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(COVID-19) يرجى زيارة الصفحة 
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عزيزي المواطن والمقيم

ً
(COVID-19)

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
في  العاملة  لألم  المنزل  من  العمل  نظام  بتطبيق  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
المدنية  الخدمة  ديــوان  أصــدر  الحكومية،  والمؤسسات  والهيئات  ــوزرات  الـ
توجيهاته رقم )5( لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على األم 
 22 الــوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباًرا من تاريخ  العاملة في 

مارس 2020.
التوجيهات تنص على  بأن  الزايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديــوان  رئيس  وأفــاد 
قيام الجهات الحكومية بتطبيق سياسة نظام العمل من المنزل لألم العاملة في 

الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى إشعار آخر.

تطبيق الدوام من المنزل لألم 
بالهيئات الحكومية

)٠٨(

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس 

الوزراء بقصر القضيبية أمس.

تهانيه  خــالــص  الـــــــوزراء  مــجــلــس  ورفــــع 
ــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي  ــ الـ لــرئــيــس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة 
إلــى أرض الوطن قــادًمــا من  عــودة سموه 
أسبغ  أن  بعد  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية 
الشفاء  موفور  القدير  العلي  المولى  عليه 
بجهود  الـــوزراء  مجلس  وأشــاد  والعافية. 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 
إسهامات  من  سموه  قدمه  وما  المخلصة 
جليلة في خدمة مسيرة البناء والنماء في 

مملكة البحرين.
ــى الــســلــطــة  ــ ــال مــجــلــس الـــــــوزراء إل ــ وأحــ
المادة  وفق  االستعجال  بصفة  التشريعية 
بتعديل  قانون  مشروع  الدستور  من   87
المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 
2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إذ يجيز 
التعطل  ضــد  التأمين  لصندوق  التعديل 

سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع 
ــمــؤمــن عــلــيــهــم لــمــدة 3 أشــهــر  الـــخـــاص ال
قرر  كما   .2020 أبــريــل  شهر  مــن  اعــتــبــارا 
بدفع  الحكومة  تتكفل  أن  أيضا  المجلس 
فواتير الكهرباء والماء لجميع المشتركين 
من األفراد والشركات لمدة ٣ أشهر ابتداًء 
اإلجــــــراءات  واتـــخـــاذ   2020 أبـــريـــل  مـــن 
إعفاء  المجلس  قــرر  فيما  لــذلــك،  الــالزمــة 
ــال مـــن رســـوم  ــمـ ــاب األعـ ــحـ األفــــــراد وأصـ
الكهرباء  فــواتــيــر  فــي  الــمــدرجــة  الــبــلــديــة 
العام  أبريل ومايو ويونيو من  والماء عن 
2020. ووافق مجلس الوزراء على إعفاء 
ــتــجــاريــة من  الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة وال
الرسوم المستحقة على استئجار األراضي 
الــصــنــاعــيــة الــحــكــومــيــة، كــمــا قـــرر إعــفــاء 
الرسوم  من  السياحية  والمرافق  المنشآت 

السياحية لألشهر ذاتها.

إحالة قانون سداد أجور “الخاص” للبرلمان
مجلس الوزراء: إسهامات بارزة لسمو رئيس الوزراء في مسيرة البناء

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

ــيــة واالقـــتـــصـــاد  ــمــال أعـــــرب وزيـــــر ال
خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  الــوطــنــي 
لتعزيز  الــتــطــلــعــات  عـــن  خــلــيــفــة  آل 
بإطالق  الملكية  التوجيهات  تنفيذ 
الـــحـــزمـــة خــصــوصــا مـــشـــروع دعــم 
ــب الــمــواطــنــيــن الــعــامــلــيــن في  ــ رواتـ
الموافقة  خالل  من  الخاص  القطاع 
المحال  قــانــون  مــشــروع  إقـــرار  على 
بصفة  ــتــشــريــعــيــة  ال ــطــة  ــســل ال إلــــى 
 )87( المادة  بنص  إعماالً  االستعجال 
من الدستور، والذي يهدف إلى دفع 
ــب الــمــواطــنــيــن الــعــامــلــيــن في  ــ رواتـ

صندوق  خــالل  من  الخاص  القطاع 
التعطل لألشهر أبريل ومايو ويونيو 
األقــصــى  الــحــد  وفــــق   2020 ــلــعــام  ل
للرواتب المنصوص عليه في قانون 
إجمالية  بقيمة  االجتماعي،  التأمين 
215 مليون دينار. جاء ذلك  بـ  تقدر 
لدى اجتماع الوزير في مقر مجلس 
الـــنـــواب أمـــس مــع رئــيــس وأعــضــاء 
النوعية  والــلــجــان  الــخــدمــات  لجنة 
بــمــجــلــس الــــنــــواب، بــحــضــور وزيـــر 
جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل 

حميدان.

215 مليون دينار لسداد أجور 
البحرينيين في “الخاص”

المنامة - بنا

)٠٨(

)٠٥(

محمــد بن عبداهلل لـ “^”: ميزانية كبيــرة بتوجيهات ملكية الحتواء الفيروس

“الصحة”: 41 إصابة بـ “كورونا” في 24 ساعة

إصابة  عن  الصحة  وزارة  بيانات  كشفت 
 )19 )كوفيد  كــورونــا  ب فيروس  حالة   41
 211 إلــى  المصابين  عــدد  ليصل  أمـــس، 

حالة، باإلضافة إلى تعافي 15 حالة.
ــى للصحة  وأكــــد رئــيــس الــمــجــلــس األعــل
رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد ١٩( الفريق طبيب الشيخ 
الفريق  أّن  خليفة  آل  عبدهللا  بن  محمد 
دؤوب؛  بشكل  الــعــمــل  يــواصــل  الــوطــنــي 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس من خالل 
واتخاذ  العامة  الجهوزية  على  الــوقــوف 
ــيــة وتــقــديــم  ــوقــائ جــمــيــع اإلجــــــــراءات ال
القائمة  للحاالت  الــالزم  والعالج  الرعاية 
المجتمعي  الــوعــي  وتــعــزيــز  والمخالطة 

تجاه الفيروس.
لصحيفة  خــاصــة  تصريحات  فــي  وقـــال 
أثمرت  البحرين  إّن جهود مملكة  “البالد” 

عن الحد من انتشار الفيروس، فإّن هذه 
الجهود حظيت بتقدير دولي بارز، سواًء 
من منظمة الصحة العالمية أو غيرها من 

المؤسسات المعنية.
أّن  بــن عــبــدهللا  الــشــيــخ محمد  ــح  وأوضــ
الــدولــة وبــتــوجــيــهــات كــريــمــة مــن جاللة 

لتمكين  كبيرة  ميزانيات  وفـــرت  الملك 
الفريق الوطني من مواجهة واحتواء هذا 
الفيروس وتقديم كل أنواع الدعم الالزم 
تضافر  فــي  ثقته  مــؤكــدا  بــه،  للمصابين 
هذا  الحتواء  والدولية  الوطنية  الجهود 

الفيروس في أقرب وقت.

الشيخ محمد بن عبدالله في زيارة إلى مركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض

)13(اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة 
)06(

قال رئيس جمعية البحرين  «
للحجامة عادل سعد إن الجمعية 

أصدرت أخيرا قرارا بعدم مزاولة 
الحجامة في المنازل؛ حفاظا على 

ما تقتضيه المصلحة العامة 
للمملكة من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.

وجه مصرف البحرين المركزي  «
شركات الصرافة باتخاذ اإلجراءات 

الوقائية للتعامل مع العمالت 
الورقية والعمالت المستوردة من 
خارج البحرين. وتشمل اإلجراءات 
تعريض العمالت النقدية لألشعة 

الفوق البنفسجية.

أصدر العاهل السعودي الملك  «
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

قرارا بحظر التجول للحد من 
انتشار فيروس كورونا، ابتداًء من 
الساعة 7 مساًء وحتى الساعة 6 

صباًحا لمدة 21 يوًما من مساء 
أمس.

الديكور عامل أساس ومهم جدا  «
في أي عرض فني، ويعطي الجو 
العام للعمل وما يدور فيه من 

أحداث. ويجب أن يكون في خدمة 
النص والعمل، وأال يكون عامال 

لتشتيت أذهان المشاهد عن 
النص.

أعلن مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة  «
القدم عن استمرار تعليق جميع مسابقات 

الموسم الرياضي 2019 - 2020. ومع الوضع 
الراهن، اتجه االتحاد إلى استمرار تعليق 

مسابقات الموسم حتى يوليو المقبل، إذ 
سيتم استئناف المنافسات بدًءا من النصف 

الثاني من يوليو المقبل.

2012162319

اتحاد الكرة يستأنف مسابقاته في يوليو“الديكور”.. الخادم األمين للنصالسعودية: “حظر التجول” 21 يوماتوجيهات لـ “الصرافة” بتعقيم العمالتمنع الحجامة بالمنازل

نفطية  غير  سلعا  البحرين  صـــدرت 
بقيمة 271.2 مليون دينار في فبراير 
ديــنــار  مــلــيــون   196.4 مــنــهــا   ،2020
الــمــنــشــأ، و74.8  ــلــصــادرات وطــنــيــة  ل

مليون دينار إلعادة التصدير.

271.2 مليون دينار 
صادرات البحرين 

في فبراير

ــات رســمــيــة  ــانـ ــيـ ــرت أحــــــدث بـ ــهــ أظــ
نشرها مصرف البحرين المركزي، أن 
الصرافة  لمكاتب  الموحدة  الميزانية 
العاملة في البحرين تجاوزت بنهاية 
العام الماضي )2019(، 101.7 مليون 
دينار، بتراجع نسبته 7.01 %، قياًسا 

بالفترة ذاتها من العام 2018.

101.7 مليون 
دينار ميزانية 

“الصرافة” 2019

زينب العكري

أمل الحامد

)12(

)13(

“عمومية البركة” تقر توزيع 
أرباح بـ 24.9 مليون دوالر

النعيمي: بدء رفع الدروس 
على “اليوتيوب”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــيــة والــتــعــلــيــم  ــرب صــــرح وزيـــــر الــت
بدأت  ــوزارة  الـ بــأن  النعيمي  ماجد 
أمـــس رفـــع إنــتــاجــهــا مــن الـــدروس 
قناتها  عبر  الــجــديــدة  واإلثــــراءات 
 Moe( “الـــيـــوتـــيـــوب”  مـــوقـــع  عــلــى 

 14 على  توزيعها  مــع   ،)  Bahrain
ــفــصــول  ــاة فـــرعـــيـــة بــحــســب ال ــنـ قـ
إلى  االبتدائي  األول  من  الدراسية 
الثالث الثانوي، إضافة إلى التعليم 

)08(الفني والمهني والتربية الخاصة.

