
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح  «
عن رفع الطاقة االستيعابية لمراكز 
العزل والعالج إلى 4257 سريرا يبلغ 

اإلشغال منها 3218، ورفع الطاقة 
االستيعابية لمراكز الحجر الصحي 

االحترازي إلى 5489 سريرا يبلغ 
اإلشغال منها 533 فقط.

أكد رجل األعمال البحريني  «
عبدالحكيم الشمري، وصول 

دفعة تقدر بنحو 4800 كيس 
من علف الشعير والذرة الصفراء؛ 

لتلبية احتياجات السوق 
خصوصا لتجار المواشي الحية 

لتعزيز األمن الغذائي.

قالت منظمة الصحة العالمية،  «
أمس، إن بعض العالجات تحد من 

شراسة أو فترة اإلصابة بمرض 
“كوفيد 19” التنفسي. وكانت 

متحدثة باسم المنظمة، أعلنت أن 
فيروسات كورونا “محيرة للغاية” 

ومن الصعب إنتاج لقاحات.

استقبل المسلمون أكثر شهورهم  «
قدسية هذا العام “هادًئا” على غير 

العادة، إذ طلَّ شهر رمضان المبارك في 
توقيت صعب على العالم اإلسالمي؛ 
بسبب جائحة كورونا، وفرضت األزمة 

التباعد في الشهر الذي يعتبره 
المسلمون فرصة للتواصل والتقارب.

أكد أمين سر نادي الحد أحمد البهدهي  «
حاجة ناديه لمبنى إداري نموذجي جديد 

إلدارة شؤون النادي وتوفير مرافق 
توفر بيئة عمل صحية ومثالية. وأضاف 

البهدهي لـ “البالد سبورت” أن المبنى 
الحالي “متهالك” و” آيل للسقوط” 

والنادي بحاجة إلى مبنى جديد.

جاللة الملك يصدر قانوًنا بشأن التطوع لخدمة األمن العام
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صـــادق ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأصـــدر قانون رقم )11( لســـنة 2020 
بشـــأن التطـــوع لخدمـــة األمـــن العام، 
الشـــورى  مجلـــس  مـــن  إقـــراره  بعـــد 

ومجلس النواب. 
ونص القانون فـــي مادته الثالثة على 
أن يكـــون بحريني الجنســـية، ويجوز 
قبـــول المقيمين بمملكـــة البحرين في 

الحـــاالت ووفق الشـــروط التي تحدد 
بقرار من الوزير. وأال يقل عمره عن 21 
ســـنة. وأال يتعارض العمـــل التطوعي 
مع العمل األساســـي للمتطوع إذا كان 
المتطوع مـــن الموظفين في الجهات 

الحكوميـــة أو العامليـــن فـــي القطـــاع 
األهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة. 
وأن يكون الئقا صحيـــا للقيام بالعمل 
التطوعي، وفقا للشـــروط التي تحدد 
بقـــرار مـــن الوزيـــر. وأن يكون حســـن 

الســـيرة والسلوك، وأال يكون قد سبق 
الحكـــم عليـــه بعقوبـــة جنايـــة أو فـــي 
جريمـــة مخلـــة بالشـــرف أو األمانة أو 
اآلداب العامـــة مـــا لم يكـــن قد رد إليه 
اعتبـــاره. وأال يكـــون قـــد ســـبق طرده 
أو تســـريحه مـــن قـــوات األمـــن العام 
أو قـــوة الدفاع أو الحرس الوطني أو 

جهاز األمن الوطني.
أخـــرى تحددهـــا لجنـــة  أيـــة شـــروط 

شؤون المتطوعين.

دبي - العربية نتعسكر - ألبا

نالت شـــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” أكبر 
مصهـــر لأللمنيـــوم فـــي العالم باســـتثناء 
الصيـــن، جائـــزة الســـالمة الدوليـــة مـــع 
االســـتحقاق للعـــام 2020 مـــن مجلـــس 
التزامهـــا  نظيـــر  البريطانـــي؛  الســـالمة 
بـــاإلدارة المتميـــزة فـــي مجـــال الصحـــة 

والسالمة في العام 2019.

وتعتبـــر ألبـــا واحـــدة من 250 مؤسســـة 
وشـــركة عالمية تنال درجة االستحقاق 
في حفل توزيع جوائز الســـالمة الدولية 

للعام 2020.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
علـــي البقالـــي إن التكريـــم أتـــي تقديـــرا 
إلنجازاتنـــا فـــي مجـــال الســـالمة طوال 

العام 2019.

فيـــش  وكالـــة  إحصـــاءات  أظهـــرت 
للتصنيـــف االئتمانـــي، وهـــي أحـــدى 
أهـــم 3 وكاالت تصنيـــف فـــي العالم، 
أن البحريـــن تصـــدرت دول الخليـــج 
المقـــدم  المالـــي  الدعـــم  حيـــث  مـــن 
لمواجهـــة  االقتصاديـــة  للقطاعـــات 

جائحـــة كورونـــا، والتي بـــدأ تقديمها 
الشـــهر الماضي وتســـتمر لعدة أشـــهر 
واســـتهدفت مجـــاالت مختلفـــة مـــن 
بينها األفراد والمؤسســـات، إذ تشكل 
هـــذه الحـــزم نســـبا كبيرة مـــن الناتج 
الخليـــج،  لـــدول  اإلجمالـــي  المحلـــي 
ولم تســـتبعد الوكالـــة أن تتم زيادتها 

مستقبال.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، 
اســـتمرار جميـــع اإلجـــراءات االحترازية 
المتصلـــة بمنـــع تفشـــي فيـــروس كورونا 
المســـتجد حتـــى نهايـــة شـــهر رمضـــان، 
باإلضافـــة لفـــرض منـــع التجـــول الكامل 

بالفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال.
ويشمل القرار منع التجول الكامل طوال 

اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.
ونقلت وكالـــة األنباء الســـعودية “واس” 
عن مصدر مســـؤول في وزارة الداخلية 
اســـتمرار منـــع التجـــول الكامـــل طـــوال 

اليوم في مدينة مكة المكرمة.
القـــرار اســـتمرار منـــع الدخـــول  وشـــمل 
والخروج من المناطق والمدن واألحياء 

التي صدرت بشأنها قرارات عزل.

السعودية: منع كامل للتجول أيام العيد“فيتش”: البحرين تتصدر بمواجهة “كورونا”“ألبا” تحصد جائزة السالمة الدولية

الحـــــــد يطالـــب بمبنــــى إداري نموذجـــــيالتباعد عنوان شهر التواصلالصحة العالمية: “كورونا” محيروصول 4800 كيس علفزيادة أسرَّة الحجر إلى 5489
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الضباط والجنود الذين قتلوا على متن الفرقاطة

عواصم ـ وكاالت

أمـــس،  إيـــران،  شـــيعت 
جثاميـــن 19 ضابطا وجنديا 
بحريـــا قتلـــوا أثنـــاء إصابـــة 
فرقاطـــة “كنـــارك” بصـــاروخ 
قيـــل إنـــه أطلق “عـــن طريق 
الخطـــأ” من مدمـــرة للجيش 
تدريبـــات  أثنـــاء  اإليرانـــي 
عســـكرية فـــي بحـــر عمـــان، 

األحد.

اإليرانـــي  التلفزيـــون  وبـــث 
لقطات من التشييع الذي تم 
في ميناء كوناراك، بحضور 
الحكومـــة  فـــي  مســـؤولين 

وقادة عسكريين.
ووسط مطالبات بالتحقيق، 
لم تقدم الســـلطات اإليرانية 
لحـــد اآلن أي تفســـيرات عن 

سبب الحادث.

إيران لم تفسر حادث الفرقاطة

شـــركة  أن  “البـــالد”  علمـــت 
طيـــران الخليج ســـتعيد فتح 
رحالتهـــا إلـــى مطـــار القاهـــرة 
الدولـــي فـــي 22 مايو الحالي، 
الرحـــالت  وقـــف  قـــرار  بعـــد 
النفـــاذ  حيـــز  دخـــل  والـــذي 

بمارس الماضي.
وكانـــت الشـــركة تنـــوي إعادة 
فتح خـــط الرحالت فعليا في 
9 مـــن مايو الجاري، إال أنه تم 

تأجيلها ألسباب غير معلنه.
ويقطـــن فـــي البحريـــن أعداد 
الجاليـــة  أبنـــاء  مـــن  كبيـــرة 
يعملـــون  الكريمـــة،  المصريـــة 
في قطاعات التربية والتعليم 
القانونيـــة  واالستشـــارات 
والتجـــارة وغيرها، بإحصائية 
تتخطـــى الثالثيـــن ألفـــا وفقا 

ألرقام سابقة.

“طيران الخليج” تعيد 
تسيير رحالتها 

للقاهرة 22 الجاري

16 صفحة - 210 فلوس

“الصحــة”: زيادة في أعداد الحـاالت الناجمـة عن المخالطـة

31 إصابة بـ “كورونا” في عائلة واحدة

المنامة - بنا

كشـــفت وزارة الصحة عن رصدها 
حـــاالت قائمـــة لفيـــروس كورونـــا 
“كوفيـــد 19” لمخالطيـــن أدت إلـــى 
نقـــل العـــدوى إلـــى أكثـــر مـــن فرد 

بالعائلة وعائالت أخرى.
وأشـــارت تفاصيل أثـــر المخالطين 
أن أفرادا عـــدة من عائلة بحرينية 
أصيبـــوا بالفيـــروس؛ بســـبب عدم 

الصـــادرة  التعليمـــات  اتباعهـــم 
للضـــرورات  إال  الخـــروج  بعـــدم 
المعيشـــية، مـــع االلتـــزام بالتباعـــد 
يتخـــذوا  ولـــم  االجتماعـــي 
الالزمـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الفيـــروس  أعـــراض  ظهـــور  فـــور 
عليهـــم، وقـــام بعض أفـــراد العائلة 
كذلـــك باالختـــالط باألقـــارب فـــي 

تجمعـــات عائليـــة أخرى، ما ســـبب 
انتقـــال العـــدوى لهـــم أيًضـــا، وأدى 
إلـــى حصيلة إجماليـــة بلغت حتى 
اللحظـــة 31 حالـــة قائمـــة وما زال 
اقتفـــاء األثر متواصـــالً لحصر كل 
الحاالت المخالطـــة لهذه الحاالت، 
الذيـــن بدورهـــم قد نقلـــوا العدوى 

لجميع من خالطهم.

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك
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اشتراط أن يكون المتقدم بحرينيا وقبول 
المقيمين بشروط

نقـــدر االنضبــاط الجماعــي لمواجهـــة الوبـــاء
جاللة الملك في كلمة ســامية بمناسبة العشر األواخر: نتطلع إلى عودة الحياة ألفضل أحوالها

وصــــل القلـــــوب مستـــمر مهمــــــا بعـــــدت المسافـــــات

المرابطون بالصفوف األمامية سطروا أروع األمثلة بالوفاء والتضحية

الظروف الراهنة اقتضت علينــــا التواصــل معكــم عن بعــد

الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد يتميز بالجدية والمهنية

حرص كبير للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين

)٠٢(نحرص على أن تحظى المساعي المخلصة بالتكريم المستحق
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اختصاصي علم النفس 
آل شهاب: الرياضة تعّدل 

المزاج وتزيل الكآبة

بو علي: أحتاج سيارة 
خاصة للمعاقين 

لتقّلني لغسيل كليتيَّ

إبراهيم النهام
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علي الفردان



وجـــه عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
كلمة ســـامية إلـــى المواطنين الكرام 
بمناســـبة دخول العشـــر األواخر من 

شهر رمضان المبارك.
 وفيما يلي نص الكلمة السامية:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه والصـــالة والســـالم على 
رســـول هللا، ســـيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، 
كل  مـــن  األعـــزاء  المواطنـــون  أيهـــا 

محافظات مملكتنا الغالية، 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

دائمـــا  وتعالـــى  تبـــارك  هللا  نحمـــد 
وأبـــدا، ونتضـــرع إليـــه بالدعـــاء في 
هذه األيـــام المباركة من هذا الشـــهر 
الفضيـــل، أن يتقبـــل صيامنا وقيامنا 
ودعاءنـــا، ويرفع الوبـــاء والبالء عن 
وطننا، ويجعله آمنا مطمئنا، وســـائر 
بالد المسلمين والعالم أجمعين، وإنه 
لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن نلتقي بكم 
في هـــذه الليالي المباركـــة، في لقاء 

متجـــدد ومحبـــب إلـــى نفوســـنا، في 
إطار التواصل والمحبة التي تجمعنا 
بكم، جريا على عادة حميدة وســـنة 
رشـــيدة، لنجدد لكـــم التهاني بشـــهر 
رمضان المعظـــم، ونبارك لكم دخول 
العشـــر األواخـــر منـــه، مبتهليـــن إلى 
المولى تعالـــى أن يعيده على وطننا 
العزيز وعليكم جميعا بالخير واليمِن 
والبـــركات، وعلـــى األمتيـــن العربيـــة 
واإلســـالمية، وهمـــا ترفـــالن بأثواب 

العز والرفعة والسالم واالستقرار.
أيهـــا األعـــزاء الكرام مـــن المواطنين 
والمقيمين على هذه األرض الطيبة، 
لقـــد اعتدنـــا فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت 
مـــن كل عام باســـتقبال أهالي جميع 

المحافظات في مجالسنا الرمضانية، 
تخصيصهـــا  علـــى  نحـــرص  التـــي 
الســـتقبالهم، فرحـــا وابتهاجا بقدوم 
موســـم الخيـــرات، وإحيـــاًء لعاداتنا 
عمـــق  مـــن  تجســـده  بمـــا  األصيلـــة 
األخوة واالنتماء ألسرتنا البحرينية 

التي نعتز بها أشد االعتزاز.
وإذ اقتضـــت علينا ظروفنـــا الراهنة 
بالتواصـــل معكـــم عـــن ُبعـــد، إال أننـــا 
نؤكد لكم بأنه مهما بعدت المسافات، 
فإن وصل القلـــوب وتقارب النفوس 
مســـتمر في كافة األحـــوال، ونتطلع 
معكـــم إلى عودة شـــئون الحياة إلى 
أفضل أحوالهـــا وكما عهدناها، بعون 
مـــن هللا تعالـــى وتوفيقـــه، ولنلتقـــي 

بكم، في القريب العاجل، على الخير 
والمحبة والصحة والسعادة.

والعرفـــان  الوفـــاء  واجـــب  أن  كمـــا 
يحتم علينا ونحن في هذه األوقات 
المباركة، أن نعرب عن عميق شـــكرنا 
وتقديرنـــا بمـــا نشـــهده مـــن انضباط 
جماعـــي، لـــدى كافـــة أفراد الشـــعب 
اإلجـــراءات  باتبـــاع  ومكوناتـــه، 
الوبـــاء  مواجهـــة  فـــي  االحترازيـــة 
لتطهيـــر بالدنـــا منـــه عاجال إن شـــاء 

هللا تعالى.
الموقـــف  هـــذا  مثـــل  فـــي  ونجـــد 
لمســـاندة  كبيـــرا  التزامـــا  المســـؤول 
وإنجـــاح مهـــام الفريـــق الوطني منذ 
انطالقتـــه األولى، بقيادة ابننا ســـمو 

مختلـــف  مـــن  األميـــن  العهـــد  ولـــي 
وزارات الدولـــة ومؤسســـاتها، الـــذي 
بالجديـــة والمهنيـــة،  أعمالـــه  تتميـــز 
تبعـــث  التـــي  المبهـــرة  وبنتائجـــه 
علـــى الكثيـــر مـــن الفخـــر واالرتياح، 
والحرص الكبير للحفاظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيمين في 

مملكة البحرين.
منطلـــق  ومـــن  هنـــا،  يســـعنا  وال 
الواجب، إال أن نشيد بتلك المساعي 
علـــى  ســـنحرص  التـــي  المخلصـــة 
المســـتحق  بالتكريـــم  تحظـــى  أن 
مـــع حجـــم  منـــا، وليكـــون متناســـبا 
بالذكـــر،  ونخـــص  تضحياتهـــم، 
المرابطين على الصفـــوف األمامية، 

الذيـــن وقفوا ويقفون بكل شـــجاعة 
واقتدار وصمود، من كوادرنا الطبية 
والصحيـــة والتمريضيـــة، واإلدارية، 
واألمنية، العســـكرية منها والمدنية، 
ولشـــعب البحرين الوفي وللمقيمين 
فيـــه، الذيـــن ســـطروا أروع األمثلـــة 
والعطـــاء  واإلنســـانية  الوفـــاء  فـــي 
والتكاتـــف  والتعـــاون  والتضحيـــة، 
في هذه األزمـــة والجائحة التي تمر 
بوطننـــا الغالي. فلهم منا كل الشـــكر 
والتقديـــر، وبارك هللا فـــي جهودهم 
وســـعيهم الـــدءوب والمخلص، وإننا 
لندعـــو هللا جلـــت قدرتـــه فـــي هـــذه 
األيـــام المباركـــة مـــن شـــهر رمضـــان 
الكريـــم، أن يوفقنـــا وإياكم ويســـدد 
علـــى طريـــق الخيـــر خطانـــا، ويقوي 
أواصر المودة والمحبة بيننا، ويجعل 
والتفـــاؤل  بالخيـــر  مليئـــة  قلوبنـــا 
والمحبة لكل الناس. متمنين للجميع 
علـــى أرض هذا الوطـــن العزيز، عيدا 
سعيدا مكلال بالخير والبركات، وكل 

عام وأنتم بخير.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بين 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 

عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة 
السيســـي، تـــم فيـــه تنـــاول بعض 
موضوعات العالقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين، وذلك في إطار 

المسيرة المتميزة للتعاون بينهما، 
فضاًل عن بحث تطورات عدد من 
الملفات اإلقليميـــة المختلفة ذات 

االهتمام المشترك.

كما تم في االتصال التباحث بشأن 
جهـــود البلديـــن لمكافحة انتشـــار 
فيـــروس كورونا المســـتجد، إذ تم 
التوافق حول التنســـيق المشترك 

فـــي هـــذا اإلطار من خـــالل تبادل 
أفضـــل الخبـــرات والتواصـــل بين 
األجهزة المعنية بجهود المكافحة 

وإجراءات الوقاية الصحية.

جاللة الملك يبحث مع الرئيس المصري العالقات وجهود مكافحة “كورونا”
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16821 موظًفا حكوميًا استفادوا مـن خدمـات املعهـــد خالل الفتـرة املاضيــة

العام ملعهد  الدكتور رائد محمد بن شمس، املدير  أكد سعادة 

من  استفادوا  حكومًيا  ١٦٨٢١موظًفا  أن  »بيبا«،  العامة  اإلدارة 

خدمات املعهد خالل الربع األول من العام الحايل، موضًحا أن 

التي  الوطنية  واملسؤولية  الوطني  الحس  من  جاء  اإلقبال  هذا 

تتمتع بها الكوادر البحرينية، التي جعلتهم يقبلون عىل كل ما 

من شأنه تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

املتغريات  مواكبة  عىل  املعهد  حرص  أن  شمس  د.بن  وأوضح 

هدفني  من  ينبثق  الوطنية،  التطلعات  وتلبية  واملستجدات 

تأمني  وهام  املعهد،  عمل  عليهام  يرتكز  أساسيني  اسرتاتيجيني 

السياسات املطورة والداعمة لعملية التنمية املستدامة، باإلضافة 

إىل ثقافة التغيري املستمر واإلبداع من أجل التطوير، ولهذا فإن 

التعلم عن بعد بدأ يف املعهد مذ فرتة طويلة، تم خاللها تصدير  

الخليج  منطقة  إىل   الناجحة  اإللكرتونية  التجارب  من  العديد 

واململكة  وعامن  تونس  مثل  املجاورة  اإلقليمية  والدول  العريب 

العربية السعودية وغريها.

املعهد، وتقوم  األزمات وإدارتها وقت حدوثها جزء أسايس من عمل  املخاطر واسترشاف  إدارة  أن  وأشار د.بن شمس إىل 

الكوادر املؤسسية للمعهد من خالل العملية التدريبية بنقل آليات استرشاف األزمات وإدارتها لكافة الكوادر الوطنية يف 

القطاع العام بصورة مستمرة عرب الربامج واملبادرات املختلفة، ماجعل املعهد  عىل جاهزية تامة لنقل العملية التدريبية  

الصفية بصورة كلية مع أزمة كورونا إىل  عملية إلكرتونية، مضيًفا أن التعلم عن بعد موجود منذ انطالقة املعهد  من خالل 

الدورات واملقاطع التعليمية والتثقيفية واملحارضات اإللكرتونية وغريها لكن هذه الفرتة شهد املعهد تكثيًفا لها وسيستمر يف 

سعيه لخدمة املواطنني ومملكة البحرين.

ملعهد  العام  املدير  شمس  بن  محمد  رائد  الدكتور  سعادة 
اإلدارة العاّمة »بيبا«

بـــن شمـس: منتـــلك اليـــــــوم الجاهـزيــــة لـتحــوٍل  إلكتـرونــي أكـثــــر شمـوليـــــة

جاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك في كلمة سامية بمناسبة العشر األواخر: وصل القلوب مستمر مهما بعدت المسافات

المرابطون بالصفوف األمامية سطروا أروع األمثلة بالوفاء والتضحية

عبدالفتاح السيسي

نتطلع معـكم 
إلى عـــــــودة 

الحيــــــاة ألفضل 
أحوالها

الظروف الراهنة 
اقتضت علينا 

التواصل معكم 
عن بعد

الفريق الوطني 
بقيادة سمو 

ولي العهد يتميز 
بالجدية والمهنية

نحرص أن تحظى 
المساعي 

المخلصة بالتكريم 
المستحق
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المنامة - بنا

تلقى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيات 
شـــكر جوابيـــة من رئيـــس جمهورية 
إندونيســـيا جوكو ويدودو، ردا على 
برقياتهم المعزية لفخامته في وفاة 

والدته.

البحرين تتلقى شكر رئيس إندونيسيا

جاللة الملك يصدر قانوًنا بشأن التطوع لخدمة األمن العام
اشـــتراط أن يكـــون بحرينيـــا وأال يقـــل عمـــره عـــن 21 ســـنة وقبـــول المقيميـــن بشـــروط

صـــادق عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر 
بشـــأن   2020 لســـنة   )11( رقـــم  قانـــون 
التطـــوع لخدمة األمن العام، بعد إقراره 
من مجلس الشـــورى ومجلـــس النواب.  

ونص القانون على ما يلي:

مادة )1(
فـــي تطبيـــق أحكام هـــذا القانون يقصد 
المعانـــي  التاليـــة  والعبـــارات  بالكلمـــات 
المبينـــة قريـــن كل منهـــا، مـــا لـــم يقتِض 

سياُق النص خالَف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.
قـــوات األمـــن العـــام: القـــوات النظامية 

التابعة للوزارة.
المتطـــوع: المدنـــي المقبـــول لاللتحـــاق 
لخدمـــة األمـــن العـــام وفق أحـــكام هذا 

القانون.
الجهات: الوزارات واإلدارات الحكومية 
والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة 
والهيئـــات االعتبارية األخرى وأصحاب 

األعمال.
بشـــؤون  المعنيـــة  اإلدارة  اإلدارة: 

المتطوعين.

مادة )2(
متطوعيـــن  تقبـــل  أن  للـــوزارة  يجـــوز 
للعمـــل فـــي خدمـــة األمـــن العـــام؛ دعما 
لقوات األمن العام ومساندتهم في أداء 
واجباتهـــم ومســـؤولياتهم بدافع الوالء 
واالنتمـــاء للوطـــن واإليمـــان بالشـــراكة 
الجماعيـــة  والمســـؤولية  المجتمعيـــة 
المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار 
األرواح والممتلـــكات  الوطـــن وحمايـــة 
والمحافظـــة علـــى مقـــدرات الوطن وما 
تحقق من منجزات ومكتســـبات، وذلك 

كله وفقا ألحكام هذا القانون.

مادة )3(
يشترط لقبول المتطوع ما يلي:

أن يكـــون بحرينـــي الجنســـية، ويجـــوز 
قبـــول المقيميـــن بمملكـــة البحريـــن في 
الحـــاالت ووفـــق الشـــروط التـــي تحدد 

بقرار من الوزير.
أال يقل عمره عن 21 سنة.

أال يتعـــارض العمـــل التطوعي مع العمل 
األساســـي للمتطـــوع إذا كان المتطـــوع 
مـــن الموظفين في الجهـــات الحكومية 
أو  األهلـــي،  القطـــاع  فـــي  العامليـــن  أو 

دراسته إذا كان من الطلبة.
أن يكـــون الئقـــا صحيـــا للقيـــام بالعمـــل 
التطوعـــي، وفقا للشـــروط التـــي تحدد 

بقرار من الوزير.
أن يكون حســـن الســـيرة والسلوك، وأال 
يكـــون قـــد ســـبق الحكـــم عليـــه بعقوبة 
جناية أو في جريمة مخلة بالشـــرف أو 
األمانـــة أو اآلداب العامـــة ما لم يكن قد 

رد إليه اعتباره.
أال يكـــون قـــد ســـبق طرده أو تســـريحه 
مـــن قـــوات األمن العـــام أو قـــوة الدفاع 
األمـــن  جهـــاز  أو  الوطنـــي  الحـــرس  أو 

الوطني.
أية شـــروط أخرى تحددها لجنة شؤون 

المتطوعين.

 مادة )4(
تنشـــأ فـــي الـــوزارة لجنة تســـمى “لجنة 
شـــؤون المتطوعيـــن” يصدر بتشـــكيلها 
وتحديـــد نظـــام العمـــل فيهـــا قـــرار مـــن 
إجـــراءات  بجميـــع  وتختـــص  الوزيـــر، 
قبـــول المتطوعيـــن وااللتحـــاق بالعمـــل 
التطوعـــي. ويحـــدد الوزيـــر بقـــرار منـــه 
بشـــؤون  بالـــوزارة  المعنيـــة  اإلدارة 

المتطوعين.

مادة )5(
تبرم الـــوزارة مع المتطوع عقد يســـمى 
“عقـــد الخدمـــة التطوعيـــة” تحـــدد فيه 
التـــي  والمجـــاالت  واألعمـــال  المهـــام 
يشارك فيها المتطوع، والفئة العسكرية 

المتطـــوع،  ألحكامهـــا  يخضـــع  التـــي 
والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة 
عقـــد التطوع علـــى أال تزيد هـــذه المدة 

عن خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة )6(
يحدد الوزير بقرار منه المهام واألعمال 
والمجاالت التي يشارك فيها المتطوع.

مادة )7(
يتعيـــن موافقـــة الجهـــات التـــي يتبعهـــا 
المتطوعـــون عند كل مرة الســـتدعائهم 
للعمـــل،  أو  للتدريـــب  ذلـــك  ســـواء كان 
علـــى أن يراعى عند منح هذه الموافقة 
فيمـــا يخـــص الطلبـــة عـــدم تأثيـــر ذلـــك 
علـــى مســـتقبلهم الدراســـي أو تعطيـــل 

برنامجهم التعليمي.

مادة )8(
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  تعقـــد 
الوزيـــر  أخـــرى يحددهـــا  أيـــة جهـــة  أو 
برامـــج تدريبيـــة للمتطوعين إلعدادهم 

وتأهيلهم، وذلك على النحو اآلتي:
عامـــة  تأسيســـية  تدريبيـــة  دورات 

للمتطوعين الجدد.
دورات تدريبية تخصصية.

دورات تدريبية تنشيطية بشكل دوري 
سواء عامة أو تخصصية.

الـــدورات  ومواعيـــد  مـــدد  وتحـــدد 
التدريبية المشار إليها بقرار من الوزير.

مادة )9(
تتحمل الـــوزارات واإلدارات الحكومية 
العامـــة  والمؤسســـات  والهيئـــات 
الراتـــب والمزايـــا الوظيفيـــة للمتطـــوع 
وذلـــك خـــالل فتـــرة التدريـــب أو العمل 
التطوعي، وذلـــك دون اإلخالل بأي من 

الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
والمؤسســـات  الهيئـــات  تتحمـــل   ب- 
الخاصـــة وأصحـــاب األعمال نســـبة )30 
للمتطـــوع  المســـتحق  األجـــر  مـــن   )%
العامل لديها وذلك خالل فترة التدريب 
أو العمـــل التطوعـــي، وتتحمـــل الوزارة 
صـــرف باقـــي األجـــر، وفي حال اســـتمر 
العمـــل التطوعـــي قائما لمـــدة تزيد على 
ســـنة متواصلـــة تتحمل الـــوزارة صرف 
كامـــل األجـــر للمتطـــوع عن المـــدة التي 
تزيـــد علـــى ذلـــك، وذلـــك دون اإلخـــالل 
بـــأي مـــن الحقـــوق والمزايـــا الوظيفيـــة 
للعاملين. وتحتسب مدة التطوع ضمن 
مـــدة خدمـــة المتطـــوع الفعليـــة بجهـــة 
عمله األصلية سواء الجهات الحكومية 

أو القطاع األهلي.

 مادة )10(
تلتـــزم الـــوزارة بتوفير وســـيلة االنتقال 
المناســـبة للمتطوع في حالة استدعائه 
التـــي  المبالـــغ  أو تعويضـــه ماديـــا عـــن 
تكلفهـــا فـــي حالـــة عـــدم توفير وســـيلة 
االنتقـــال، وتوفيـــر كافـــة المســـتلزمات 
من مالبس وسكن وإعاشة وغيرها من 
االحتياجات حســـب متطلبات التدريب 
أو العمـــل التطوعي. كما تلتـــزم الوزارة 
بصـــرف بطاقـــة إثبـــات شـــخصية لـــكل 
متطـــوع تبين صفته ومركـــزه القانوني 

كمتطوع.

مادة )11(
يصـــرف تعويـــض للمتطـــوع فـــي حالـــة 
إصابتـــه أو وفاته أثناء العمل التطوعي 

أو التدريب أو بسببه.

وتطبق على المتطوعين من الموظفين 
العامليـــن  أو  الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي 
في القطـــاع األهلي القوانيـــن واألنظمة 
تعويـــض  ويكـــون  بهـــا،  المعمـــول 
المتطوعيـــن مـــن غيرهم وفقـــا للقواعد 
التـــي يحددهـــا الوزيـــر فـــي هذا الشـــأن 
علـــى أن يراعـــى فـــي تقديـــر التعويض 
فـــي هـــذه الحالـــة أال يقل عـــن تعويض 
المتطوعين مـــن الموظفين أو العاملين 

المشار إليهم.

