية  األجـــواء  علـــى 

والمواقف الطريفة في العائلة.

زينـــب  البحرينيـــة  الفنانـــة  كشـــفت 
العســـكري عـــن ســـبب تســـمية بناتها 
وذلـــك  والغـــال”  والزيـــن  “الحـــال  بــــ 
بعـــد تغريـــده متابعـــة اتهمتهـــا فيهـــا 
هـــذه  انتقـــاء  بســـبب  بالنرجســـية 

األسماء
وقالت العســـكري في فيديو نشـــرته 
ال  الموضـــوع  شـــات:  ســـناب  علـــى 
وصـــارت  بالنرجســـية  لـــه  عالقـــة 
صدفة.. أنا سميت بنتي الزين؛ ألنها 
الشـــيء الزيـــن فـــي حياتـــي، والحال 
سميتها ألنها الشيء الحلو بحياتي، 

أمـــا الغـــال، فقالوا لي إن أنجبـــت بنتا لثالث مرة، فقلتلهم هـــي كمان بعد غالية 
بغالة أخواتها. 

وأضافـــت: األســـماء ســـميتها علـــى حســـب األشـــياء اللـــي أحبها، ركـــزوا على 
مسلسالتي وتالحظون كل اسم راكب على الشخصية الذي أجسده. وجاء رد 
زينب العســـكري بعد تغريده متابعة لها اتهمتها فيها بالنرجســـية قائلة: زينب 
العسكري جسدت معنى النرجسية مسمية بناتها زين حال غال عشان ينادونها 

أم الزين والحال والغال.

الـــوســـطـــى ــة  ــقـ ــبـ ــطـ الـ ــن  ــ مـ حـــكـــومـــي  ــف  ــ ــوظـ ــ ومـ أب  قـــصـــة  اتهموها بالنرجسية بسبب انتقاء هذه األسماء

“ مخرج 7” مواقف كوميدية للقصبي في رمضان العسكري توضح سبب تسمية بناتها 

 محرر مسافات

نشرت النجمة  كاثرين زيتا جونز  فيديو لها يظهرها وهي ترقص على  «
وقع أغنية House Of Fun لمادنيس وأقرت كاثرين في تعليقها أنها 

 hips كانت تحاول أن ترقص مثل  شاكيرا  في فيديو كليب أغنيتها
don’t lie لكن لم يظهر ذلك أبداً، مشيرًة أنها لم تنجح في تقليد 

حركاتها الراقصة!
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عـــــــــــرضـــــــــــت قـــــــنـــــــاة 
ــبــرومــو  “اإلمــــــــارات” ال
ــمــســلــســل  ــاص ل ــ ــخــ ــ ــ ال
“الشهد المر”، من تأليف 
ــي  ــ ــاراتـ ــ الـــكـــاتـــب اإلمـ
ــيـــل  الــــقــــديــــر إســـمـــاعـ
ــدهللا، وإخـــــــــراج  ــ ــ ــب ــ عــ
ــان الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــن ــ ــف ــ ال
ــد،  ــ ــيـ ــ ــفــــى رشـ ــطــ ــصــ مــ
وبطولة: زهرة عرفات، 
حبيب  حسين،  هيفاء 
غلوم، فخرية خميس، 
عـــبـــدهللا الـــــطـــــراروة، 
إبـــراهـــيـــم الــحــســاوي، 
مرعي الحليان، جاسم 

النبهان وآخرون.
إحدى  العمل  ويتناول 
في  اإلنسانية  القضايا 

فــتــرة الــخــمــســيــنــيــات، 
المسلسل  قـــوة  ولــعــل 
تـــكـــمـــن فــــي الـــمـــؤلـــف 
ــاتــــب إســـمـــاعـــيـــل  ــكــ ــ ال
الذي يعد من  عبدهللا، 
أهــــم كـــتـــاب الــمــســرح 
ــبـــي والـــــدرامـــــا  ــعـ الـــشـ
في  التراثية  الشعبية 
ولـــه  ــيـــج،  ــلـ الـــخـ دول 
تــجــارب نــاجــحــة عــدة 

في هذا المضمار.
ومن جانب آخر، تعول 
عرفات  زهـــرة  الفنانة 
ــل  ــمـ ــعـ ــى هـــــــــذا الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــي، وتــوقــعــت  ــ ــراث ــ ــت ــ ال
الــمــســلــســل  يـــنـــال  أن 
متابعة كبيرة من قبل 
الــمــشــاهــد الــخــلــيــجــي 
ــا  ــمـ الـــــــذي يـــعـــشـــق دائـ

األعمال التراثية.