بدور المالكي من المنامة
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سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة 
من سمو الشيخ حمد بن محمد

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة من ســمو الشــيخ حمــد بن محمد بن ســلمان آل 
خليفــة؛ وذلــك بمناســبة عودة ســموه إلــى أرض الوطن العزيز بســامة 
هللا وحفظه، بعد اســتكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل هللا 

تعالى ومنِّه بالتوفيق والنجاح.

ــتــهــانــي  ورفــــــع ســـمـــوه خـــالـــص ال
السمو  صاحب  إلــى  والتبريكات، 
ــيـــس الـــــــــوزراء بــهــذه  ــكــي رئـ ــمــل ال
ــة  الــمــنــاســبــة الـــمـــيـــمـــونـــة، مــقــرون
وينعم  سموه  يحفظ  أن  بالدعاء 
ويديمه  والعافية  بالصحة  عليه 
ــمــواصــلــة مــســيــرة الــبــنــاء  ــرا ل ــ ذخـ
والــتــقــدم فــي كــافــة ربـــوع الوطن 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

الَمُة َثوُبُكم ُدمُتم َخِليَفُة َوالسَّ

ـــرُّ انـــَجـــَلـــى ــُن فـــالـــشَّ ــ ــَري ــ ــح ــ ــا َب ــ ُبـــــشـــــَراِك ي
ــِدال ــبـ ــُتـ ــِك اسـ ــ ــي ــ ــَزاِن ِف ــ ــ ــاألحـ ــ ــ َوالــــــَفــــــرُح ِبـ

ــــَحــــت أزَهــــــــــــاُر ُكــــــــنَّ َبــــَراعــــمــــًا َوَتــــفــــتَّ
ــوِن َتـــَفـــاُؤال ــُصـ ــُغـ ــى الـ ــَلـ ــَزاُر َعـ ــ ــَهـ ــ َوَشـــــــَدا الـ

ــم ــِهـ ــَربِّـ اُعــــــوَن ِفـــيـــِك ِلـ َواســـَتـــبـــَشـــَر الــــــدَّ
ــال ــ ــلَـّ ــ ــَهـ ــ ـــــَم َوُجـــــــُهـــــــُه َوَتـ ُكــــــــلٌّ َتـــــَبـــــسَّ

ــا ــ ــن ــ ــت أرَض ــ ـ ــمَّ ــ ــَر َعـ ــ ــي ــ ــَخ ــ ــل ــ َفــــَبــــشــــاِئــــٌر ِل
الـــُعـــال َربِّ  ــن  ــ م ــاِت  ــ ــَرَكـ ــ ــَبـ ــ الـ ــُم  ــ ــاِئـ ــ ــَسـ ــ َوَنـ

ــًا ــ ــرُّم ــ ــَك ــ ــــَفــــاِء َت ــَم ِبــــالــــشِّ ــ ــ ــَع ــ ــ َفــــــــاهلُل َأن
ــال َبـ أو  َشـــــــرٍّ  ُكـــــــلَّ  ــَة  ــ ــَف ــ ــي ــ ــِل ــ َخ َوَوَقـــــــــــى 

ــا ــف ــشِّ ــال ــِلـــيـــَفـــَة ِب ــَت َعـــلـــى َخـ ــنـ ــَنـ َيــــا َمــــن َمـ
ــال ــ ــاِج ــ َع إَلـــــِهـــــي  ــا  ــ يـ َك  َردُّ َجـــــــــاَء  َقــــــد 

ــت الــبــحــريــن َبـــعـــَض َمــــَخــــاِوٍف ــ ــاَن ــ َقــــد َع
ــا َعــــــــــــَراَك األثــــَقــــال ــ ــن َعـــَلـــيـــهـــا مـ ــ ــِكـ ــ َلـ

ــُكـــم ــــالَمــــُة َثـــوُبـ ــُة َوالــــسَّ ــَفـ ــيـ ــِلـ ــم َخـ ــ ــُت ــ ُدم
ال َيــــَتــــَبــــدَّ َلــــــن  اهلُل  َكــــــَســــــاَك  َثـــــوًبـــــا 

ــُكـــم ــقُّ ِلـــلـــَبـــحـــَريـــِن َفـــرَحـــُتـــهـــا ِبـ ــ ــ ــِح ــ ــ َوَي
ــم ِلــــلــــَمــــَكــــاِرِم َمــنــَهــال ــ ــ ــَدوُت ــ ــ َيـــــا َمـــــن َغ

ــم ــ ــوِدُك ــ ُوُج ُدوَن  الـــَعـــيـــِش  َرغـــــُد  َطـــــاَب  ــا  ــ َم
ــــــــا َنـــــــَراُكـــــــم َيــــــا َخــــِلــــيــــَفــــُة َمـــوئـــال إنَّ

ــا ــ ــهـ ــ ــاِلـ ــ ــا َوِرَجـ ــ ــه ــ ــِل ــ ــَأه ــ َتـــحـــُلـــو الـــــِبـــــالُد ِب
ــال ــ ــَم ــ ــَك أج ــ ــِل ــ ــض ــ ــف ــ ــا َتــــــغــــــُدو ِب ــ ــه ــ ــنَّ ــ ــِك ــ ل

َكـــــَراَمـــــًة َو  َمــــَكــــاَنــــًة  َعـــــَلـــــوَت  ــد  ــ ــَق ــ ــَل ــ َف
َمـــــا َكـــــــاَن ِمـــــن أَحـــــــٍد ِلــــــَقــــــدِرَك َجـــاِهـــال

ــٌن ــ ــُي ــ ــم َضـــِحـــَكـــت َوَقـــــــــرَّت َأع ــُكـ ــائـ ــَفـ ــِشـ ِبـ
ــال ـ ــحَّ ــَكـ ــَتـ ــم َتـ ــ ــُك ــ ــِه ــ ــت ِبـــَطـــلـــَعـــِة َوج ــ ــلَّ ــ َظ

ــا ــنـ ــأرِضـ َوَلـــــَقـــــد َســــألــــُت الـــَقـــاِطـــِنـــيـــَن ِبـ
ــدَوال ــ ــَجـ ــ الـ ُثــــــمَّ  َواأَلشــــــــَجــــــــاَر  َواأَلرَض 

ــٍة ــَفـ ــيـ ــِلـ َخـ ــِل  ــ ــض ــ ــَف ــ ِب ــــــا  أنَّ َتـــــــــَروا  َلـــــم  أَو 
ــوا لــــي: َبــَلــى ــ ــال ــ ــاِس؟ َق ــ ــنَـّ ــ ــا أَعــــــزَّ الـ ــ ــرَن ــ ُص

ــٌر ــ ــاِمـ ــ ــَك َعـ ــ ــ ــبُّ ــ ــ َيــــــا َواِلـــــــــــــًدا ِلــــلــــُكــــلِّ ُح
ــٍب َخـــال ــ ــل ــ ــن َق ــ ــَس ِمـ ــ ــي ــ ــٍب َل ــ ــل ــ ــي ُكــــــلِّ َق ــ ِفـ

ــُن ُرؤَيــــــــَة َوجـــِهـــُكـــم ــَريـ ــحـ ــَبـ َواعـــــَتـــــادت الـ
ــا ِبــــالــــِلــــَقــــاِء ِلـــَتـــبـــَخـــال ــ ـ ــَنّ ــ ــا ُكــــنــــَت َعـ ــ ــ َم

ــي ِبــــــــَردِّ ِفـــَضـــاِلـــُكـــم َوَجـــِمـــيـــِلـــُكـــم ــ ــن ِلـ ــ َمـ
ــال ــُضـ ــَفـ يــــا َمـــــن ُتــــــَبــــــاِدُر ِبــــالــــَعــــَطــــاِء َتـ

ــلُّ ِلـــلـــَبـــحـــَريـــِن ُقـــطـــًبـــا َقـــاِئـــًمـــا ــ ــَظ ــ ــَت ــ َس
ــي َتـــــُصـــــوَن َوَتــــبــــُذال ــ ــَك ــ َتــــرُنــــو إَلــــيــــَك ِل

ــُر واِثــــًقــــا ــ ــِح ــ ــب ــ ــا ُربَّـــــــــــاُن ُت ــ ــ َوَتــــــَظــــــلُّ َي
ــال ــُك ــن ــَت ــن َوعـــــــٍد َقـــَطـــعـــَت ِل ــ ــَت َعـ ــ ــن ــ ــا ُك ــ َمـ

ــُه ــاُتـ ــيـ ــَي َحـ ــ ــه ــ ــِن َف ــَريـ ــحـ ــَبـ ــلـ ــد َعـــــــاَش ِلـ ــ َقـ
ــال ـ ــتِّ ــَبـ ــَتـ ــا ُمـ ــ ــه ــ ــَراِب ــ ــح ــ ــكَّ فــــي ِم ــ ــَفـ ــ َمـــــا انـ

ــحــــَريــــُن الـــُعـــاَل َوَتــــــــــــالَزَم االســــــَمــــــان: َبــ
ــِد اعــَتــَلــى ــجـ ــَمـ ــا إلــــى الـ ــِبـــهـ َوَخـــِلـــيـــَفـــٌة َفـ

ــظ َخـــِلـــيـــَفـــَة َيـــــا إَلــــِهــــي َواِلــــــــًدا ــ ــَف ــ ــاح ــ َف
ــى َمـــنـــِزال ــ ــل ــ ــَن أَع ــ ــَري ــ ــح ــ ــَب ــ َواجـــــَعـــــل ِبــــــِه ال

د. عبد اهلل بن أحمد منصور آل َرِضي

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

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

سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ حمد بن محمد

المنامة - بنا

تلقى رئيس الــوزراء صاحب السمو 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
خليفة برقية تهنئة من ماجد الجشي 
بمناسبة عودة سموه سالما إلى أرض 

الوطن بعد أن منَّ هللا عليه بالشفاء 
والصحة. وقال الجشي في برقيته، 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  ــودة  عــ إن 
رئيس الوزراء الميمونة للوطن يوم 

وفرحة  البحرين،  على  يطل  بهيج 
الذين  البحرين  أهل  صــدور  أثلجت 
يكنون لسموه كامل المحبة والمودة 
والتقدير والوفاء، معربا عن خالص 

المولى  سائال  والتبريكات،  التهاني 
عز وجل أن يديم على سموه موفور 
الــصــحــة، ومــواصــلــة مــســيــرة الخير 

والعطاء.