مادة )12(
يـــؤدي المتطـــوع لمـــرة واحـــدة اليميـــن 

التالية قبل مباشرته العمل: 
))أقسم بالّله العظيم، أقسم بالّله العظيم، 
وفيـــا  أكـــون  أن  العظيـــم  بالّلـــه  أقســـم 
للبحريـــن وأمينا علـــى حقوقها، مخلصا 
لملكهـــا المعظـــم، مطيعا لجميـــع األوامر 
الحقـــة التـــي تصدر إلـــي من رؤســـائي. 
محافظا على شـــرفي وســـالحي مؤديا 
واألمانـــة،  بالصـــدق  وظيفتـــي  أعمـــال 
محترمـــا قوانين البـــالد وحقوق الناس، 

وهللا على ما أقول شهيد((.

مادة )13(
تكـــون واجبـــات والتزامـــات المتطـــوع 

على النحو اآلتي:
1. تلبيـــة االســـتدعاء للتدريب أو العمل 

في أي وقت يطلب منه ذلك.
2. عـــدم االمتناع عن التدريب أو العمل 
المكلف به أو رفض االستمرار بغير عذر 

مقبول.
3. االلتـــزام بإبالغ اإلدارة بأية تغييرات 
والمعلومـــات  البيانـــات  علـــى  تطـــرأ 

الشخصية له السابق تسجيلها.
4. االلتـــزام بالجدية والصـــدق واألمانة 
للقيـــم  منافيـــة  أعمـــال  إتيـــان  وعـــدم 
للعمـــل  أو  واألخالقيـــة  اإلنســـانية 

التطوعي.
5. عدم اإلدالء بأية تصريحات لوسائل 
اإلعالم دون الحصول على إذن مســـبق 

من اإلدارة.
6. المحافظـــة علـــى كل ما تســـلمه على 
ومعـــدات  أدوات  مـــن  العهـــدة  ســـبيل 
تركـــه  بردهـــا عنـــد  وأجهـــزة وااللتـــزام 

العمل التطوعي.
7. عـــدم إفشـــاء أو إفضـــاء األســـرار أو 
المعلومـــات التي يؤتمـــن عليها أو تصل 
إلى علمـــه أو المعلومات أو اإليضاحات 
المتعلقـــة  أو اإلحصـــاءات  البيانـــات  أو 
بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل 
ســـرية بطبيعتهـــا أو بمقتضـــى تعليمات 

خاصة حتى بعد انتهاء التطوع.
8. عدم االشتغال بالتجارة أو بالصناعة 
دون إخطار اإلدارة بذلك ســـواء باسمه 

أو بأسماء أخرى.
9. عـــدم اإلتيـــان بـــأي عمـــل يتنافى مع 
كرامته في التطوع لخدمة األمن العام.

10. عدم ممارســـة أي عمل من األعمال 
السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية 

دون إذن كتابي من الوزير.
11. ال يجـــوز للمتطـــوع أن يعقد زواجه 

دون إخطار اإلدارة بذلك.

مادة )14(
يعتبـــر المتطوع مكلفا مـــن تاريخ قبول 

التطوع ما لم يقبل طلب إعفائه.

مادة )15(
يتم إعفاء المتطوع في الحاالت اآلتية:

إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم 

قبول طلبه.
مـــع  الصحيـــة  حالتـــه  تعارضـــت  إذا 

متطلبات العمل التطوعي.
إذا أتـــى ســـلوكا يتنافى مـــع مقتضيات 

العمل التطوعي.
غيـــر  أعمـــال  فـــي  صفتـــه  اســـتغل  إذا 

مشروعة.
أو جريمـــة  بارتـــكاب جنايـــة  أديـــن  إذا 
اآلداب  أو  األمانـــة  أو  بالشـــرف  مخلـــة 

العامة.
ويجوز للـــوزارة وفقا لدواعي المصلحة 
العامـــة إعفـــاء المتطـــوع وإنهـــاء عقـــد 

الخدمة التطوعية في أي وقت.

مادة )16(
ال يقبـــل طلـــب التطـــوع مـــرة ثانيـــة إذا 
انقطـــع المتطوع عـــن التدريب أو العمل 
مـــن دون عذر أو إذن قانوني قبل قبول 
ويحـــرم  التطـــوع،  مـــن  إعفائـــه  طلـــب 
مـــن المزايـــا المنصـــوص عليهـــا في هذا 

القانون. 

مادة )17(
يجوز للوزير منح المتطوعين الشهادات 
التقديرية واألنواط نظير األعمال التي 
تتســـم بالبطولة والشجاعة واإلقدام أو 

التضحية والفداء أو التميز في العمل.

مادة )18(
االلتحـــاق  أولويـــة  للمتطـــوع  يكـــون 
أو  العـــام  األمـــن  بقـــوات  بالخدمـــة 
التوظيـــف بصفـــة مدنيـــة إذا اســـتوفى 

شروط شغل الوظيفة.
فـــي  يســـتمر  الـــذي  المتطـــوع  ويمنـــح 
تطوعـــه بانتظـــام مدة ال تقـــل عن ثالث 
ســـنوات شـــهادة تدريب وخبرة تعطيه 
األولويـــة فـــي العمـــل بشـــركات األمـــن 
الصناعـــي  األمـــن  وفـــرق  والحراســـة 
والســـالمة بالمنشـــآت العامـــة والخاصة 
الوظيفـــة  شـــغل  شـــروط  توافـــر  عنـــد 

المطلوبة فيه.

مادة )19(
يعتبـــر المتطـــوع أثنـــاء فتـــرة تدريبـــه 
أو عملـــه فـــي خدمـــة األمـــن العـــام مـــن 

مأموري الضبط القضائي.

مادة )20(
مـــع عدم اإلخالل بالمســـؤولية الجنائية 
يخالـــف  متطـــوع  كل  والتأديبيـــة، 
الواجبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي هذا 
القانـــون أو قانـــون قـــوات األمـــن العـــام 
أو القـــرارات التـــي تصـــدر مـــن الوزيـــر، 
يجـــازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم 

العسكرية بالوزارة بحسب األحوال.

مادة )21(
يســـري قانـــون قـــوات األمن العـــام على 
المتطـــوع خـــالل فترة تدريبـــه أو عمله 
فيمـــا لم يرد بشـــأنه نص خاص في هذا 
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة )22(
ترصـــد الدولـــة االعتمـــاد المالـــي الالزم 
ويـــدرج بند خـــاص في ميزانيـــة وزارة 
الالزمـــة  النفقـــات  لتغطيـــة  الداخليـــة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )23(
ُيصدر وزير الداخليـــة القرارات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )24(
علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
– كل فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هذا 
القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

األربعاء 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 - العدد 4229

يجب أن يكون المتقدم 
الئقا صحيا وحسن 

السيرة والسلوك

“الملكية للشرطة” تنظم 
برامج تدريبية للمتطوعين 

إلعدادهم وتأهيلهم

الهيئات والمؤسسات الخاصة 
وأصحاب األعمال تتحمل 30 % 

من أجر المتطوع

يمنع اإلدالء بأية تصريحات 
لوسائل اإلعالم دون إذن

يجوز للوزير منح 
المتطوعين الشهادات 

التقديرية واألنواط

تحميل الوزارات واإلدارات 
الحكومية الراتب والمزايا 

الوظيفية للمتطوع

تعويض المتطوع في 
حال إصابته أو وفاته 

أثناء العمل أو التدريب

ال يجوز للمتطوع أن يعقد 
زواجه دون إخطار اإلدارة بذلك

ترصد الدولة االعتماد 
المالي ويدرج بند خاص 
في ميزانية “الداخلية”

 المنامة - بنا

تسلم وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد 
الزيانـــي، أمـــس، نســـًخا مـــن أوراق اعتماد 
عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة 
البحريـــن، وذلـــك عبر االتصـــال االلكتروني 
المرئـــي، بمشـــاركة وكيـــل وزارة الخارجية 
بـــن أحمـــد آل  للشـــؤون الدوليـــة عبـــدهللا 
خليفة، ووكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة 

رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة. 
 فقد تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير 
أدمينـــاس باجدونـــاس كســـفير لجمهورية 
ليتوانيا معين لدى مملكة البحرين والمقيم 

في أبوظبي.
اعتمـــاد  أوراق  مـــن  نســـخة  تســـلم  كمـــا   
الســـفير أبوبكر حسن دان سوكوتو كسفير 
مملكـــة  لـــدى  معيـــن  النيجـــر  لجمهوريـــة 

البحرين والمقيم في الرياض.
 وقـــد رحـــب وزيـــر الخارجيـــة بالســـفيرين 
منوًهـــا  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  المعينيـــن 
الصداقـــة  لعالقـــات  المتميـــز  بالمســـار 

البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي  والتعـــاون 
بدولهـــم والجهـــود المشـــتركة لتعزيـــز أطر 
كافـــة،  المســـتويات  علـــى  العالقـــات  تلـــك 
متمنًيـــا لهمـــا كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

مهامهما الدبلوماسية. 
 مـــن جانبهمـــا، أعـــرب الســـفيران المعينان 
لدى مملكة البحرين عن ســـعادتهما بتقديم 
نســـخة مـــن أوراق اعتمادهمـــا إلـــى وزيـــر 
الخارجيـــة، مشـــيدين بعالقـــات الصداقـــة 
والتعاون والتنســـيق المشـــترك الذي يربط 
مؤكديـــن  البحريـــن،  مملكـــة  مـــع  دولهـــم 
تطلعهمـــا وحرصهمـــا علـــى تعزيـــز وتطوير 
هذه العالقات في شتى المجاالت بما يعود 

بالنفع والخير على الجميع.

ـــر ـــا والنيج ـــع ليتواني ـــات م ـــز العالق تعزي

وزير الخارجية يتسلم 
أوراق اعتماد سفيري 

ليتوانيا والنيجر

وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين
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اشـــاد محافظـــة العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بمضاميـــن  خليفـــة  ال  عبدالرحمـــن  بـــن 
الكلمة الســـامية التي وجهها جاللة الملك 
بمناســـبة دخول العشـــر االواخر من شهر 
رمضان المبـــارك والتي حملت كل معاني 
التواصـــل والحـــب والوفـــاء حرصـــًا مـــن 
جاللته على اإللتقاء بأبناء شـــعبه الكريم 

كما جرت عليه عادة جاللته.
وقـــال إن جهـــود جاللـــة الملـــك المباركـــة 
عاليـــا  البحريـــن  شـــعب  يقدرهـــا  والتـــي 
أثبتت مدى قرب جاللته من أبناء شـــعبه 
رغـــم كل الظروف، وبمـــا بذله جاللته من 
أجل صحة وسالمة أبناء شعبه الكريم. 

ورفـــع إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أحـــر التهانـــي وأزكـــى التبريكات باســـمه 
ونيابـــة عـــن أهالـــي محافظـــة العاصمـــة 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك 

أعـــاده هللا علـــى جاللتـــه وعلـــى مملكـــة 
البحرين وأهلها بالخير واليمن والبركات.

وأشـــار الـــى أن أهالي محافظـــة العاصمة 
لجاللـــة  ووالئهـــم  حبهـــم  عـــن  لُيعّبـــرون 
الملـــك كمـــا يعّبـــرون عن خالص شـــكرهم 
الرشـــيدة  جاللتـــه  لحكومـــة  وتقديرهـــم 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

ودعـــم ومســـاندة ولي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لجهودهمـــا 
الكبيرة في ســـبيل الحفاظ على مستوى 
رفـــاه ومعيشـــة المواطـــن والمقيـــم رغـــم 
ظروف الجائحة، ويقدرون عاليًا الجهود 
النوعية والمميـــزة للحكومة في مواجهة 
جائحـــة كوفيـــد )19(، حيث نالـــت مملكة 
البحريـــن ثقـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
التـــي أكـــدت أن البحريـــن نمـــوذج مميـــز 
الخاصـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر  للحمايـــة 
بفيـــروس كورونـــا، وكل ذلـــك بفضـــل من 
حنكـــة  وبفضـــل  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا 
وقيادة ســـمو رئيس الوزراء وســـمو ولي 
الرشـــيدة  الحكومـــة  وإجـــراءات  العهـــد، 
باإلجـــراءات  الوفـــي  الشـــعب  والتـــزام 
الصحيـــة.  وقـــال إنـــه ليشـــرفنا أن نكون 

جميعا ضمن فريق البحرين.

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة خطاب شـــكر 
وعرفـــان، من وزيرة الصحة  فائفة الصالح، 
رفعت فيها باألصالة عن نفســـها ونيابة عن 
جميع العاملين من كوادر طبية وتمريضية 
وإداريـــة وخدمات صحية مســـاندة بوزارة 
واالعتـــزاز  الشـــكر  آيـــات  اســـمى  الصحـــة، 
بمضاميـــن الكلمـــة الســـامية لجاللتـــه، التي 
وجههـــا للمواطنيـــن الكرام بمناســـبة دخول 

العشر األواخر من شهر رمضان المبارك.
وأثنـــت الوزيرة على اهتمام جاللته ودعمه 
غيـــر المحـــدود ألبنائه مـــن الكـــوادر الطبية 
والصحيـــة والتمريضيـــة، وحرصـــه جاللته 
على اإلشـــادة بدورهم وعطائهم النبيل في 
هذه األيام المباركة من العشـــر األواخر من 
الشهر الفضيل، خصوصا تزامنه مع مناسبة 
عزيـــزة علـــى قلوبهم يحتفل بهـــا التمريض 

بيومهم العالمي.

الجاللـــة ومـــا  يـــا صاحـــب  كنتـــم  وقالـــت: 
إذ  الصحـــي،  للقطـــاع  األول  الداعـــم  زلتـــم 
تقفـــون دائما مشـــجعين ألبنائكـــم العاملين 
فـــي القطـــاع الصحـــي مـــن طواقـــم طبيـــة 
وتمريضة وإدارية ومهن مســـاندة، وتجلى 
ذلـــك جليا مـــع الجائحة التـــي تواجه العالم 
بســـبب تفشـــي فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19(، وحـــرص جاللتكم على متابعة أحوال 

أبنائكـــم العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
بـــه  تفضلتمـــوا  ومـــا  الفيـــروس،  لمواجهـــة 
بـــأن  الســـامي  خطابكـــم  فـــي  جاللتكـــم 
تحظـــى بالتكريم ليكون متناســـبًا مع حجم 
تضحياتهـــم، بعـــد أن وقفـــوا بكل شـــجاعة 
واقتـــدار وصمود، لشـــعب البحريـــن الوفي 
وللمقيمين فيه، الذين سطروا أروع األمثلة 
في الوفاء واإلنسانية والعطاء والتضحية، 

والتعاون والتكاتف في الجائحة.
واضافت: اننا يـــا صاحب الجاللة نعاهدكم 
على المضي قدما لخدمة الوطن والمواطن 
بما يحفظ ســـالمتهم، واالســـتمرار بالعطاء 
لتوفيـــر االحتياجـــات الصحيـــة فـــي جميع 
الظـــروف، والحفاظ على جـــودة الخدمات 
المواطنيـــن  يلبـــي حاجـــات  بمـــا  الصحيـــة 
تحـــت  الوطـــن  أرض  علـــى  والمقيميـــن 
قيـــادة جاللتكـــم، لتظـــل مملكـــة البحريـــن 
مثـــاال يحتذى بـــه، وواحـــه لألمـــان والبناء 

واالستقرار.

فائفة الصالح

محافــظ العاصمــة: يحــق للبحرينييــن أن يفخــروا باســتعداد الحكومــة للجائحة وزيــرة الصحــة ترفع خطاب شــكر وعرفان لجاللــة الملك
الكلمة السامية حملت كل معاني التواصل والحب والوفاء العاهل الداعم األول للقطاع الصحي
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ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  أعـــرب 
اشـــادته  عـــن  المناعـــي  هنـــدي  بـــن 
وتثمينه عاليا للكلمة الســـامية التي 
وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
بمناســـبة دخول العشـــر االواخر من 
شـــهر رمضـــان والتـــي تؤكـــد حماية 
التحديـــات  مـــن  وأهلهـــا  البحريـــن 

والمخاطر كافة.
واكـــد التزام الجميـــع كبيرًا وصغيرًا 
باتبـــاع اإلجـــراءات االحترازية في 
مواجهـــة الجائحـــة رافعيـــن خالص 
لجاللـــة  اإلمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
الملـــك، وللحكومة الرشـــيدة بقيادة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة وبدعم ومســـاندة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة لجهودهما الحثيثة 
والملموســـة، فـــي قيـــادة وتوجيـــه 
الجهات الحكومية للتصدي لجائحة 
صحـــة  علـــى  والحفـــاظ  كورونـــا، 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 
مؤكدا أن إجـــراءات الحكومة تدل 
علـــى الحكمـــة والتميز التـــي أبهرت 

الدول والمنظمات العالمية.

محافظ المحرق يشيد بالكلمة السامية
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أشـــادت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
للخطـــاب  الرفيعـــة  بالمضاميـــن  زينـــل 
الملكـــي الســـامي الذي تفضـــل به عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والذي وجهه جاللته 
إلـــى شـــعب البحريـــن الوفـــي بمناســـبة 
العشر األواخر من شهر رمضان المبارك، 
مشـــيرة إلى أن توجيهـــات جاللة الملك 

تعد نهج عمل وطني للجميع.
ونوهـــت إلـــى أن خطـــاب جاللـــة الملك 
العطـــاء  لمواصلـــة  مهمـــا  دافعـــًا  يمثـــل 
والوفـــاء واإلنجـــاز، وأن حـــرص جاللته 
المخلصـــة  المســـاعي  تحظـــى  أن  فـــي 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للمرابطيـــن 
بالتكريـــم المســـتحق خيـــر تتويـــج مـــن 
ملـــك القلوب ووالـــد الجميع، الذي جعل 
البحريـــن مضـــرب مثـــٍل في اإلنســـانية 
والحـــرص الكبيـــر على صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.

واعربت عن التقدير للجهود المتواصلة 
للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
ال خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجهـــوده 
الرفيعـــة ومتابعتـــه الحثيثة فـــي قيادة 

فريق البحرين.

رئيسة “النواب”: الخطاب الملكي دافع للعطاء
متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في “الجنوبية”

جاللة الملك سطر أروع األمثلة في وقفته اإلنسانية

ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي يتــرأس اجتماع المجلــس التنســيقي عن بعد

ــة ــات الجائح ــن تداعي ــاد م ــت الب ــه حم ــات جالت ــمالية: توجيه ــظ الش محاف

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أمس 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي )عـــن بعد( 

بحضور ممثلي الجهات المشاركة.
وفـــي االجتمـــاع، رحب ســـموه باألعضاء 
كل  لجهـــود  الجزيـــل  بالشـــكر  وتقـــدم 
الجهات الحكومية في متابعة توجيهات 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
ودعـــم ومســـاندة ولي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، في التنســـيق 
والمتابعـــة ورصد احتياجـــات المواطنين 
واالجتماعيـــة  األمنيـــة  المجـــاالت  فـــي 

والخدمية.
تابـــع ســـموه مشـــروع  وفـــي االجتمـــاع، 
تطوير عيـــن الحنينية الذي يقام بمتابعة 
من المحافظة ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني الستكمال 

المشروع الرائد.
وقدمـــت ممثل وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي راويـــة 
تطويـــر  عـــن  مفصـــالً  ايجـــازا  المناعـــي، 
المشروع الذي ستبلغ مساحته اإلجمالية 

7000 كم 2، كما استعرضت ابرز المرافق 
التابعة للمشـــروع والمســـاحات الخضراء 
والمســـاحات المائية التي ستبرز الجانب 
الطبيعـــي الـــذي تزخـــر به العيـــن كمقصد 

سياحي وتاريخي.
المحافـــظ، مراحـــل تنفيـــذ  وتابـــع ســـمو 
مشـــروع عيـــن أم غويفـــة واطلـــع ســـموه 
علـــى ســـير العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه بلدية 
اســـتكمال  مـــن  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
التصاميـــم الهندســـية النهائية للمشـــروع 
وتطويره بالصورة الحضارية التي تالئم 
طبيعـــة العيـــن لمـــا تحظى به مـــن تاريخ 

عريق في المنطقة.
وفـــي إطار التنســـيق والتعاون المشـــترك 

مـــع وزارة الصحـــة، تابـــع ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، مســـتجدات أبـــرز 
المشـــاريع الصحيـــة بالمحافظـــة، واطلـــع 
ســـموه علـــى نتائـــج الزيـــارات الميدانيـــة 
للفريـــق الخدمـــي بالمحافظـــة مـــن حيث 
مســـتجدات مشـــروع مركز مدينة خليفة 

الصحي.
شـــرحًا  الصحـــة،  وزارة  ممثـــل  وقدمـــت 
فـــي  الصحيـــة  المراكـــز  حـــول  مفصـــالً 
المحافظـــة كمركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالد آل خليفة الصحـــي بمنطقة الرفاع، 
واستعرضت أهم المســـتجدات ومراحل 
االخـــرى  الصحيـــة  المشـــاريع  اســـتكمال 
التـــي تلبـــي احتياجات األهالـــي الصحية 

واالجتماعية.
كما تابع سموه، جانب التعاون والتنسيق 
المشترك بين المحافظة الجنوبية ووزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني بشأن مبادرة “سالمة دربك” من 
حيث رصـــف الطـــرق الحيويـــة وتهيئتها 
مع وضع خطوط المشـــاة بما يتناسب مع 
اســـتخدام المشـــاة بهدف تعزيز السالمة 
التنســـيق  خـــالل  مـــن  المواطنيـــن،  بيـــن 
المشـــترك مـــع مديرية شـــرطة المحافظة 
وكافة الجهـــات المعنية لتحقيق المبادرة 

على أرض الواقع.
واطلع ســـموه على خطة بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة فـــي إقامـــة مختلف المشـــاريع 
بالرقعـــة  االهتمـــام  علـــى  تركـــز  التـــي 
الخضراء والمنتزهات في مدينة عيسى، 

بما يلبي احتياجات ومتطلبات األهالي.
وفي ختام االجتماع، قدم ســـمو محافظ 
المحافظـــة  أهالـــي  شـــكر  الجنوبيـــة، 
الطبيـــة  للطواقـــم  الكـــرام  والمواطنيـــن 
والتمريضيـــة بمملكة البحريـــن، ودورهم 
البالـــغ فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة ومـــا 
يقومون به مـــن عطاء متواصل، وكفاءٍة 
عاليـــة وذلـــك تزامنـــًا مـــع اليـــوم العالمي 
للتمريـــض، متمنيـــًا لهـــم الســـالمة ودوام 

التوفيق والنجاح.

اعرب محافظ الشـــمالية علي العصفور 
عـــن بالغ الشـــكر وعظيم العرفـــان لملك 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة على الكلمة الســـامية 
التـــي القاهـــا جاللتـــه بمناســـبة دخـــول 
العشـــر األواخـــر لشـــهر رمضـــان المبارك 
ومـــا احتوتـــه الكلمة مـــن محبة صادقة 

ومودة فائقة للشعب الكريم.
واكد محافظ الشـــمالية أن جاللة الملك 
ســـطر أروع األمثلة في وقفته القيادية 
اإلنســـانية والتاريخيـــة لضمان ســـالمة 
أرض  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
التســـامح والمحبـــة والســـالم كمـــا وأن 
توجيهات جاللته السديدة وبفضل هللا 
ولطفـــه ورحمتـــه حمـــت البـــالد والعباد 
من تداعيـــات الجائحـــة العالمية، مثمنا 
عاليـــًا حكمة جاللته البالغة في معالجة 

كل تداعيـــات الجائحة من خالل جملة 
من القـــرارات والمراســـيم التي صدرت 
كالعفو عن أعداد كبيرة من المحكومين 
الحكوميـــة  األجهـــزة  وتوجيـــه 
والمؤسســـات المالية لمنح التســـهيالت 
واإلعفاءات المالية عن الكهرباء والماء 
وتأجيـــل القروض وغيرهـــا، األمر الذي 
كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تخفيـــف وطأة 
الضـــرر عن كاهل المواطن في ظل هذه 

الظروف الحرجة.
كمـــا عبر المحافظ عـــن خالص االمتنان 
رئيـــس  برئاســـة  للحكومـــة  والعرفـــان 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة وإلى ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء رئيـــس اللجنة 
التنسيقية صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة لدور سموهما 

وتوجيـــه  قيـــادة  فـــي  والمميـــز  البـــارز 
الـــوزارات والجهات الحكوميـــة وإدارة 
واحتـــواء األزمـــة بـــكل حنكـــة واقتدار 
بشـــهادة العالـــم أجمع، وموصال الشـــكر 
كذلك إلى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 

األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
الـــذي صنـــع من التحـــدي فرصـــًا لزيادة 
مكاســـب التالحم الوطني عبر تدشينه 
حملة “فينـــا خير” لتعزيز جهود المملكة 
فـــي مكافحـــة الفايـــروس والمســـاهمة 
فـــي مواجهـــة التحديـــات الماليـــة على 
اإلقتصـــاد والمجتمـــع من خـــالل العمل 

اإلنساني والخيري.
وفـــي الختـــام رفـــع محافـــظ الشـــمالية 
أهالـــي  وعـــن  نفســـه  عـــن  باألصالـــة 
المحافظـــة الشـــمالية أطيـــب التحيـــات 
وصـــادق الـــوالء واألمنيات إلـــى جاللة 
الملـــك، مبتهالً إلـــى هللا العلي القدير أن 
يمتـــع جاللته بموفـــور الصحة والعافية 
أن يحفـــظ بالدنـــا وســـائر بـــالد العـــرب 
والوبـــاء  البـــالء  شـــر  مـــن  والمســـلمين 

ويديم علينا نعمة األمن واألمان.

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع عن بعد

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اشـــاد محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة بمضاميـــن الكلمة الســـامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة 
دخـــول العشـــر األواخـــر لشـــهر رمضـــان المبـــارك مؤكـــدا أن 
تواصـــل جاللتـــه الدائم مع المواطنين أعظم شـــرف ألهالي 
المحافظـــة الجنوبيـــة الكرام، وداللة صادقـــة لما تحظى به 
المحافظـــة الجنوبية من مكانة رفيعة لدى جاللته، مشـــيرا 
الى أن األهالي جميعـــًا يدينون بالوالء واإلخالص والوفاء 
لمقـــام جاللتـــه الكريـــم، ويبذلون الغالـــي والنفيس من أجل 
خدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن وفـــق التوجيهـــات الســـديدة 

المباركة من لّدن جاللته.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي عـــن جزيل شـــكره 

وعظيـــم امتنانـــه لمـــا تفضـــل بـــه جاللـــة الملك فـــي الكلمة 
الســـامية، والتـــي هـــي محـــل اعتـــزاز وتقديـــر لـــدى جميـــع 
أهالـــي المحافظة الجنوبية، الذين يســـطرون أروع األمثلة 
فـــي التالحم والمشـــاركة والبـــذل والعطـــاء، لتمضي مملكة 
البحريـــن نحـــو مزيـــد مـــن الرفعة والتقـــدم في ظـــل قيادة 

جاللة الملك.
كمـــا اشـــاد ســـمو المحافـــظ ونيابـــة عـــن أهالـــي المحافظـــة 
الجنوبية بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة برئاسة رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي االمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، والجهود المخلصة لولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
االمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتولي سموهما مسؤولية 
إدارة األزمـــة الناتجة عن جائحـــة كورونا من خالل القيادة 

والتوجيـــه التخـــاذ كل اإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة 
فايـــروس كورونا، مثمنا مـــا تقوم به الجهات الحكومية من 

جهود وإجراءات بدعم ومتابعة سموهما الكرام.
ورفـــع ســـموه باألصالـــة عن نفســـه ونيابة عن جميـــع أهالي 
المحافظة الجنوبية الكرام أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب الجاللة عاهل البالد، وإلى صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء والى صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء، بمناســـبة دخول العشـــر األواخر من شـــهر رمضان 
المبـــارك ســـائال هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يديم علـــى بالدنا 
مملكـــة البحريـــن األمـــن والرخـــاء، وأن يعـــود علينـــا هـــذه 
المناســـبة أعـــوام عديـــدة وأزمنة مديـــدة وبالدنـــا البحرين 

بخير.

سمو محافظ الجنوبية: تواصل جاللة الملك مع المواطنين أكبر شرف

فوزية زينل

المنامة - بنا

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
العزيـــز  البحريـــن  شـــعب  أنَّ  الصالـــح 
ينهـــل من المقام الســـامي لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، قيـــم الوفاء والعطـــاء، التي 
باســـتمرار بخصالـــه  يجّســـدها جاللتـــه 

الطيبة وعاداته الحميدة.
وأشـــار إلـــى أّن الكلمة حملـــت مضامين 
ومعاني ســـامية من قائٍد حكيم معطاء، 
قّدم نموذًجا ومثااًل لإلنســـانية والمحبة 
ومشـــاعر الود التـــي يتبادلها مع شـــعبه 
الكلمـــة  إنَّ  وقـــال  والمقيميـــن.  الوفـــي 
الســـامية، التي يترقبها الجميع كل عام، 
تمثـــل حافـــًزا ودافًعـــا قوًيـــا لمزيـــٍد مـــن 
االنضبـــاط وااللتـــزام من قبـــل المجتمع 
البحريني الواعي، واإلســـهام في تنفيذ 
الخطـــط الحكومية المتعـــددة لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأشـــاد بالتحيـــة والتقدير التـــي خّصها 

جاللـــة الملـــك، للفريـــق الوطنـــي بقيادة 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ومـــا يتمّيز به الفريـــق من روح 
وطنية مسؤولة، ومهنية عالية وحرفية 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  مشـــهودة 
المواطنين والمقيمين وســـالمتهم، وبما 

يحفظ البحرين من الوباء والبالء.