نشـــر الفنـــان خليل الرميثي عبر حســـابه في “األنســـتقرام” مجموعة صور للعمل 
الجديد الذي يشـــارك فيه مسلســـل “حكايات ابن الحداد” الذي ســـيبث على قناة 
ســـما دبـــي طـــوال شـــهر رمضان، والمسلســـل كمـــا هو معـــروف من تأليـــف أحمد 
الكوهجـــي، وإخراج يوســـف الكوهجي، ويشـــارك به مجموعة كبيـــرة من نجوم 
البحريـــن، منهـــم الفنان الراحـــل علي الغريـــر، الفنانة فاطمة عبدالرحيـــم، الفنانة 
أبرار ســـبت، الفنان جمعان الرويعي، الفنان نجم مســـاعد، الفنان خليل الرميثي، 

الفنان حسن محمد، الفنان محمد ياسين، الفنانة ابتسام عبدهللا، الفنان إبراهيم 
البنكي، الفنانة نورة البلوشـــي، الفنان أمير دســـمال، الفنان أحمد عيســـى، الفنان 
يحيـــى عبدالرســـول، الفنانـــة ماجدة ســـلطان، الفنان أحمد مجلـــي، الفنان مبارك 
خميس وغيرهم، وســـيظهر الرميثي في المسلســـل بشخصية مختلفة وجديدة، 
ولكنهـــا لـــن تخلو من الحـــس الكوميدي. كما وجـــه الرميثي رســـالة إلى جمهوره 
بالقول: انتظرونا في رمضان على سما دبي ومسلسل “حكايات ابن الحداد” في 
إشـــارة واضحة إلى الثقة الكبيرة لنجاح المسلســـل الذي يعد األول من نوعه في 

الخليج؛ نظرا لإلمكانات الضخمة التي وفرت له.

هيفاء حسين زهرة عرفات

خالل التصوير الرميثي نورة البلوشي مع أمير دسمال

رشيد مصطفى  البحريني  المخرج  بقيادة  ــداد” ــحـ ــن الـ ــ ــي مــســلــســل “حـــكـــايـــات اب شــخــصــيــة مــخــتــلــفــة فـ

عرض برومو “الشهد المر” خليل الرميثي لجمهوره... انتظروني في رمضان
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موسيقيون إيرانيون يحولون أسطح منازلهم إلى مسارح
على ســطح منزلها بطهران، عزفت أصابع موشــغان حســيني 
البالغة من العمر 28 عاما على أوتار آلة القانون، لتعيد الحياة 
إلــى العاصمــة اإليرانيــة التــي ال تزال تحت ســيطرة فيروس 

كورونا. 
ومــع إغالق قاعــات العرض وعزل العديد في منازلهم نتيجة 
النتشار الفيروس التاجي األسوأ في الشرق األوسط، وجدت 
موشــغان وموســيقيون إيرانيــون آخــرون مســاحات خاصــة 
للعزف، تشــمل أســطح المنــازل المليئة عادة بخزانــات المياه 
وتكســوها المخلفــات القديمة، والشــرفات الفارغــة، والنوافذ 

المفتوحة.
وبلغــت موســيقاهم الســكان العالقين في منازلهــم؛ خوفا من 

مرض كوفيد ـ 19 الناتج عن فيروس كورونا.
وتســتقطب حفالتهــم المرتجلــة تصفيقــا حــارا مــن الســكان 
وتعطــي األمــل للمســتمعين. وقــال عــارف ميرباغــي، الــذي 
يعزف على الكونترباس في ساحة منزله: “نحن لسنا عاملين 
طبييــن فــي الخطــوط األماميــة لقتــال كورونــا، أو حــراس 
المستشــفيات، أو عمــال البقالــة، ولكــن أعتقــد أن العديــد من 
الموســيقيين، وأنــا منهــم، شــعروا بااللتــزام بتقديــم خدمــات 