الجشي: “العودة” يوم بهيج أطل على البحرين

المنامة - بنا

تــلــقــى رئـــيـــس الـــــــوزراء صــاحــب 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
تهنئة  برقية  خليفة،  ال  سلمان 
مـــن ســفــيــر دولــــة فــلــســطــيــن لــدى 
عبد  محمد  طــه  البحرين  مملكة 
ــودة  ــك بــمــنــاســبــة عـ ــ ــادر، وذلـ ــ ــق ــ ال
الوطن  أرض  إلى  الميمونة  سموه 
الطبية  الفحوصات  استكمال  بعد 
وعنايته  هللا  بفضل  تكللت  التي 

بالتوفيق والنجاح.
وعــبــر الــســفــيــر فـــي بــرقــيــتــه عن 
ســعــادتــه الــقــلــبــيــة وأســـمـــى آيـــات 
ــتــبــريــكــات لــصــاحــب  الــتــهــانــي وال
ــوزراء،  ــ الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الـ

مشيدًا بالجهود التي يوالي سموه 
الــتــي حققها  بــذلــهــا واإلنـــجـــازات 
سموه للمملكة في كافة المجاالت 
الوطنية والسياسية واالقتصادية 

والثقافية.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة السفير الفلسطيني
المنامة - بنا

الملكي  الــســمــو  صــاحــب  تلقى 
آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر 
برقية  ــوزراء،  ــ ال رئيس  خليفة 
نمور  ميالد  السفير  مــن  تهنئة 
المعتمد  لبنان  جمهورية  سفير 
بمناسبة  البحرين؛  مملكة  لدى 
الوطن  أرض  إلى  عــودة سموه 
أن استكمل  بعد  سالما معافى، 
الفحوصات الطبية التي تكللت 
ــفــضــل هللا تــعــالــى  ب ــتــائــجــهــا  ن

ومنته بالتوفيق والنجاح.
ورفع السفير في برقيته أسمى 
وأطيب التبريكات إلى صاحب 
ــوزراء،  ال رئيس  الملكي  السمو 

داعيا المولى عز وجل أن ينعم 
الصحة  بــمــوفــور  عــلــى ســمــوه 
والعافية وأن ينعم على مملكة 
و  التطور  مــن  بمزيد  البحرين 

الرخاء واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير اللبناني

المنامة - بنا

ــوزراء صــاحــب  ــ ــ تــلــقــى رئــيــس الـ
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
تهنئة  رســالــة  خليفة،  آل  سلمان 
لدى  المتحدة  المملكة  سفير  من 
دراموند؛  رودي  البحرين  مملكة 
أرض  إلــى  عــودة سموه  بمناسبة 
مّن  أن  بعد  معافى  سالما  الوطن 
الشفاء  بنعمة  ســمــوه  عــلــى  هللا 

والتعافي.
ــرقــيــتــه  ــي ب ــ ــر فـ ــيـ ــفـ ــسـ ونــــقــــل الـ
من  القلبية  الــتــبــريــكــات  أصــــدق 
الجالية  وأفــراد  السفارة  أعضاء 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــمــمــلــكــة إلــى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس 

الميمونة،  المناسبة  بهذه  الوزراء 
الصحة  مــوفــور  لسموه  متمنين 
والــعــافــيــة ومـــزيـــدا مـــن الــنــجــاح 
شأنه  مــن  مــا  كــل  فــي  والتوفيق 

خدمة مملكة البحرين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة السفير البريطاني
المنامة - بنا

ــيــس الــــــوزراء صــاحــب  تــلــقــى رئ
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
تهنئة  برقية  خليفة،  آل  سلمان 
الجزائرية  الجمهورية  سفير  من 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة لــدى 
بمناسبة  السايح،  قادري  المملكة 
عودة سموه للوطن سالمًا معافى 
بعد استكماله للفحوصات الطبية 
وحمده  هللا  بفضل  تكللت  التي 

بالنجاح والتوفيق.
في  الــجــزائــري،  السفير  وأعـــرب 
التبريكات  أســمــى  عــن  بــرقــيــتــه 
بمناسبة العودة الميمونة للوطن، 
داعــيــا الــمــولــى جــلــت قــدرتــه أن 

عمره  يطول  وأن  سموه  يحفظ 
سنين مديدة، وأن يمده بموفور 
خطاه  ويسدد  والعافية  الصحة 
لــمــواصــلــة  الـــنـــجـــاح  درب  عــلــى 

مسيرة البناء والتنمية.

السفير الجزائري: سموكم سيواصل مسيرة البناء

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
سفير  من  تهنئة  برقية  خليفة،  آل 
لدى  الصديقة  الفلبين  جمهورية 
بمناسبة  أيفير؛  ألفونسو  المملكة 
الــوطــن  ــــى أرض  إل عــــودة ســمــوه 
ــا من  ــادًمـ بــحــفــظ لــلــه ورعــايــتــه قـ
جمهورية ألمانيا االتحادية، بعد أن 
أنعم هللا على سموه بتمام الشفاء 

والمعافاة.
وقال السفير في برقيته إنه نيابة 
عن زمالئه أعضاء السفارة وأبناء 
بخالص  يتقدم  الفلبينية  الجالية 
إلى  التبريكات  وأطــيــب  التهاني 

ــمــلــكــي رئــيــس  ــســمــو ال صـــاحـــب ال
الميمونة  العودة  بمناسبة  الــوزراء؛ 
في  مــشــيــدا  ــــوطــــن،  ال أرض  ــى  ــ إل
بين  العالقات  بعمق  ذاتــه  الــوقــت 

البلدين الصديقين.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير الفلبيني
المنامة - بنا

صاحب  الــــوزراء  رئــيــس  تلقى 
خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
برقية  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
ــيـــس الــمــجــلــس  تــهــنــئــة مــــن رئـ
التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
يوسف  يعقوب  البحرين  عمال 
سموه  ــودة  عـ بمناسبة  محمد 
إلى أرض الوطن سالما معافى، 
ســـائـــال الـــمـــولـــى عـــز وجــــل أن 
ــمــوفــور  ــوه ب ــمـ يــســبــغ عـــلـــى سـ
محمد  والعافية.وأعرب  الصحة 
التهاني  خــالــص  عــن  برقيته  فــي 
إلـــى صــاحــب السمو  والــتــبــريــكــات 
الملكي رئيس الوزراء بهذه العودة 

االتحاد  إن  قائالً  للوطن،  الميمونة 
النقابات  وكــافــة  أعــضــائــه  بــكــامــل 
المنضوية تحت مظلته والنقابيين 
سموه  عـــودة  خبر  تلقوا  والــعــمــال 

ببالغ السعادة والبهجة.

االتحاد الحر: بشرى خير لمرحلة جديدة
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عزيزي المواطن والمقيم
لإلطالع على تفاصيل أثر المخالطين 
وأماكن تواجدهم يرجى زيارة الصفحة 

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

حرصًا على سالمة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار 
وإلطالعهم على كافة المعلومات والتأكد من األماكن والمواعيد 

التي زارها المخالطون لحاالت قائمة.

ستقوم وزارة الصحة باإلعالن عن كافة التفاصيل بشكل محدث 
من أجل تعزيز حماية المواطنين والمقيمين، وعلى كل من يجد 
معلومات بالموقع االلكتروني تفيد بتواجده أو تواجد أحد من 

اقربائه أو معارفه بمكان تواجد إحدى الحاالت القائمة أو مخالطيها 
االتصال فورًا بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له. 

ً
(COVID-19)



باشرت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة بتطبيق نظام “العمل عن بعد” لجميع منتسبيها بدًءا من يوم 19 من مارس 
2020، بناًء على توجيهات قرينة عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، كإجــراء احترازي؛ لحفظ ســالمة الموظفين والموظفات والمراجعين، وبما يتســق مع ما تســتدعيه 
الظروف االستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعًما للجهود الوطنية 

التي تبذل للقضاء عليه وكسر سلسلة انتقاله.

الكريـــم  التوجيـــه  لهـــذا  وتنفيـــذا 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  أصـــدرت 
هالة األنصاري، قراًرا إدارًيا لتفعيل 
نظام “العمل عن بعد”، بشكل يغطي 
الموظفيـــن كافـــة، علـــى أن تكـــون 
بعـــد” خاضعـــة  “العمـــل عـــن  فتـــرة 
للتمديـــد وفًقـــا لتطـــورات ونتائـــج 
التعامـــل مع الفيـــروس، مع ضرورة 
تنفيـــذ كل مـــا يلـــزم إدارًيـــا وتقنًيـــا 
لتشـــبيك الموظفيـــن، والتأكـــد مـــن 
مواصلـــة تقديـــم مركز دعـــم المرأة 
لخدماته عبر القنـــوات اإللكترونية 
التـــي تم اإلعـــان عنهـــا للمراجعين 
التواصـــل  وقنـــوات  موقعـــه  علـــى 

االجتماعي. 
وتدرج نظـــام العمل باألمانة العامة 
منـــذ أن بدأت البحرين في التعامل 
مـــع الوبـــاء، وتـــم وضـــع عـــدد مـــن 
الموظفيـــن  التـــي تســـاند  األنظمـــة 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الحرجة، 
مـــا ســـهل عمليـــة االنتقـــال بالكامل 
إلـــى نظـــام “العمـــل عـــن بعـــد” مـــع 
تحـــول الوبـــاء إلى جائحـــة وكارثة 
عالميـــة. وشـــملت ترتيبـــات “العمل 
عـــن بعد” بالمجلس، تفعيل األنظمة 
اإللكترونية األساســـية باســـتخدام 
خدمة الشبكة االفتراضية الخاصة 
 ،”Remote Desktop“ و   ،”VPN“
 ”MS Teams“ منصـــة  وتفعيـــل 
للعمل الجماعي عن بعد، والتواصل 

خدمـــة  تفعيـــل  وكذلـــك  المرئـــي، 
الســـحابي  للتخزيـــن   ”OneDrive“
للملفـــات المشـــتركة، ولتكـــون فـــي 
متنـــاول الموظـــف بطريقة آمنة مع 
ضمان التخزين االحتياطي الدائم. 
كما تم وضـــع آلية واضحة للتعامل 
المتعلقـــة  األمنيـــة  الحـــوادث  مـــع 
الخاصـــة  واألنظمـــة  باألجهـــزة 
باألمانـــة العامة بالتنســـيق مع هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
الفنـــي  الدعـــم  نظـــام  تفعيـــل  مـــع 
والتدريـــب عـــن بعـــد والتأكـــد مـــن 