رئيس “الشورى”: الكلمة السامية حافز لالنضباط

علي الصالح

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - بنا

سلمان بن هندي

علي العصفور
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زيــادة األســّرة بأمـاكــن الحــجر إلــى 5489
3218 واإلشـــغـــال   ...4257 إلـــى  ــاج  ــع وال ــزل  ــع ال بــمــراكــز  رفــعــهــا 

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  صرحـــت 
الصالـــح بأنـــه تنفيـــًذا لتوجيهـــات 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
تم رفع الطاقة االستيعابية لمراكز 
العـــزل والعـــاج إلى 4257 ســـريًرا 
يبلـــغ اإلشـــغال منها 3218 ســـريًرا 
فقـــط، ورفـــع الطاقة االســـتيعابية 
لمراكز الحجـــر الصحي االحترازي 
إلـــى 5489 ســـريًرا يبلـــغ اإلشـــغال 
منهـــا 533 ســـريًرا فقـــط، مؤكـــدة 
الـــوزارة تعمـــل وفـــق خطـــة  بـــأن 
متكاملـــة للفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19( وذلك للتعامل بكفاءة ومرونة 

عاليتيـــن مـــع كافـــة المســـتجدات 
وفق كل مرحلة من مراحل انتشار 
الفيـــروس بمـــا فيهـــا تعزيـــز زيادة 

الطاقة االستيعابية عند الحاجة.
إن  الصحـــة  وزيـــرة  وقالـــت   
الجهـــود الوطنيـــة التي يقـــوم بها 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
تضـــع  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
وصحـــة  مصلحـــة  عينهـــا  نصـــب 
المواطنيـــن والمقيميـــن  وســـامة 
كأولوية قصـــوى في مواجهة هذا 
الفيـــروس، وإن الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا وكافة 
يعملـــون  العاقـــة  ذات  الجهـــات 
على مدار الســـاعة لتنفيذ الخطط 
الموضوعة لتعزيـــز الصحة العامة 

ومكافحـــة الفيـــروس، وإن كافـــة 
مـــا يتم العمـــل عليه من مســـارات 
يتـــم إخضاعهـــا للمراجعة الدورية 
وهنـــاك مرونة فـــي تغيير الخطط 
وفـــق المســـتجدات التـــي تتطلبها 
كل مرحلة من مراحل التعامل مع 

فيروس كورونا.
بضـــرورة  الوزيـــرة  ونوهـــت   
المواطنيـــن  كافـــة  استشـــعار 
القـــرارات  أهميـــة  والمقيميـــن 
واإلجـــراءات االحترازية المتخذة 
عليهـــم  اإليجابيـــة  وانعكاســـاتها 
وضـــرورة االلتـــزام بهـــا مـــن قبـــل 
الجميع لتخفيف العبء عن الفرق 
العاملة في الصفوف األمامية من 
كافـــة الجهات بمـــا فيهـــا الطواقم 
الطبيـــة كـــي ال تتفاقـــم الحـــاالت 
القائمـــة ويزيـــد انتشـــار الفيروس 

بين أوساط المجتمع.
 وأشـــارت الصالح إلى أن الحاالت 
التي لم تلتزم بتطبيق اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
فيـــروس  بخطـــورة  وتســـاهلت 
كورونـــا تســـببت في نقـــل العدوى 
وأســـرها  بالعمـــل  زمائهـــا  إلـــى 
وامتدادهـــا لمخالطـــي مخالطيها، 
داعية الجميع لتحمل المســـؤولية 
المجتمعيـــة والشـــخصية لكل فرد 
من أفـــراد المجتمع ليكـــون حائط 
صد مدافع يرفـــد جهود الصفوف 
بالتعليمـــات  بالتزامـــه  األماميـــة 
الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية 
الجـــد  محمـــل  علـــى  وأخذهـــا 
والخروج للضرورات فقط حسب 
التعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهات 

المعنية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن وزيـــرة 
الصحـــة فائقة بنت ســـعيد الصالح 
والشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بـــن 
زايد آل نهيان سفير دولة اإلمارات 
لـــدى  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
مملكة البحرين، حيث تبادال خال 
االتصال أطيب وأصـــدق التمنيات 
العشـــر  واقتـــراب  بلـــوغ  بمناســـبة 
األخيـــرة مـــن األيـــام الفضيلـــة مـــن 

شهر رمضان المبارك.
وأشـــاد الســـفير اإلماراتي بمستوى 
البحريـــن  تشـــهده  الـــذي  األداء 
والقطـــاع الصحـــي خـــال جائحـــة 
الكورنـــا كوفيـــد 19، وجهـــود فريق 
البحرين الكـــوادر الطبيـــة للتصدي 
بتميـــز  المملكـــة  مهنئـــا  للجائحـــة، 
العالميـــة  واإلشـــادات  التجربـــة 
أروع  ســـطرتها  التـــي  الواســـعة 
قصـــص العطـــاء فـــي هـــذا الشـــأن، 

إلـــى جانـــب توفير مســـتوى متميز 
الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة 
المقدمـــة  والوقائيـــة  والعاجيـــة 
وتـــم  والمقيميـــن.  للمواطنيـــن 
بحث ســـبل دعم وتطويـــر التعاون 
المشـــترك بين الجانبيـــن في مجال 
تبـــادل الخبـــرات واالســـتفادة مـــن 
التجارب الناجحة في مجال عاج 
المرضـــى المصابين بالفيروس، من 
خال عقد اجتماعات وورش عمل 

افتراضية عبر تقنيات اإلنترنت.

السفير اإلماراتي يشيد بأداء البحرين إزاء الجائحة

31 إصابة بـ “كورونا” في عائلة واحدة لعدم اتباع االحترازات
في إطار المتابعة المســتمرة من قبل المختصين بمتابعة آلية معرفة 
حــاالت  هنــاك  أن  الصحــة  وزارة  أكــدت  المخالطيــن،  أثــر  تفاصيــل 
لعــدم  إلــى أهلهــا وأقاربهــا ومحيطهــا؛  العــدوى  بنقــل  عــدة تســببت 
اتباعهــم التعليمــات الصــادرة والقــرارات واإلجــراءات االحترازيــة، 
مــا أدى إلــى تفاقــم الحــاالت بين أفراد أســرهم، وعليه تجــدد الوزارة 
دعوتهــا للمواطنيــن والمقيميــن بضرورة اســتمرار االلتــزام بالقرارات 
واإلجــراءات الصــادرة عن الفريق الوطني للتصــدي لفيروس كورونا 
)كوفيــد 19(، وعــدم التهــاون بالخطــورة التي قد يســببها عــدم التقيد 

باإلجراءات المتخذة بانتقال الفيروس بين األفراد والمجتمع.

وأفـــادت الـــوزارة أن الفحوصـــات 
إجراؤهـــا  يتـــم  التـــي  المختبريـــة 
يومًيـــا بينـــت زيـــادة فـــي أعـــداد 
الحاالت القائمـــة بفيروس كورونا 
والناجمة عن مخالطة األشـــخاص 
التزامهـــم  لعـــدم  قائمـــة  لحـــاالت 
بالقرارات واإلجراءات االحترازية 

واإلرشـــادات  الفيـــروس،  مـــن 
الصحية الازمة.

وكشفت وزارة الصحة عن رصدها 
حاالت قائمـــة لمخالطين أدت إلى 
نقـــل العـــدوى إلـــى أكثـــر مـــن فرد 
بالعائلة وعائات أخرى، إذ أشارت 
تفاصيل أثـــر المخالطين أن أفراد 

عـــدة من عائلـــة بحرينيـــة أصيبوا 
بالفيـــروس؛ بســـبب عـــدم اتباعهم 
التعليمـــات الصادرة بعدم الخروج 
مـــع  المعيشـــية  للضـــرورات  إال 
االلتـــزام بالتباعـــد االجتماعي ولم 
يتخـــذوا اإلجـــراءات االحترازيـــة 
أعـــراض  ظهـــور  فـــور  الازمـــة 
الفيروس عليهم، وقام بعض أفراد 
العائلة كذلك باالختاط باألقارب 
فـــي تجمعـــات عائليـــة أخـــرى، ما 
ســـبب انتقـــال العدوى لهـــم أيًضا، 
وأدى إلـــى حصيلـــة إجمالية بلغت 
قائمـــة  حالـــة   31 اللحظـــة  حتـــى 

ومـــا زال اقتفـــاء األثـــر متواصـــًا 
لحصـــر الحـــاالت المخالطـــة كافة 
بدورهـــم  الذيـــن  الحـــاالت،  لهـــذه 
نقلـــوا العدوى لجميع من خالطهم؛ 
القـــرارات  اتبـــاع  عـــدم  نتيجـــة 
واإلرشادات التوعوية للوقاية من 

الفيروس.
ونوهـــت وزارة الصحـــة بضـــرورة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  تقيـــد 
بالتعليمـــات والقـــرارات الصـــادرة 
مـــن الجهـــات الرســـمية، فالوعـــي 
الفيـــروس  خطـــورة  واستشـــعار 
هـــو العاج الناجـــح للوقايـــة منه، 

مـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى صحـــة 
وســـامة الجميـــع، وقطع سلســـلة 

انتقال العدوى بين المجتمع.
علـــى  الصحـــة  وزارة  وشـــددت 
المواطنيـــن  التـــزام  ضـــرورة 
الفريـــق  بتوصيـــات  والمقيميـــن 
الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
صحـــة وســـامة الجميع في شـــهر 
اقتصـــار  فـــي  المتمثلـــة  رمضـــان، 
تجمعات اإلفطار علـــى التجمعات 
العائليـــة الصغيـــرة وعـــدم إقامـــة 
الغبقـــات والمجالـــس الرمضانيـــة، 
االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى  إضافـــة 
وكمامـــات  األقنعـــة  بارتـــداء 
الوجـــه وتطبيـــق تدابيـــر التباعـــد 
االجتماعي، وخروجهم للضرورات 
المعيشية فقط، ما يضمن استمرار 

حرية التنقل ويدعم كافة الجهود 
لمكافحـــة  المبذولـــة  الوطنيـــة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ونوهـــت وزارة الصحة أنـــه البد من 
كورونـــا  فيـــروس  خطـــر  استشـــعار 
علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود الوطنيـــة 
التي تتـــم لمواجهتـــه، فالفيروس ما 
زال في مراحل انتشـــاره عالمًيا، ولم 
يتـــم التوصل حتى اليوم للقاح الذي 
يعالجه ولكن هناك محاوالت عديدة 
البروتوكـــول  وأن  إليـــه،  للوصـــول 
البحريـــن  تتبعـــه  الـــذي  العاجـــي 
يســـاعد فـــي التعافـــي ولكنـــه ليـــس 
العـــاج المضـــاد للفيـــروس، مؤكـــدة 
أن الوقايـــة خيـــر من العـــاج، وذلك 
باتباع اإلجراءات والتدابير الوقائية 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات 

الرسمية.

المنامة - بنا

“الصحة”: زيادة في أعداد الحاالت الناجمة 
عن مخالطة األشخاص لمصابين
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أزمة العمالة الوافدة.. أين كنَت يا مطر في يوِم عاشوراء؟ )2-2(
Û  نعم، لقد وقع الفأس على الرأس جراء اعتمادنا

الخليجــي  التعــاون  فــي دول مجلــس  المفــرط 
الوافــدة  العمالــة  الماضيــة علــى  العقــود  خــال 
التنمويــة  ومشــاريعنا  خططنــا  وإنجــاز  لتنفيــذ 
الســكانية  كثافتنــا  لضعــف  وذلــك  الطموحــة؛ 
العاملــة  األيــدي  إلــى  ونوًعــا  كًمــا  وافتقارنــا 
الوطنيــة الازمــة لتحقيق طموحاتنــا وتطلعاتنا 
وأهدافنا المشــروعة، إلى أن وجدنا أنفســنا اآلن 
أمــام مــأزق وفــي وضــع دقيــق ال يختلــف اثنان 
علــى حساســيته وخطــورة أبعــاده االجتماعيــة 
لمســتقبل  الواضحــة  وتهديداتــه  واإلنســانية 
واألمنيــة  االقتصاديــة  وأوضاعنــا  هويتنــا 

وسيادتنا الوطنية.
Û  إال أننــا إذا ســعينا إلــى تغليب النظــرة اإليجابية

على السلبية فسنجد أن هذا الواقع رغم تعقيده 
اليــأس  منــا  يســتدعي  ال  ومرارتــه  وصعوبتــه 
والقنــوط، وال يدعونــا إلــى لطــم الصــدور وشــق 
الجيــوب، فليــس هناك لبن مســكوب نبكي عليه 
إذا أخذنــا فــي االعتبار المكتســبات واإلنجازات 
الباهرة التي نجحنا في تحقيقها وبلوغها طيلة 

تلك العقود.
Û  لقدكانــت تلــك الفترة مرحلــة أو تجربة فرضتها

الظــروف والمعطيــات التي كانت ســائدة وقتها، 
بسلبياتها وإيجابياتها، وأصبحت اآلن تستدعي 
وتحتــاج منا إلــى إخضاعها للمراجعــة والتقييم 
علــى ضــوء النتائــج التي تمخضــت عنها، وعلى 
مــا  وبحكــم  والمســتجدات،  المتغيــرات  ضــوء 
تقتضيــه ُســنن التغييــر والتطويــر التــي تمليهــا 
حتميــة تنقل المجتمعات مــن مرحلة إلى أخرى 
ومن طور آلخر؛ فهكذا تنضج الشــعوب، وهكذا 
تتراكم خبراتها وتجاربها ويتكون رصيد تراثها.

Û  إال أن ثمــة حقيقــة واحــدة بهــذا الشــأن تبقــى
عصية على التغافل أو النكران، وهي أنه لم يبق 
أمامنــا اآلن مجــال واســع للتســويف أو التأخيــر 
في االضطاع بمســؤولياتنا للتصدي للتحديات 

التــي تمثلهــا العمالــة الوافــدة فــي بلداننــا بعــد 
إن  منــا.  الغافليــن  كورونــا  أيقظــت جائحــة  أن 
القطار وإن فات فباإلمكان اللحاق به، فنحن ما 
نــزال نملــك القليل مــن الوقت وبعــض األدوات، 
وباالمــكان اقتــاع الفــأس مــن الــرأس إذا كانت 
لدينــا اإلرادة القويــة والنيــة الصادقــة، كمــا أن 
ســبل ومســارات التقييم والتصحيح واإلصاح 

ما تزال متاحة.
Û  إن الجميــع أصبــح يدرك أنــك إذا أردت أن تقتل

موضوًعــا وتدفنــه فحولــه إلــى لجنــة حكوميــة 
لدراســته، إال أنــه اســتناًدا إلــى منطــق “إن لــكل 
قاعــدة شــواذ” فإننــا نقتــرح تشــكيل فريق عمل 
خليجــي عالــي المســتوى مــن كبــار المســؤولين 
القطــاع  وفعاليــات  والمتخصصيــن  المعنييــن 
الخاص؛ على أن ُيعطى هذا الفريق الصاحيات 
الازمــة ليعمــل تحــت إشــراف المملكــة العربيــة 
فــي  مهامــه  يباشــر  وأن  الشــقيقة،  الســعودية 
أسرع وقت ممكن لتقديم الحلول ضمن جدول 
زمنــي محكــم وفي خطة عمل أو خارطة طريق 
واضحة المعالم تتضمن السياسات واإلجراءات 
اتخاذهــا  الــازم  والخطــوات  تبنيهــا  الواجــب 
لمعالجــة الموضــوع والتصــدي لــه مــن مختلــف 

الجوانب والمحاور، منها وباختصار شديد:
Û  والمبــادرات الجهــود  تكثيــف  األول:  المحــور 

والبرامــج الهادفــة إلــى تســهيل عمليــة االحال 
العمــل،  ســوق  فــي  الوطنيــة  العمالــة  وادمــاج 
والعمــل علــى رفــع تكلفــة العمالة الوافــدة حتى 
يتــم توفيــر جو من المنافســة العادلــة المتكافئة 

بالنسبة للعمالة الوطنية.
Û  الثانــي: الوقــف والمنع التــام والصــارم والفوري

عــن جلــب المزيد مــن العمالة الوافــدة أو إصدار 
رخــص عمل جديدة، وخصوًصا للشــرائح الدنيا 
مــن األيــدي العاملة؛ وذلك دون اســتثناء ومهما 
اآلن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  المبــررات،  كانــت 
بســهولة ومــن غيــر مواجهــة أي اعتــراض مــن 

جانــب القطاع الخاص الذي ال تنقصه الحصافة 
االقتصادية أو اإلدراك  والحس الوطني.

Û  أي يســبب  فلــن  ُطبــق،  إذا  المقتــرح  المنــع  إن 
بســبب  االقتصــادي  للنشــاط  عرقلــة  أو  ضــرر 
توفر مخزون هائل من هذه العمالة في الســوق 
المحلي المتمثل في العمالة المســرحة والسائبة 
وغيــر القانونيــة والعاطلــة التــي يجــب تســوية 
أن  المتوقــع  مــن  والتــي  أوضاعهــا،  وتصحيــح 
تأخذ أعدادها في التزايد خال األشهر القادمة، 
وقــد قــدر عددها اآلن فــي الكويــت فقط وعلى 

سبيل المثال بأكثر من ربع مليون عامل.
Û  وممــا سيســهل عمليــة ضبــط تدفــق المزيــد من

العمالة الوافدة والعمل على تخفيض عددها، هو 
االنحســار التلقائي المتوقع للحاجة إليها بســبب 
الــذي ستشــهده منطقتنــا  التراجــع االقتصــادي 
جائحــة  تداعيــات  عــن  الناتــج  بأســره  والعالــم 
كورونا وتدني أسعار النفط، وأيًضا بسبب تشبع 
األســواق الخليجية وتوقف نهمها بعد استكمال 

إنجاز معظم مشاريع البنية األساسية. 
Û  المحــور الثالــث، وربمــا هــو األهــم، الســعي إلــى

بعــض  فــي  النظــر  إلعــادة  مجتمعاتنــا  قيــادة 
الممارســات والمفاهيم التي استقرت وترسخت 
فــي أذهاننا منها؛ ضرورة تعزيز االعتبار  والثقة 
فــي عمالتنــا الوطنيــة وفــي قدراتهــا والتزامهــا 
وانضباطهــا، وتصحيــح القناعــة الخاطئــة لــدى 
البعــض منــا بالقيمة االقتصاديــة لأليدي العاملة 
الوافدة الرخيصة؛ إذ إن الحقيقة والقاعدة التي 
أصبحت معروفة اآلن، هي أن العمالة الرخيصة 
مفيــدة  أو  منتجــة  عمالــة  بالضــرورة  ليســت 
لاقتصاد، وقد تتحول إلى عبء كما هو حاصل 
لدينــا اآلن، ووجودهــا بكثرة يعطي عادة صورة 
مغلوطــة لاقتصــاد false economy   ونتيجــة 
لتدنــي مداخيلهــا، فهــي ال تســتطيع أن تســاهم 
واالســتهاكية  الشــرائية  الطاقــة  توســيع  فــي 
لاقتصاد؛ لذلك تســعى الصين اآلن على ســبيل 

المثــال إلــى غســل يدهــا الملطخة بعــرق العمالة 
الرخيصــة، وتحــاول أن ترتقي بســمعتها وترفع 
مســتوى أداء عمالتهــا برفــع أجورهــا وتحســين 
أوضاعها وظروفها المعيشــية ودعمها بالوسائل 

التكنولوجية لإلنتاج.
Û  واتذكــر ان إحــدى المســوحات الميدانيــة التــي

نهايــة  فــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  أجريــت 
التســعينات أشــارت إلــى أن 80 % مــن العمالــة 
الوافــدة بــدول المجلــس ال تســتطيع أن ترتــاد 
المطاعم أو تدخل المجمعات التجارية للتسوق 
مقدرتهــا  وبالتالــي  مداخيلهــا  لتدنــي  نظــًرا 

االستهاكية والشرائية.
Û  وفــي الحقيقــة فــإن العمالــة الرخيصــة الوافــدة

لــدول المجلــس ليســت ولــم تكــن قــط رخيصــة 
فــي الواقــع، فقــد كانــت ومــا تــزال الحكومــات 
الخليجيــة  تتحمــل الجــزء األكبــر مــن كلفتهــا، 
مــن خــال توفيــر حــق االنتفــاع لهــا مجاًنــا مــن 
كل المرافــق والخدمــات الحكومية التي تقدمها 
هــذه الــدول لمواطنيهــا وما أكثرهــا والحمد لله، 
إلــى جانــب  تمكينهــا مــن االســتفادة مــن برامج 
والكهربــاء  للمــاء  الســخي  الحكومــي  الدعــم 
وغيرهــا مــن الخدمــات وبعــض المــواد الغذائية 
األساســية، فالعامــل الوافــد فــي البحريــن علــى 
سبيل المثال ما يزال يشتري عشرة أقراص من 
الخبــز المدعــوم بســعر بمئتي فلــس فقط، وكان 
حتى عهد قريب يشــتري لحم الضان المســتورد 
حًيا من استراليا بسعر دينار واحد فقط للكيلو، 
بينمــا التكلفــة الحقيقيــة لــه كانــت تبلــغ ثاثــة 
دنانيــر تقريًبــا وكانــت الحكومــة تدفــع الفــرق، 

وهذه مجرد أمثلة فقط.
Û  سنضطر لضيق المساحة للتوقف عند هذا الحد

وسنســتكمل اســتعراضنا للمحــاور األخــرى غــًدا 
إن شاء هللا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

الشيخ سلطان بن حمدان
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  منوعـــة  يوميـــة  صفحـــة 
البـــاد. صحيفـــة  أقســـام  بمختلـــف  الزمـــاء 

م   وفـــي كل يـــوم مـــن أيـــام الشـــهر الفضيـــل ســـيقدِّ
زميـــل الموضـــوع الرئيـــس بصفحـــة “رمضانيـــات”. 

ترحـــب “البـــاد” بـــأّي ماحظـــة أو مشـــاركة أو اقتـــراح 
عبـــر رقـــم الواتســـاب )33443463(.

^إسماعيل عبداللطيف.. نجم منتخبنا الوطني األول ونادي المحرق لكرة القدم، واحد من خيرة المهاجمين المحليين، الذي نجح في إبراز اسمه في سجالت نجوم الكرة 
البحرينية سواء عبر مهاراته أو إنجازاته المتعددة فوق المستطيل األخضر.

الاعـــب يحـــل ضيفـــا علـــى “البـــاد” فـــي زاويـــة يوميات 
ليتحدث لنا عن عاقته وبرامجه خال شهر رمضان.

ما برنامجك اليومي بشهر رمضان؟ «

اعتـــدت فـــي الشـــهر الفضيـــل أن أخـــرج فـــي إجـــازة مـــن 
العمـــل ألتفـــرغ للعبـــادة وقضاء معظـــم الوقت مـــع األهل 
واألصدقـــاء، حيـــث إنني أصحـــو الظهر تقريبا ثـــم أتمرن 

خـــال فترة العصـــر وأحرص علـــى مســـاعدة والدتي في 
المطبـــخ، وخال الفترة المســـائية أتوجـــه للنادي لخوض 
الحصـــص التدريبيـــة وأحيانا أتوجه لتبـــادل الزيارات في 

المجالس الرمضانية.
وكيف سيكون برنامجك الرمضاني في زمن  «

الكورونا؟

ســـيكون مغايرا بكل تأكيد، حيث ســـأمضي معظم وقتي 
فـــي المنـــزل؛ اســـتجابة للحملـــة الوطنيـــة “خلـــك بالبيت” 
وســـأقضي وقتي مع األسرة ومشـــاهدة التلفزيون وعمل 

بعض البرامج المنزلية.

وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

الثريـــد هـــو طبقي المفضـــل علـــى الفطور، وفي الســـحور 
أتناول وجبات متنوعة.

ماذا تشاهد في التلفزيون خالل شهر رمضان؟ «

إنني من عشاق المسلسات المصرية.
موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

مبـــاراة المنتخـــب األول مع المنتخب الســـعودي الشـــقيق 
ضمن تصفيـــات كأس العالم 2010، والتي جرت بالرياض 

خال شهر رمضان.

^كمـــا عودتكـــم صحيفتكـــم، صحيفـــة “البـــاد” بـــأن 
تنزل للشـــارع وتلتقي المواطنين، وتتحـــاور وتنصت لهم، 
وتكتب همومهم وأولوياتهم الحياتية كما هي، با رتوش، 
أو مكيـــاج، أو تلويـــن، نلتقـــي اليـــوم مـــع أحمد المـــا، وهو 
خمســـيني بحريني من ذوي االحتياجـــات الخاصة، يقطن 

في البرهامة، متزوج وبا أوالد، أو دخل.
وألحمد الما هذه القصة، فهو يعاني من األمراض المزمنة 
بوقـــت مبكر مـــن حياته، مثل الســـكري والضغط والفشـــل 
الكلـــوي والذي يضطر بســـببه أن يجري 3 عمليات غســـيل 

كلى في مركز “عبدالرحمن كانو” بالبسيتين.

يقـــول الما لمندوب الصحيفة ”أقطن مع زوجتي في هذه 
الشقة بظروف معيشية صعبة جًدا، فأنا لست بمتقاعد وال 
بموظـــف وال أمتلك أي مشـــروع تجـــاري أو عقاري، حياتي 
تعتمد باألســـاس علـــى عاوات الدولـــة االعتيادية كالغاء 
وذوي اإلعاقـــة، وعلـــى مســـاعدات أهـــل الخيـــر، غيـــر ذلك 

كانت حالتنا ستكون رثة أكثر مما هي اآلن”.
ويزيد “زوجتي عربية، لذا فهي ال تتحصل على أي شـــيء 
مـــن مزايـــا المـــرأة البحرينية، ســـواء بالعـــاوات أو أولوية 
التوظيـــف أو أي أمـــر آخـــر، كمـــا أنني مريـــض ومتعب من 
األمـــراض المزمنة، خصوًصا الفشـــل الكلوي، والذي يحول 

حياة أي مريض إلى حجيم ال يطاق”.
ويكمـــل المـــا “قبـــل فتـــرة وجيـــزة، تكاتف جمع مـــن أهل 
الخير، ووفروا لي مبلغ 800 دينار لشراء سيارة مستعملة، 

لكي اســـتخدمها في التنقل وفي حضور جلســـات غســـيل 
الكلـــى، ولكـــن ونظـــرا ألنها قديمـــة، فكثير مـــن األحيان، ال 
تشـــتغل، وعليه أخســـر حضور جلســـة غســـيل، ما انعكس 

سلبا على وضعي الصحي المتردي أصا”.
ويتابـــع “ما أحتاجه هو ســـيارة تكون بحالة جيدة، وتكون 
خاصة الســـتخدام ذوي االحتياجات الخاصـــة، أتحرك بها 
لمواعيـــدي الطبية، أو عند شـــراء أغراض البيـــت، فأنا كما 
ذكـــرت لك بـــا أوالد، وال أملـــك إمكان أن اســـتقدم خادمة 

أو سائقا”.
وينهـــي الما حديثـــه، قائـــا ”يومياتي مـــع زوجتي صعبة 
جـــدا، فالمـــرض والحاجـــة والتقدم بالســـن لهـــا حكمها كما 
تعلـــم، وأنا ال أطلب شـــيًئا للرفاهية قـــط، وإنما لكي أضمن 

حياة كريمة ما تبقى لي من العمر”.

يوميات

مناشدة
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إبراهيم النهام

نجم المنتخب إسماعيل يستيقظ ظهرا... ويعشق 
المسسالت المصرية

المال: أحتاج سيارة المعوقين لتقلني لغسيل كليتّي

يحرص على مساعدة والدته 
في المطبخ

التقدم بالسن وضنك الحياة 
أرهقني وما أطلبه ليس للرفاهية

فايــروس كورونــا )كوفيــد 19-( عــدو ال تجعله يعيش في بيتك وعقلك، واجعلــه فرصة لتغيير الذات والتقرب 
إلــى هللا فــي شــهر رمضــان. بتلــك الكلمــات بــدأ الالعــب الدولــي ومــدرب كــرة اليــد واختصاصــي علــم النفس 
الرياضــي نبيــل طــه آل شــهاب كلماتــه للحديث حول شــهر رمضــان في زمــن الكورونا، مؤكدا أهمية اســتثمار 

الشهر الكريم في كل ما ينفع اإلنسان ويزيد من تعلقه بخالقه.

ويقـــول آل شـــهاب عـــن برنامجـــه المعتـــاد في الشـــهر 
الفضيـــل “خـــال فتر رمضان أقضي وقتـــي بين العمل 
والبيـــت وزيارة المجالس القرآنية وأحرص على زيارة 
األهـــل واألصدقاء والمعـــارف خال الفترة المســـائية، 
وأسعى قدر اإلمكان أن أعيش لحظات الشهر الفضيل 
ســـواء في برامجه العبادية من قراءة القرآن والدعاء 
والتقـــرب إلى هللا، والتـــزاور والتلـــذذ بأطعمة رمضان 
ســـمك  ومحمـــر  واللقيمـــات  والثريـــد  الهريـــس  مثـــل 
الصافـــي في الغبقـــات الليلية والقيام جميع طقوســـه، 
وال أفضـــل الســـفر فـــي الشـــهر الكريم إطاقـــا، وأعتذر 
عـــن أي تكليفـــات خارجيـــة قـــدر اإلمـــكان، إال إذا كنت 
مضطـــرا؛ ألنني حريص على إحياء الشـــهر في وطني 

وبين أهلي وأصحابي..”.

بداخلنا الفرح

ويرى آل شهاب بأن كورونا قد يغير بعض العادات في 
الشـــهر الفضيل، لكنه ينبغي أال يفســـد الفرحة وإحياء 
الطقـــوس المعتـــادة ومـــن أهمهـــا العبـــادة؛ ألن فلســـفة 
الدين أساســـا تقوم على المحافظة على حياة اإلنسان 
وصحتـــه وكرامتـــه وانطاقا مـــن ذلك ينبغـــي للجميع 
االلتـــزام بتعليمـــات الجهـــات المختصـــة والبقـــاء فـــي 
المنزل؛ منعا النتشـــار العدوى والمساهمة في التصدي 
لهـــذا الوبـــاء، فكلكم راع وكلكم مســـؤول عـــن رعيته، 
ومن يريد أن يحمي نفسه وأهله وديرته ووطنه عليه 
أن يلتـــزم بالقواعد الصحية المتبعة، فشـــهر رمضان ال 

يعني السهر وتبادل الزيارات فقط.