الراحة والترفيه في هذه األوقات العصيبة”.
الحيــاة  فــي  أساســية  ركيــزة  الموســيقيون  كان  ولطالمــا 

الفارســية  اإلمبراطوريــات  إلــى  تاريخهــا  ويعــود  اإليرانيــة، 
القديمة. وتقول األســطورة إن الملك جمشــيد، رابع ملك من 
أســرة بيشــدادين، والمعــروف باســم “ملــك العالــم”، ابتكر آلة 

موسيقية بأربعة أوتار.
ومــن بيــن األشــخاص الذيــن قدمــوا عروضــا علــى أســطح 
المنــازل، موســيقيون مثــل الملحــن البالــغ من العمــر 36 عاما 

والعب آلة التار، ميديا   فرجنجاد.
وقــال فرجنجــاد: “ليــس من الســهل بالنســبة لــي أن أبقى في 
المنــزل وأال أكــون علــى خشــبة المســرح أو فــي االســتوديو 
أثنــاء الحجــر الصحــي، لذلك ... أعزف على التار من الســطح 

لمشاركة مشاعري مع الجيران”.

مــن  أســتراليون  باحثــون  وثــق 
معهد “ SOI” أضخم وحش بحري 
فــي العالــم، وهو ســحاري )طائفة 
يبلــغ  البحريــة(  الالفقريــات  مــن 
طولــه  )أي  متــرا   47 نحــو  طولــه 

ضعف طول الحوت األزرق(.
ويعيــش المخلــوق المائــي الفريد 
علــى عمــق نحــو 630 متــًرا قبالــة 

الساحل الغربي ألستراليا.
وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع 
يتطــور  الســحاري  مــن  والحجــم 
لعقود، وأن ما تم العثور عليه إلى 

اآلن كان أصغر بكثير.
السحاري يوحي بأنه منفرد ولكنه 
عبــارة عن مســتعمرة من وحدات 
أنهــا  كمــا  شــفافة،  وتكــون  عــدة 
تتغــذى علــى الحيوانــات البحرية 

األخرى واألسماك.

العثور على أضخم 
وحش بحري في 

العالم
التقط حارس حديقة “كورغر” الوطنية في جنوب إفريقيا صورا لمجموعة 
من األسود نائمة على أحد الطرق، مستغلة غياب البشر؛ بسبب إجراءات 

اإلغالق المرافقة لوباء كورونا.

وقال الحارس، لهيئة اإلذاعة البريطانية 
“بي بي سي”، إنهم عادة ما يرون األسود 
منتشرة في الطرقات في أوقات المساء 
فقــط، ولكن يبــدو أنها اســتغلت اإلغالق 
وغيــاب الســياح. وأوضــح الحــارس أنــه 
التقــط الصــورة بهاتفــه المحمــول، ولــم 

يظهــر علــى األســود االمتعــاض، إذ كان 
معظمها غارقا في النوم.

وتابــع “األســود معتادة على رؤية البشــر 
بالغريــزة،  األســود،  ســياراتهم.  داخــل 
تخشى البشر عندما يمشون، لذا لم تكن 

لتسمح لي باالقتراب منها”.

دخلــت أســود البحــر شــوارع مدينــة أرجنتينيــة بعــد خلوها من الســكان؛ بســبب 
إجراءات الحجر المنزلي المتبعة في البالد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

أرصفــة  علــى  البحــر  أســود  وانتشــرت 
وشوارع مدينة ديل بالت األرجنتينية، 
كاملــة  بحريــة  الحيوانــات  وتحركــت 
لتأخــذ  األرصفــة  علــى  واســتلقت 
حماما شــميا وســط ذهــول المواطنين. 
واستغلت أسود البحر إجراءات الحجر 

منازلهــم،  الســكان  والتــزام  الصحــي 
حريــة،  بــكل  المدينــة  شــوارع  لتدخــل 

.”thewest“ بحسب
الحجــر  إجــراءات  األرجنتيــن  ونفــذت 
الصحي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا 

المستجد في البالد.