سامة التطبيق. 
أما على مســـتوى المســـتفيدين من 

خدمـــات مركـــز دعـــم المـــرأة فقـــد 
شـــملت الترتيبـــات توفيـــر األنظمة 
جميـــع  بطلـــب  بالتقـــدم  الخاصـــة 
الموقـــع  طريـــق  عـــن  الخدمـــات 
أو   ،)www.scw.bh( اإللكترونـــي 
عبر الوســـائل اإللكترونية المعتمدة 
Sup� اإللكترونـــي  البريـــد  (مثـــل 
ونظـــام   )port.women@scw.bh
الموقـــع  عبـــر  الفوريـــة  المحادثـــة 
علـــى  والحصـــول  اإللكترونـــي، 
االستشـــارة األســـرية أو القانونيـــة 
الفوريـــة مـــن خـــال التواصل على 
 ،)80008006( المجانـــي  الخـــط 
إضافـــة إلى خدمة تقديم جلســـات 
 )video conferencing( مرئيـــة 
والنفســـية  األســـرية  لاستشـــارات 
واالقتصاديـــة والقانونية عبر نظام 
وتحويـــل   ،”Microsoft Teams“
شـــبكة  إلـــى  المركـــز  بدالـــة  نظـــام 

سحابية إلدارتها عن بعد.
كمـــا يأتـــي هـــذا القـــرار فـــي إطـــار 
ســـعي المجلـــس لتفعيـــل التدابيـــر 
األســـر  لدعـــم  الموجهـــة  اإلداريـــة 
البحرينيـــة العاملـــة للتوفيـــق بيـــن 
الوظيفيـــة  والمســـؤوليات  المهـــام 
والواجبـــات األســـرية، وتفاعـــًا مع 
األوضاع الطارئة لألسرة والمجتمع 
جميـــع  تعطيـــل  قـــرار  ضـــوء  فـــي 
بالدولـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
وتطبيـــق نظـــام الدراســـة عـــن بعد 

لجميع المراحل التعليمية.
ويهـــدف القـــرار بصورة أشـــمل إلى 
تفعيـــل مبـــادرات الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المرأة البحرينيـــة الداعمة 
لاســـتقرار األســـري، وتعزيز جودة 
حيـــاة المـــرأة واألســـرة والمجتمـــع 
عمومـــا، إضافـــة إلـــى ضمـــان أعلى 
درجـــات الصحة والســـامة المهنية 

في مقر العمل.
األعلـــى  المجلـــس  أن  إلـــى  يشـــار 
للمرأة وفي ســـياق خطتـــه الوطنية 
وجهـــوده لتفعيل النمـــوذج الوطني 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  إلدمـــاج 
التنمية، قد طالب بتفعيل سياسات 
التدابيـــر  كأحـــد  بعـــد  عـــن  العمـــل 
الضروريـــة لتحقيـــق تكافـــؤ الفرص 

وبمـــا يســـهم فـــي اســـتفادة المـــرأة 
الفـــرص  مـــن  العاملـــة  البحرينيـــة 
المناسبة والازمة؛ لمواكبة تطورات 
ومتطلبـــات بيئـــة العمـــل الحديثـــة، 
والمحافظة على مستويات متقدمة 
مـــن جهـــة،  مـــن األداء واإلنتاجيـــة 
واســـتدامة مســـاهمات المرأة داخل 

منظومة األسرة من جهة أخرى.

مبنى المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تطبيق العمل عن بعد لجميع منتسبي “األعلى للمرأة”
ــظ ســــامــــة الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــمـــراجـــعـــيـــن ــفـ ــحـ إجــــــــــراء احـــــــتـــــــرازي لـ

فترة “العمل عن 
بعد” خاضعة للتمديد 
وفًقا لتطورات ونتائج 
التعامل مع الفيروس

تفعيل مبادرات الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية الداعمة 
لالستقرار األسري

التأكد من مواصلة 
تقديم مركز دعم 

المرأة لخدماته عبر 
القنوات اإللكترونية
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هّلت تباشير الفرح
وأشرق نهار الخير بعودة وسالمة

عادل عيسي المرزوق وزوجته
ماجده كاظم العصفور 

وأوالده احمد وزهراء 

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ
 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة
 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
االعتياديـــة  الجلســـة  خليفـــة  آل 
األســـبوعية لمجلس الوزراء وذلك 
بقصـــر القضيبيـــة أمـــس، وقـــد رفع 
تهانيـــه  خالـــص  الـــوزراء  مجلـــس 

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  لرئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة بمناســـبة عودة ســـموه إلى 
أرض الوطـــن قادًما مـــن جمهورية 
ألمانيا االتحادية بعد أن أسبغ عليه 
المولى العلي القدير موفور الشفاء 
والعافيـــة، وأشـــاد مجلـــس الوزراء 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بجهـــود 
رئيس الوزراء المخلصة وما قدمه 

ســـموه مـــن إســـهامات جليلـــة فـــي 
خدمـــة مســـيرة البنـــاء والنماء في 
مملكـــة البحريـــن، متمنًيـــا المجلس 
أن يديـــم هللا عز وجل على ســـموه 
تمام الصحة والعافية وطول العمر 
لمواصلة مســـيرة التطـــور والتنمية 

في المملكة.
بعدهـــا حيا مجلس الـــوزراء عطاء 
األم وأثنى على دورها وإسهاماتها 

تبنـــي  التـــي  اعـــداد األجيـــال  فـــي 
المجتمـــع وتنهض بالوطن، مشـــيدًا 
المجلـــس بمـــا تحظـــى بـــه األم من 
رعاية ملكية سامية ودعم وتقدير 
عزز من دورهـــا في مجاالت العمل 

وتلبية االحتياجات األسرية. 
المجلـــس  متابعـــة  إطـــار  وفـــي 
لإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة التـــي تقـــوم بهـــا مملكـــة 

البحريـــن الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
وجـــه  فقـــد  كورونـــا،  فيـــروس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــكر للمجتمـــع 
البحرينـــي علـــى التزامـــه وتجاوبه 
مع اإلرشـــادات والتعليمات حفاظًا 
علـــى ســـامة أفـــراده ممـــا يجســـد 
المواطـــن  بـــه  يتميـــز  مـــا  دائمـــًا 
البحرينـــي مـــن وعـــي وإدراك عال 
أن  المجلـــس  مؤكـــدًا  بالمســـئولية، 

المجتمـــع البحرينـــي قـــادر بتكاتفه 
تجـــاوز  مـــن  وبوعيـــه  وتعاضـــده 
هـــذا التحدي، وفي إطـــار ذي صلة 
فقـــد وجه مجلـــس الوزراء الشـــكر 
للمتطوعيـــن فـــي الحملـــة الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا وأثنى 
على االســـتجابة الواســـعة للتطوع 
ما يعكس الـــروح الوطنية واإليثار 

لتخطي هذا التحدي العالمي.

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

سداد أجور البحرينيين في “الخاص” من صندوق التعطل
إعفاء األفراد وأصحاب األعمال من رسوم البلدية لـ 3 أشهر وال رسوم على المنشآت السياحية

إسهامات سمو 
رئيس الوزراء 

جليلة وبارزة في 
خدمة مسيرة 
البناء والنماء 

المجتمع البحريني 
قادر بتكاتفه 

وتعاضده وبوعيه 
على تجاوز تحدي 

فيروس كورونا 

إعفاء المؤسسات 
من الرسوم 

المستحقة على 
استئجار األراضي 

الصناعية الحكومية
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وقـــد أدلى األميـــن العام لمجلـــس الوزراء 
ياســـر الناصـــر عقـــب الجلســـة االعتيادية 
األســـبوعية لمجلـــس الـــوزراء بالتصريـــح 
اتخذهـــا  التـــي  القـــرارات  حـــول  التالـــي 
المدرجـــة  المجلـــس بشـــأن الموضوعـــات 

على جدول أعماله:

أوالً: أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بالتوجيهات 
الملكية الســـامية لحضرة صاحب الجالة 
العاهل بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة 
انعكاسات انتشـــار فيروس كورونا عالميًا 
علـــى المســـتوى المحلي بمـــا يحافظ على 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
وبما قامـــت به الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
مـــن  الموقـــر  الـــوزراء  رئيـــس  آل خليفـــة 
برامـــج  الســـتمرار  وإجـــراءات  تدابيـــر 
الدولـــة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
وبأمـــر صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء بشـــأن الحزمـــة الماليـــة 
دينـــار  مليـــار   4,3 بقيمـــة  واالقتصاديـــة 
بحريني لتوفير الســـيولة الازمة للتعامل 
وللتصـــدي  الراهنـــة  األوضـــاع  آثـــار  مـــع 
للفيـــروس حفاظـــًا علـــى النمو المســـتدام، 
فقـــد أحـــال مجلس الـــوزراء إلى الســـلطة 
وفـــق  االســـتعجال  بصفـــة  التشـــريعية 
المـــادة 87 مـــن الدســـتور مشـــروع قانون 
بتعديـــل المـــادة 8 مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقـــم 78 لســـنة 2006 بشـــأن التأمين ضد 
التعطـــل، حيث يجيـــز التعديـــل لصندوق 
التأميـــن ضد التعطل ســـداد أجـــور العمال 
البحرينييـــن في القطاع الخـــاص المؤمن 
عليهم لمدة ثاثة أشـــهر اعتبارًا من شـــهر 
أبريـــل 2020، كمـــا قـــرر مجلـــس الـــوزراء 
أيضـــًا أن تتكفـــل الحكومـــة بدفـــع فواتير 
الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة المشـــتركين مـــن 
األفراد والشركات لمدة ثاثة أشهر ابتداًء 
من شـــهر أبريل 2020 واتخاذ اإلجراءات 
الازمـــة لذلك، فيمـــا قرر المجلـــس إعفاء 

األفـــراد وأصحـــاب األعمـــال مـــن رســـوم 
البلديـــة المدرجـــة فـــي فواتيـــر الكهربـــاء 
والماء عن أشـــهر أبريل ومايو ويونيو من 
العـــام 2020، ووافق مجلس الوزراء على 
إعفـــاء المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية 
مـــن الرســـوم المســـتحقة علـــى اســـتئجار 
ألشـــهر  الحكوميـــة  الصناعيـــة  األراضـــي 
أبريـــل ومايو ويونيو من العام 2020، كما 
قرر إعفاء المنشـــآت والمرافق الســـياحية 
مـــن الرســـوم الســـياحية لألشـــهر الثاثـــة 

أبريل ومايو ويونيو من العام 2020.

ثانيـــًا: تنفيـــًذا لتوجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء بتكليـــف الوزارات 
الخدمية المســـئولة عـــن قطاعات الصحة 
الحمـــات  بتكثيـــف  والتجـــارة  والبلديـــة 
علـــى  وزيادتهـــا  والرقابيـــة  التفتيشـــية 
المحات والمرافق التي قد يتســـبب عدم 
التزام القائمين عليها باشتراطات الصحة 
المواطـــن  بصحـــة  األضـــرار  والســـامة 
والمجتمـــع، فقـــد عـــرض وزيـــر األشـــغال 

وشئون البلديات والتخطيط العمراني ما 
تم تنفيذه من حمات تفتيشـــية ورقابية 
وصالونـــات  والمطاعـــم  المحـــات  علـــى 
الحاقـــة والمرافـــق المماثلـــة للتحقق من 
التزامها بالشـــروط والمعاييـــر الموضوعة 
وفـــق القوانين والقـــرارات ذات الصلة من 

جهات االختصاص.