وأضـــاف “نحن من يخلق بداخلنا الفـــرح، وبإمكان كل 
فرد منا أن يخلق بداخله ذكرى طيبة في شهر رمضان 
مـــن خال أعمالنا وعباداتنا، ويجب أن نتحدى كورونا 
حتـــى ال يفســـد علينـــا فرحـــة شـــهر رمضان مـــن خال 
تصرفاتنا وســـلوكياتنا داخل المنـــزل وبما نقوم به من 

برامج وأنشطة تبعث على الفرح والسعادة..”.
النصائـــح  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  شـــهاب  آل  وتطـــرق 
والســـلوكيات التي من الممكن اتباعهـــا؛ لتجنب التوتر 
والقلـــق مـــن كورونـــا وقضـــاء وقـــت ممتع في الشـــهر 
الكريم، مضيفا “كورونا عدو ال تجعله يعيش في بيتك 
وبداخل عقلك وتفكيرك، ال تشغل نفسك بتتبع األخبار 
الخاصة بالمرض؛ ألنك اصبحت تعرف عنه كل شـــيء 
وكل ما ينبغي لك فعله هو الوقاية واتباع اإلرشـــادات 

والتعليمـــات.. شـــريطة أال يكـــون هـــذا االبتعاد كفرض 
وإنما بتصرف واع ومســـئول من تلقاء ذاتك، فأقســـى 
التجـــارب هي مـــن تعطينا أفضل الـــدروس، وعلينا أن 
نســـتفيد من هذه المحنة والتعلم منها واالستفادة من 
كل ما هو إيجابي واالبتعاد عن السلبيات قدر اإلمكان.

نحن أقوى

وأوضـــح “علينـــا أن نخرج من هـــذا الوباء ونحن أقوى 
وأقـــرب إلى هللا، وأن نخرج بأكبر عدد من المكاســـب، 
فاألزمـــة فيهـــا دروس وعبـــر إيجابيـــة، وليـــس كل مـــا 
فيهـــا ســـلبي، فهناك مـــن تعلم ما لم يكـــن يعلم وقرأ ما 
لـــم يقـــرأ وكتب ما لم يكتبه، وجلس مـــع أهله أكثر من 
قبـــل، وهو اختبـــار من هللا تعالى يجـــب أن ننجح فيه 

جميعا ونكون متحابين ومتعاضدين وداعمين لبعضنا 
البعض ..”. وأكد آل شهاب بأن كورونا هي فترة عابرة 
ســـنتخطاها بإذن هللا وعلـــى الجميع أن يحيي فضائل 
شـــهر رمضان بأعمال الخير والبر واإلحســـان والعبادة 

ويستمتع بطقوس أافضل الشهور.
ونصـــح الرياضييـــن باالســـتمرار في مزاولة األنشـــطة 
إلـــى أن الرياضـــة يجـــب أن تكـــون  البدنيـــة، مشـــيرا 
جـــزءا مـــن اإلنســـان أينمـــا يكـــون والاعب علـــى وجه 
الخصـــوص؛ للمحافظة على مســـتواه ولياقته البدنية، 
كمـــا أن الرياضة لها دور فعال في تقوية جهاز المناعة 
المســـؤول عـــن محاربة الفيروســـات وتجعل اإلنســـان 
بصحة أفضل ومزاج أحسن وتزيل عنه الكآبة والتوتر 

وتجعله في راحة نفسية وعقلية.

ومتعاضديـــن ونكـــون متحابيـــن  ننجـــح  أن  ويجـــب  اهلل  مـــن  اختبـــار  كورونـــا  أزمـــة 

اختصاصي علم النفس آل شهاب:
 الرياضة تعّدل المزاج 

وتزيل الكآبة

 “كورونا” عدو ال تجعله 
يعيش في بيتك وبداخل 

عقلك وتفكيرك

ال تشغل نفسك 
بتتبع األخبار الخاصة 

بالفيروس

األزمة فيها دروس 
وعبر إيجابية وليس كل 

ما فيها سلبي
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المواطنيـــن غيـــر  توظيـــف  أوقفـــوا  للـــوزارات:  البرلمـــان 

زينب: 7500 أجنبي بالحكومة و8000 بحريني عاطل

وافق مجلس النـــواب على االقتراح 
توظيـــف  إيقـــاف  بشـــأن  برغبـــة 
والدوائـــر  الـــوزارات  فـــي  األجانـــب 
الحكوميـــة والشـــركات التـــي تمتلك 
الحكومة منها نسبة 51 % فما فوق 
ولها تأثيـــر على قرارها ووضع خطة 
فوريـــة إلحـــال البحرينييـــن خـــال 
مـــدة ال تزيـــد عـــن 6 شـــهور وأحالته 

إلى الحكومة.
وأشارت النائب زينب عبداألمير إلى 
أن 7500 أجنبـــي يحتلـــون وظائـــف 
وجهـــات  وزارات  فـــي  حكوميـــة 
رســـمية وفـــي المقابل يوجـــد 8000 
عاطـــل عـــن العمـــل حســـب األرقـــام 
المعلنـــة عنهـــا، وأن المقترح ســـيحل 

أزمة البطالة لدينا.
وطالبـــت بـــأن يكـــون هنـــاك توطين 
للوظائـــف مكان األجانـــب، فهي آلية 
التـــي  اإلحـــال  لسياســـة  مباشـــرة 
اتبعتها بعـــض دول الخليج، فالدول 
إحـــال  فـــي  ســـبقتنا  الخليجيـــة 
الوظائـــف، فيجـــب أن يكـــون هنـــاك 

قرار حاسم.
وأردفـــت: نطالـــب بتطبيـــق المـــادة 16 
من الدســـتور، التي تنص على أال يولى 
األجانـــب الوظائـــف العامة فـــي الدولة، 
فاألجنبـــي يســـتهلك أكثر مـــن الموازنة 
مكانـــه  البحرينـــي  وإحـــال  العامـــة، 
يتماشـــى مـــع سياســـة ترشـــيد األنفـــاق 
التي تنتهجها الحكومة. كما مرر أعضاء 

مجلـــس النـــواب عددا مـــن االقتراحات 
برغبـــة خال الجلســـة العاديـــة الحادية 
والثاثين مـــن دور االنعقـــاد الثاني من 
الفصل التشريعي الخامس التي عقدت 

يوم أمس عن بعد.
_____________________

بالموقـــع  الجلســـة  تغطيـــة  )تتمـــة 
اإللكتروني(

الكوهجي يعتذر
اعتذر النائب عيسى الكوهجي عن 
حضـــور الجلســـة العاديـــة الحاديـــة 
والثاثيـــن من دور االنعقـــاد الثاني 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 

التي عقدت عن بعد.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

مايكروفونات مناضد قاعة البرلمان أزيلت مع قرب فض دور االنعقاد

النائب عمار قمبر مجيبا على اتصال قبيل الجلسة

إسحاقي: كثرة تملك األجانب ترفع أسعار األراضي
بالبحريـــن ورث عقـــارًا  إذا  الخليجـــي  عـــن وضـــع  الســـواد يستفســـر 

^ وافـــق مجلـــس النواب علـــى مشـــروع بقانون 
ينـــص علـــى تنظيـــم تملك مواطنـــي مجلـــس التعاون 
للعقـــارات، بشـــرط موافقـــة وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
للعقـــارات  الخليجـــي  لتملـــك  واألوقـــاف  اإلســـامية 
التخطيـــط  يحددهـــا  معينـــة  مناطـــق  فـــي  المبنيـــة 

العمراني.
وبيـــن النائب علـــي إســـحاقي أن المواطـــن البحريني 
يشـــكو مـــن ارتفـــاع أســـعار األراضـــي؛ لكثـــرة تملـــك 
األجانب للعقارات الســـكنية واالستثمارية، فيجب أن 
توجد حلول لمعالجة تضخم األســـعار التي تؤثر على 

قدرة المواطن على شراء تلك األراضي. 
وأشـــار النائب محمد العباســـي أن التعديل التشريعي 
يهدف لمواءمة اإلجراءات لدينا مع بقية دول مجلس 

التعاون التي وضعت قيوًدا واشتراطات في ذلك.
وطالـــب النائـــب فاضل الســـواد أن تكون هنـــاك رؤية 
واضحـــة لمعالجة الحـــاالت التي يرث فيهـــا المواطن 

الخليجي عقاًرا من أحد أقاربه في مملكة البحرين.
ودعـــا النائب أحمد األنصاري إلـــى وضع جدول زمني 

محـــدد للحصول علـــى الموافقات المرتبطـــة بعمليات 
األشـــقاء  قبـــل  مـــن  واســـتثمارها  األراضـــي  شـــراء 

الخليجييـــن، إذ إن التعديـــل ينظم البيع والشـــراء في 
األراضي.

موظفان بجهاز األمانة العامة بمجلس النواب يرتديان الكمامة تحت القبة

رصدت عدســـة “الباد” طابوًرا طويا 
ا ألعـــداد كبيـــرة مـــن اآلســـيويين  جـــدًّ
رشـــد  ابـــن  مدرســـة  مـــن  بالقـــرب 
اإلعداديـــة للبنيـــن، اصطفوا للحصول 

على نصيبهم من إفطار الصائم.
وعلـــى الرغم مـــن وضـــع العديد منهم 
الشـــديد  التقـــارب  أن  إال  للكمامـــات 

فيمـــا بينهم، يضـــرب بعـــرض الحائط 
كافة التعليمـــات الخاصة باإلجراءات 
االحترازية والوقائية لتجنب اإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
وكانـــت مقاطـــع فيديو شـــبيهه قد تم 
تداولهـــا بمنصـــات السوشـــيال ميديـــا 
مـــع  “الواتســـاب”  تطبيـــق  وقروبـــات 
خـــروج  مـــع  الفضيـــل،  الشـــهر  بدايـــة 
لوضـــع  وشـــعبية  نيابيـــة  مطالـــب 

الضوابط الازمة للحماية من اإلصابة 
بكورونـــا، اال أن الوضع ال يزال كما هو 

عليه.
وقامـــت أخيـــرًا المحافظـــات بحملـــة 
توعويـــة متعددة، منهـــا وضع الفتات 
رســـومات  تحمـــل  كبيـــرة  شـــوارع 
أهميـــة  يخـــص  فيمـــا  توضيحيـــة 
التباعد االجتماعـــي بين الراغبين في 
الحصول على إفطار صائم، وبمسافة 

ال تقل عـــن متر ونصف المتر، بين كل 
فرد وآخر.

ودعـــا النائـــب محمـــد بـــو حمـــود عبر 
“البـــاد” إلـــى أهميـــة وضـــع الضوابط 
تفشـــي  لعـــدم  والضامنـــة  الازمـــة 
فيـــروس كورونـــا بيـــن الراغبيـــن فـــي 
الحصـــول علـــى إفطـــار صائم، ســـواء 
لآلســـيويين أو غيرهم، مبينًا أن تزايد 
عـــدد اإلصابـــات أخيرًا، يـــدق ناقوس 

الخطر للدولة وللمواطنين معًا.
وبيـــن بـــو حمـــود، أن تواجـــد شـــرطة 
إفطـــار  توزيـــع  نقـــاط  فـــي  المجتمـــع 
صائـــم، ليـــس بـــكاٍف فـــي ظـــل عـــدم 
وجـــود التباعد االجتماعـــي المطلوب، 
الفتـــًا إلـــى أن وضـــع الكمامـــات فـــي 
هـــذه الحالـــة ليـــس بـــكاف، وفـــق آخر 
الدراســـات العلمية والطبيـــة المتعلقة 
بتفشي الفيروس، وآلية هذا التفشي.

ضـــــــــــرورة ــد  ــ ــ ــاع ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ ال يـــــــكـــــــفـــــــي...  ال  الــــــكــــــمــــــامــــــات  وضـــــــــــع 
بوحمود: لزيادة شرطة المجتمع بتجمعات إفطار الصائمين

وجــه النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان ســؤاال لوزيــرة 
الصحة فائقة الصالح نصه: ما الخطوات المنتظرة لتطبيق الضمان الصحي 
فــي مملكــة البحريــن؟ ومــا الخطط التي ســتقوم بهــا الوزارة على المســتوى 
اإلعالمــي والترويجــي إليضــاح خطــوات تطبيــق مشــروع الضمــان الصحــي 

للمواطنين والمقيمين على حد سواء؟

وما االنعكاســـات المتوقعـــة لتطبيق نظام 
للمواطنيـــن  بالنســـبة  الصحـــي  الضمـــان 
ولارتقـــاء بالخدمات الصحية والعاجية 
وتوافـــر األدويـــة بعـــد التطبيـــق الكامـــل 
للمشروع؟ ومتى ســـيبدأ التطبيق الفعلي 

للمشروع؟ 

مـــن جهتهـــا، قالت وزيـــرة الصحـــة فائقة 
الصالـــح فـــي ردها، بـــأن المجلـــس األعلى 
للصحـــة يعكف حاليا علـــى وضع الخطط 
األدوات  وإعـــداد  للمشـــروع،  التنفيذيـــة 
القانونية الازمة، بالتنســـيق مع الشركات 
إلدارة  معهـــا،  المتعاقـــد  االستشـــارية 

وتقديـــم  الصحـــي،  الضمـــان  مشـــروع 
المساندة في مرحلة التطبيق.

وأضافـــت “عمل المجلـــس األعلى للصحة 
علـــى العديد من البرامـــج التوعوية حول 
نظام الضمان الصحي، من خال وســـائل 
الـــورش  التواصـــل االجتماعـــي، وإعـــداد 
بهـــذا  الصحفيـــة  والبيانـــات  التدريبيـــة 

الشأن. 
يذكـــر أن المجلس األعلـــى للصحة بصدد 
إعاميـــة تضـــم ممثليـــن  لجنـــة  تشـــكيل 
مـــن كافة الجهـــات المعنيـــة، تتولى تنفيذ 
الخطـــط اإلعاميـــة والترويجية للتوعية 
حـــول الترويـــج لنظـــام الضمـــان الصحي، 
علمـــا بأن أول مرحلة من مراحل التطبيق 

الفعلي لمشروع الضمان الصحي، ستكون 
مع بداية النصف األول من العام 2021”.

المتوقعـــة  االنعكاســـات  وبخصـــوص 
لتطبيـــق نظـــام الضمـــان الصحـــي، قالـــت 
“يكفـــل النظام حق المواطن بتوافر جميع 
الازمـــة  واألدويـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
لعاج حالته، وسيرفع من جودة وفاعلية 
الخدمات الصحية المقدمة للمســـتفيدين 
الذاتـــي  التســـيير  تطبيـــق  طريـــق  عـــن 

للمؤسسات الصحية الحكومية”.
وأردفت الوزيرة “ســـيتم توفيـــر التغطية 
صنـــدوق  مـــن  للبحرينييـــن  التأمينيـــة 
رزمتيـــن،  خـــال  مـــن  الصحـــي  الضمـــان 
همـــا الرزمة الصحيـــة اإللزاميـــة، والرزمة 

الصحيـــة االختياريـــة، حيـــث إن الرزمـــة 
اإللزاميـــة هي الرزمـــة المجانية الشـــاملة 
لجميـــع الخدمـــات الصحيـــة التـــي يتمتع 
بها المواطن اليوم من الخدمات الوقائية 
والعاجية والتأهيلية والفحوص الطبية.
رزمـــة  فهـــي  االختياريـــة،  الرزمـــة  أمـــا 

مدعومة من جانب الحكومة للمواطنين، 
تمنحهـــم الحـــق فـــي الحصول علـــى هذه 
الخدمـــات الصحيـــة في القطاعيـــن العام 
والخاص، إضافة الى خدمات امتياز مثل 
الغـــرف الخاصـــة، وغيرهـــا مـــن الخدمات 

العاجية.

عبدالنبي سلمان

محمد بو حمود

وزيرة الصحة 

ــتــنــفــيــذيــة ــع الـــخـــطـــط ال ــ ــف عـــلـــى وضـ ــك ــع ــة” ي ــح ــص ــل ــى ل ــ ــل ــ “األع

الصالح لسلمان: تطبيق الضمان الصحي بالنصف األول من 2021

األربعاء 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 - العدد 4229

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام



business@albiladpress.com 08

“ألبا” تحصد “السالمة الدولية” مع االستحقاق 2020
الــعــام 2019 ــوال  ــ ــا ط ــن ــازات ــج ــرا إلن ــدي ــق ــزة ت ــائ ــج ال ــي:  ــال ــق ــب ال

نالت شـــركة ألمنيـــوم البحرين “ألبـــا” أكبر 
مصهـــر لأللمنيـــوم فـــي العالـــم باســـتثناء 
مـــع  الدوليـــة  الســـامة  جائـــزة  الصيـــن، 
مجلـــس  مـــن   2020 للعـــام  االســـتحقاق 
الســـامة البريطاني، وذلـــك نظير التزامها 
الصحـــة  مجـــال  فـــي  المتميـــزة  بـــاإلدارة 

والسامة خال العام 2019.
وتعتبـــر ألبـــا واحـــدة مـــن 250 مؤسســـة 
وشـــركة عالمية تنـــال درجة االســـتحقاق 
فـــي حفل توزيـــع جوائز الســـامة الدولية 

للعام 2020.
وفي هـــذا الصدد، قال الرئيـــس التنفيذي 

لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( علي البقالي 
:”إن ثقافة الســـامة في ألبا ُتعد انعكاســـا 
للجهـــود الفرديـــة والجماعية التـــي يبذلها 
موظفـــو ألبـــا والمقاولـــون العاملـــون فـــي 
الشركة على حٍد سواء. ويسرنا الحصول 
علـــى هـــذا التكريـــم المتمثـــل فـــي جائـــزة 
الســـامة الدوليـــة مـــع درجة االســـتحقاق 
الســـامة  مجلـــس  مـــن   2020 للعـــام 
البريطانـــي، والذي يأتي تقديرا إلنجازاتنا 

في مجال السامة طوال العام 2019.
التـــي  الراهنـــة  التحديـــات  مـــن  وبالرغـــم 
تفرضهـــا تداعيات تفشـــي جائحة كورونا 

)كوفيد19-(، نســـعى لمواصلـــة هذا الزخم 
اإليجابـــي واالقتـــراب مـــن تحقيـــق حلمنا 
المتمثـــل فـــي أن نصبـــح المصهـــر األكثـــر 
أن  يذكـــر  العالـــم”.  فـــي  واألكبـــر  ســـامة 
جوائـــز الســـامة الدولية تكرم الشـــركات 
والمؤسســـات مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
ممـــن تبرهـــن علـــى التزامهـــا بالحـــد مـــن 
المرتبطـــة  واألمـــراض  اإلصابـــات  وقـــوع 
بالعمل خال العام الســـابق. يشـــار إلى أن 
ألبـــا حققت أكثر من 21.25 مليون ســـاعة 
عمل دون وقوع أي إصابة مضيعة للوقت 

علي البقاليحتى اآلن.

عسكر - ألبا

اســتعرض كيفيــة اســتخدام التكنولوجيا فــي االجتماعات

الشــمري: ندعــم المخزون الغذائــي الحيواني بســعر التكلفة

سبكار: 30 % من الموظفين سيواصلون العمل “عن ُبعد”

وصول شحنة من علف الشعير والذرة تحوي 4800 كيس

توقــع رئيــس مجلــس إدارة النــادي العالمــي لإلعالم االجتماعي علي ســبكار 
أن 30 % مــن الموظفيــن لــن يعــودوا للعمل في المكاتب بعــد انتهاء جائحة 

كورونا )كوفيد 19(، وإنما سيستمرون بالعمل عن ُبعد وفًقا لدراسة.

وأوضـــح ســـبكار أنه مـــن المرجح أن 
يستمر العمل باستخدام التكنولوجيا 
فـــي االجتماعـــات التجارية عـــن ُبعد 
مع توفـــر الثقافة الرقميـــة، خصوًصا 
مع وجـــود وعي لدى رجـــال األعمال 
باستخدام هذه التطبيقات وإيمانهم 
بها مما سيساهم في زيادة ربحيتها.

ونظمـــت جمعيـــة ســـيدات األعمـــال 
العالمـــي  والنـــادي  البحرينيـــة 
أمـــس  مســـاء  االجتماعـــي  لإلعـــام 
عـــن  محاضـــرة  )اإلثنيـــن(  األول 
“كيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا في 
االجتماعات الشـــخصية أو التجارية 
 ،)dime( عـــن ُبعـــد” بدعم مـــن شـــركة
قدمهـــا المحاضر علي ســـبكار، رئيس 
العالمـــي  النـــادي  اإلدارة  مجلـــس 
لإلعام االجتماعي عبر تطبيق زووم 

.zoom
وأوضح ســـبكار “اضطرت العديد من 
الشـــركات في العالم إلى اتخاذ القرار 
الخـــاص بعمـــل موظفيهـــا عـــن ُبعـــد؛ 
لمنع تفشـــي فيروس كورونـــا”، مبيًنا 
أن هـــذا الوضع اســـتثنائي للشـــركات 
والجمعيات والعائات وجميع سكان 
العالـــم والـــدول، إذ كان فـــي الســـابق 
يتـــم عقـــد الفعاليات. أمـــا اآلن، فيتم 

عقد اجتماعات عبر التطبيقات.
ولفت إلى أنه وفًقا لدراسة يتوقع 30 
% مـــن الموظفين لن يعـــودوا للعمل 
ســـيواصلون  وإنمـــا  المكاتـــب،  فـــي 

العمل عن ُبعد.
واستعرض ســـبكار خال المحاضرة 
فـــي  المســـتخدمة  التطبيقـــات 
كل  وميـــزات  ُبعـــد  عـــن  االتصـــاالت 

zoom، GOTO Meet�  منهـــا، وهـــي:
 ing، Microsoft Teams، Skype،

Google Meet، وغيرها.
وأشـــار إلـــى أنه لعقـــد اجتماعات عن 
التاليـــة:  النقـــاط  اتبـــاع  يجـــب  ُبعـــد 
اســـتمارة  أو  فـــورم  جوجـــل  إعـــداد 
المشـــاركة فـــي موقعـــك اإللكتروني، 
اإلعـــان عـــن االجتمـــاع مســـبًقا عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي، إرسال 

بريـــد الكترونـــي؛ للتأكيـــد على موقع 
االجتماع.

وفي بداية المحاضرة، رحبت سيدة 
ســـيدات  جمعيـــة  رئيســـة  األعمـــال، 
األعمـــال البحرينيـــة أحـــام جناحي 
بالحضـــور والمشـــاركين مـــن داخـــل 
توجهـــت  كمـــا  وخارجهـــا،  البحريـــن 
بالشـــكر إلـــى المجلس األعلـــى للمرأة 

على دعم المرأة البحرينية.

البحرينـــي،  األعمـــال  رجـــل  أكـــد 
عبدالحكيـــم إبراهيـــم الشـــمري، التزام 
القطـــاع الخـــاص بتوجيهـــات القيـــادة 
السياســـية بتوفيـــر وتعزيـــز المخـــزون 
الغذائـــي للمملكـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد 
ذكـــر رئيـــس مجموعـــة الشـــمري، على 
توالي وصول شحنات األعاف؛ لتلبية 
احتياجـــات الســـوق خصوصـــا لتجـــار 
المواشي الحية؛ لتعزيز األمن الغذائي. 
وذكـــر أن أهـــم هـــدف نريـــد تحقيقـــه 
مســـاندة  هـــو  المرحلـــة  هـــذه  خـــال 
جهود الحكومة في مواجهة تحديات 
جائحـــة كورونا، والتـــي أربكت خطط 
الســـوق والعـــرص والطلـــب  اســـتقرار 

وتســـببت فـــي نقـــص متفـــاوت لبعض 
الســـلع مثـــل العلـــف الحيوانـــي؛ نظـــرا 

الرتباك حركة النقل البحري.
وقد تـــم تزويـــد الســـوق المحلية قبل 
شـــعير  كيـــس   4800 بعـــدد  يوميـــن 
وذره صفـــراء ستســـهم فـــي اســـتقرار 

العـــرض والطلب بالســـوق والمحافظة 
علـــى مســـتوى األســـعار ووفـــرة هـــذه 
الســـلعه المهمة لمربي وتجار المواشي 

خصوصا بشهر رمضان وعيد الفطر. 
واختتم عبدالحكيم إبراهيم الشـــمري 
الخطـــة  وحســـب  “بأننـــا  تصريحـــه 

الشـــعير  مـــن  ســـتكون هنـــاك كميـــات 
والذرة ســـتصل تباعا خال األســـابيع 
كجـــزء  تنافســـيه  وبأســـعار  المقبلـــة 
مـــن واجبنـــا المجتمعـــي تجـــاه وطننا 

البحرين”.
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أمل الحامد

عبدالحكيم الشمري

أحالم جناحي علي سبكار

“اعرف عميلك” وتحقيق رؤية 2030
ألـــزم مصـــرف البحريـــن المركـــزي البنوك المحليـــة العاملة فـــي البحرين 
بتطبيـــق تقنية “اعـــرف عميلـــك” اإللكترونية “e�kec” وذلـــك قبل نهاية 
أبريـــل الماضـــي فـــي خطـــوة من شـــأنها دعـــم التحـــول الســـريع للقطاع 

المصرفي نحو تبني الخدمات الرقمية.
وعلـــى صعيد متصل، أجـــرت مجلة البيان االقتصادي المهتمة بشـــؤون 
المصـــارف العربيـــة حـــوارا مـــع عبدالواحـــد جناحـــي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة )BenefitPay( البحريـــن وعـــن المشـــاريع الحالية، أكـــد فيه بأن 
مشـــروع “اعرف عميلك” جاء بالتعاون مع هيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة وبإشـــراف المصـــرف المركزي ويشـــمل تطبيـــق المعامات 
الرقميـــة فـــي البنـــوك التجاريـــة، موضحـــا “نعمـــل علـــى ضـــم شـــركات 
ومؤسســـات جديدة مثل بيوت الصيرفة والشركات الصغيرة وخدمات 
التمويـــل كمـــا يعتبـــر التطبيـــق  ثمـــرة تعاون بيـــن القطاعيـــن الحكومي 

والخاص”.
وعـــن مزايا المحفظـــة اإللكترونية “BenefitPay” قـــال جناحي “حققت 
نجاحا فاق توقعاتنا على مستوى األفراد والمؤسسات وحتى المحات 
التجارية الصغيرة وأصحاب المهن البسيطة، واألفراد، حيث مكنهم من 
إجـــراء عمليات الدفع للفواتير والمســـتحقات الماليـــة من خال تطبيق 
ســـهل على الهواتف الذكية، كما يمكن تحويل األموال داخليا وخارجيا 
والهـــدف هـــو تعزيـــز الدفـــع اإللكترونـــي وتقليل تـــداول الـــورق النقدي، 

وخفض التكاليف التشغيلية لصيانة المناصات اآللية للدفع”.
وعن التحديات أجاب جناحي “نعم هناك تخوف من عمليات االختراق 
اإللكترونـــي فـــي المقابل هنـــاك أنظمة حماية خاصة باألمن الســـبيراني، 
كمـــا يجب دائمـــا االطاع على الحلول المتاحة خصوصا في ظل وجود 
المنافســـة المفتوحـــة، ونحـــن نقـــوم بمراجعـــة دوريـــة مســـتمرة لكفاءة 

النظام األمني لمختلف النظم لدينا”.
وعـــن المشـــاريع المســـتقبلية أضـــاف جناحـــي “نســـعى لتســـهيل حيـــاة 
األفـــراد مـــن خـــال عمليـــات الدفع التي يقـــوم بها عن طريـــق المحفظة 
الوطنية اإللكترونية للهواتف من خال إنشـــاء مركز للمعلومات معتمد 
لتســـهيل عمليـــات الدفـــع للمؤسســـات الصغيـــرة والناشـــئة، والتـــي مـــن 
خالهـــا تقدم خدماتها ومنتجاتها بأكثر دقة كعمليات االقتراض والدفع 
اآللي وتحويل الشـــيكات الورقيـــة إلى الشـــيكات اإللكترونية خصوصا 
بالقطاعات األكثر تداوال للنقد الورقي ومن هذا المنطلق، فإننا وبتوجيه 
من مصرف البحرين المركزي بصدد تنفيذ مشروع وطني إستراتيجي؛ 
لتعزيز المدفوعات اإللكترونية وتحفيزها في محطات الوقود ومواقف 

السيارات ودعم التوجه للمشاريع التجارية المنزلية والصغيرة”.
الخاصـــة نعم تعلمنا في مدارســـنا وجامعاتنا النصـــوص الحرفية لمادة 
النقود والبنوك واليوم تنطلق المحفظة اإللكترونية مســـتهدفة الجمهور 
وكاســـرة كل المحتـــوى التقليدي والنمطي المزروع فـــي أذهاننا واضعة 
للبعـــد االفترضـــي والرقمي طريقـــة حديثة ومختصرة للزمـــان والمكان 
وبســـرعة قياســـية فـــي التحويـــات المصرفيـــة، ويمكن لك أن تســـاعد 
شـــخصا أو تكســـو فقيـــرا أو تتصـــدق على مســـكين أو تســـد حاجة آخر 
دون تحمـــل تكاليف الذهاب واإليـــاب وإهدار ماء وجه الطرف المقابل، 
والعمليـــة  تتطلـــب فقـــط ضغطة زر لتصـــل إلى الخدمـــة المختارة ومن 
خـــال هاتفـــك المحمول كـــي تصل رغبتك المســـتهدفة، وهـــذا ما يضع 

البحرين كمركز مالي مرموق في المنطقة وتحقيق رؤية 2030.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“فيتش”: البحرين تتصدر الخليج ماليا في مواجهة “كورونا”
أظهــرت إحصــاءات وكالــة فيــش للتصنيــف االئتمانــي، وهــي أحــدى أهــم ثــالث 
وكاالت تصنيــف فــي العالــم، أن البحريــن تصــدرت دول الخليــج مــن حيــث الدعم 
المالــي المقــدم للقطاعات االقتصادية لمواجهة جائحة كورونا، والتي بدأ تقديمها 
الشــهر الماضي وتســتمر لعدة أشهر واســتهدفت مجاالت مختلفة من بينها األفراد 
والمؤسســات، إذ تشــكل هذه الحزم نسب كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول 

الخليج، ولم تستبعد الوكالة أن تتم زيادتها مستقبال.

وبحسب دراسة أعدتها الوكالة وكشفت 
مجلـــس  دول  فـــإن  مؤخـــرا،  نتائجهـــا 
التعاون الخليجـــي أعلنت عن حزم دعم 
ضخمة تقزم أي دعم سابق في المنطق، 
حيـــث إن الغالبية العظمى مـــن الحوافز 
تتـــم من خال تدابير نقدية واحتياطية 
كلية، إذ تصـــدرت البحرين دول الخليج 
من حيث هـــذه الحزم بمبلـــغ يقدر بنحو 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن   % 32

للمملكة.