بسبب الحظر.. قيلولة لـ “أسود” على طريق عام

أسود البحر تفترش أرصفة مدينة أرجنتينية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

انتشر على وسائل التواصل االجتماعي، 
فيديو طريف لكلب يســرق بدلة أســنان 
صحيحــة،  بطريقــة  ويضعهــا  صاحبتــه 

ليبدو ككلب بأسنان بشرية.
ونشــرت ســيدة مقطع فيديو لكلبها بعد 
أن قــام بأخــذ بدلــة أســنانها مــن جانــب 
ســريرها ووضعهــا في فمــه ليبدو وكأنه 

كلب بأسنان بشرية.
ونشــرت صحيفــة “ديلــي ميــل” المقطع 
لينــال  “فيســبوك”  فــي  صفحتهــا  علــى 

استحسان الكثير من المتابعين.
الحيــن  بيــن  طريفــة  مشــاهد  وتنتشــر 
واآلخر في العالم للكثير من الحيوانات 
علــى  الســكان  أجبــر  أن  بعــد  األليفــة، 
التزام منازلهم؛ بســبب إجراءات الحجر 
الصحــي المطبقة في أغلب دول العالم، 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  لتفشــي 

المسبب لمرض “كوفيد 19”.

العاملــون  الفلــك  علمــاء  اكتشــف 
فــي المرصــد الجنوبــي األوروبي، 
في تشــيلي، بواســطة أحــد أقوى 
النجــم  العالــم،  فــي  التلســكوبات 
»الراقــص« الــذي تنبأ به آينشــتاين 
100 ســنة. وكان  مــن  أكثــر  قبــل 
فــي  أكــد  قــد  آينشــتاين  العالــم 
نشــرها  التــي  النســبية  النظريــة 
العــام 1915، علــى أنــه ليــس مــن 
الضروري أن تكون المدارات التي 
يدور فيها جسم حول آخر مغلقة، 
ميكانيــك  فــي  الحــال  هــو  كمــا 
نيوتن. وهذا النجم الذي اكتشــفه 
علمــاء الفلــك وســط مجــرة درب 
التبانة بالقرب من الثقب األســود، 
وفقا لتنبؤ آينشــتاين يصف مدارا 
يشــبه شــكله الزهرة، وليس شكل 

القطع الناقص التقليدي. 

ابتسامة هوليودية 
لكلب ارتدى بدلة 

أسنان صاحبته

اكتشاف النجم 
“الراقص” الذي تنبأ 

به آينشتاين
قــرر مواطــن تركــي تقمــص شــخصية “ســبايدرمان” الشــهيرة فــي األفالم؛ لمســاعدة 
أهالي مدينته من كبار السن في ظل إجراءات العزل التي فرضها عليهم تفشي وباء 

كورونا، مشيرا إلى أن قوته الخارقة تتمثل بفعل الخير وتلبية احتياجات الناس.

وبحســب وكالــة “األناضــول”، فــإن تقييــد 
الســلطات التركية، حركة خروج المســنين 
مــا فــوق عمــر الـــ 65، واألطفــال والشــباب 
دون الـــ 20، والمصابيــن بأمــراض مزمنــة، 
صويلــو،  بــراق  التركــي  المواطــن  قــرر 
مســاعدتهم، مرتديــا زي الرجل العنكبوت، 

متجــوال بيــن شــوارع المدينــة، باحثــا عــن 
إلــى  بحاجــة  طفــل  أو  مريــض  أو  مســن 

المساعدة.
وأوضحت أن “براق يعرض المساعدة على 
األطفــال والمســنين؛ لتلبيــة احتياجاتهــم 

من الخبز والخضار والفاكهة”.

“سبايدرمان” يساعد األطفال والمسنين في أزمة “كورونا”

زوجان يغذيان الحمام في حديقة أمام القصر الملكي بالعاصمة الكمبودية 
بنوم بنه، وسط مخاوف من انتشار “كورونا” )أ ف ب(

صويلو قال إن “قوته الخارقة تتمثل بفعل الخير، ولهذا أقوم بتلبية احتياجات الناس دائما 
باعتباري الرجل العنكبوت”.