ثالثًا: بحث مجلس الوزراء إنشاء مجلس 

بـــن مبـــارك آل  أمنـــاء ألكاديميـــة محمـــد 
يعمـــل  الدبلوماســـية  للدراســـات  خليفـــة 
علـــى تحقيق أهـــداف األكاديميـــة ووضع 
علـــى  واإلشـــراف  لهـــا،  العامـــة  السياســـة 
المســـائل اإلداريـــة والماليـــة واألكاديميـــة 
ذات الصلة بعمـــل األكاديمية، وقرر إحالة 
المذكـــرة المرفوعة لهـــذا الغرض من وزير 
الخارجيـــة إلـــى اللجنـــة الوزارية للشـــئون 

القانونية والتشريعية.

رابعـــًا: اطلـــع مجلـــس الـــوزراء على خطة 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية بشـــأن 
معـــارض التوظيـــف للعـــام الحالـــي، وبمـــا 
تـــم تحقيقه على صعيد إدمـــاج العاطلين 
في ســـوق العمل من خال المعارض التي 
أقامتها الوزارة في العام 2019، وذلك من 
خال المذكـــرة المرفوعة لهذا الغرض من 

وزير العمل والتنمية االجتماعية.

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـًا: 
تحويـــل جميع البيانـــات الخاصة باألندية 
إلـــى  الشـــباب  تمكيـــن  ومراكـــز  الوطنيـــة 

نظـــام المنظمـــات األهليـــة التابـــع لـــوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية مـــع الحفاظ 
على ســـرية البيانات بيـــن الطرفين وذلك 
تســـهياً لإلجـــراءات وتعظيم االســـتفادة 
من قواعد البيانات اإللكترونية، وذلك من 
خال المذكـــرة المرفوعة لهذا الغرض من 

سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة من مجلس النواب لتوســـعة شـــارع 
ريا الممتد من قالي إلى البسيتين والذي 

يخدم قرى الدير وسماهيج وقالي.

ســـابعًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة بإنشـــاء مركز صحي بمدينة خليفة 

ورصد الميزانيات الازمة للمشروع.

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على مســـودة 
رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من 
مجلـــس النواب إلنشـــاء مدرســـة إعدادية 
للبنين لمناطق الســـهلة الشمالية وأبو قوة 

وسرايا 2 وجبلة حبشي.

قرارات المجلس

المنامة - بناالمنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه 
رئيـــس مجلـــس الوزراء بدولـــة الكويت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ صبـــاح الخالـــد 

الحمد الصباح.
عمـــق  االتصـــال  خـــال  ســـموه  وأكـــد 
العاقـــات الثنائية المتميـــزة التي تزداد 
رســـوًخا عبـــر الوقوف مًعا فـــي مختلف 
الظـــروف، وهو نهـــج ثابـــت يرتكز عليه 

مســـار العاقـــات األخويـــة المتينـــة بين 
عبـــر  الشـــقيقين  وشـــعبيهما  البلديـــن 

التاريخ
كمـــا جـــرى خـــال االتصال، اســـتعراض 
مســـتجدات وتطورات فيروس كورونا 
)COVID 19( ومـــا يشـــهده العالم اليوم 
تســـتوجب  اســـتثنائية  ظـــروف  مـــن 
استمرار التعاون القائم لتوحيد الجهود 
فـــي  يســـهم  بمـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
 )COVID 19( التصـــدي لفيروس كورونا

والحد من اآلثار المترتبة عليه.

تلقـــى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة اتصـــااًل هاتفًيا 
أمـــس من أخيـــه ولي عهـــد المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير الحســـين بن 
عبـــدهللا الثاني، تم فيه اســـتعراض 
التـــي  المتينـــة  األخويـــة  العاقـــات 
وشـــعبيهما  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 

الشـــقيقين وما تشـــهده من تنســـيق 
دائم بما يفتـــح آفاًقا جديدة لتعزيز 
التعاون الثنائي على األصعدة كافة. 
كمـــا جرى خـــال االتصال مناقشـــة 
مختلف مستجدات فيروس كورونا 
)COVID 19( على الصعيد اإلقليمي 
لـــه مـــن تداعيـــات  والعالمـــي، ومـــا 
الجهـــود  جميـــع  تضافـــر  تســـتلزم 
المبذولة؛ للحد من انعكاســـاتها على 

ولي عهد األردندول العالم.

سمو ولي العهد يتلقى اتصاال هاتفيا من ولي العهد األردنيسمو ولي العهد يستعرض مستجدات “كورونا” مع رئيس وزراء الكويت

رئيس وزراء دولة الكويت

ياسر الناصر

تكثيف الحمالت 
التفتيشية 

والرقابية وزيادتها 
على صالونات 

الحالقة والمطاعم 

إنشاء مجلس أمناء 
ألكاديمية محمد 

بن مبارك آل 
خليفة للدراسات 

الدبلوماسية

إنشاء مركز صحي 
في مدينة خليفة 

ورصد الميزانيات 
الالزمـة 

للمشــروع 

تحويل جميع البيانات 
الخاصة باألندية 
الوطنية ومراكز 

تمكين الشباب إلى 
“التنمية”

الموافقة على 
اقتراح بتوسعة 
شارع ريا ويخدم 

قرى الدير 
وسماهيج وقاللي

مدرسة إعدادية 
للبنين لمناطق 

السهلة الشمالية 
وأبو قوة وسرايا 
2 وجبلة حبشي
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انتشاره ومنع  الفيروس  الحتواء  متواصلة  جهود  للصحة”:  “األعلى  رئيس 

للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  قــام 
رئـــيـــس الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي لــلــتــصــدي 
الفريق  )كوفيد-١٩(  كورونا  لفيروس 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدهللا 
تفقدية  ميدانية  بــزيــارة  خليفة،  آل 
في  الفحص  مركز  إلــى  أمــس  صباح 
ــي لــلــمــعــارض  ــدولـ مــركــز الــبــحــريــن الـ
ــمـــرات، والـــــذي تـــم تــحــويــلــه  ــمـــؤتـ والـ
القادمين  لفحص  متكامل  مركز  إلــى 
ــارج الــبــحــريــن  ــ ــى الــمــمــلــكــة مـــن خـ ــ إل
بإصابتهم  والــمــشــتــبــه  والــمــخــالــطــيــن 
إخضاعهم  سيتم  حيث  بالفيروس، 
الطبي  الفحص  إجــراءات  الستكمال 
وبحسب نتائج الفحوصات المخبرية، 
العزل  مــراكــز  إلــى  تحويلهم  فسيتم 
والعالج أو إلى مراكز الحجر الصحي 
االحـــتـــرازي، وذلـــك وفــقــا لــإرشــادات 
منظمة  قبل  من  المعتمدة  والمعايير 
الجهود  إطــار  وفي  العالمية،  الصحة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  المبذولة 
)كوفيد-١٩( وللوقوف على الجاهزية 
كافة  تطبيق  وضــمــان  للمركز  العامة 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة وفــق أعلى 

المعايير.
وثمن رئيس المجلس األعلى للصحة 
الدعم المتواصل من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، كما رفع الشكر إلى رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
وولــي  خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
ــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب  الــعــهــد ن
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
سموهما  مــتــابــعــة  عــلــى  خــلــيــفــة،  آل 
ــكــافــة الــجــهــود الــمــبــذولــة  الـــدائـــمـــة ل
لفريق البحرين الواحد؛ لتعزيز صحة 

وسالمة الجميع.
محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  ــد  وأكـ
المجلس  أّن  خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن 
األعــلــى للصحة يــواصــل جــهــوده في 
انتشاره  ومنع  الفيروس  هذا  احتواء 
التنسيقية  االجــتــمــاعــات  عبر  وذلـــك 
الوطني  للفريق  والمتواصلة  اليومية 
بهذا  المتخذة  الصحية  ــراءات  واإلجـ
على  الــفــريــق  يعمل  كما  الــخــصــوص، 
ــاالت الــقــائــمــة ووضـــع  ــحــ ــ مــتــابــعــة ال
معها  للتعامل  السياسات  وتحديث 
ومـــع الـــحـــاالت الــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا، 
ذات  الــجــهــات  مــع  الــتــعــاون  وتنسيق 
للحاالت  الــرعــايــة  الــعــالقــة ومــتــابــعــة 
القائمة والمشتبه بإصاباتها والحاالت 

المخالطة.
الدولي  البحرين  إلى أن مركز  وأشــار 
تجهيزه  تــم  والــمــؤتــمــرات  للمعارض 
والمعايير  الــمــواصــفــات  أفــضــل  وفــق 
الــطــبــيــة، حــيــث يــشــتــمــل عــلــى قــاعــة 
لالستقبال والتصنيف، وثالث قاعات 
ومركز  طبية،  عيادات  وثالث  كبيرة، 

وصــيــدلــيــة،  الــعــيــنــات  ــذ  وأخــ للمسح 
للحاالت  ــى  األول القاعة  وستخصص 
أمــا  أعــــــراض.  ــن دون  مـ الــمــخــالــطــة 
تخصيصها  فسيتم  الــثــانــيــة،  الــقــاعــة 
ــلــحــاالت الــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا الــتــي  ل
تــظــهــر عــلــيــهــا األعـــــــراض وســتــكــون 
وتحوي  النتيجة،  وانــتــظــار  للفحص 
عــلــى أمـــاكـــن مــخــصــصــة لــلــطــعــام مع 
مرفقاتها الصحية. أما القاعة الثالثة، 
فهي مخصصة أيضا للفحص وانتظار 
من  القادمة  للحاالت  وهــي  النتيجة، 
مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي مـــع وجـــود 
ــّرة لــلــحــاجــة،  ــ ــا، مـــع أسـ ــه ــراض ب ــ األعــ
وأماكن مخصصة للطعام مع مرافقها 

الصحية.
400 ســريــر  ــمــركــز عــلــى  ال ويــشــتــمــل 
عيادات  و3  انــتــظــار،  كرسي  و1000 
كما  وصيدلية،  عالجيا،  ســريــرا  و12 
أخذ  محطة   42 الفحص  مركز  يضم 
عينة و16 محطة فرز- لفرز الحاالت 
ذات األعراض واألخرى التي ال تظهر 
التاريخ  تسجيل  بعد  أعــراض  عليها 

المرضي.
ــد الــشــيــخ محمد بــن عــبــدهللا آل  وأكـ
أن  الــتــفــقــديــة  جــولــتــه  خـــالل  خليفة 
الخطط االحترازية واإلستراتيجيات 
العمل  يتم  التي  والرقابية  الوقائية 
ــه الــســرعــة،  عــلــى تــنــفــيــذهــا عــلــى وجـ
والتي من بينها العمل على تخصيص 
هذا المركز تأتي في إطار السعي إلى 
الــطــاقــات واإلمــكــانــات  كــافــة  تسخير 
ــتــصــدي  ــى اســـتـــمـــرار ال ــ الـــهـــادفـــة إلـ
لــلــفــيــروس وضــمــان ســالمــة وصحة 
كــافــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 

المملكة.