وبحســـب الوكالـــة، يمثـــل حـــزم الدعـــم 
المحلـــي  الناتـــج  مـــن   % 25 مـــن  أكثـــر 
اإلجمالـــي للبحريـــن وُعمـــان، وأكثـــر من 
15 % لإلمـــارات ، وأكثر من 10 % لقطر 

والكويت و7 % للسعودية. 
وفـــي منتصف مـــارس الماضـــي، أعلنت 
ماليـــة  حزمـــة  اتخـــاذ  عـــن  الحريـــن 
دينـــار  مليـــار   4.3 بقيمـــة  واقتصاديـــة 
لمواجهـــة انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي 
لفيروس كورونا على المستوى المحلي. 

البحرينييـــن  برواتـــب  التكفـــل  وتشـــمل 
المؤمـــن عليهـــم فـــي القطـــاع الخـــاص، 
ودفـــع فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة 
والشـــركات  األفـــراد  مـــن  المشـــتركين 
لمدة 3 أشـــهر واإلعفاء من دفع الرســـوم 
البلديـــة لمدة 3 أشـــهر، واإلعفاء من دفع 
إيجـــار األراضـــي الصناعيـــة الحكوميـــة 
لمـــدة 3 أشـــهر، بجانـــب إعفاء المنشـــآت 
والمرافق الســـياحية من رسوم السياحة 
للمدة نفسها، وشملت القرارات مضاعفة 

إلـــى  ليصـــل  الســـيولة  صنـــدوق  حجـــم 
مـــن  وكـــذا حزمـــة  دينـــار،  مليـــون   200
القـــرارات من مصـــرف البحرين المركزي 
لرفع قـــدرة اإلقـــراض للبنوك بمـــا يعادل 

3.7 مليـــار دينـــار لتأجيـــل األقســـاط أو 
التمويـــل اإلضافـــي للعمـــاء، وتضمنـــت 
القـــرارات إعـــادة توجيـــه جميـــع برامـــج 
وتوجيههـــا  “تمكيـــن”،  العمـــل  صنـــدوق 

لدعم الشـــركات المتأثـــرة وإعادة هيكلة 
القروض المدعومة من قبلها.

ورأت الوكالـــة أن حـــزم المعلنـــة خليجيا 
تدعـــم التخفيضات التـــي تجريها البنوك 
المركزيـــة في أســـعار الفائـــدة مصحوبة 
تحمـــل  علـــى  القـــدرة  الدعـــم  بحـــزم 
تســـاعد  أن  ينبغـــي  كمـــا  المقترضيـــن، 
القطاعـــات األكثـــر تضررا مـــن الفيروس 
علـــى التنقـــل فـــي حـــاالت عـــدم اليقيـــن 
قصيرة األجل، السيما بالنسبة للمشاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة والقطاع الخاص 
من خال تخفيف سداد القرض المؤقت. 
ومع ذلـــك، توقعت “فيتـــش” أن تتدهور 
نوعيـــة أصـــول البنـــوك الخليجية، حيث 
لن يتمكن جميـــع المقترضين من تجاوز 
أن  دون  االقتصـــادي  التباطـــؤ  تأثيـــر 

يصابوا بأذى.

حزم دول الخليج للتحفيز )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

بحزمة اقتصادية 
تتجاوز 30 % من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي

علي الفردان
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العالـــم اليوم أضحى أكثر خطًرا مـــن أي وقت مضى، 
خصوصـــا فـــي الشـــرق األوســـط الـــذي تزدهـــر فيـــه 
التوتـــرات والمؤامـــرات واالختبـــارات التـــي تجريهـــا 
القـــوى الماليـــة والسياســـية العالميـــة الُمتحكمـــة في 
وســـائل التواصل االجتماعي والتي تملك رموز تغيير 
الخرائـــط  بالعالم، والدليل علـــى خطورة هذا الوضع، 
ليس وباء كورونا وحده وال انخفاض أســـعار البترول 
وال األزمـــة المالية والكســـاد العالمي، كّل ذلك يشـــكل 
تحديـــات قائمـــة وقـــد مـــرَّ بهـــا العالـــم مـــن قبـــل، لكن 
الخطورة فيما يخبئه المجهول من مفاجآت تشـــبه ما 
اســـتيقظنا عليه فـــي العام 2011 فيما ســـمي بالربيع، 
وقـــد ثبت كـــم كان حمـــام دم أفقد الدول والشـــعوب 
الكثيـــر، ومـــازال بعضهـــا يعانـــي حتـــى اليـــوم كليبيـــا 

وسوريا واليمن وغيرها.
هنـــاك أخطار سياســـية أكثر تهديًدا مـــن خطر الوباء، 
فقـــد الح باألفـــق ومنـــذ فتـــرة احتقـــان فـــي دهاليـــز 
الحـــزب الديمقراطـــي األميركـــي المعـــروف بمطبـــخ 
المؤامـــرات فـــي الخفـــاء على دول الشـــرق األوســـط 
خصوصا، وسيطرة هذا الحزب على وسائل التواصل 

االجتماعي وتحكمه فيها، باإلضافة إلى وجود ثغرات 
مفتوحـــة ببعـــض دول مجلـــس التعاون مثـــل العمالة 
األجنبيـــة التـــي فاقـــت المتوقـــع، ومثـــل ضغـــط أزمة 
النفـــط والتهديـــدات الخارجية، باإلضافـــة لتداعيات 
الوبـــاء الحالي... كّل هذه تضـــع المنطقة على صفيح 

ساخن.
يبقـــى أمامنـــا خيـــار الوعـــي الـــذي يضعنـــا بالجبهـــة 
األمامية كدول وشعوب، وندرك المجهول والمعروف 
فيمـــا يجـــري، فهنـــاك أمـــور وبالخبـــرة اكتســـبناها من 
العـــام 2011 وهنـــاك مجهـــول ينبثـــق فـــي كّل مـــرة ال 
نتوقـــع تفاصيلـــه لذلـــك علينـــا أن نســـتعد للمجهـــول 
والمعروف وأعتقـــد أنهما خطر، ولكن يبقى المجهول 
هو األخطر ألننا ال نعرف مع من نتعامل؟ وال األدوات 
المســـتخدمة ومتـــى تدق ســـاعة الموجـــة التالية من 
الهجمة التي تمثل دورة كل عشـــر ســـنين أو عشـــرين 
ســـنة على العالم وعلى مناطق محددة يتم اختيارها 
لتكون محاور التغيير فيها، وقد نجحت القوى المالية 
والسياســـية الدولية بكثير من المناطق بإحداث خلل 
فـــي التوازنـــات لصالحهـــا وفشـــلت بمناطـــق كثيـــرة، 

لكـــن تبقى العبرة في معرفة الوقـــت والمكان واألداة 
الســـحرية التـــي ســـتضرب بهـــا هـــذه القـــوى المناطق 

المختارة وأبرزها الشرق األوسط.
كمـــا قلت في البدء... العالم أضحـــى أكثر خطًرا على 
الفرد والمجتمعات وعلى الدول، وال أدلَّ على ذلك مما 
نتعـــرض له اليوم من ضغوطات في المحافل الدولية 
أبـــرز مظاهرهـــا انخفـــاض أســـعار النفـــط، وحتى في 
تصعيد الهجمـــات الديمقراطية اليســـارية في أميركا 
ذاتهـــا ضـــد الرئيـــس ترامب تفضـــح هـــذه التحركات 
التـــي تتخـــذ مـــن سياســـة ترامـــب الشـــرق أوســـطية 
المضادة لسياســـة أوبامـــا الدمر حجـــة للهجوم عليه. 
يقال: إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في العالم عليك 
معرفـــة مـــاذا يجري فـــي دهاليز أميـــركا الديمقراطية 
والبيـــت األبيض وفي المكاتب الســـرية لمراكز غوغل 
وفيســـبوك وتوتيـــر وخلـــف الكواليـــس.. لنتذكر فقط 

أين كانت هيالري كلينتون في العام 2011؟!.

تنويـــرة: لو نجحـــت من أول مرة فاعلم أن هناك خطأ 
في التجربة.

عجلة الحياة الرّبانية الكونية... وليست البشرية التعجيزية!
مـــن الشـــائع جدا، بل مـــن المؤلم حقا، أن يتكّلم الكثيـــر ممن أخذوا على 
عاتقهـــم مســـؤولية التنميـــة الذاتية لألفـــراد، عن ضـــرورة وضع كل فرد 
هدفـــا في كل مجال من مجـــاالت الحياة، وهم بهذا يتوقون إلى تقديم 
خدمة بشـــرية للوصول إلى الســـعادة والنجاح، ولكن هي أهداف من يا 
ترى؟ هل هي أهداف األفراد الذاتية؟ أم هي األهداف البديهية المعنية 
بكل مجال من مجاالت الحياة، والواضحة في النموذج المتعارف عليه 
بـ “عجلة الحياة”؟ فعجلة الحياة تلك دائرة توضح جوانب الحياة التي 
يعيش فيها كل إنســـان، من روحية ومالية ومهنية وأســـرية ومجتمعية 
ونفسية وجسدية وعقلية، وقد تستبدل بعض تلك الجوانب في نماذج 

أخرى بالذاتية والترفيهية والثقافية!
فـــي حقيقـــة األمـــر، لو تمعنـــا فيما حقق هـــؤالء الذين وصلـــوا إلى إلهام 
البشـــرية بمـــا قّدموا من إبداع يشـــار إليـــه بالبنان، نجد أن هـــذا اإلبداع 
هـــو فـــي مجـــال محـــّدد، أال وهـــو الذاتـــي أو القيمـــة العليـــا الكامنـــة في 
الـــروح، والتـــي فّعلوهـــا بهـــدف صنعوا به الفـــرق، أي إضافـــة في صميم 
خدمة البشـــرية. وهـــم بهذا انطلقوا من المحـــور الذاتي الضمني، والذي 
قـــد يكـــون روحيا أو عقليـــا أو صحيا أو مهنيـــا أو اجتماعيـــا أو ماليا أو 
أســـريا، ليوازنوا بعدها ما تتطلبه الجوانب األخرى في حياتهم حســـب 
مقاييســـهم هـــم، ال نحـــن وال هؤالء، ذلـــك أّن لكل مقاييســـه الخاصة به، 

والتي يحتاجها جسده للقيام بتأدية هدفه الروحي الذاتي.
نحـــن اآلن فـــي عصـــر اإلنســـانية، عصـــر الرقـــي، نتكلـــم بـــه عـــن “الطب 
الشـــخصي” الـــذي هـــو مـــن مبـــدأ الجينـــات واألدويـــة الفّعالة لـــكل فرد، 
فكيـــف ال تكـــون هناك شـــخصانية لكل فـــرد فيما يحب ويهـــوى ويتوق 
إلـــى إنجـــازه، والحقيقة أن ما يقال من رســـم أهـــداف في كل مجال من 
مجاالت الحياة، إنما هو رســـم على ورق، ألنه نموذج ال يعمل، بل يدمر، 
ذلـــك أنـــه يخلـــق حالة مـــن التوتر والقلـــق، ألن اإلنســـان بهـــذه األهداف 
المهولة، يعيش في حالة كر وفر، فيشتت طاقته الجسدية اليومية في 
كل شـــيء وبال تحقيق لشـــيء، بل هي دّوامة من شيء إلى شيء، وبال 
تركيز في العشق األساسي وهو القيمة العليا الذاتية، التي منها التوازن 

وكل شيء.
إن رســـالة إكسير الحياة، هي رسالة إنســـانية، فيها إدراك “عجلة الحياة 
الربانيـــة الرحيمـــة الكونية” التـــي بها يتحقق اإلبداع والحب والســـعادة 

والشفاء والصحة المستدامة، دعوة إلى التأمل في الذات.

د. ندى أحمد الحساوي

تعظيم رمضان
كعادتنـــا كل ســـنة، نطلـــق في مجلـــس العالقات العربيـــة الدوليـــة )كارنتر( حملة 
كارنتـــر لتعظيـــم رمضـــان، التي بدأت أعمالهـــا منذ 2010 وترصد ســـنويا رؤيتها 
بخصـــوص مـــا يتم بثه من مواد ومحتويات إعالمية، ومدى احترام الفضائيات 
العربيـــة حرمـــة وقدســـية شـــهر رمضـــان الفضيـــل، ومع األســـف فـــإن المحتوى 
اإلعالمي للفضائيات العربية كان دون مستوى مراعاة واحترام مشاعر المجتمع 
العربي المســـلم خالل هذا الشـــهر المبارك، إذ الحظنا أن هناك تجاوزات متكررة 
ســـنويا زادت باآلونة األخيرة فيما يتعلق ببث مواد إعالمية هابطة ال تليق أبدا 

بعظمة وحرمة هذا الشهر الفضيل.
وفي مختصر ما توصلنا إليه واستنتجناه، ومن خالل أعضاء الحملة من النقاد 
والخبـــراء والمتخصصيـــن العرب، وإدارة رئيســـة الحملة لهذه الســـنة، الدكتورة 
نوال النقبي، عضو منظمات )كارنتر(، أنه وبالرغم من وجود مواد إعالمية راقية 
تعبـــر عن طموحات وآمـــال المجتمع والهوية العربيـــة، إال أن هناك ازديادا كبيرا 
جـــدا هذه الســـنة في بث مواد هابطة ومفســـدة للذوق العـــام بالمجتمع العربي، 
من مسلســـالت وبرامج منوعة ومحتوى ترفيهي رخيص ال يتناســـب مطلقا مع 
حرمـــة وعظمة رمضان، عالوة على ندرة المواد الدينية والمجتمعية التي تليق 

وتعظم قدسية رمضان واألجواء اإليمانية فيه. 
هذا باإلضافة إلى بث مواد سياسية تهدف لبث نار الفتنة والبغضاء بين العرب 
فـــي وقـــت يفترض فيه التماســـك الدينـــي والمحبة والتســـامح في هذا الشـــهر 

الفضيل.
وشـــددنا وأكدنـــا في تقريرنا علـــى ضرورة عدم دعم أية مـــواد هابطة واإلعالن 
فيهـــا والدعاية لهـــا والتمجيد بهـــا، ألن ذلك يزيد تطاول منتجـــي وداعمي هذه 
المـــواد والمحتويـــات الهابطـــة على بث ونشـــر المزيـــد منها بالشـــهر الفضيل، ما 
سيضطرنا كمنظمة دولية ذات هوية عربية إسالمية، إلى اتخاذ خطوات أخرى 
للتصدي لمثل هذه اإلساءات، إيمانا بدورنا في حماية الهوية العربية اإلسالمية 

للمجتمع العربي.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

المجهول والمعروف القادمان!

تنفســـنا الصعداء، ونحن نتابع أخبار انتشـــار الكورونا في البحرين، أوال بأول، ومنذ 
أول حاالت )الشّك( بوجود أول حالة؛ فقد كان التعاطي واعيا، ومسؤوال، تقوده أعلى 
قيـــادات الدولة. تعاٍط أشـــادت بـــه منظمات دولية وجهات متعـــددة، َجَعلنا فخورين 
بالمســـتويات المتقدمة في التعامل مع الحدث، ليس على مســـتوى رسمي فقط، بل 
شـــعبي؛ إذ لطالما كان الشعب البحريني مثاال بارزا لالنفتاح، والوعي، والتكاتف، وال 
أدل علـــى ذلك مـــن العدد الكبير الذي ُســـجل للتطوع في الحملـــة الوطنية لمكافحة 
الفيروس، وفاق اثني عشـــر ألف متطوع، مؤشـــرات جعلتنا - حقيقًة - نهدأ، ونلتزم 

بالتعليمات الصادرة، وننتظر في صبر جالء هذه األزمة.
إذ ذاك؛ ظننـــا انتظارنـــا قصير المـــدة، ونحن نحبس األنفاس – يوميـــا – على األرقام 
اآلخـــذة فـــي االزديـــاد! منها حـــاالت لمواطنيـــن عائدين مـــن الخارج، ســـرعان ما تم 
احتـــواء حاالتهـــم، وتعافـــوا بحمـــد هللا، وبيـــن كل حظر مؤقت وســـماح، لم يســـجل 
البحرينيـــون عـــددا الفتـــا وخطيـــرا، ولم تكـــن أعدادهم مقلقـــة كثيرا؛ ألننـــا كنا على 
يقين، بتصرفهم المســـؤول أمام حاالتهم، وتفادي انتشـــارها. غير أن تفشـــي المرض 
بيـــن العمالة الوافدة؛ ممـــا أخّل بكثير من الموازين؛ فالمراهنة عليهم صعبة، في ظل 

أعدادهم الغفيرة، وتنوع جنسياتهم، وأعراقهم، وثقافاتهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك؛ وجدنـــا البحرين تحتضنهـــم، وتخصص لهم المســـاحات هنا 

وهنـــاك، فـــي المستشـــفيات والمـــدارس، وغيرهـــا، وليـــس هـــذا غريبـــا علـــى المملكة 
المعروفـــة – عالمًيـــا – بدولـــة التعايش والتســـامح. فكما تنفق علـــى مواطنيها؛ تنفق 
عليهـــم. هذا والعالم والبحرين جزء منـــه، يعيش تصدعات مالية وأزمات اقتصادية 
فـــي طريقها إلى التفاقم، واالنفجار. )شـــهمة يالبحريـــن(، وهذا ديدنها منذ القدم، أما 
واقعنـــا اآلن: مئـــات الحـــاالت من العمالة يومًيا، ال نريد أن يستشـــري شـــررها إلينا – 

جميًعا - في طرفة عين.
الشعب البحريني - قبل المقيمين - هو دائما من ُيعّول عليه؛ فهو المضيف، والقدوة، 
والمســـؤول، وصاحب البيت، وعليه يقع الحرص األكبر. المطلوب اآلن )طول البال(، 
وأن يتحول كل فرد منا إلى “شرطي صارم وحازم” مرة، و”طبيب أو ممرض ُمعالج 
وُمعـــاون” مـــرة أخرى؛ لنحمي أنفســـنا واآلخريـــن حولنا. ال نريد أن تســـقط الجبهات 
القتالية األولى، التي تحمي ظهورنا؛ فنتعرى وننكشـــف للفيروس، يفتك بنا وذوينا، 

ونحن ال حول وال قوة، كما شاهدنا في دول أخرى، هذا قاٍس!
لهـــؤالء اآلالف الذين ســـجلوا فـــي حمالت التطـــوع؛ ُعّدوا أنفســـكم اآلن متطوعين، 
وابـــدأوا حمالتكـــم ضده، فإن لـــم تكونوا في الجبهات األولى؛ فـــال أقل أن تتطوعوا 
بـ “القعود” الجســـدي فـــي بيوتكم، والتحرك “عن بعد” لنشـــر التحذيرات الصارمة: ما 

عدنا في وقت “الطبطبة”، إننا في مرحلة التحدي.

د. زهرة حرم 

البحرين اآلن: مرحلة التحدي

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

للتواصل: 17111483

الفهم الساذج لدور اإلعالم وما تبثه الفضائيات العربية
جائحة كورونا ألزمتنا الجلوس في المنازل، 
وأتاحت لنا مساحة كبيرة لمشاهدة مختلف 
الفضائيـــات العربيـــة وما تقدمه مـــن برامج، 
وبنظـــرة فاحصـــة لـــكل مـــا يقـــدم يتضح أن 
هناك ســـوء تقديـــر وتنفيـــذا وتخطيطا غير 
شـــامل وهفوات كثيرة في الخطوط العامة، 
خصوصـــا في هذه الفتـــرة الحرجة التي تمر 
فيها مجتمعاتنا العربية. إننا ال نطالب بفرض 
وصايـــة أو حجر على عقـــول الجماهير، كما 
ال نطالـــب بمصـــادرة حريـــة العقـــول وتقييد 
مقدرتهـــا علـــى الخلق واإلبـــداع، إنما نطالب 
بنـــوع مـــن الرقابة علـــى ما يصل إلـــى أفهام 
النـــاس، داخل إطار عام، ال يضع نصب عينه 
أمن وســـالمة المجتمع فحسب، إنما يحرص 
المشـــاهد  علـــى حمايـــة  األول  المقـــام  فـــي 

المواطن مما يتعرض له وجدانه من تيارات 
ضارة تصيبه بالبلبلة واالهتزاز وتصرفه في 
النهاية عن تحمل ما ينبغي عليه أن يتحمله 

من تبعات ومسؤوليات هذه المرحلة.
لقـــد امتألت الفضائيات العربية مع األســـف، 
وأفـــالم  الرخيصـــة،  الهابطـــة  باألفـــالم 
الجريمـــة والمخـــدرات والعـــري األميركيـــة، 
وبرامج الدجل والشـــعوذة، وما نســـمعه في 
األغنيـــة وفـــي التمثيليـــات وفـــي الكثير من 
المســـرحيات، إنمـــا يمثـــل انفصـــاال تاما بين 
واقعنـــا اليومي وهمـــوم المواطن الحقيقية، 
وبين وســـائل التعبير عن هـــذا الواقع، وتلك 
الهموم، ناهيك عن مناقشـــة المستوى الفني 
ذاتـــه الـــذي يصـــل مـــن الـــرداءة القـــدر الذي 
يجعـــل المناقشـــة أو التفكيـــر في المناقشـــة 

أصال شيئا تأباه النفس.
ال أعلم لماذا تفتح بعض الفضائيات العربية 
صدرها ألنواع من بدائيات التفكير اإلنساني 
وتتمســـك بعرض “هراء في هراء” ثم يخرج 
المســـؤول عن هذه القنـــاة أو تلك ويتحدث 
عـــن أهمية اإلعالم في تربية وجدان الناس، 
وتثقيفهـــم وشـــحن معنوياتهـــم، وأن القنـــاة 
التخطيـــط  يســـودها  عليهـــا  يشـــرف  التـــي 
المنظـــم والجاد، فـــي حيـــن أن األمر يعكس 
الفهـــم الســـاذج أو التصـــور المريـــض لـــدور 
اإلعالم وتأثيره على إفهام الناس وسلوكهم، 
عندمـــا تفضـــل الفضائيـــات العربيـــة برامـــج 
“الهشك بشـــك الســـاقطة” وتفرد لها ساعات 
للبـــث، على البرامج الثقافيـــة واألدبية، ماذا 

يعني ذلك!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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S a l a m  V i l l a s

300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

لإليجار مكاتب جاهزة
ومفروشة بالكامل

 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

38344464

التاريخ 11/5/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
إعالن بشان تحويل من شركة الشخص الواحد

 الى شركة تضامن

تقــدم الــى ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــركة أليــت فيجــن 
لتنظيم المعارض والمناسبات ش.ش.و ولمالكها وفاء الوكيلي والمسجلة بموجب القيد 
رقــم 117988 بطلــب تحويلهــا الــى شــركة تضامن براســمال وقدره 10000 عشــرة االف 

دينار بحريني وذلك بادخال السيدة سعاد الوكيلي كشريكة معها في السجل
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم الــى  االدارة  المذكــورة خالل مدة اقصاها خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري    

)CR2020-70847( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه       بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فاطمة داود علي سلمان

االسم التجاري الحالي  : برادات درة البحرين      
االســـــم التجـــاري الجديد: كافتيريا وخباز شرق المالكية             

رقم القيد:  26800 – 3   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة العدلية العقارية ش.ش.و ويملكها احمد علي حبيب الصديقي
سجل تجاري رقم 69461

بناء على قرار المالك   شركة العدلية العقارية ش.ش.و ويملكها احمد علي حبيب الصديقي
المسجلة بموجب القيد رقم 69461  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  احمد علي 

حبيب الصديقي
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفيL احمد علي حبيب الصديقي   :      
رقم الموبايل: 39602882

alsediqqi12@outlook.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-71932 إعالن رقم
 تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   أحالم فردان جمعة حسين
االسم التجاري الحالي:  مطعم شواطئ اليمن
االســـــم التجـــاري الجديد:  مطعم وليد الكعبة

 

قيد رقم: 4-74634

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR 2020-72320 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه / مريم محمد يوســف إبراهيم بطلب  تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ والء أحمد رمضان راشد السليم

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

96683-1

رقم القيد

 فيوري للزهور والحلويات

االسم التجاري
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“فاعل خير” يحمل أبعاًدا إنسانية واجتماعية

451 مبنى مخالًفا الشتراطات السكن الجماعي بالعاصمة

“المنامة لحقوق اإلنسان”: الخطوة إنسانية وتراعي البعد االجتماعي للمحكومين

المــحــافــظ: أصـحـــاب المســاكـــن مســؤولـــون عــن انتشـــار العــــدوى

قـــال مركـــز المنامة لحقوق اإلنســـان “إن 
وزارة الداخليـــة تولي الجانب اإلنســـاني 
أهمية كبيـــرة في عملها وجعلته أساســـا 
في جميـــع قراراتها وخدماتهـــا وتعاملها 
مـــع الجمهـــور، وهذا ما يعكســـه تدشـــين 
إدارة تنفيـــذ األحـــكام بـــوزارة الداخليـــة 
خدمـــة “فاعـــل خيـــر”؛ لتمكيـــن أصحاب 
األيادي البيضـــاء من التبرع بمبالغ مالية 
لصالح المعسرين والمتعثرين ممن صدر 

بحقهم أحكام قضائية”.
واعتبر المركز الخطوة إنســـانية وتراعي 

البعد االجتماعي للمحكوم عليهم.
وأشـــارت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقوق 

اإلنســـان دينـــا اللظـــي إلـــى أن مـــا تقدمه 
الجهـــات  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الحكوميـــة خصوًصا خدمة “فاعل خير”، 
التـــي خرجـــت بفكـــرة خـــارج الصنـــدوق 
ضمـــن  تقـــع  ال  إنســـانيا  جانبـــا  وتحمـــل 
اختصاصهـــا، ولكن القائميـــن على تنفيذ 
اإلنســـانية  الحـــاالت  تلمســـوا  األحـــكام 
المحكومـــون  بهـــا  يمـــر  التـــي  الصعبـــة 
مالـــي  دعـــم  إلـــى  الماســـة  وحاجتهـــم 
للخـــروج من هـــذه الضائقـــة، ومع وجود 
أعمـــال ومســـاهمات خيريـــة واســـعة من 
المواطنيـــن والمقيميـــن، فهذا يتيح دعم 
الحـــاالت مـــع الحفـــاظ علـــى خصوصية 
المنشـــود  الهـــدف  وتحقيـــق  الطرفيـــن 

بعودة المعسرين إلى عائالتهم من جديد 
واختصـــار ســـنوات عمرهـــم بدعـــم مالي 

يحمي طرفي القضية.

وأشـــارت اللظي إلـــى أن مملكة البحرين 
وتحـــرص  اإلنســـان  لحقـــوق  داعمـــة 
بتوجيهـــات ملكية ســـامية إلـــى تعزيزها 
وترسيخها كمفهوم واستراتيجية تدخل 
فـــي كل مناحي حيـــاة المواطن والمقيم 
على أرض المملكة، مؤكدة أن المشـــروع 
اإلصالحـــي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة يقوم 
اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام  نهـــج  علـــى 
كاســـتراتيجية متبعـــة فـــي تعزيـــز دولة 
المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية 
لالنضمـــام  المملكـــة  وحـــرص  راســـخة، 
إلـــى العديـــد مـــن االتفاقيـــات اإلقليميـــة 

والدولية.

التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرار  إلـــى  اســـتناًدا 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتكليف وزارتي الداخلية 
والعمـــل والتنمية االجتماعيـــة، باتخاذ ما 
يلزم بشـــأن تقليل الكثافة العددية للعمال 
فـــي ســـكن العمالـــة، وتنفيـــذًا لتوجيهـــات 
وزيـــر الداخلية في هذا اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة بحـــق 100 مـــن أصحابهـــا، أكد 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ 
عبدالرحمن آل خليفة أنه وبالتنســـيق مع 

الجهات ذات العالقة، تم رصد 451 مبنى 
الجماعـــي  الســـكن  الشـــتراطات  مخالفـــا 
المشـــترك فـــي غضـــون أســـبوع، موضحا 
أنـــه تـــم اســـتدعاء 100 مـــن أصحابهـــا أو 
مـــن يمثلهم واتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة بحقهم وفقا لألنظمـــة والقوانين 
والقـــرارات المعمـــول بها في هذا الشـــأن، 
حيـــث تعهـــد أصحابهـــا بتخفيـــف الكثافة 
العددية لمخالفتهم الشـــتراطات السالمة 
العشـــوائي  التكـــدس  مقدمتهـــا  وفـــي 
للعمال، كما تم قطـــع التيار الكهربائي عن 
32 مبنـــى، وإرجاعـــه إلـــى 14 مبنـــى، تـــم 

تصحيح أوضاعها، بنسبة 43 %. 
تتهـــاون  لـــن  المحافظـــة،  أن  وأضـــاف 

فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال 
أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك 
يتحملـــون  أنهـــم  إلـــى  الفتـــا  المخالفـــة، 
كامـــل المســـؤولية عن أي ضـــرر قد يلحق 
المبانـــي  أصحـــاب  مطالبـــًا  بالقاطنيـــن، 
بســـرعة تصحيـــح أوضاعهـــا والعمل على 
تقليـــل كثافـــة العمالـــة العشـــوائية حفاظًا 
المحافـــظ  أفرادها.وأشـــار  ســـالمة  علـــى 
إلى اســـتمرار الفريق في القيـــام بزيارات 
ميدانيـــة يوميا لتصحيـــح أوضاع غالبية 
المبانـــي المخالفة لالشـــتراطات، بما فيها 
قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف 
حتى يتـــم تعديـــل أوضاعـــه، موضحا أن 
التكدس المخالف يساهم في نشر عدوى 

كورونـــا، لذلـــك فـــإن أصحـــاب المســـاكن، 
مســـؤولون عن انتشار العدوى لمخالفتهم 
المشـــترك،  الجماعـــي  الســـكن  قانـــون 
وقـــرار رقـــم 35 لســـنه 2015 والقوانيـــن 
واالشتراطات والقرارات المنظمة. وتابع: 
المخالف لما سبق، ســـيكون مسؤوالً أمام 
الجهـــات الحكوميـــة، اســـتنادًا إلـــى نـــص 
المـــادة 121 مـــن قانـــون الصحـــة العامـــة 
والقـــرارات  واالشـــتراطات  والقوانيـــن 
المنظمـــة لذلـــك والتـــي تعاقـــب بالحبـــس 
وبالغرامـــة  أشـــهر،   3 عـــن  تقـــل  ال  لمـــدة 
التـــي ال تجـــاوز 10 آالف دينـــار أو بإحدى 
العقوبتيـــن لكل مـــن يمتنع عـــن تنفيذ أي 

إجراء لمنع انتشار المرض.