قــام نيــك أفتغيــس البالــغ مــن العمر 
88 عاًما، باستئجار رافعة للتكلم مع 
زوجتــه التــي تعيــش فــي دار رعاية 

للمسنين.
 61 الزوجيــن  زواج  علــى  مــر  وقــد 
عامــا، وكان علــى الزوجــة االنتقــال 
إلــى دار رعاية، العام الماضي، ومنذ 
نيــك يزورهــا كل  الحيــن كان  ذلــك 

يوم، قبل فرض الحجر الصحي.
ومنــع المســؤولون فــي دار الرعايــة، 
نيك من زيارة زوجته؛ بسبب تفشي 
فيــروس “كورونــا”، لتقليل احتمالية 
مــا  بحســب  الــدار،  داخــل  اإلصابــة 

نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.
والحظ أقارب نيك أن الرجل يفتقد 

زوجتــه كثيــًرا، وبالتالــي ســأل ابنــه 
كريس أصدقائه على “فيســبوك”، ما 
إذا كان بإمكان أي شخص مساعدته 
الحــظ  ولحســن  رافعــة.  واســتعارة 
وافــق زميلــه الســابق فــي المدرســة 

على المساعدة.
وذهــب إلــى دار الرعايــة واتفــق مــع 
بيــن  الخــاص  اللقــاء  علــى  اإلدارة 

الزوجين.
وفــي اليــوم التالــي، صعــد نيــك إلى 
مــن  تمكنــا  وهكــذا  زوجتــه  نافــذة 

التحدث ولمس بعضهما البعض.
وقــال الرجــل “لقــد تزوجنــا منــذ 61 
عاًما، لكننا نحب بعضنا تماًما كما لو 

أننا تزوجنا للتو”.

الحب ال عمر له.. مسن يستأجر رافعة لرؤية زوجته

ألغت األميرة بياتريس، حفيدة 
وخطيبها  إلــيــزابــيــث،  الملكة 
ــيــمــوتــســي  ــل ــي مــاب إدواردو 
ــكـــي؛ بــســبــب  ــلـ ــمـ ــا الـ ــمـ ــهـ ــافـ زفـ
بريطانيا  فــي  ــعــام  ال اإلغــــالق 
وسط جائحة فيروس كورونا، 
حسبما ذكرت تقارير إعالمية.

ــــت األمـــــيـــــرة بــيــاتــريــس  ــان كــ
ــي شـــهـــر مـــــارس،  قـــلـــصـــت، فــ

خطط الزفاف، وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام 
في مايو. وذكرت مجلة بيبول، نقال عن متحدث باسم الخطيبين “ال توجد 

خطط لتغيير األماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر.
الــوقــت. سيأتي وقــت إلعــادة  الــزفــاف فــي هــذا  إنهما ال يفكران حتى فــي   

الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد”.

“كورونا” يلغي زفاف حفيدة الملكة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:49

 11:37 
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06:03

07:33 
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فــي موقف رجولي ومشــرف لمســؤول 
حكومي يعبر عن شهامة والقلب الكبير 
للمســؤولين الخالي من التكلف كما هو 
ديــدن أهل البحرين ترجل رئيس جهاز 
المســاحة والتســجيل العقاري الشــيخ 
ظهــر  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  ســلمان 
األربعــاء الماضــي مــن ســيارته ليقــدم 

المساعدة ألحد المواطنين. 

وفــي طريــق عودته مــن مكتبــه، الحظ 
الشــيخ ســلمان أحــد المواطنيــن علقــت 
ســيارته بعــد تعطلهــا فــي الشــارع العام 
عند تقاطع جري الشــيخ وســط تساقط 
ســائقه مســاعدة  مــن  ليطلــب  األمطــار 
المواطن في دفع الســياره فبل أن ينزل 
ودفــع  المســاعدة  لتقديــم  بنفســه  هــو 
الســياره الفساح المرور، بينما يبدو في 
منتصــف الصــورة المواطــن الــذي قــدم 
شكره للشيخ والسائق دون أن يعرفهم. 
وأشــاد المغردون بموقف الشيخ سلمان 

العفوي وغير المستغرب.

موقف مشرف وعفوي..
رئيس “المساحة” يساعد 

مواطنا في دفع سيارته
المحرر االقتصادي