كما نوه الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
المخلصة  الوطنية  بالجهود  خليفة 
الــمــقــدمــة مــن قــبــل الــطــواقــم الطبية 
ــة، وبـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون  ــيـ ــحـ ــصـ والـ
المبذول  والجهد  المشترك  والتنسيق 
بمملكة  المعنية  الجهات  بين مختلف 
منظمة  تـــوصـــيـــات  وفــــق  الــبــحــريــن 
ــدف تــنــفــيــذ  ــهـ الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة؛ بـ
وتــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
احتواء  وضمان  الوقائية،  والتدابير 

ومنع انتشار الفيروس.
والتي  التفقدية،  الــزيــارة  ختام  وفــي 
ــرافـــق واألقـــســـام  ــمـ شــمــلــت شــتــى الـ
المخصصة للفحص والرعاية والعالج 
محمد  الشيخ  أشــاد  الفحص،  بمركز 
بــمــســتــوى  ــيــفــة  عـــبـــدهللا آل خــل ــن  ــ ب
الوعي واإلدراك الذي أظهره المجتمع 
السياق  هــذا  فــي  وشـــدد  البحريني، 
بتطبيق  الجميع  الــتــزام  أهمية  على 
اإلرشادات والتوجيهات وتنفيذ كافة 
اإلجــراءات التي يعلن عنها تباعا من 
الجهات الرسمية المختصة؛ من أجل 

تعزيز صحة وسالمة المجتمع.
ــــى كــافــة  وجــــدد شــكــره وتـــقـــديـــره إل
رغبة  مــن  أبـــدوه  مــا  على  المواطنين 
ــتــطــوع والـــوقـــوف مع  كــبــيــرة فـــي ال
الوطن لمواجهة هذا التحدي، والذين 
فاقت أعدادهم 30 ألف متطوع، حيث 
يــتــم فــي الــوقــت الــحــالــي اســتــدعــاء 
المجموعات المسجلة للعمل الميداني 
أصحاب  من  المسجلة  والمجموعات 
وتصنيفهم  الــصــحــيــة  الــتــخــصــصــات 

بحسب متطلبات الخطة .
ويـــتـــولـــى الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-١٩( 
ــمــراجــعــة وتــطــبــيــق الــنــظــم  الــقــيــام ب
انتشار  ــراءات؛ الحــتــواء ومنع  واإلجــ
وتوفير  الخطط  ووضـــع  الــفــيــروس، 
اإلمكانات للتعامل مع أي حاله مشتبه 
معها،  والتعامل  بالفيروس  بإصابتها 
فضال عن وضع خطة التعامل مع من 
قائمة  حالة  أية  مع  اتصال  على  كان 
ــتــشــار الــفــيــروس  ومــتــابــعــة تــطــور ان
عــالــمــًيــا وإقــلــيــمــًيــا بـــالـــتـــواصـــل مع 

المنظمات العالمية المختصة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

حنان العربي

قرت عيوننا برجعتك يا مجد الوطن
قد  ٢٠٢٠م  ــعــام  ال تــبــاشــيــر  أجــمــل 
كبصيص  البشرى  هــذه  أتــت  هلت، 
أمل لجميع البحرينيين بأن ما بعد 
فرحة  هللا،  بــإذن  اليسر  إال  العسر 
جميع  نحن  قلوبنا  غــمــرت  عــارمــة 
المقيمين؛  وحتى  بــل  المواطنين، 
لعودة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
وأطــال  ــاه  ورعـ هللا  حفظه  خليفة 
جعلت  الــبــشــرى  ــذه  هــ إن  ــمـــره.  عـ
سموه  الستقبال  يتسابق  الجميع 
الـــوالـــد، حــيــث إن الـــوطـــن أصــبــح 

أشــهــر؛ ألن   ٤ لــمــدة  حــزيــنــا مظلما 
خير  بصمة  له  كانت  لطالما  سموه 
على جميع شعبه، فافتقدنا بسمته، 
فيه  عــانــق  الــــذي  حــضــنــه  ودفء 
جميع أبنائه، مذكرا إياهم بضرورة 
االلــتــحــام والــعــمــل لــرفــعــة الــوطــن، 
الصادقة  وقلوبهم  فدعوات شعبه، 
التي رفعت أكفها دعاًء له بالشفاء 
الــعــاجــل، كــانــت مــحــط اســتــجــابــة 
هللا، فما أخلصها من دعــوات؛ ألنه 
ــان،  حــبــيــب الــشــعــب، وصــمــام األمــ
والوالد الحكيم الذي بحكمته يقود 

وهو  نهضتها،  نحو  المملكة  هــذه 
يفيض  الــذي  والعطاء  الخير  منبع 

بخيره على جميع شعبه.
أهال  حللت  والــدنــا،  يا  بك  فمرحبا 
شعبك  جميع  وأحبائك،  أهلك  بين 
متلهفون  شعبك  وجميع  فــرحــون، 
ومشتاقون لك، لقد أنرت بقدومك 
جــمــيــع شــــوارع الــبــحــريــن، وأنـــرت 
بقدومك قلوبا تحبك، ودعواتنا لك 
وأعواما  والعافية،  الصحة  بــدوام 

عديدة بالمحبة والرخاء.

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

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

“هال ياعزها وركنها “
تفــارقك ما  جعلها  بالسالمة  اهلل  ــادك  ع

يعشـــــقــــك شعٍب  بين  العزيزة  للدار  عدت 
نحّسها قلوبنا  في  بفرحــه  يالغالي  عدت 

وتسبقــك بلهفة  لك  اّتطاير  واشواقنا  جيت 
أميرنا يــا  مرحباً  وركنهـــا  عــزهــا  يــا  هــال 

بمشــارقـــك  واسطعت  علينا  شمٍس  أطلعت 
مــــداومة بدعاها  تلهج  قلوب  وفــرحــت 

ترهقـــــك حموٍل  من  ويجيرك  ربي  يحفظك 
ورمــزنــا وشــمــوخــنــا  وهيبتنا  أنـــت  عــــــــّزنــا 

اعرقك من  روى  كم  عطائك  يحكي  والوطن 
مقابلك في  والسعد  وبركتنا  أنــت  خيرنا 

لمنطقـــــك واستماعنا  لشوفك  اشتقنا  واهلل 
الفرح بــالدنا  يغمر  أبونا  يا  نشوفك  يــوم 

تتعلقـــــــــك قلوب  وفي  فينا  يزداد  والهنا 
ومجّملة بالوطن  ونــاهــض  التاريخ  صانع 

تألقـــــك مــن  كله  وزهينــــــــا  تألقنا  وإن 
للعـــــــال قايـــــدنا  يا  بيرقنا  يا  سندنا  يا 

وتفقــــك رمحك  واحنا  المعالي  نحو  قودنا 
حّبها في  بـــذلت  كم  غالي  يا  خليفتنا  يا 

يلحقــــــك اللـــي  تتعب  مجالك  في  تّونا  ما 
شاهدة ــخ  ــواري ــت وال عنواينك  ــن  م العطا 

تـــوّثقـك والسطور  الواضح  جهدك  غبا  ما 
ويحفظك ويحميك  يديمك  ربــي  عسى  يا 

ترافقك والسالمة  العوافي  بثوب  وتــــرفل 

 يوسف محمد  راشد بطي البوفالسة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة  «
رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس 

كورونا كوفيد ١٩ الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبدالله آل خليفة أّن الفريق 

الوطني يواصل العمل بشكل دءوب؛ 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس من 
خالل الوقوف على الجاهزية العامة 

واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية وتقديم 
الرعاية والعالج الالزم للحاالت القائمة 
والمخالطة وتعزيز الوعي المجتمعي 

تجاه هذا الفيروس.

وقال في تصريحات خاصة لصحيفة  «
“البالد” بأّن جهود مملكة البحرين أثمرت 
عن الحد من انتشار الفيروس، فإّن هذه 
الجهود حظيت بتقدير دولي بارز، سواًء 
من منظمة الصحة العالمية أو غيرها 

من المؤسسات المعنية.

وأشاد رئيس المجلس األعلى للصحة  «
بالكوادر الطبية البحرينية التي تعمل 
دون كلل وبتفاٍن منقطع النظير؛ من 

أجل تقديم العون والمساندة لكل 

الحاالت، فهذا الدور الوطني للقطاع 
الصحي كان وال يزال محل فخر واعتزاز 

من جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد ومن سائر المجتمع.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله بأّن  «
الدولة وبتوجيهات كريمة من جاللة 

الملك وفرت ميزانيات كبيرة لتمكين 
الفريق الوطني من مواجهة واحتواء هذا 
الفيروس وتقديم كل أنواع الدعم الالزم 

للمصابين به، مؤكدا ثقته في تضافر 
الجهود الوطنية والدولية الحتواء هذا 

الفيروس في أقرب.

رئيس “األعلى للصحة”: العمل على مدار الساعة لمنع انتشار “كوفيد 19”

بدور المالكي من المنامة

دشن الموقع اإللكتروني لصحيفة  «

“البالد” صفحة خاصة بعنوان 

“كورونا”.

وتحتوي الصفحة على جميع المواد  «
المرتبطة بالفيروس الذي اجتاح 

القارات الخمس.

ويعد هذه الصفحة شبكة من  «
الزمالء المحررين من مختلف أقسام 

التحرير والموقع األلكتروني.