دينا اللظي

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - جمعية الصحفيين البحرينية

أعلن رئيس لجنة العضوية بجمعية 
محمـــد  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
بحـــر عـــن إطـــالق خدمـــة التأميـــن 
الصحـــي للصحافيين واإلعالميين 
المنضويـــن تحـــت مظلـــة الجمعية 
بتعـــاون مع شـــركة كليـــك للتأمين، 
مقابل 170 دينارا ســـنويا للشخص 
العضـــو  وســـيحصل  الواحـــد، 
المؤمـــن عليـــه علـــى حـــد أعلى من 
الخدمات الطبيـــة تصل إلى 8000 
دينـــار ســـنويا، فيما ســـيتم تغطية 
األمـــراض المزمنة التي يعاني منها 
مســـبقا عضـــو الجمعيـــة إلـــى حـــد 
أقصـــى 3000 دينـــار ســـنويا للفـــرد 
الواحـــد، وســـيدفع المؤمـــن عليـــه 
مبلـــغ التحمل لكل زيـــارة للعيادات 
الخارجيـــة والمقـــدرة بــــ 4 دنانيـــر 
لـــكل زيـــارة طبيب. وقـــال بحر إن 
التأمين الصحي سيشمل الخدمات 
الســـريري  الفحـــص  مـــن  الطبيـــة 
والمخبـــري والشـــعاعي والمعالجة 
واالختصاصيـــة  الفيزيائيـــة 
والـــوالدة  الجراحيـــة  والعمليـــات 
واإلقامـــة  والقيصريـــة  الطبيعيـــة 
في المستشـــفيات وأجـــور األطباء 
واألدويـــة ومـــا يتعلـــق مـــن صـــور 
مخبريـــة،  وفحوصـــات  أشـــعة 
إضافـــة إلى دخول المستشـــفى أو 
رعايـــة المرضـــى وخدمـــات العالج 

الطبيعي.
كما سيشـــمل التأميـــن، االختبارات 
والعالجـــات  والتشـــخيص 
فـــي  الجراحيـــة  والعمليـــات 
الطبيـــة  للحـــاالت  المستشـــفيات 
الطـــارئ  والعـــالج  الطارئـــة،  غيـــر 
داخـــل البحريـــن سيشـــمله التأمين 
الصحي على مدار 24 ســـاعة حتى 

استقرار العضو المؤمن عليه، فيما 
ستخصص غرفة خاصة للمريض.

وأضـــاف أن العضـــو المؤمـــن عليه 
علـــى  الحصـــول  مـــن  ســـيتمكن 
االختياريـــة  الطبيـــة  االستشـــارة 
الثانيـــة فـــي حـــال تم التشـــخيص 
مـــن  مـــا ســـيمكنه  بمـــرض معيـــن، 
الوصـــول إلـــى مقدمـــي الخدمـــات 
الطبية و المستشفيات المشهورين 
تقييـــم تشـــخيص  عالميـــا إلعـــادة 
الحالة المرضية المكتشفة، وتقييم 
الحالـــة الطبيـــة وتزويدهم بأفضل 
حســـب  مقترحـــة  عـــالج  بخطـــة 
الحالة وذلك للحاالت غير الطارئة.
مميـــزات  التأميـــن  وســـيقدم 
تغطيـــة  مثـــل  أخـــرى  اختياريـــة 
خدمـــات األســـنان والنظـــر، وتبلـــغ 
كلفـــة تغطيـــة األســـنان 150 دينارا 
سنويا، أما تغطية منافع البصريات 
وفحـــص  الطبيـــة  النظـــارات  مـــن 
النظر فتصل إلى 50 دينارا سنويا. 
وأكـــدت شـــركة كليـــك للتأميـــن أن 
القيمة الحالية للعضو المؤمن عليه 
مشـــروطة  دينـــارا،   170 والبالغـــة 
بتســـجيل 200 عضـــو فـــي خدمـــة 

التأمين الصحي.

“الصحفيين” تطلق “التأمين الصحي” ألعضائها

المنامة - وزارة الداخلية

اللجنـــة  قـــرارات  إلـــى  اســـتنادا 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
وتنفيـــذا  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 
الداخليـــة،  وزيـــر  لتوجيهـــات 
تمكنت مديرية شرطة محافظة 
والتنســـيق  وبالتعاون  المحـــرق، 
مـــع مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
منشـــأة  ضبـــط  مـــن  والســـياحة 
ســـياحية، تقوم بتقديم الشيشة 
لروادها، بما يمثل اخالال بجهود 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  تعزيـــز 

االحترازية لمكافحة كورونا.
وأوضـــح مديـــر عـــام المديريـــة، 

أنـــه اثـــر ورود معلومـــات حـــول 
وزارة  اخطـــار  تـــم  الواقعـــة، 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، 
وفي الوقت ذاته، مباشرة أعمال 
البحث والتحري والتي أســـفرت 
عن تأكيد هـــذه المعلومات ومن 
المذكـــورة،  المنشـــأة  ثـــم ضبـــط 
أثنـــاء تقديـــم الشيشـــة لروادها، 
الضبـــط،  عمليـــة  أن  موضحـــا 
تمـــت بحضـــور مأمـــوري الضبط 
الصناعـــة  بـــوزارة  القضائـــي 
والتجارة والســـياحة وبمســـاندة 

من شرطة المديرية.
وأشار مدير عام مديرية شرطة 
محافظـــة المحـــرق إلـــى أنه جار 
اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 

المقررة في هذا الشأن.

إجراءات حيال منشأة سياحية 
“قدمت الشيشة لروادها”

صفــان جديــدان ألطفــال “التوحــد”
ــة ــي ــوم ــك ــح ال ــدارس  ــ ــم ــ ــال ــ ب ــا  ــًبـ ــالـ طـ  49 ــج  ــ دمـ الــنــعــيــمــي: 

صّرح وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، أّن الوزارة تستعّد للتوسع 
في إلحاق طلبة اضطراب التوحد 
بالمـــدارس الحكوميـــة مـــن خالل 
افتتـــاح صّفين جديديـــن، أحدهما 
االبتدائيـــة  الـــوادي  مدرســـة  فـــي 
للبنيـــن واآلخـــر في مدرســـة الحد 
االبتدائية للبنيـــن، وذلك في العام 

الدراسي المقبل 2020/   2021م.
تقـــوم  الـــوزارة  أّن  وأوضـــح 
باستكمال متطلبات افتتاح هذين 
احتياجاتهمـــا  وتوفيـــر  الصفيـــن 
وفقـــا للمعاييـــر التربويـــة، مضيفـــا 
أّن كّل فصـــل مـــن فصـــول طلبـــة 
التوحد يشتمل على ركن للدراسة 
الفرديـــة وركـــن للعمـــل الجماعـــي 

وركن لتنمية الحـــواس وتعزيزها، 
التعّلـــم  أدوات  إلـــى  باإلضافـــة 

اإللكتروني.
وأشار الوزير إلى أّن عدد الصفوف 
اضطـــراب  لطلبـــة  المخصصـــة 
التوّحـــد، بافتتاح هذيـــن الصفين، 
دراســـيا  صفـــا   21 إلـــى  ســـيرتفع 
موزعة علـــى محافظـــات المملكة، 
مضيفا أّن العدد الحالي لهذه الفئة 
من الطلبة في المدارس الحكومية 
قـــد بلـــغ 95 طالبـــا وطالبـــة، منوها 
بنجـــاح تجربـــة ضـــّم هـــذه الفئـــة 
مـــن الطلبة بالمـــدارس الحكومية، 
ومشـــيدا في الوقت ذاته بالكوادر 
المتميزة مـــن المعلميـــن المؤهلين 
والمدربيـــن على األســـس التربوية 
والمهـــارات التعليميـــة المتطـــّورة، 

والذيـــن كان لهـــم بالـــغ األثـــر فـــي 
النجـــاح الكبير الـــذي تحقق خالل 
الســـنوات الماضيـــة، ومؤكدا على 
هـــؤالء  إلحـــاق  فـــي  االســـتمرار 
تدريبيـــة  بـــدورات  المعلميـــن 

لتزويدهـــم بـــكل ما هـــو جديد في 
مجال التعامل مع هذه الفئة.

وأوضح الوزير أّن طلبة اضطراب 
مـــع  تـــم دمجهـــم  الذيـــن  التوحـــد 
أقرانهـــم العادييـــن فـــي الصفـــوف 
العاديـــة قد بلـــغ 49 طالبـــا وطالبة 
فـــي مختلـــف المراحل الدراســـية، 
مبينـــا أن الكثير مـــن هؤالء الطلبة 
التـــي  األنشـــطة  فـــي  مشـــاركون 
تقيمهـــا الـــوزارة ويحققـــون نتائج 

طيبة.
هذا والجدير بالذكر أن الوزارة قد 
افتتحت في بداية العام الدراسي 
صفيـــن  2020م     /2019 الحالـــي 
جديديـــن لهذه الفئة فـــي المرحلة 
االعدادية، بما يمكنهم من مواصلة 

دراستهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد بحر

وزير التربية والتعليم
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“المعانــاة والمــوت”... خبير أميركي يحذر مــن فتح االقتصاد

الصحة العالمية: “كورونا” محير للغاية وليس لدينا ما يوقفه

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  قالـــت 
أمس الثالثـــاء إن بعض العالجات 
تحـــد فيمـــا يبـــدو مـــن شراســـة أو 
فتـــرة اإلصابـــة بمـــرض كوفيد19- 
التنفســـي، وإنها تركـــز على معرفة 
المزيد بشـــأن 4 أو 5 من أبرز ســـبل 

العالج الواعدة.
مارغريـــت  المتحدثـــة  وقالـــت 
هاريس في مؤتمر افتراضي “لدينا 
بعـــض العالجـــات التي يبـــدو وهي 
في المراحل المبكرة جدا أنها تحد 
من خطورة أو طـــول المرض، لكن 
ليس لدينا شـــيء يمكنه أن يقضي 

على الفيروس أو يوقفه”.
وأضافـــت “تظهر بيانات ربما كانت 
إيجابيـــة، لكننـــا بحاجـــة ألن نـــرى 
مزيـــدا مـــن البيانـــات حتـــى نكون 
علـــى يقين مئة بالمئة ونحن نقول 

إن هذا العالج أفضل من ذلك”.
وكانـــت متحدثـــة باســـم المنظمة، 
كورونـــا  فيروســـات  أن  أعلنـــت 
“محيرة للغاية” ومن الصعب إنتاج 

لقاحات مضادة لها.
كوفيـــد19-  تفشـــي  أن  وأضافـــت 
فـــي إفريقيـــا في تصاعـــد “ونلحظ 

منحنى تصاعديا”.
لبرنامـــج  التنفيـــذي  المديـــر  وكان 
الطوارئ الصحيـــة لمنظمة الصحة 
العالمية، الدكتور مايك رايان، قال 

إن مفهوم مناعة القطيع “خطير”.
مؤتمـــر  خـــالل  رايـــان،  وأوضـــح 
الفكـــرة  “هـــذه  االثنيـــن:  صحافـــي 
القائلة أن البلدان التي كانت لديها 
إجراءات متســـاهلة ولـــم تفعل أي 
شيء ستصل فجأة بشكل سحري 
إلـــى بعـــض مناعة القطيـــع - وماذا 
إذا فقدنـــا بعـــض كبـــار الســـن على 
طـــول الطريق؟ هذا تصـــور خطير 

وخطير حًقا”.
فـــي حين أشـــارت الدكتـــورة ماريا 
وبائيـــات  عالمـــة  كيركـــوف،  فـــان 

منظمـــة  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
هنـــاك  أن  إلـــى  العالميـــة،  الصحـــة 
حوالـــي 90 دراســـة تظهـــر نتائـــج 
المضـــادة،  األجســـام  مســـوحات 
تتمكـــن  لـــم  المنظمـــة  أن  ُمضيفـــة 
من القيـــام بـ”تقييم نقـــدي” لجميع 
نشـــر  يتـــم  لـــم  الدراســـات، حيـــث 
العديـــد منها بعد. مـــن جانبه، حذر 
فاوتشـــي  أنتونـــي  األوبئـــة  عالـــم 
الذي يستشـــيره الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب يوميا حـــول أزمة 
كوفيد19-، مجلس الشـــيوخ أمس 
الثالثاء مـــن أن الواليات المتحدة 
قـــد تشـــهد “وفيات ومعانـــاة يمكن 
تفاديهـــا” إذا رفعـــت البالد بســـرعة 
القيود المفروضة الحتواء تفشـــي 
فيروس كورونا المستجد، بحسب 
مـــا نقلت عنـــه صحيفـــة “نيويورك 

تايمز”.
أصبـــح  الـــذي  الشـــهير  والعالـــم 
الشـــخصية التي تبعـــث الطمأنينة 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  صفـــوف  فـــي 
األميركيين خالل أزمة كوفيد19-، 
هـــو أحـــد أعضـــاء الفريـــق الطبـــي 
الذين تســـتمع إلى شهاداتهم لجنة 

في مجلس الشيوخ.
وصـــرح فاوتشـــي مســـاء اإلثنيـــن 
للصحيفة األميركية قائال “الرسالة 
هـــي  نقلهـــا  أود  التـــي  الرئيســـية 
االقتصـــاد  فتـــح  إعـــادة  مخاطـــر 

األميركي قبل األوان”.
وأضاف “إذا لم نحترم المراحل في 
التوصيات +إلعادة فتح االقتصاد 
األميركـــي+ عندهـــا نتعرض لخطر 

تفشي الوباء عبر البالد”.
وتابـــع فاوتشـــي البالـــغ مـــن العمـــر 
79 عامـــا “هـــذا لـــن يتســـبب فقـــط 
بوفيات ومعانـــاة يمكن تفاديها بل 
ســـيؤخرنا فـــي البحث عن ســـبيل 

للعودة إلى حياة طبيعية”.
وأودى فيـــروس كورونا المســـتجد 
بحيـــاة أكثـــر مـــن 286 ألفـــا و122 
شـــخصًا فـــي العالـــم منـــذ ظهـــوره 
فـــي الصيـــن في ديســـمبر، حســـب 
حصيلة أعّدتها وكالة فرانس برس 
أمس الثالثاء اســـتنادًا إلى مصادر 
رســـمّية. وُسّجلت رســـمّيًا أكثر من 
4,188,040 إصابـــة فـــي 195 بلـــدًا 

ومنطقة.
الواليـــات المتحدة هي البلد األكثر 

تضـــررا من حيث عدد الوفيات مع 
80 ألفـــا و684 وفاة تليها بريطانيا 
بتســـجيلها 32,065 وفاة وإيطاليا 
مـــع  وفـــاة وإســـبانيا   30,739 مـــع 
26,920 وفاة وفرنســـا مع 26,643 

وفاة.
وباتـــت روســـيا التـــي ســـجلت منذ 
كوفيـــد19-  وبـــاء  انتشـــار  بـــدء 
حوالـــى 232243 إصابـــة بفيروس 
كورونا المســـتجد، ثانـــي دولة في 
العالم من حيث عدد اإلصابات بعد 

الواليات المتحدة.
في موســـكو أبرز بـــؤرة للوباء في 
روســـيا، يبقى اإلغالق شبه الكامل 
ســـاريا مع فـــرض وضـــع الكمامات 
وســـائل  فـــي  القفـــازات  وارتـــداء 

النقل العام والسوبرماركت.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الرئيـــس 
الروسي فالديمير بوتين ديميتري 
بفيـــروس  مصـــاب  أنـــه  بســـكوف 
فحـــص  بعـــد  المســـتجد،  كورونـــا 
أجـــراه وتبين أنه إيجابي، مشـــيرا 
الـــى أنـــه يعالـــج فـــي المستشـــفى، 
أنبـــاء  نقلـــت وكاالت  مـــا  بحســـب 

روسية.

عواصم ـ وكاالت

الطب ال يزال عاجزا عن إيجاد لقاح للفيروس

كابل ـ وكاالت

قتل وأصيب العشرات في هجومين 
شهدتهما أفغانستان، أمس الثالثاء، 

حسبما كشفت مصادر حكومية.
بتفجيـــر  األول  الهجـــوم  ووقـــع 
شـــرقي  جنـــازة  أثنـــاء  انتحـــاري 
البـــالد، وفـــق ما أفاد متحدث باســـم 

الحكومة المحلية.
وفجر المهاجم نفسه وسط الجنازة، 
وفقـــا للمتحدث باســـم حاكـــم والية 
ننغرهـــار عطـــاء هللا كوغياني، قائال 
“تظهـــر المعلومـــات األوليـــة أن نحو 

40 شـــخصا قتلـــوا أو أصيبـــوا فـــي 
الهجوم”.

اقتحـــم  الثانـــي،  الهجـــوم  وفـــي 
مســـلحون مستشـــفى فـــي العاصمة 
مســـؤولة  أفـــادت  مـــا  وفـــق  كابـــل، 
حكوميـــة وطبيـــب فـــر مـــن المـــكان 
وتحـــدث عـــن ســـماعه دوي انفجـــار 

عند المدخل.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
قواتنـــا  “إن  األفغانيـــة  الداخليـــة 

الخاصة في المكان”.

عشرات القتلى والمصابين في هجومين بأفغانستان

الخرطوم ـ وكاالت

أعلنــت وزارة الــري والمــوارد المائيــة الســودانية، أمــس الثالثــاء، أن الســودان 
رفــض مقترحــا إثيوبًيــا بتوقيــع اتفــاق جزئــي حــول مــلء بحيــرة ســد النهضــة 

المتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل.

وقالـــت الـــوزارة فـــي تصريـــح مكتوب 
وزعتـــه على أجهزة اإلعـــالم “إن رئيس 
أبـــي  أبلـــغ  حمـــدوك  عبـــدهللا  الـــوزراء 
أحمـــد رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي بذلك 
فـــي رســـالة ردا على رســـالة منه تتعلق 

بالمقترح اإلثيوبي”.
وأضـــاف التصريح “أعتبر أن توقيع أي 
اتفـــاق جزئـــي للمرحلة األولـــى ال يمكن 
الموافقـــة عليـــه؛ نظـــرا لوجـــود جوانب 

فنية وقانونيـــة يجب تضمينها في 
االتفاق”، وحددتها آلية التنســـيق 
وســـالمة  البيانـــات  وتبـــادل 

البيئيـــة  واآلثـــار  الســـد 
واالجتماعية.

ونقل البيان عن حمد 

صالـــح كبيـــر مفاوضـــي الســـودان “إن 
معظـــم القضايا تحت التفاوض وأهمها 
آلية التنسيق وتبادل البيانات وسالمة 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  واآلثـــار  الســـد 
فقـــط  ليـــس  وثيقـــا  ارتباطـــا  مرتبطـــة 
بالملء األول، وإنما بكل مراحل الملء 
والتشـــغيل طويـــل المـــدى وبالتالـــي ال 

يمكن تجزئتها”.
وأكـــد حمدوك في رســـالته على موقفه 
بشـــأن التوصـــل إلـــى اتفـــاق ثالثي 
بين الســـودان ومصـــر وإثيوبيا، 
“الطريـــق  أن  علـــى  مشـــدًدا 
اتفاقيـــة  إلـــى  للوصـــول 
شـــاملة هو االســـتئناف 
الفوري للمفاوضات”.

السودان يرفض مقترحا إثيوبًيا بشأن سد النهضة

القدس المحتلة ـ وكاالت

قتـــل جنـــدي إســـرائيلي متأثـــرا بإصابته بحجر في رأســـه، 
أثناء اقتحام قوات الجيش اإلســـرائيلي لبلدة يعبد شـــمال 

الضفة الغربية.
عـــاد  اإلســـرائيلي  الجيـــش  أن  وذكـــرت مصـــادر إعالميـــة 
واقتحـــم البلـــدة مجـــدًدا، إذ اندلعـــت مواجهـــات مع شـــبان 

فلسطينيين.
وتقوم القوات اإلسرائيلية حاليا بالبحث عن المهاجم.

ومـــن جهته، أعلن الجيش اإلســـرائيلي أمس الثالثاء مقتل 
جنـــدي برشـــق حجـــارة فـــي بلـــدة يعبد فـــي شـــمال الضفة 

الغربية المحتلة أثناء عملية للجيش في المنطقة.
وقـــال الجيـــش فـــي بيـــان: إن الجنـــدي الرقيـــب عميت بن 
إيغـــال )21 عاًمـــا( أصيب “برشـــق حجـــارة في رأســـه أثناء 
نشـــاط عمالني للجيش” في بلـــدة يعبد غرب مدينة جنين، 
ما تسبب بقتله. وأوضحت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن 

فلسطينيا رشق الحجر، من دون تفاصيل إضافية.
وذكـــرت مصادر محلية في البلدة “أن الجيش اإلســـرائيلي 

نفذ اعتقاالت في البلدة جرت على إثرها مواجهات”.
وأفـــادت وكالة األنباء الفلســـطينية “وفا” أن قوات الجيش 

اإلســـرائيلي اعتقلـــت فجر الثالثاء 4 شـــبان مـــن بلدة يعبد 
جنـــوب غرب جنيـــن، وأصابت العشـــرات بحـــاالت اختناق 
أثناء مواجهات ال تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة.

وأضافـــت أن القـــوات اإلســـرائيلية اســـتقدمت “تعزيـــزات 
عسكرية وداهمت عددا من منازل المواطنين”.

ويأتي ذلك عشـــية زيـــارة وزير الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو إلى إسرائيل، إذ سيلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنياميـــن نتانياهو ورئيس الكنيســـت بنـــي غانتس، قبل أن 
تقسم الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اليمين غدا الخميس.

جنود االحتالل يعتقلون فلسطينيين في قرية يعبد بالضفة الغربية )أ ف ب(

عشـــية زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي إلســـرائيل
جيش االحتالل يقتحم بلدة بالضفة بعد مقتل جندي بحجر

عواصم ـ وكاالت

شـــيعت إيـــران، أمس الثالثـــاء، جثاميـــن 19 ضابطـــا وجنديا 
بحريـــا قتلوا أثنـــاء إصابة فرقاطة “كنـــارك” بصاروخ قيل إنه 
أطلـــق “عن طريـــق الخطأ” من مدمرة للجيـــش اإليراني أثناء 

تدريبات عسكرية في بحر عمان، األحد.
وبـــث التلفزيـــون اإليرانـــي لقطات من التشـــييع الـــذي تم في 
مينـــاء كونـــاراك، بحضـــور مســـؤولين فـــي الحكومـــة وقـــادة 

عسكريين.
ووســـط مطالبـــات بالتحقيـــق، لـــم تقـــدم الســـلطات اإليرانية 
لحد اآلن أي تفســـيرات عن ســـبب الحادث الذي قالت مصادر 
صحافيـــة من الحـــرس الثوري: إنه نتج عـــن “نيران صديقة “ 
فـــي منـــاورة بحرية أســـفرت عن مقتل 19 بحـــارا وإصابة 15 

آخرين.
كمـــا أن البيان الوحيد الـــذي صدر االثنين، عن إدارة العالقات 
العامـــة بالقـــوات البحريـــة للجيش اإليراني، لم يوضح ســـبب 
الحادث، واكتفى باإلشارة إلى أن السفينة “تعرضت لحادث”.
ومـــن جانـــب آخـــر، رد نائـــب وزير األمـــن الداخلـــي األميركي 
بالوكالـــة، كيـــن كوتشـــينيلي، علـــى وزيـــر الخارجيـــة اإليراني 
جواد ظريف، بشـــأن قضية تبادل السجناء بين البلدين، قائال 

“عليك فعل شيء ما لدعم أقوالك”.
وجـــاء هذا بعدما أثار ظريف ومســـؤولون إيرانيون كبار، في 
األيـــام األخيرة، قضية تبـــادل محتمل للســـجناء مع الواليات 
المتحـــدة، خصوصـــا ســـيروس عســـكري، الباحـــث اإليرانـــي 

المتهم بسرقة أسرار عسكرية.
وقـــال كوتشـــينيلي فـــي تغريـــدات ردا علـــى ظريـــف “إنـــه ال 
يجيد ســـوى الكالم لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية الستعادة 
عســـكري وآخرين يدعون أنهم مسجونون بشكل غير قانوني 

في الواليات المتحدة”.

الضباط والجنود الذين قتلوا على متن الفرقاطة

ملف األســرى... مسؤول أميركي يســخر: ظريف ال يجيد سوى الكالم
إيران تشيع قتلى الفرقاطة الـ 19 ومطالبات بالتحقيق

موسكو ـ وكاالت

أكدت وكالة “إنترفاكس” لألنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بفيــروس كورونــا  إصابتــه  أظهــرت  الفحــوص  أن  بيســكوف، كشــف 

المستجد، وأنه يتلقى العالج في المستشفى. 
ونقلـــت عنـــه الوكالـــة قولـــه “نعـــم، أنا 
مريـــض وأتلقـــى العـــالج”. وردا علـــى 
ســـؤال لمعرفـــة متـــى التقـــى الرئيس 
أجـــاب  األخيـــرة،  للمـــرة  الروســـي 

بيسكوف “منذ أكثر من شهر”.
ولم يعقد بيسكوف، المقرب من بوتين 
الذي يرافقـــه في كل تنقالته، مؤتمره 
الصحافـــي اليومـــي منـــذ 6 مايو. ولم 
ُيشـــاهد أخيـــًرا بصحبـــة بوتيـــن، الذي 
عقـــد بانتظـــام مؤتمرات عبـــر الفيديو 
منذ بداية أبريل، خصوصا مع أعضاء 
في الحكومة أو رؤســـاء األقاليم، من 

مقـــر إقامتـــه فـــي نوفو-اوغاريفو 
رئيـــس  وكان  موســـكو.  قـــرب 
ميخائيـــل  الروســـي  الـــوزراء 

قـــد  ميشوســـتين، 

أعلـــن في 30 أبريـــل، خضوعه للحجر 
إصابتـــه  بســـبب  المنزلـــي؛  الصحـــي 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد. وأفـــاد 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أن 
رئيـــس الحكومة يتعافى من فيروس 
أنـــه يتواصـــل معـــه  كورونـــا، مؤكـــدا 
كل يـــوم ويشـــارك في العمـــل الجاري 
وإعـــداد جميـــع القرارات. هـــذا وباتت 
روســـيا التي ســـجلت منذ بدء انتشار 
 232243 نحـــو   ”19 “كوفيـــد  وبـــاء 
إصابـــة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
ثانـــي دولة فـــي العالـــم في عدد 
تعـــداد  بحســـب  اإلصابـــات، 
لوكالـــة “فرانس برس”، أمس 
الثالثـــاء، اســـتنادا إلى أرقام 

رسمية.

“كورونا” يصيب المتحدث باسم الكرملين
واشنطن ـ العربية نت

بعد فشــل االقتصاد وانهيار العملــة التركية، ألقى الرئيس التركي رجب 
أردوغان اللوم على المؤامرات األجنبية ضد بالده متعهدا بمحاربة هذه 

المؤامرات على حد وصفه. 

بهزيمـــة  أردوغـــان  الرئيـــس  وتعهـــد 
المخططـــات األجنبيـــة التي تســـتهدف 
االقتصـــاد التركي فـــي تصريحات يوم 
االثنيـــن، بعـــد أن انهـــارت الليـــرة إلـــى 
مستوى قياسي مقابل الدوالر األسبوع 

الماضي وفقا لوكالة “بلومبيرغ”. 
وجـــاءت تصريحـــات أردوغـــان بعد أن 
رفعـــت تركيا يـــوم االثنيـــن حظرا على 
البنـــوك التركية ضد تداول الليرة، وهو 
تراجع ســـريع بعد أيـــام فقط من فرض 
القيود التي امتدت إلى ما وراء ســـوق 

العمالت.
 وصعبت تركيا بشـــكل متزايد على 

مـــن  األجانـــب  المســـتثمرين 
المراهنة ضد الليرة عبر الحد 

من الحصول على السيولة 

منذ أزمة العملة في العام 2018. وقال 
أردوغـــان “إن الجهات األجنبية تســـعى 
إلى تقويض اقتصاد تركيا، وسعت إلى 
وضـــع إدارتهـــا االقتصاديـــة فـــي وضع 

سيئ”.
وقـــال أردوغان، في تصريحات متلفزة 
بعد أن ترأس اجتماًعا لمجلس الوزراء 
عبر اإلنترنت من إســـطنبول “نحن على 
درايـــة باألهـــداف الخبيثـــة وراء وضع 

الفخاخ القتصادنا وإدارة االقتصاد”.
ولم يطرأ تغير على العملة عند 7.0735 
مقابل الدوالر يـــوم االثنين، بعد 
أن تعافت من أدنى مستوى لها 
على اإلطالق عند 7.2690 
مقابـــل  الخميـــس  يـــوم 

الدوالر الواحد.

أردوغان يلجأ لنظرية المؤامرة ضد تركيا
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دّشـــن نادي سترة عمالً فنًيا على مواقع التواصل االجتماعي 
تحـــت عنوان )فينا خيـــر(؛ وذلك دعًما وإشـــادة لمبادرة “فينا 
خيـــر” التـــي أطلقهـــا ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة.
وجـــاء العمـــل الفنـــي عبارة عـــن مقطـــع “فيديو” شـــارك فيها 
النجـــم الدولي الســـابق الحارس “األســـطورة” حمود ســـلطان 
والنجم الدولي الســـابق المهاجم عالء حبيل )الفتى الذهبي(، 
باإلضافة إلى عدد من الفتيات والفنان حســـين علي، والعبي 
المســـتقبل لنـــادي ســـترة: حســـين علـــي، آدم صالح، حســـين 
العالي وحيدر عبدالمنعم. وأظهر “الفيديو” الذي تم تصويره 
فـــي مقـــر وملعـــب نـــادي ســـترة باإلضافـــة إلـــى أماكـــن عامة 
أخـــرى مقاطـــع لالعبيـــن الشـــبال وهم يشـــاركون فـــي خدمة 
المجتمع بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد واإلجراءات 
االحترازيـــة الخاصـــة به. واختتم المقطع بكلمة شـــكر لســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد، وجاء فيها: “شكًرا لشيخ الشباب ناصر 

بـــن حمد آل خليفـــة على مبادرتـــه لحملة فينا خير، والشـــكر 
موصول لكل من ساهم في نجاح هذه الحملة”.

والعمـــل الفني من مونتاج وإخـــراج رجائي العالي، الخدمات 
وعيســـى  حســـن  علـــي  اإلعالمـــي  المنســـق  اللوجســـتية: 
عبدالخضر، كلمات األغنية: نادية المالح، ألحان الموســـيقى: 
رجائـــي العالـــي، الفكرة: مصطفى ســـعد، ترتيب الموســـيقى: 
حسن أحمد، مكساج: محمد حميد، dop :عباس السماهيجي، 

كورال: محمد حميد وحسن أحمد.

عالء حبيل يقدما درًعا تذكارًيا لحمود سلطان بعد مشاركته

متنوعــة وبمشــاركة  خيــر”  “فينــا  بمبــادرة  إشــادة 
نــادي ســترة يدشـــن عمـــال فــنــيا

أكد أمين سر نادي الحد أحمد البهدهي حاجة ناديه لمبنى إداري 
نموذجـــي جديد إلدارة شـــئون النادي وتوفيـــر مرافق توفر بيئة 
عمـــل صحية ومثاليـــة. وأضـــاف البهدهي لـ “البالد ســـبورت” أن 
المبنـــى الحالـــي “متهالك” و” آيل للســـقوط” والنـــادي بحاجة إلى 
مبنـــى جديـــد أســـوة باألندية األخـــرى التي قامت وزارة شـــئون 

الشباب والرياضة ببناء مقار إدارية لها.
وأوضح البهدهي أن إدارة النادي اجتمعت مع الوكيل المســـاعد 
للمنشآت والمشاريع الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة  قبل فترة 
بنظام التصوير المرئي وعرضت عليه هذه المشكلة ووعد بحلها، 
حيـــث بينت لـــه اإلدارة حاجة النادي لمبنـــى إداري يضم مكاتب 
للموظفيـــن وقاعـــة اجتماعـــات ومجلـــس والعديـــد مـــن المرافق 
األخرى المصاحبة وقد أبدى الشـــيخ صقر بن ســـلمان آل خليفة 
تفهمـــه. وأضـــاف “إن نـــادي الحد أصبح يخدم شـــريحة واســـعة 
مـــن شـــباب المنطقـــة.. حيث أصبحـــت منطقة الحـــد ذاث كثافة 
ســـكانية كبيرة، خصوصا بعد بناء مدينة شـــرق الحد اإلسكانية 
الجديـــدة والتي تضـــم قرابة 30 ألف وحدة باإلضافة إلى مدينة 
الحـــد القديمة والمدن االســـتثمارية األخرى التـــي بجوارها مثل 

أمواج ودلمونيا ومدينة المحرق الصناعية، وهو ما يستدعي أن 
يكـــون لنا مبنى إداري نموذجي يتناســـب مع هذه الطفرة ويقود 
إلى بيئة عمل مثالية داخل النادي ونحن نرى بوادر إيجابية من 
الـــوزارة فـــي االســـتجابة لطلبنـــا.. “. وعما إذا كان النادي يســـعى 
إلعادة نشاطي كرة السلة والطائرة اللذين تم تجميدهما أوضح 
البهدهي أنه مع الخفض الذي طال ميزانية النادي فإن األمر غير 
وارد خـــالل الفترة الراهنـــة. وأضاف البهدهي أن نادي الحد كان 
يتطلع لتدشـــين مشروع اســـتثماري جديد ولكن األمور لم تسير 
بالصورة المطلوبة بعد تفشـــي جائحـــة كورونا والتي أثرت على 

تلك الفرصة االستثمارية.

المبنى اإلداري لنادي الحد

الميزانيــة ال تســاعد لعــودة نشــاطي الطائــرة والســلة
الحد يطالب بمبنى إداري نموذجي
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المحليــة العناصــر  وتطويــر  الماليــة  األعبــاء  لتخفيــف 

“بني جمرة” يطالب بإلغاء محترف الطائرة

“الفيفا” يعقد عموميته في سبتمبر عن بعد

جمـــرة  بنـــي  نـــادي  رئيـــس  طالـــب 
عبدالمجيد ابراهيم إعادة النظر بشأن 
بـــدوري  األجنبـــي  الالعـــب  مشـــاركة 
الكـــرة الطائـــرة، داعيـــا إلى إلغـــاء هذه 
التجربة لتخفيـــف األعباء المالية على 
األندية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
تلك الخطوة قد تســـاهم فـــي االرتقاء 
الفرصـــة  وإتاحـــة  المحليـــة  بالعناصـــر 

أمامها للبروز والتألق.
وأضـــاف عبدالمجيد ابراهيـــم لـ “البالد 
كان  جمـــرة  بنـــي  نـــادي  أن  ســـبورت” 
مـــن ضمـــن األنديـــة التي دعمـــت قرار 
إلغاء مشـــاركة المحتـــرف األجنبي في 
مســـابقاتنا ولكن غالبيـــة األندية كانت 
أهميـــة  علـــى  مؤكـــدا  للقـــرار،  مؤيـــدة 
تـــدارس الموضوع مجددا بين االتحاد 

واألندية.
وتابع “قرأت تصريح أمين السر فراس 
الحلواجـــي بشـــأن عدم مناقشـــة األمر 
داخل االتحاد وعدم تقدم أي ناد بهذه 

التوصيـــة.. وأعتقـــد بأنـــه يجـــب على 
االتحـــاد أن يبادر بالتشـــاور مع األندية 
لمناقشـــة الموضـــوع ونحـــن فـــي نادي 

بني جمرة موقفنا معروف سابقا..”.
وأضاف عبدالمجيد أن األندية الكبيرة 
التـــي تمتلك ميزانيـــة جيـــدة بإمكانها 
التعاقد مـــع محترف وأما األندية ذات 
فإنهـــا  المحـــدودة  الماليـــة  اإلمكانـــات 
غيـــر قـــادرة، متســـائال “أنديـــة األهلـــي 
وداركليـــب والنجمة والمحـــرق تمتلك 

العبين محليين على أعلى المستويات 
يتمناهم أي نـــاد آخر ولديهم وفرة من 
النجـــوم.. فمـــا الـــذي ســـيحدث لـــو لـــم 
يتعاقـــد أحدهم مع العب محترف في 
الموســـم القادم، هل ســـيفقدون فرصة 

المنافسة بشكل كلي؟!”.
وأوضح أن ناديـــه تعاقد مع المحترف 
البرازيلـــي “جواو” بصعوبـــة كبيرة هذا 
الموســـم، ورغـــم أن فتـــرة التعاقـــد لـــم 
تمتد لموســـم كامل وكانـــت مؤقتة إال 

أنـــه كلف النادي ما يقـــارب من 3 آالف 
دينـــار وهـــي ميزانيـــة تفـــوق قـــدرات 
النادي ولقد تكللت تلك الجهود بالبقاء 
بدوري الدرجة األولى وعدم الهبوط..

وأشار عبدالمجيد أن موازنات األندية 
يجب أن توجه لصالح الالعب المحلي 
خصوصا وأن تكلفة الالعب المحترف 
تعـــادل قيمـــة صفقـــة العبيـــن أو ثالثة 
بهـــذه  أولـــى  والبحرينـــي  محلييـــن 

األموال.

ألقـــى فيـــروس كورونا العالمـــي بظالله 
الكرويـــة؛  الدوليـــة  علـــى االجتماعـــات 
ليـــؤدي بمجلـــس االتحاد الدولـــي لكرة 
القـــدم إلـــى اتخاذ قـــرار يقضـــي بإقامة 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة لالتحـــاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم الــــ 70 فـــي شـــهر 
ســـبتمبر المقبل، وذلك بنظام التواصل 

المرئي عن بعد.
ألكبـــر  التاريخيـــة  العموميـــة  وتأتـــي 
منظمـــة دولية على مســـتوى كرة القدم 
علـــى خـــالف  )الفيفـــا(؛ كونهـــا ســـتقام 
“البروتوكـــوالت” المتعـــارف عليهـــا في 

حضورها الكبير مـــن جانب االتحادات 
الحضـــور  إلـــى  باإلضافـــة  األعضـــاء، 
واالهتمـــام اإلعالمـــي الكبيـــر والالفت 

اللذين تحظى به عموميات )الفيفا(.
وحدد مجلـــس االتحاد الدولي يوم 18 
ســـبتمبر المقبل موعًدا إلقامة الجتماع 
عبـــر اإلنترنـــت، بعـــد أن كان مقـــرًرا لـــه 
ليقـــام فـــي العاصمة األثيوبيـــة- أديس 

أبابا.
وكان اجتماع الجمعية العمومية الـ )69( 
أقيم فـــي العاصمة الفرنســـية- باريس، 
خالل يونيو )2019(، وشهد آنذك إعادة 
انتخـــاب السويســـري إنفانتينو رئيًســـا 

لـ)الفيفا( حتى العام )2023(.
يشـــار إلى أن مملكة البحرين احتضنت 
االجتمـــاع الــــ )67(، للمـــرة األولـــى فـــي 

تاريـــخ العاصمـــة المنامـــة، وكان ذلـــك 
خالل مايو من العام )2017(.

فريق بني جمرة للكرة الطائرة

من اجتماع سابق لعمومية االتحاد الدولي لكرة القدم

كيف هو برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

مكي: ممارسة رياضة المشي قبل اإلفطار لمدة 
ساعة كاملة بشـــكل يومي والتواصل مع األهل 

واالصدقاء عن ُبعد.
ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك  «

رياضيا؟

مكـــي: إذا تطرقـــت لإليجابيـــات فهـــي التركيـــز 
بشـــكل أكبـــر علـــى وســـائل التواصـــل عـــن ُبعـــد 
فـــي المجـــال الرياضي مثل تحليـــل الفيديوات 
والتماريـــن البدنيـــة، أمـــا الســـلبيات هـــي فقـــد 
المتعـــة للحضـــور الميدانـــي وعدم القـــدرة على 

التفاعل في أرض الملعب. 
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

أصبحـــت  إذا  المســـابقات  عـــودة  مـــع  مكـــي: 
األوضاع مستقرة من الناحية الصحية.

وبالنســـبة لـــي، هذا موســـم فريق نـــادي النجمة 
لفئـــة الشـــباب تحـــت ٢٠ ســـنة، فهـــو متصـــدر 
العشـــر  المباريـــات  جميـــع  فـــي  وفـــاز  الـــدوري 
بعالمة كاملة، ما يعتبر بالنســـبة لي كوني مدربا 
لهـــذا الفريق ولنـــادي النجمة إنجـــازا يضاف لي 
وإنجازا إلى نـــادي النجمة لكون هذه البطوالت 

وهـــذا التصدر غاب عن نـــادي النجمة ما يقارب 
16 ســـنة، وإلغاء المسابقات يعتبر ظلًما للفريق 

والنادي.
 كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

مكـــي: ســـوف يكون شـــغف لجميـــع الرياضيين 
وكل من منطلق مسؤوليته.

هل اكتشفت الكورونا فيك شيئًا جديدًا غير  «
هوايتك الرياضية؟

مكي: نعم، هواية تربية الطيور.
ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

مكي: أفضل تناول الثريد.
 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

مكي: السلطة طبقي الذي ال يغيب أبدًا.
 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

والمســـابقات  الخليجيـــة  المسلســـالت  مكـــي: 
والمباريات.

 موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

مكـــي: بطولـــة ناصر بـــن حمد 8 لكـــرة اليد التي 
مهمـــة  أول  فـــي  األول  المركـــز  فيهـــا  حققـــت 

تدريبية لي.

علي مجيد

زاوية يقدمها ”البالد سبورت”، 
تتناول أسئلة خفيفة مع 
منتسبي السلك الرياضي 

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط بفيروس 

كورونا. وسيكون ضيفنا 
اليوم مدرب فريق النجمة 

 لفئة الشباب لكرة اليد
 علي مكي.
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قناة البحرين الرياضية.. أما آن وقت العودة؟!
عندمــا أتحــدث عــن قناة البحريــن الرياضية، فإنني أشــعر باالنتماء لهــذه القناة حتى 
وإن لــم أكــن أحــد أفــراد طاقمها، فهي واجهــة تلفزيونية تمثل بلدي، كمــا أن العاملين 

فيها أصدقائي وزمالء مهنتي.
لذلــك، مــن الطبيعــي أن يكــون حديثــي عنهــا إيجابيــا، ومتســما بالعقالنيــة، ومقــدرا 
بشــكل كبير للجهود الطيبة التي يقوم بها طاقم القناة لتقديم محتوى يليق باإلعالم 
البحرينــي وتطلعات المشــاهد الشــغوف بمعرفــة ما يدور في رياضــة مملكتنا الغالية، 
غيــر أن التحديــات أصبحــت كبيرة فــي الوضع الراهن، بعدما باغتنــا فيروس كورونا، 
الذي أوقف النشاط الرياضي، وفرض قيودا وإجراءات احترازية لمكافحة الوباء، ما 
دفع القيمين على قناة البحرين الرياضية اتخاذ قرار إيقاف عدد من البرامج المميزة 

ذات المتابعة الجماهيرية. 
وهنــا، أجــد أن القنــاة الرياضيــة أصبحت أمام تحد هي أهل له، فــي أن تقهر الظروف 
الصعبة وتعود إلى الواجهة مجددا بشكل أقوى عبر تقديم برامج حوارية وترفيهية 
تعنــى بالشــأن الرياضــي، بمــا يتناســب مــع المرحلــة الحاليــة، وتجــاوز مســألة توقــف 

النشاط الرياضي الذي ربما سيطول أجله. 
شــخصيا، أقتــرح على اإلخــوة في القناة وفي وزارة اإلعالم إعــادة النظر في اقتصار 
برامج القناة الرياضية على المباريات المسجلة والفقرات التوعوية التي يقدمها األخ 

العزيز نبيل طه من خالل معايشة المرحلة بعقلية االبتكار واإلبداع. 
هناك أفكار كثيرة لتغذية القناة بالمحتوى الرياضي، الذي يجمع بين اإلفادة واإلمتاع، 
واســتغالل ســاعات البــث بالوجبــات الســاخنة التي ينتظرهــا المشــاهد الرياضي على 

أحر من الجمر أثناء جلوسه في المنزل وشعوره الدائم بفائض في الوقت. 
وأتمنى من اإلخوة في القناة والزمالء الكرام في الوزارة النظر في هذا المقترح من 
شــخص يعنيه بشــكل كبير أن يكســب اإلعالم الرياضي رهان الجائحة في مهنة ُقدر 

للعاملين فيها أن يواجهوا المتاعب؛ لتقديم ما يرضي المشاهد والقارئ والمستمع.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

عبدالمجيد إبراهيم

حسن علي

أحمد مهدي

البالد سبورتأحمد مهدي

علي مكي



اتهمت الفنانة البحرينية أميرة محمد، مخرج مسلسل “ضرب 
الرمــل”، ماجد الربيعان، بمصادرة حقها األدبي؛ بســبب ظهور 
اســمها بعد اســم فنانة ليس لديها في رصيدها ســوى عمل 
درامي واحد، في إشارة واضحة إلى الفنانة اللبنانية ريتا حرب.

وقالت أميــرة “أنا دائًما فــي أعمالي أترك أمور التتر واألســماء 
للمخرج؛ بسبب ثقتي فيه بمعرفته الكبيرة بتاريخ الفنان، وشكثر 

هذا الشــيء يؤثر على الفنان بشــكل كبيــر”. وأضافت أن تجربتها الفنية في 25 ســنة 
تجاوزت الـ 80 مسلسال وأكثر من 100 عمل مسرحي.

أطل الفنان فايز السعيد على برنامج يحمل عنوان “يوميات 
عائلــة فــي زمن الكورونا” ، الذي يبث على “ســناب شــات” 
و”فيســبوك”. وينقل الســعيد فيــه بعًضا مــن تفاصيل 
يومياته وعائلته أثناء وجودهــم في الحجر الصحي، إذ أكد 

أن أفضل أوقاته تكون أثناء ممارســته الرياضة، مشــيًرا إلى 
أنه يســتغل ليالي الشــهر الفضيــل في قراءة القــرآن وصالة 

التراويــح.  هــذا ويظهــر الكثير مــن المشــاهير هذه األيــام في وســائل التواصل 
االجتماعي للتحدث عن حياتهم في ظروف الحجر المنزلي.

أكدت الفنانة فاطمة عبدالرحيم في حديث خاص لـ “البالد” 
عن رضاها التام بردود فعل الناس تجاه مسلسل “حكايات 
ابن الحداد” للمخرج يوسف الكوهجي، الذي تظهر فيه في 
دور زوجــة الوالي نعمان الفنان الراحل علي غرير. مضيفة 

أن العمل فانتازي وقصصه المختلفة أعطته نكهة جميلة 
بوجود نخبة من نجوم البحرين والفنانين الشــباب، مشــيدة 

بالجهد الذي بذله فريق المسلسل طوال فترة التصوير، وأشارت إلى الجزء الثاني 
من العمل الذي تم تصويره أخيًرا.

إشادة فاطمةفايز في البيتظلم أميرة

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438
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اللهم أبعدني عن كل 
من يتمنى لي الشر، 
وقرب لي من يهمه 

أمري وسعادتي. 
اللهم إن كان هناك 
من يتمنى لي الشر، 
فاصرفه عني. اللهم 

فرح قلبي، ويسر أمري.
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صحتك مع الصوم

في تصوري أن شـــخصية “ كشحان” التي 
قدمهـــا الفنـــان الكوميدي خليـــل الرميثي 
في مسلسل “حكايات ابن الحداد” هي من 
إنتاج جهد شاق وابتكار وأصالة وتجنب 
الرتابـــة وخلـــق الجـــدة، ورغـــم أنهـــا فـــي 
بعض األحيان ال تخلو من روح شخصية 
“جســـوم” التـــي عرفها المشـــاهد وحفظها 
عـــن ظهر قلـــب، إال الفنـــان الرميثـــي أبرز 
المالمـــح الخاصـــة لشـــخصية” كشـــحان” 
عـــن طريـــق الـــذوق الســـليم المرهف في 
انتقـــاء الطريـــف الممتع وحذف الســـقيم 
والمبتـــذل، وأيضـــا توفـــرت للرميثي قوة 
األعصـــاب لحـــذف بعـــض األفـــكار “أفكار 
شـــخصية جســـوم” والتضحيـــة بهـــا كليـــا 
ألجـــل شـــخصية “كشـــحان” الســـيما وأن 
الجيـــد  واألداء  الجســـمانية  الحـــركات 
للرميثي تتشـــابه فـــي الشـــخصيتين إلى 
حـــد كبير، ولكـــن الممثل الذكـــي هو الذي 
يعـــرف القيام بـــأدوار كوميديـــة متوالية، 
ولكن لكل دور طابعه الخاص الذي يجعل 
منه عمال فنيا أصيال مســـتقال، وهنا تكمن 
الصعوبة، أي إشـــاعة الحيويـــة في أفكار 

كل شخصية على حدة.

نبـــرة  يصنـــع  الرميثـــي  خليـــل  الفنـــان 
االرتجـــال فـــي القـــاء القصـــة الكوميدية، 
وبتعبيـــر أدق يقوم بتدبير دقيق ليحافظ 
على نصره بالتفوق، وبالمناسبة لم تخدم 
قصـــة المسلســـل الفنـــان الصديـــق الغالي 
علـــي الغريـــر رحمـــه هللا وال الـــدور “دور 
المخـــرج  علـــى  يفتـــرض  وكان  الوالـــي”، 
والمؤلف أن يعمال على هذه المشكلة؛ ألن 
علي الغرير مثل الرميثي، فنان مجرد من 
القيد، والبـــد أن يكون حرا من أجل إبراز 
مواقفـــه الكوميديـــة، بيـــد أن شـــخصية “ 
واتجاهـــا  جديـــدا  لونـــا  حملـــت  الوالـــي” 
مختلفا لـــم يعتد عليـــه الغرير رحمه هللا، 

وبالتالي وجد نفسه حبيسا في شخصية 
كيـــف  نتســـاءل  تجعلنـــا  مفككـــة  هزيلـــة 
اختارهـــا رحمـــه هللا، ) إال إذا كان الســـبب 
مرضـــه، حيـــث كان يعانـــي رحمه هللا من 
رجله ويجد صعوبة في المشي، ما جعله 

يختار دورا ال يتطلب مجهودا (.
نعـــود إلـــى شـــخصية “ كشـــحان” وبطلهـــا 
الرميثـــي الـــذي أعطـــى صياغـــة جديـــدة 
للحـــس الكوميـــدي فـــي شـــجاعة وثبـــات 
وبـــال مبالغـــة وال افتعـــال، يلقـــي النـــكات 
والقفشـــات، فيقابلهـــا المشـــاهد بالضحك 
أصدقائـــه  مـــع  النكـــت  يتبـــادل  وكأنـــه 
ويرقـــص ويغنـــي، ولهذا ال يمل المشـــاهد 

ومواقفهـــا  ومفاجأتهـــا  الشـــخصية  مـــن 
الكثيـــرة، تلـــك الشـــخصية الخبيـــرة فـــي 
التعبيـــر بالوجـــه والحركة والجســـم التي 

تثير دائما ضحك المشاهدين.

صياغة جديدة للحس الكوميدي

كشحان من إنتاج جهد شاق وابتكار وأصالة

قوة أعصاب الرميثي أزاحت أفكار “جسوم” عن شخصية “ كشحان”

مطبخ
شـــهورهم  أكثـــر  المســـلمون  اســـتقبل 
قدســـية هـــذا العـــام “هادًئـــا” علـــى غيـــر 
فـــي  رمضـــان  شـــهر  طـــلَّ  إذ  العـــادة، 
توقيـــت صعب علـــى العالم اإلســـالمي؛ 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، وفرضت هذه 
األزمـــة التباعد في الشـــهر الذي يعتبره 

المسلمون فرصة للتواصل والتقارب.

 بال مساجد

أســـهم قّيـــم جامـــع محمـــد بـــن يوســـف 
الحســـن خالـــد الشـــنو بقولـــه: مـــا يميـــز 
المســـاجد فـــي شـــهر رمضان عـــن بقية 
الشـــهور هي صالة التراويح التي تؤّدى 
المســـلمين  بشـــكل جماعـــي واعتـــكاف 

فيه. 
التجمعـــات  إيقـــاف  إعـــالن  بعـــد  لكـــن 
مشـــاعر  المســـلمين  اعتـــرى  والصـــالة، 
الحـــزن والشـــوق لبيـــوت هللا، حيث إن 
عـــدد المصليـــن يزداد في شـــهر رمضان 
ونفـــوس المســـلمين تصبـــح أقـــرب إلى 
ربها، وتابع قولـــه: ولتعويض هذا الدور 
نرى أن يختار رب األســـرة مكاًنا مالئًما 
ليحيـــي الصـــالة جماعـــًة فـــي بيتـــه مع 
أســـرته، فيكون ذلك المكان هو مســـجد 

البيت”.

تجميد دور العبادة

وحفاًظـــا علـــى األجـــواء العباديـــة مـــن 
بالتوجيهـــات  الكامـــل  وااللتـــزام  جهـــة 
االحترازيـــة الضرورية مـــن جهة أخرى، 
قال رئيس اللجنة اإلعالمية لمأتم قرية 
المرخ عدنان جابر: إن للمآتم دورا كبيرا 
فـــي شـــهر رمضـــان، فهـــو يشـــّكل نقطة 
تالقي لألهالـــي في التعارف والتواصل 
مـــع بعضهـــم البعـــض، إلى جانـــب الدور 

الثقافي والتوعوي.

ارتـــأت إدارة  الظـــروف،  ولكـــن بســـبب 
الدينـــي  الوعـــظ  تفعيـــل  علـــى  المأتـــم 
رمضـــان  فـــي  المأتـــم  فـــي  والخطابـــة 
)اليوتيـــوب(.  فـــي  قنـــاة  خـــالل  مـــن 
واختتم قولـــه: إن فيروس كورونا أتى 
باإليجـــاب، فتدريب الكـــوادر على مدى 
الســـنين الفائتـــة جـــاء بالثمـــرة المميزة 

اآلن في ظل هذا الظرف االستثنائي. 

تضاعف دور الجمعيات الخيرية

يتجلى دور الجمعيات الخيرية واضًحا 
فـــي تقديـــم أكبـــر قـــدر مـــن المســـاعدة 
فـــي المجتمـــع، ويتكاثف ذلك في شـــهر 
مشـــاركة  فجـــاءت  تحديـــًدا،  رمضـــان 
الخيريـــة  جنوســـان  جمعيـــة  رئيـــس 
حســـين الصباغ، قائاًل: تبذل الجمعيات 
الخيريـــة جهـــوًدا مضنيـــة فـــي ســـبيل 
تقليـــص الفجـــوة بيـــن معيشـــة األســـر 
المتعففـــة مـــن جانب، ومعيشـــة األســـر 

الغنية والمتوسطة من جانب آخر.
ويمثل شـــهر رمضان أحد أهم المواسم 
لتســـلم الجمعيات المســـاعدات النقدية 
والعينيـــة لصالـــح تلـــك األســـر، وتقـــوم 
هـــذه الجمعيـــات بدورهـــا فـــي توصيل 
المســـاعدات لمســـتحقيها، لكنها تشترك 
الغذائيـــة  المســـاعدات  تقديـــم  فـــي 
ومتطلبـــات المالبـــس الجديدة في عيد 
الفطر المبارك، إضافة إلى زكاة الفطرة.

إلغاء الفعاليات الرياضية 

شـــهد العالم الرياضي تحـــواًل كبيًرا في 
األيام الماضية، بعدما وجد الرياضيون 
مجبريـــن  أنفســـهم  الرياضـــة  ومحبـــو 
علـــى البقاء فـــي منازلهم؛ نتيجة توقف 
األنشـــطة الرياضيـــة، وفـــي هذا الشـــأن 
قـــال المقـــدم الرياضـــي حمد الشـــمالن: 
تقـــام عـــادًة فـــي شـــهر رمضـــان الكثيـــر 
والشـــبابية  الرياضيـــة  البطـــوالت  مـــن 
مملكـــة  ومـــدن  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
البحرين، فال تخلـــو أي منطقة من مثل 
هـــذه األنشـــطة الجماعية التي تشـــحن 
مـــن  الشـــديدة؛  التنافســـية  باألجـــواء 
أجـــل التتويـــج بالفوز. وعبـــر من وجهة 
نظره: دائًمـــا ما أحب أذكر الجمهور في 
اســـتغالل هذا الوقت بصـــورة إيجابية، 
ومشـــاهدة الجانب المشرق من الظرف 
االستثنائي الذي نعيشه اآلن، فهو تحدٍّ 

أكثر من كونه أزمة. 

تجنب التجمعات العائلية 

ألن شـــهر رمضـــان هو رمضان األســـرة؛ 
اجتماعيـــة  بعـــادات  ارتباطـــه  بســـبب 
راســـخة، لكن في ظل انتشـــار فايروس 
كورونـــا هذا العام ســـيتم ممارســـة تلك 
يجـــب  إذ  جديـــدة،  بطريقـــة  العـــادات 
تقديم بعض التنـــازالت، وهذا ما عبرت 
عنـــه استشـــارية الصحة العامة رئيســـة 
جمعيـــة أصدقـــاء الصحـــة كوثـــر العيد، 

قائلة: ننصح بالحفاظ على مسافة آمنة 
وعـــدم االختـــالط مـــع اآلخريـــن خـــالل 
الشـــهر الفضيـــل؛ حفاظا على الســـالمة 

العامة ومساندًة للجهود الحكومية.
فالتباعـــد االجتماعي إلى جانب الحجر 
وعلـــى  ملحـــة،  ضـــرورة  باتـــا  المنزلـــي 
الجميـــع االلتزام بهمـــا وتطبيقهمـــا، كما 
يجـــب غرس ثقافـــة جديدة عنـــد أفراد 
المجتمع من خالل التحكم في عواطفنا 
واالبتعاد عن كل ما شـــأنه نقل العدوى، 
فبـــداًل مـــن التجمعـــات العائليـــة يمكننـــا 
التعبيـــر عـــن حبنـــا ألســـرنا وأصدقائنـــا 
المحادثـــات  عبـــر  معهـــم  بالتواصـــل 
الهاتفيـــة والمرئيـــة، وتشـــجيعهم علـــى 
الحفـــاظ علـــى ســـالمتهم بالبقـــاء فـــي 

المنزل.

العزوف عن محالت الحلويات 

تقديـــم  محـــالت  أحـــد  قالـــت صاحبـــة 
الحلويات: بسبب تفشي الفايروس، لن 
يشـــهد الشـــهر أحد أبرز مظاهره؛ بسبب 
االلتزامـــات الوقائية التـــي تفرض على 
الجميـــع البقاء في المنـــزل، ذلك ما أدى 
إلـــى اإلقبـــال الضئيـــل الـــذي يصـــل إلى 
20 % فقـــط مـــن الزبائن، ورغم ســـلبية 
العدد إال أنه مؤشر جيد يدل على وعي 

الناس والتزامها. 

تحقيق طالبة اإلعالم: زينب محمد

 جامعة البحرين

كوثر العيد  حمد الشمالن حسين الصباغ السيد عدنان جابر  خالد الشنو 

شعائر شهر رمضان وطقوسه في “زمن كورونا”

تعـــددت المشـــروبات المعـــززة للطاقـــة في الجســـم 
في رمضان، لكننا ســـنركز على أفضل 4 مشـــروبات 
لمنح الجســـم الطاقـــة الكاملة بيـــن وجبتي اإلفطار 

والسحور:

الموز والحليب

تنـــاول مشـــروب الموز والحليب الخالي من الســـكر 
قبل آذان الفجر؛ كي يمنحك الطاقة و يساعدك على تحمل الصيام.

اللوز والحليب

مشـــروب اللـــوز والحليب الخالي من الدســـم، المضاف إليه مطحـــون القرفة وقليل من 
العسل األبيض األصلي قبل اإلفطار، اشرب 3 أكواب بعد اإلفطار بساعة وقبل السحور، 

ما يساعد على تعزيز طاقة الجسم.

الطماطم والتفاح

مشـــروب الطماطم والتفاح بعد صالة التراويح؛ كـــي تتمتع بأهم األلياف والفيتامينات 
المغذية والمعززة لطاقة الجسم، مع مراعاة تصفية المشروب جيدا من قشور الطماطم 

والتفاح.