تابعوا المحتوى الحي للصفحة  «
لالطالع على أحدث األخبار 

والمعلومات عن الفيروس محليا 
http://www.albilad� (وعالميا 

press.com/read�more/corona�
.)virus

صفحة إلكترونية حّية عن “كورونا” بموقع “^”

محرر الشؤون المحلية

فــي إطــار تدابيــر الســامة العامــة التــي يتــم اتخاذهــا بعــدم عقــد فعاليــات عامــة للحــد مــن انتشــار 
مجمــع  شــركة  مــن  وحرصــً  الحكوميــة،  التوجيهــات  مــع  وتماشــًيا  )كوفيــد-19(  كورونــا  فيــروس 
ــن لألســواق الحــرة علــى الســامة العامــة علــى مســاهيمها فقــد تقــرر تأجيــل عقــد اجتماعهــا  البحري
ــاء الموافــق 2٤ مــارس 2020 فــي الســاعة العاشــرة صباحــً فــي فنــدق داون  ــوم الثاث و المقــرر عقــده ي

ــا.  ــاون روتان ت

هــذا وســوف يتــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة لعــام 2019، األســبوع القــادم فــي 
يــوم الثاثــاء الموافــق 31 مــارس 2020 عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرًا عبــر وســائط االتصــال المرئــي، و 
عليــه  نوجــه الســادة المســاهمين الكــرام إلــى ضــرورة إتبــاع التعليمــات و الخطــوات األرشــادية التاليــة 

ــة: ــكل مرون ــاع ب ــي األجتم ــاركتهم ف ــان مش لضم

ــفر   ــواز الس ــن ج ــخصية أو م ــة الش ــن البطاق ــة م ــورة واضح ــع ص ــاع م ــور األجتم ــب حض ــال طل 1- إرس
للمســاهم أو مــن ســيمثله باألضافــة إلــى نســخة مــن بطاقــة التفويــض ورقــم األتصــال علــى البريــد 
األلكترونــي                                             وذلــك للتحقــق مــن هويــة وصــف الحاضــر وذلــك قبــل 2٤ 

ســاعة علــى األقــل مــن موعــد إنعقــاد اإلجتمــاع.

ــور  ــود الحض ــن ي ــد م ــم تزوي ــوف يت ــة، س ــات المطلوب ــتندات والمعلوم ــة المس ــتام كاف ــد إس 2- بع
برابــط نظــام التواصــل المرئــي  )زووم( وذلــك قبــل موعــد إنعقــاد الجمعيــة ليتســنى لــه تثبيــت 
البرنامــج ســواء كان علــى األجهــزة الخلويــة أو الحاســب اآللــي، كمــا يشــترط وجــود خاصيــة الصــوت 

ــورة. والص

هــذا حيــث قــرر مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة )ش.م.ب.( فــي إجتماعــه الســابق 
31 ديســمبر2019  المنتهيــة فــي  األربــاح للســنة  2020، رفــع توصيــة بتوزيــع  10 فبرايــر  الــذي عقــد فــي 
ــة  ــخ االســتحقاق . تخضــع هــذه التوصي علــى المســاهمين المســجلة أســماؤهم فــي ســجات فــي تاري

ــارس 2020 .  ــاء 31 م ــوم الثاث ــي ي ــة ف ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــركة ف ــاهمي الش ــة مس لموافق

فيمــا يلي التوزيــع المقترح:

إجماليــً  والبالغــة  الواحــد  للســهم  فلســً   50 أي  المدفــوع،  المــال  رأس  مــن   %50 نقديــة:  أربــاح 
المســاهمين علــى  توزيعــه  تــم  التــي   %20 المرحليــة  األربــاح  )تتضمــن  بحرينــي  دينــار   7,12٤,397 

 في أغســطس 2019(.

فيمــا يلــي التواريــخ الرئيســية التي يجب أخذهــا في االعتبار:

إعان بشــأن تأجيل إجتمــاع الجمعية العامة العادية

 تاريخ تداول الســهم بدون استحقاق
)أول يــوم تــداول بدون اســتحقاق لألرباح(

2 أبريل 2020

يوم االستحقاق 
)المســاهمون المقيــد أســمائهم فــي ســجل األســهم فــي هــذا التاريــخ لهــم الحق  في الحصــول على األرباح(

5 أبريل 2020

يوم الدفع
)اليــوم الــذي ســيتم فيــه توزيع األربــاح على المســاهمين المســتحقين(

19 أبريل 2020

التاريخالحدث

فاروق يوسف المؤيد
رئيــس مجلس اإلدارة

 تاريخ تداول الســهم بدون استحقاق
)تاريــخ موافقة المســاهمين(

31 مارس 2020

آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح، ليتم تقييد اســم المســاهم في ســجل األســهم يوم االســتحقاق(

1 أبريل 2020

ــوات  ــات و الخط ــاع التعليم ــد و إتب ــرورة التقي ــاهمين ض ــادة المس ــن الس ــوا م ــر، نرج ــا ذك ــى م ــاء عل بن
ــة  ــك لضمــان ساســة إنعقــاد الجمعي ــح وذل ــواردة أعــاه بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائ األرشــادية ال

ــة. ــكل مرون ــاع ب ــي األجتم ــاركتهم ف ــة و مش ــة العادي العام

واهلل ولــي التوفيق ، ، ،

agm@bdutyfree.com 



الشاعر: سمو رئيس الوزراء أسس لنظام صحي متين
عالمية مــكــانــة  ــدر  ــص ت مـــن  مــكــنــنــا  ــشــريــة  ــب ال بـــالـــكـــوادر  ــوه  ــم س ــمــار  ــث اســت

هنأت اإلعالمية والكاتبة سوســن الشــاعر في تصريح لمركز األخبار بتلفزيون البحرين مملكة البحرين قاطبًة بالعودة الســالمة لرئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، مهنئة - بذات الســياق - القيادة الحكيمة التي اســتقبلته بالمطار، 
بصــورة تعكــس التالحــم والمحبــة والمكانة العزيزة لســمو األمير “بوعلي”، لحبيــب الناس، حبيب البحرينييــن، والذين انتظروا عودته 

بفارغ الصبر.

وقالـــت الشـــاعر “ليـــس بالغريـــب مـــن 
العهـــد  ولـــي  وســـمو  الملـــك  جاللـــة 
اســـتقبالهم ســـموه فـــي المطـــار، ولـــو 
كانـــت الظروف مناســـبة عما هي عليه 
جـــاءت  كلهـــا  البحريـــن  لكانـــت  اآلن، 

الستقباله”.
كثيـــرا  افتقـــدت  “البحريـــن  وتابعـــت 
مجلس ســـمو األمير خليفة بن سلمان، 
الـــذي يضـــم دائمـــا الكبيـــر والصغيـــر، 
وجميـــع الفئـــات والطوائـــف، والنســـاء 
فيـــه  تـــرى  الـــذي  مجلســـه  والرجـــال، 

التعبير الحر عن الكالم”.
وأكملـــت الشـــاعر “افتقدنـــا أيضا طلته 
وحركته الميدانية حين يتفقد األعمال 
األيـــام  هـــذه  ســـترجع  شـــاء هللا  وإن 
“اســـتثمرت  بالقـــول  وأردفـــت  كلهـــا”. 
البحرين ومنذ قرنين من زمان، تطورا 
كامال ومســـتداما في القطاع الصحي، 
نحن نحصد ثماره اآلن، فســـمو رئيس 
رئاســـة  توليـــه  أولـــى خـــالل  الـــوزراء 
الوزراء للقطاع الصحي أهمية رئيسة، 
تمخض عنها أن هنالك جائزة بالتنمية 

المســـتدامة تحمل اسم سموه، ناهيك 
عن حصده للعديد من الجوائز الدولية 

بهذا الجانب”.
ومضـــت قائلـــة “تجربـــة البحريـــن في 
العالـــم،  لهـــا  يشـــهد  الصحـــي  القطـــاع 
البشـــرية،  التنميـــة  تقاريـــر  وبشـــهادة 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة، خصوصا 
نجاحها في تأســـيس الرعاية الصحية 
األوليـــة، والتي وبفضل اهتمام ســـموه 
عديـــدة،  ســـنوات  مـــدى  وعلـــى  لهـــا 
أصبحنـــا قادرين اليوم ألن نواجه هذه 

األزمة”.
صحيـــة  مراكـــز  “هنالـــك  أن  وذكـــرت 
مـــن  كبيـــرا  قطاعـــا  تخـــدم  منتشـــرة 
المجتمـــع والنـــاس، كل حســـب كثافته 
وحسب سهولة وصول المواطنين إلى 

هذه المراكز”.
فـــي  “اســـتثمرنا  قائلـــة  واســـتطردت 
القطـــاع الصحـــي بالكـــوادر البشـــرية، 
والرعايـــة  واألدويـــة،  وباألجهـــزة، 
الصحيـــة األوليـــة التـــي ال يهتـــم بهـــا 
كثيـــر من الدول والتي تركز عادة على 
العـــالج فقـــط، باســـتثناء الـــدول التي 
والنظـــرة  االســـتباقي  التفكيـــر  لديهـــا 
ســـمو  فعـــل  كمـــا  تمامـــا  المســـتقبلية، 

رئيس الوزراء”.
وختمـــت الشـــاعر بالقـــول “الحمـــد لله، 
وبفضل من هللا ومن القيادة الحكيمة، 
وبتوجيهـــات جاللـــة الملـــك، أصحبنـــا 
قادرين أن نحتوي هذه األزمة، ولذلك 
نحـــن نذكر اآلن كل من له بصمة، ويد، 

في وضعنا الراهن”.

سوسن الشاعر

وافـــق مجلـــس المحـــرق البلـــدي على 
توصيـــة قدمها العضـــو صالح بوهزاع 
إلى الحكومة بوقـــف فواتير الكهرباء 
ورســـوم هيئة تنظيم سوق العمل في 
هذه الفتـــرة العصيبة إلى حين انتهاء 

أزمة فايروس كورونا. 
وقـــال بـــو هـــزاع لــــ “لبـــالد” إن الدولة 
قـــادرة على تحمل هـــذا المقترح الذي 
المـــدى  علـــى  البلـــد  اقتصـــاد  يحمـــي 
المتوســـط والبعيد، فالتجـــار وضعهم 
الســـوق  مـــن  وخروجهـــم  متضعضـــع 
بنســـبة  الوطنـــي  المدخـــول  ســـيقلل 

كملحوظة. 
واضاف أن “قرار إغالق جسر الملك  «

أثر على ٥٠ ٪ من حركة السوق 
البحرينية وفي حاالت أخرى يصل 
الضرر إلى ٨٠ ٪ كالحال في سوق 

التنين الواقع في ديار المحرق”.

بلدي المحرق يقر 
وقف فواتير الكهرباء 

ورسوم العمل

“الميثاق”: تجديد الوالء لرائد مسيرة البناء خليفة بن سلمان
ــاؤل ــفـ ــتـ ــا األمــــــل والـ ــن ــوس ــف ــي ن ــ ــت ف ــ ــاع ــ ــوه أش ــمـ عــــــودة سـ

أعربت جمعية ميثاق العمل الوطني عن سعادتها بعودة رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، إلــى البالد قادما من جمهورية ألمانيــا االتحادية، بعد 
اســتكمال الفحوصــات الطبية التي تكللــت بالنجاح والتوفيق 
بحمــد هللا وفضلــه، مؤكدة أنها لفرحة عارمة تعيشــها المملكة 

بعودة سموه سالما معافى تحيط به عناية هللا ورعايته.