الليمون والنعناع

ال تستغِن عن مشروب الليمون والنعناع خالل رمضان، استمتع بمذاقه المنعش وفوائده 
المتنوعة لدعم الوظائف الحيوية للجسم في رمضان مع مراعاة تناول المشروب دون 

السكريات، ويفضل تناوله بعد السحور.

مشروبات تعزز الطاقة في الجسم في رمضان
أسامة الماجد

كرات الكنافة المحشية، بالفستق أحد أنواع الكنافة المفضلة لدى 
جميــع أفــراد العائلة الصغيــر والكبير، ألنها مــن الوصفات اللذيذة 
والســهلة فــي نفــس الوقت، التي من الممكن تقديمها ألســرتك في 

أي يوم ألنها ال تحتاج إلى تحضير مسبق لها.

المقادير:

1 - 2 كيلو كنافة
علبة حليب مكثف محلى

1 - 2 كوب زبدة غير مملحة
فستق مبروش للتزيين

طريقة التحضير:

قومـــي بتكســـير الكنافـــة لقطـــع 
صغيرة جدا.

في وعاء على النار ضعي الزبدة 
وقلبيهـــا  الكنافـــة  إليـــه  مضافـــا 
حتى يتحول لونها للون الذهبي 

المائل لالحمرار.
ارفعـــي الكنافـــة مـــن علـــى النار 

واتركيها جانبا لتبرد.
أضيفـــي الحليـــب المكثـــف إلـــى 
الكنافة واخلطيهـــم معا لتصبح 

عجينة لينة يسهل تشكيلها
العجينـــة  بتقســـيم  قومـــي   
كـــرات  شـــكل  علـــى  وقطعيهـــا 

صغيرة.
قومـــي بتزييـــن كـــرات الكنافـــة 
بالفستق المجروش، ثم قدميها 
علـــى  المفضـــل  المشـــروب  مـــع 

مائدة رمضان.

كرات الكنافة المحشوة بالفستق
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كانـــو  إبراهيـــم خليـــل  أعلنـــت شـــركة 
الوكيـــل الحصري لســـيارات لكزس في 
البحرين عن إطالق حملتها الرمضانية 
جميـــع  علـــى   2020 للعـــام  للمبيعـــات 

موديالت لكزس.  
توفـــر الحملة خدمـــات صيانة مجانية 
كـــم   20,000 لمســـافة  أو  ســـنة  لمـــدة 
لكـــزس جديـــدة،  ســـيارة  شـــراء  عنـــد 
وخصومـــات تصـــل لغايـــة 25 % على 
للعنايـــة  وزيبـــارت  لومـــار  خدمـــات 
بالســـيارات، بجانـــب خدمة المســـاعدة 
علـــى الطريـــق المجانيـــة مـــدى الحياة 

والعروض التمويلية الجذابة. 
من جانبه، تحدث المدير األول لتسويق 
لكزس في شـــركة إبراهيم خليل كانو، 
أيمن شـــحادة، عن المزايا التي تقدمها 

هذه العـــروض، قائـــال “لطالمـــا حظيت 
لكـــزس بمكانـــة خاصـــة كواحـــدة مـــن 
أفضل عالمات الســـيارات الفاخرة في 
المملكـــة، ويعـــود ذلـــك بشـــكل رئيـــس 
ألدائهـــا الفائق وخدمات الصيانة عالية 
المســـتوى التي نقدمهـــا للعمالء. يثمن 
العمالء تجربة امتالك إحدى ســـيارات 
لكـــزس، وكذلك احتفاظها بقيمة عالية 

عنـــد إعـــادة البيـــع . يســـرنا أن ندعـــو 
الجميـــع لزيارة معـــرض لكزس لتجربة 
قيادة ســـيارات لكـــزس، وللتعرف على 
عروضنـــا الحصريـــة. كمـــا نتخـــذ هـــذه 
الفرصة للتأكيـــد على تقيدنا بالقوانين 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التي أوصت 
بهـــا وزارة الصحـــة البحرينيـــة لحماية 

صحة الجميع”.

بحثـــت دراســـة حديثة بكلية الدراســـات العليـــا بجامعة الخليج 
العربـــي التأثيـــرات بعيدة المـــدى لبرامج الرعايـــة على الجوانب 
العقليـــة والمعرفيـــة واالجتماعيـــة الوجدانيـــة واألخالقيـــة لدى 
الطلبـــة الموهوبين، لتدعو إلى تطور قدرات وإمكانات المعلمين 
ومقدمـــي البرامـــج واالهتمـــام بعمليـــة تقويـــم للبرامـــج مرحلي 
ونهائي وعمل تغذية راجعة تعود باألثر على البرامج المستقبلية، 
موصية بتشـــجيع الطلبة الموهوبين على االستمرار في البرامج 

وعدم االنقطاع ألن هذا ال يحقق تنمية فعالة للبرامج.
وقالـــت الباحثة أنوار عبدهللا الحمادي التي ناقشـــت أطروحتها 
المقدمـــة كجـــزء مـــن متطلبـــات الحصول علـــى درجـــة دكتوراه 
الفلسفة في تخصص تربية الموهوبين بطريقة االتصال المرئي 
أن التوســـع فـــي تطبيـــق برامـــج رعايـــة الموهوبيـــن اســـتدعى 
ظهـــور حاجـــة إلـــى متابعتهـــا وتطويرهـــا لتواكب المســـتجدات 
والنمـــو الســـريع للمعرفة، والتغيرات المســـتمرة في نظم التعليم 
والرعايـــة، موضحة “مـــا ذاك إال لكون التقويم مـــن أهم العناصر 

في نجاح البرنامج”.
هـــدف البحث إلى التعرف على التأثيـــرات بعيدة المدى للبرامج 

العقليـــة، والمعرفيـــة، واالجتماعيـــة  الجوانـــب  اإلثرائيـــة علـــى 
بالجامعـــة  الموهوبيـــن  الطلبـــة  لـــدى  واألخالقيـــة  الوجدانيـــة، 
بالمملكة العربية الســـعودية، وإلى دراســـة درجة تباين الجوانب 
العقليـــة، والمعرفيـــة، واالجتماعية الوجدانيـــة، واألخالقية لدى 
الطلبـــة الموهوبين بالجامعة باختـــالف النوع االجتماعي، وعدد 

المشاركة في برامج الرعاية.
إلـــى ذلك، تكونت لجنة الممتحنين مـــن: عالء الدين عبدالحميد 
أيـــوب، عمـــاد عبدالرحيـــم الزغـــول، هـــدى الهندال وعميـــد كلية 

التربية جامعة الغردقة محفوظ عبدالستار.

لســيارات “لكزس” وخصم يصل لـــ 25 % على الخدمات من الناحيــة العقليــة والمعرفيــة الوجدانيــة واألخالقية
“إبراهيم كانو” تطلق عروضها الرمضانية دراسة تبحث تأثيرات برامج الرعاية على الموهوبين

“محمد جالل” تتبرع بمستلزمات طبية بـ 20 ألف دينار
أعلنت شركة محمد جالل وأوالده عن تبرعها بمستلزمات طبية قيمتها 20 
ألف  دينار، دعًما لجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد 
)كوفيــد 19(  بقيــادة ولــي العهــد نائــب القائــد  األعلــى النائــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

وأعـــرب الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
جـــالل محمـــد جـــالل  عـــن اعتـــزازه 
وجميع منسوبي الشركة بالمساهمة 
المســـتلزمات  الطبيـــة  توفيـــر  فـــي 
لمســـاندة وزارة الصحـــة وكوادرهـــا 
فـــي  العاملـــة  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
الصفـــوف األمامية  للفريـــق الوطني 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد، 
مثمنة تضحياتها المخلصة من أجل 
 صحـــة وســـالمة جميـــع المواطنيـــن 
والمقيمين، وتقديمها نموذًجا عالمًيا 
فـــي مواجهة هذه  الجائحة بشـــهادة 

منظمة الصحة العالمية. 

وأكد أن مســـاهمة الشـــركة تأتي في 
إطـــار التزامهـــا بواجباتهـــا الوطنيـــة 
واإلنسانية  ومسؤولياتها المجتمعية 
بعد تبرعها في وقت سابق بمبلغ 50 
ألف دينـــار دعًمـــا لحملة “فينـــا  خير” 
التـــي تـــم إطالقهـــا بمبـــادرة كريمـــة 
مـــن ممثـــل  جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب مستشار 
مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
 أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، داعًيـــا هللا عـــز وجـــل أن 
يحفـــظ البحرين ويديـــم عليها نعمة 

األمـــن واألمـــان  وروح الـــود والتآلف 
والتكافل االجتماعي في ظل القيادة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الحكيمـــة 
الجاللـــة الملـــك  حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وحكومته الموقرة برئاســـة 
رئيس الوزراء صاحب السمو  الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
ودعم ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس  مجلس الوزراء 
صاحب السمو  الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة. 

دعًما للفريق 
الوطني لمكافحة 

“كورونا”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

قـــدم رئيـــس مجلس إدارة الجمعيـــة البحرينية الهنديـــة راج داماني وأعضاء 
علـــى  البحرينيـــة  والحكومـــة  الرشـــيدة  للقيـــادة  شـــكرهم  اإلدارة،  مجلـــس 
اإلجراءات االســـتباقية التي اتخذتها، والتـــي أدت إلى حد كبير في مكافحة 

انتشار الفيروس كرونا القاتل وإنقاذ أرواح ثمينة في البحرين.  
وذكـــرت الجمعيـــة أن التدابير الحالية التي اتخذتهـــا حكومة مملكة البحرين 
لنقـــل العمال المغتربين من أصحاب التأشـــيرات المرنة من معســـكرات العمل 
المزدحمـــة غيـــر الصحيـــة إلـــى أماكن إقامـــة أكثر صحـــة وأماًنا على حســـاب 
الحكومـــة هـــي مثال آخـــر على كيفيـــة معاملـــة الحكومة للمغتربيـــن بطريقة 
إنسانية أثناء محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره مقارنة ببقية العالم، 
إذ تبـــدو الحياة في البحرين طبيعية تقريًبا ويشـــعر مجتمع المغتربين بأمان 

كبير في المملكة خالل هذه األوقات الصعبة. 
وتبرعت الجمعية البحرينية الهندية بمبلغ 1000 دينار لحملة “فينا خير” التي 
أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى التبرع بـ 1000 دينار 
لصنـــدوق إغاثـــة المجتمع الهنـــدي من المواد الغذائية األساســـية لـ 400 عامل 

محتاج، ومنح 5000 قناع للعاملين بالتنسيق مع السفارة الهندية.

“البحرينية الهندية” تشكر القيادة الرشيدة
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ــي ــرئ ــم ــال ال ــ ــص ــ ــة االت ــي ــن ــق ــس عــبــر ت ــي ــم ــخ غــــدا ال

“التطبيقية” تقيم يوما تعريفيا ببرامجها األكاديمية

تنظــم جامعــة العلــوم التطبيقيــة يومــا تعريفًيــا ببرامجهــا األكاديميــة، يــوم غــد الخميــس 2020-5-14، فــي تمام الســاعة 
8:30 مســاًء، وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، حيث ســتتيح فعاليــات اليــوم التعريفي للطلبة اللقاء بشــكل مباشــر مع 
عمــداء الكليات، والمســؤولين، والمشــاركة فــي جولة افتراضية داخل الجامعة، إضافة إلــى التعرف على برامج الجامعة 
األكاديميــة، والحصــول علــى فرصة الفوز بهدايا وجوائز قيمة، وذلــك في إطار خطط الجامعة الرامية إلى تقديم أفضل 

الخدمات للطلبة. 

وتأتـــي إقامـــة اليـــوم التعريفـــي عن 
ُبعد في ظل ما تشـــهده البحرين من 
ظروف اســـتثنائية تتعلـــق بمكافحة 
انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد، 
حيـــث حرصت الجامعـــة على ابتكار 
كل مـــا هـــو جديـــد؛ لتســـهيل العملية 
التعليميـــة علـــى طلبتهـــا مـــن خـــالل 
سلسلة من الخدمة اإللكترونية التي 
تســـاعدهم على استكمال تحصيلهم 
العلمـــي والحفـــاظ علـــى ســـالمتهم، 
حيـــث تحرص الجامعـــة على تفعيل 
استخدام التكنولوجيا في الخدمات 
التـــي تقدمها لطلبتها واالعتماد على 

الحلول المبتكرة والمستدامة.
التســـويق  مديـــرة  وأوضحـــت 
محســـن  رقيـــة  العامـــة،  والعالقـــات 

تهتـــم  التعريفـــي خطـــوة  اليـــوم  أن 
التواصـــل  لتعزيـــز  الجامعـــة؛  بهـــا 
بيـــن الجامعـــة والمجتمـــع، مضيفـــة 
أن الجامعـــة تســـتعد إلقامـــة اليـــوم 
التعريفـــي فـــي الوقت الذي تســـتمر 
به فتـــرة القبول والتســـجيل للفصل 
الدراســـي األول من العام األكاديمي 
إلـــى  الطلبـــة  داعيـــة   ،2020/2021
تسجيل المشـــاركة من خالل الرابط 
الموجود في حسابات الجامعة على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتعتبـــر جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
الجامعـــات  أفضـــل  مـــن  واحـــدة 
البحرينيـــة، حيـــث تـــم تصنيفها في 
المركـــز 37 على مســـتوى الجامعات 
الجامعـــات  تصنيـــف  فـــي  العربيـــة 

إلـــى كونهـــا  )QS(، إضافـــة  العالمـــي 
الوحيـــدة  البحرينيـــة  الجامعـــة 
مـــن  نجـــوم  أربـــع  علـــى  الحاصلـــة 
ظهـــرت  كمـــا   ،QS Stars تصنيـــف 
الجامعـــة فـــي الترتيـــب +401 علـــى 
مستوى جامعات العالم في تصنيف 
التايمـــز العالمـــي للتعليـــم العالي في 
التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  التأثيـــر 
المســـتدامة، كما حققت كافة برامج 
الجامعـــة تقدير ثقة فـــي المراجعات 
التـــي أجرتهـــا هيئـــة جـــودة التعليـــم 

والتدريب.
علـــى  حصولهـــا  الجامعـــة  وجـــددت 
شـــهادة اآليـــزو فـــي العمـــل اإلداري 
للســـنة الثالثة علـــى التوالي، كما أنها 
أول جامعـــة فـــي البحريـــن والخليج 

العربي ومن أوائل الجامعات العربية 
التـــي تحصـــل علـــى شـــهادة اآليـــزو 
الخاصـــة بأنظمـــة إدارة المؤسســـات 
التعليميـــة، إضافـــة إلـــى تعاونهـــا مع 
أكاديمية التعليم العالـــي البريطانية 
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  لتأهيـــل 
للحصـــول علـــى شـــهادة الزمالـــة من 
الجامعـــة  واختيـــار  األكاديميـــة، 
لتكون مركـــز تدريب معتمد من قبل 
األكاديميـــة، حيث حصل عـــدد كبير 
مـــن أســـاتذة الجامعة على الشـــهادة 

من األكاديمية.
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“stc البحرين” تقيم غبقتها الرمضانية
ــة ــرازي ــت ــراءات االح ــ ــاإلج ــ ــا ب ــزام ــت لــلــمــوظــفــيــن “عـــن ُبـــعـــد” ال

أقامــت شــركة stc البحريــن غبقتها الرمضانية الســنوية ألول مرة عن ُبعد 
عبر المنصات اإللكترونية، حيث احتفلت مع موظفيها بقدوم شهر رمضان 
الكريم وكان على رأس المرحبين بالحضور الرئيس التنفيذي نزار بانبيله.

وانتقلت الغبقة السنوية التي تهدف 
إلى االحتفاء بالشهر الفضيل وتعزيز 
العالقـــات بين الموظفيـــن من تجمع 
إلكترونيـــة،  فعاليـــة  إلـــى  اعتيـــادي 
وذلـــك في ظـــل االعتمـــاد المتصاعد 
للتواصـــل  الرقميـــة  المنصـــات  علـــى 
بيـــن الزمـــالء. كمـــا تضمـــن الحـــدث 
العديد من األنشطة مثل السحوبات 

علـــى عدد مـــن الجوائـــز، إضافة إلى 
الترفيهيـــة  واألنشـــطة  المفاجـــآت 

األخرى. 
بوصـــول  الموظفـــون  اســـتمتع  كمـــا 
منازلهـــم  إلـــى  اإلفطـــار  وجبـــات 
والمقدمـــة مـــن الشـــركة بالتعاقد مع 
فندق الريتز كارلتون أثناء حضورهم 
الغبقـــة كتعبير عن االمتنان والشـــكر 

لكل موظـــف على تفانيـــه في العمل 
خالل هـــذه الفترة. واغتنـــم الرئيس 
التنفيـــذي نـــزار بانبيلـــه الفرصـــة من 

خالل هذه الفكرة المبتكرة للتواصل 
مـــع فريـــق عمـــل stc كعادة الشـــركة 

بالتواصل في شهر رمضان.

رقية محسن 
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لماذا يفتك “كورونا” بالرجال أكثر من النساء؟
تحدثــت أبحــاث ودراســات عــدة فــي اآلونــة األخيرة، 
عــن تضــرر الرجــال بصــورة أكبــر مــن جــراء فيــروس 
كورونــا مقارنــة بالنســاء، لكــن هذه الدراســات لم تقدم 
تفسيرا لألمر.إال أن دراسة أوروبية حديثة توصلت مؤخرا 
إلــى تفســير مرجــح، إذ قالــت إن فيــروس كورونــا المســتجد 
يســتعين بإنزيــم األنجيوتنســين “إيــه ســي إي 2” مــن أجــل 

اختراق خاليا ضحاياه.
وخلصت الدراســة، التي نشــرت في دورية القلب األوروبية، 
إلــى أن هــذا اإلنزيــم يفــرز بشــكل أكبــر لــدى الرجــال مقارنــة 

بالنساء.
ويوجد إنزيم “إيه سي إي 2” في العديد من أعضاء الجسم، 
بمــا فــي ذلــك القلــب والرئتيــن والكليتين، ويســتغل فيروس 

كورونا هذا اإلنزيم حتى يخترق الجسم.
قياســات  خــالل  مــن  النتيجــة،  هــذه  إلــى  الفريــق  وتوصــل 
تركيــزات اإلنزيــم فــي عينــات الــدم ألكثــر مــن 3500 مريض 

يعانون قصورا في القلب، في 11 دولة أوروبية.
وتقــول الدراســة إن الرجــال يعانــون أيضــا مضاعفــات أكثــر 
خطورة لكورونا، مقارنة بالنساء. وبحسب الطبيبة المشاركة 
فــي الدراســة إيزيــا ســاما، فــإن إنزيــم “إيــه ســي إي 2” كان 

عالمة حيوية مهمة لرصد الفيروس، وبعدما كشف الباحثون 
وجــوده بتركيــزات أعلــى لدى الرجال من النســاء، أدركوا أنه 
يمكن أن يفســر ســبب كــون المجموعة األولــى عرضة للوفاة 

أكثر من الثانية.
ووجــدت دراســة أجراها المركــز الصيني لمكافحــة األمراض 
والوقايــة منهــا أن معــدل الوفيــات بيــن مرضــى كورونــا، بلغ 
2.8 % بيــن الرجــال، مقابــل 1.7 % فقط عندمــا يتعلق األمر 
بالنســاء. وكانت دراســة ســابقة خلصت إلى أن الرجال على 
األرجــح يموتــون بمعــدل أعلــى مرتين من النســاء، من جراء 

اإلصابة بالفيروس.

في حادث مؤلم، عثر على طبيبة من 
واليــة جورجيــا األميركيــة ميتــة في 
حفــرة، بعــد أن هاجمتها مجموعة من 

الكالب.
وتم العثور على الطبيبة نانســي شــو، 
علــى جانــب  62 ســنة، جثــة هامــدة 
الصغيــرة،  ليــون  بلــدة  فــي  طريــق 
فــي  أتالنتــا،  مدينــة  شــرقي  جنــوب 
الســاعات األولــى مــن يــوم الخميــس 

الماضي.
وتــم العثور علــى جث الراحلــة ملقاة 
عليهــا  وتعرفــت  قريبــة،  حفــرة  فــي 
طبيبــة  ألنهــا  الفــور؛  علــى  الشــرطة 
معروفة فــي المنطقة، وعملت طويال 

في مركز “ميدوز” الطبي.

وترجح السلطات أن تكون شو  «
قتلت بواسطة مجموعة من الكالب 
شوهدت تتجول في المنطقة، وفق 
ما نقل موقع “ديلي ميل”، فيما لم 

يتضح على الفور سبب نزولها من 
سيارتها في هذا المكان.

الميتة البشعة.. نزلت من 
سيارتها فقتلتها الكالب

ال تعــرف مســنة مــن كوريــا الجنوبية مشــروبا ســوى كوكاكوال منذ 40 عامــا، إذ تعيش 
المرأة البالغة من العمر 74 عاما على هذا المشــروب الوحيد منذ أن فقدت زوجها في 
ســن الرابعــة والثالثيــن، وأدمنتــه أكثر بعــد فقدانها ابنها في حادث مــروري. وعرضت 
قنــاة “إكــس إس بــي إس” فــي كوريــا الجنوبيــة قصــة المــرأة المتقاعدة على شاشــتها 
فــي فبرايــر الماضي، ومنذ ذلك الحين ال تزال قصتها تثير اســتغراب الكثيرين داخليا 
وخارجيــا. وقالــت المــرأة للقنــاة التلفزيونيــة إنهــا لجــأت إلــى كوكاكــوال لرغبتهــا فــي 
“نســيان أحزانهــا بعــد فقدهــا زوجهــا ومــن ثم ابنها”، وتشــبه ذلــك تمام بـــ “اللجوء إلى 
الكحول عند الرغبة في التخلي قليال عن متاعب الحياة”، على حد تعبيرها. وأضافت 
أنها تســتهلك يوميا 10 علب من الكوكاكوال في المتوســط، وهذا يعني أنه على مدار 
األربعيــن عامــا الماضيــة شــربت نحــو 150 ألــف علبة، أي مــا يعادل 37 ألفــا و500 لتر. 
وبينمــا يعتقــد كثيــرون أن يكــون اإلدمــان علــى المشــروبات الغازيــة بهــذه الطريقة له 

أضرار على الصحة، فإن العجوز الكورية تصر على أنها في حالة صحية سليمة.

مسنة كورية ال تعرف مشروبا سوى كوكاكوال

جانب من تدريبات شرطة البحرين قديما، في إطار 
مواصلة االستعداد وتعزيز الجهوزية لحفظ األمن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وفــاة  المكســيكية  الســلطات  أكــدت 
تاجــر المخــدرات الشــهير مويســيس 
“قاطــع  بـــ  والملقــب  إســكاميال 
الــرؤوس” عن عمر ناهز 45 عاما، إثر 
بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان إســكاميال يقضــي عقوبــة فــي 
السجن مدتها 37 عاما بتهمة اإلتجار 
عــن  فضــال  واألســلحة،  بالمخــدرات 
ارتــكاب جريمــة قتــل راح ضحيتهــا 
12 شخصا قطع رؤوسهم في 2008، 

وفقا لما نشرته هيئة “بي بي سي”.
كما يعد تاجر المخدرات من األعضاء  «

البارزين في عصابة “لوس زيتاس” 
وتوفي عقب أسبوع من المعاناة 
من مشكالت في التنفس بسبب 

اإلصابة بفيروس كورونا، المسبب 
لمرض “كوفيد - 19”. وقضى 

إسكاميال أكثر من عقد في السجن 
بعد اتهامه في سلسلة مع عمليات 
القتل و”قطع الرؤوس”، مما جعل 

كثيرين يطلقون عليه لقب “الذي 
ال يرحم”.

أعلن موقع تويتر عن عزمه وضع 
تحذيــرات علــى التغريــدات التــي 
تتضمــن معلومات خاطئة متعلقة 
بفيــروس كورونــا، تتناقض مع ما 
يقدمــه الخبراء مع مجال الصحة 

العامة.
أن  مدونتــه  عبــر  كشــف  تويتــر 
اإلجراء لن يقتصر فقط على نص 
التغريــدات، بل سيشــمل أيضا أي 

فيديوهات، أو صور ملحقة بها.
وأوضــح الموقــع الحقــا، عبــر أحد 
كبار مســؤوليه، أن هذه السياســة 
الجديدة لن تستثني أحدا، مشيرا 
إلى أنه ســيتم تطبيقها حتى على 
برؤســاء  الخاصــة  التغريــدات 

وزعماء العالم.
وستعتمد سياسة تويتر الجديدة  «

على تصنيف المعلومات وفق 3 
مستويات، تبعا لدرجة خطورتها 
المحتملة، وفقا لما أورده موقع 

“ماشبل”.

ذبح 12 شخصا... “كورونا” 
يفتك بـ “قاطع الرؤوس”

“تويتر” يحارب 
“أكاذيب كورونا”

أمــس  نصــر،  إبراهيــم  المصــري  الفنــان  توفــي 
الثالثــاء، عــن عمــر 70 عاما، حســبما أكــد نقيب 
المهــن التمثيليــة أشــرف زكــي فــي تصريحــات 
“المصــري  لصحيفــة  زكــي  وأضــاف  صحفيــة. 
اليوم”، أن تشييع جنازة الفنان الراحل سيجرى 
مــن كنيســة األزبكية. وشــارك إبراهيم نصر في 
أعمــال ســينمائية وتلفزيونيــة عــدة، لكنــه نــال 
الجزء األكبر من شهرته ونجوميته عبر برنامج 
مــدار  علــى  قدمــه  الــذي  الخفيــة”،  “الكاميــرا 

سنوات حتى صار من عالماته البارزة.

وتتزامن وفاة نصر مع شهر رمضان، الذي شهد 
تألقــه، حيــث كان برنامجــه الــذي صنــع اســمه 

يذاع على مدار الشهر.
ولــد نصر العــام 1950 في القاهرة ألب صعيدي 
موهبتــه  وبــرزت  أســيوط،  محافظــة  مــن 
الكوميديــة فــي ســن صغيــرة عندمــا كان يقلــد 

أقاربه.
وفــي مراحــل التعليــم المختلفــة كان يبــرز حبه 
للتمثيــل، علمــا أنه حصل على ليســانس اآلداب 

العام 1972.

رحيل “أسطورة الكاميرا الخفية” إبراهيم نصر

رجل يصلي في مسجد المنورة في جانثو، بإقليم آتشيه اإلندونيسي )أ ف ب( وبدأ حياته الفنية كمونولوجيست، وشارك في برامج األطفال، ثم قدم أعماال تلفزيونية منها 
“الزمن المر”، و”حكاية لها العجب”، فضال عن أفالم عدة أبرزها “شمس الزناتي” مع عادل إمام، 

و”إكس الرج” مع أحمد حلمي، وآخرها “الكهف” مع ماجد المصري.

غضــب الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
عقــده  تقليــدي  مؤتمــر صحافــي  خــالل 
أمام البيت األبيض، اإلثنين، فقطع لقاءه 
باإلعالمييــن فجأة وغادر المكان، بعد أن 
طرحت عليه إعالمية أميركية، آســيوية 
األصل، ســؤاال بشــأن “كورونا” المســتجد 
لــم يعجبــه، فأجابهــا بطريقة اســتغربتها، 
ثم غضب أكثر من تعقيبها على إجابته.

وكان ترامــب يتحــدث فــي المؤتمــر عــن 
إنجازاتــه فــي مكافحــة المســتجد، وبأن 
الواليــات المتحدة تجري اختبارات على 
الفيــروس أكثر مــن أي دولة أخرى، حين 
ســألته ويجيا جيانغ مراسلة شبكة “سي 
“مــا  األميركيــة:  التلفزيونيــة  اس”  بــي 
أهميــة المقارنة مع دول أخرى، في حين 
أن أميركيين يفقدون حياتهم كل يوم” ؟ 

مشــيرة إلى تزايد عدد ضحايا الفيروس 
يوميا من األميركيين.

يفقــدون  النــاس(  )أي  “إنهــم  أجابهــا: 
وربمــا  بالعالــم،  مــكان  أي  فــي  حياتهــم 
يتوجــب عليــك توجيــه هذا الســؤال إلى 
الصيــن.. ال تســأليني، اســألي الصيــن..؟” 
لتتقــدم  أخــرى  إعالميــة  إلــى  أشــار  ثــم 
بتوجيــه ســؤال، إال أن “ويجيــا جيانــغ” 
عــادت وقالــت له مع شــيء مــن الغضب: 
“لمــاذا تقل ذلك لي بشــكل خــاص” ؟ فرد 
وقــال: “ال أقــول ذلــك بشــكل خــاص ألي 
كان” واعتبــر الســؤال مــن النــوع القبيح، 
ولمــا تقدمــت من أشــار إليها لكي تســأل، 
اختار ترامب غيرها، فاستغربت بدورها، 
وعندما اســتدرك بلبلة الحال، أدار ظهره 

فجأة وغادر المكان.

ترامب يغضب من سؤال ويقطع لقاءه بالصحافيين

خــرج حــي فقيــر فــي كينيا عــن المألــوف في 
تحــدي الملــل الــذي فرضتــه إجــراءات العــزل 
تفشــي  بســبب  العالــم؛  أنحــاء  جميــع  فــي 
فيــه  الحالقــون  فابتكــر  كورونــا،  فيــروس 
قصات شعر مستوحاة من الواقع الذي نعيشه 

اليوم. وأصبحت تسريحة الشعر الجديدة، المستوحاة من المظهر الشائك لفيروس 
كورونــا، أحــدث صيحــة مــن صيحــات الموضة فــي حي كيبيــرا، بالعاصمــة نيروبي، 

ويقبل عليها المراهقون واألطفال بشكل كبير.
ومــع نقــص عــدد الزبائــن وضعــف الدخــل فــي ظــل اإلغــالق الذي تســبب به انتشــار 
فيروس كورونا، كان على مصففي الشعر إيجاد طرق لتحصيل لقمة العيش في هذا 
الحي الفقير. وأظهر تقرير مصور بثه تلفزيون “سيتيزن” المحلي عددا من مصففي 
الشــعر الذكــور واإلنــاث، وهم يجدلون شــعر زبائهم على شــكل فيــروس كورونا، من 
دون الحفاظ على التباعد االجتماعي لمنع نقل العدوى بالمرض. ومن أجل تشــجيع 

الزبائن على “قصة كورونا”، يتقاضى الحالقون دوالرا واحدا مقابلها.

الموضة الجديدة.. تسريحة شعر “كورونا”

الرجال يموتون أكثر من النساء بفيروس كورونا
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