وقالـــت الجمعيـــة إن مشـــاعر 
الحب والوالء لسموه ال يمكن 
مـــن  نابعـــة  كونهـــا  حصرهـــا 
قلوب تملؤها المودة والمحبة 
الكبيرة لسموه عرفانا لشخصه 
لمملكـــة  حققـــه  ومـــا  الكريـــم 
البحرين مـــن إنجازات تنموية 
شـــاملة علـــى كافـــة األصعدة، 
منوهـــة بأنها مثلها مثل غيرها 
تشارك شعب البحرين فرحته 
البالغـــة  وســـعادتها  الغامـــرة 
بعودة صاحب الســـمو الملكي 

رئيس الوزراء.
بدوره عبر أحمد جمعة رئيس 
بجمعيـــة  السياســـي  المكتـــب 
عـــن  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق 
بعـــودة  وفرحتـــه  ســـعادته 

صاحب الســـمو الملكي رئيس 
وفـــاء  “بـــكل  قائـــال  الـــوزراء، 
وإخـــالص ووالء، أعبـــر نيابـــة 
العامـــة وجميـــع  األمانـــة  عـــن 
منتســـبي الجمعية عن تهانينا 
وأجمـــل  بأعـــذب  وتبريكاتنـــا، 
مناســـبة  بأســـعد  التهانـــي 
شـــهدتها البـــالد تمثلـــت بنعمة 
بعودتـــه  ســـموه  علـــى  هللا 
باألمـــل  مقرونـــة  الميمونـــة 
بالخيـــر،  والرجـــاء  والتفـــاؤل 
وعلى وطننـــا الغالي باالزدهار 

في ظل قيادة جاللة الملك”.
 وأضاف أن الجمعية “تعبر عن 
مـــدى فرحتهـــا بنعمـــة الصحة 
التي منَّ بها تعالى على سموه، 
بعودته لوطنه الحبيب ســـالما 

غانما، والتي هي عودة الوطن 
فســـالمة  واســـتقراره،  ألمنـــه 
سموه من سالمة الوطن وأمنه 
أنفســـنا  مهنئيـــن  واســـتقراره، 
والبحرين وشعبها الوفي على 
مـــا أنعـــم هللا عليـــه بالصحـــة 
التي على إثرها مألت نفوسنا 
السعادة، سائلين الباري القدير 
ويرعـــاه،  ســـموه  يحفـــظ  أن 
القلـــب  مـــن  لســـموه  داعيـــن 

بالتوفيق والسداد”.
وتابـــع قائـــال “لقـــد تلقينـــا نبـــأ 
العـــودة الميمونـــة، ممـــا أشـــاع 

فـــي نفوســـنا األمـــل والتفاؤل 
لمزيـــد  متطلعيـــن  والخيـــر، 
التـــي  والرعايـــة  العطـــاء  مـــن 
لـــم يتـــردد ســـموه يومـــا فـــي 
الـــذي  الوفـــي  لشـــعبه  بذلهـــا 
قابله بالفـــرح واالحتفاء بهذه 
اللحظة التاريخية التي تشهد 
فيها البالد بشاير الخير بعودة 
أرض  إلـــى  الميمونـــة  ســـموه 
الوطـــن، وهـــي إشـــراقة للفرح 
وغبطة غمرت الجميع، داعين 
هللا عز وجل أن تدوم األفراح 
فـــي بالدنـــا الحبيبـــة ويحفـــظ 
البحريـــن من كل شـــر”، مضيفا 
العزيـــزة  المناســـبة  “بهـــذه  أن 
تجـــدد فيهـــا الجمعيـــة والءها 
لرائـــد مســـيرة البنـــاء خليفـــة 
بن ســـلمان وتشـــكر المولى عزَّ 
وجلَّ على ما أنعم على سموه 
بالصحـــة مع الدعـــاء والرجاء 
متمنيـــن  الســـعادة،  بـــدوام 
لســـموه طول العمر ليســـتكمل 
والعطـــاء  التنميـــة  مســـيرة 

ويحفظ للوطن مكتسباته”.

أحمد جمعة

“المحرق المركزي” تطلق مبادرة لحماية الزوار من “كورونا”
ثمن رئيس مجلس إدارة شــركة ســوق المحرق المركزية محمد جمعان السياســات 
التــي تبنتهــا القيــادة بفضل اإلرشــادات الحكيمة التي دعا لهــا عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجهات الصائبة والمبادرات الخالقة 
التــي أطلقهــا ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والتي صبــت جميعها في رســم 

معالم البرنامج الوطني الهادف لحماية البحرين من وباء فيروس كورونا. 
وقال جمعان لـ “البالد” إنه ليس هناك من 
دليل أقوى على النجاح الذي حققته تلك 
السياســـات من تلك اإلشادة التي جاءت 
على لسان منظمة الصحة العالمية، التي 
وضعـــت البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول 
الكفـــوءة  البرامـــج  تبنـــي  فـــي  الرائـــدة 
الفيـــروس، ومحاصـــرة  ذلـــك  لمكافحـــة 

قنوات انتشاره. 
ونوه جمعان بالقسط الوافر الذي أفردته 
تلـــك المبـــادرات للقطاع الخـــاص، والذي 
ظهـــر في شـــكل مجموعـــة مـــن البرامج 

التي من شـــأنها مساعدة القطاع الخاص 
علـــى مواجهة اإلفـــرازات الســـلبية التي 

ولدها انتشار ذلك الوباء.
وأضـــاف “بالقـــدر الـــذي تعـــزز مثـــل تلك 
قيادتنـــا  فـــي  الثقـــة  مـــن  المبـــادرات 
الرشـــيدة، فإنها تضع علـــى عاتق القطاع 
الخـــاص مســـؤولية وطنيـــة تحثـــه على 
أن يكـــون عنصرا رئيســـا وفعاال في تلك 
المبادرات، وركنا أساسيا من أركانها، بما 
يضمن نجاحهـــا من أجل األخذ بيد بلدنا 

الحبيب البحرين نحو شاطئ األمان”.

وزاد جمعان “وفي ظل الظروف الراهنة 
وبوصف كون شـــركة المحـــرق المركزية 
إحدى مؤسســـات الشـــراكة بيـــن القطاع 
لنـــا  يطيـــب  الخـــاص،  والقطـــاع  العـــام 
اإلشـــادة بمثل تلك المبـــادرات، وتأكيدنا 
االنخـــراط  بضـــرورة  التمســـك  علـــى 
فـــي برامجهـــا، كإحـــدى القـــوى الفاعلـــة، 
والســـاعية لضمان نجاحهـــا والدفاع عن 

مكتسباتها.
فيمـــا أشـــاد المدير العـــام للشـــركة ظافر 
صفي بالمتابعـــة اليومية من قبل رئيس 
حيـــث  مـــن  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
تطبيق أعلـــى معايير النظافـــة والتعقيم 

بـــدأت  المجمـــع، حيـــث  داخـــل وخـــارج 
شـــركة المحـــرق المركزيـــة بتنبني بعض 
المبـــادرات التي تخـــدم رواد المجمع من 
ناحيـــة االســـتعانة بشـــركات التنظيفات 

المتخصصة.
وقال “تماشـــيا مع اإلجراءات التي تقوم 
بهـــا اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة فيروس 
“كورونـــا” قـــام ســـوق المحـــرق المركزية 
فـــي  “كيمـــز”  مستشـــفى  مـــع  بالتعـــاون 
تخصيـــص كشـــك طبـــي خـــاص لتوعية 

رواد المجمع من مواطنين ومقيمين.
وأكد بـــأن الموظفيـــن المعنيين يقدمون 
خدمات مجانية أيضا منها قياس درجة 

الحـــرارة، وضغط الـــدم، وتوزيع كتيبات 
توعوية عن فيروس الكورونا.

وأضاف صفي “اهتممنا بوضع إرشـــادات 
والرســـمية  المعتمـــدة  الصحـــة  وزارة 
فـــي جميـــع ومخـــارج المجمـــع مـــن باب 
الشـــراكة المجتمعيـــة، وتقديم المشـــورة 
الصحيحة للناس، والتي قد يحتاجونها، 
علمـــا بأننـــا أول من بادرنا بذلـــك، وندعو 
كافـــة المجمعـــات التجارية للســـير بذات 

الحذو”.
مستشـــفى  ممثلـــو  “يتواجـــد  وأردف 
“كيمـــز” فـــي الســـوق يوميـــا فـــي الفتـــرة 

المســـائية والتي يكثر بهـــا الزبائن ورواد 
المجمـــع، والذي تلحق به ســـوق مركزية 
وهايبـــر ماركت، تمثل كلها عوامل جذب 
واستقطاب للكثيرين والتي تستلزم منا 
- بالمقابـــل - تقديـــم المشـــورة الصحيـــة 
المطلوبـــة فـــي الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا 

الدولة اآلن”.
وأكمـــل صفـــي “كما عينت شـــركة ســـوق 
المحرق المركزية، شركة متخصصة في 
مجـــال التعقيـــم، وذلـــك لتعقيـــم المجمع 
بالكامـــل، آخذيـــن في االعتبـــار االهتمام 

اإلضافي بالسوق المركزية نفسها”.

ظافر صفيمحمد جمعان

جمعان لـ “البالد”: الحكومة صمام األمان 
للحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

قــال نائــب رئيس جامعة البحريــن للبرامج األكاديمية والدراســات 
العليــا األســتاذ الدكتــور وهيــب الناصــر لـــ “البــالد” إن كل البحريــن 
تهتــف قائلة الحمد لله والشــكر لله على العــودة المباركة، وبعودتك 
ســالما معافــى تحتفــل المملكــة مستبشــرة ومتضرعــة وشــاكرة لله 
علــى نعمــة منحهــا شــخص بمثــل مقامكــم، نــذر شــبابه وحياته في 

تأسيس وخدمة مملكة البحرين منذ بداية السبعينات.

وأضاف أن جميع فئات المجتمع 
مقيميـــن  أو  مواطنيـــن  ســـواء 
كبـــارا أو صغارا في هذه المملكة 
الكريمـــة كانـــوا في انتظـــار هذه 
العـــودة المباركـــة، فـــكل القلـــوب 
وتبتهـــل  تدعـــو  معلقـــة  ظلـــت 
إلـــى هللا العزيـــز القديـــر أن يتـــم 
نعمتـــه علـــى الجميـــع وتتحقـــق 
هذه العـــودة التي انتظروها منذ 
ســـفركم للعـــالج خـــارج البحرين 
بمتابعـــة كريمـــة بارة مـــن جاللة 
عهـــده  وولـــي  المفـــدى  الملـــك 

األمين.
وأشـــار إلـــى أن مواقـــف صاحب 
جعلتـــه  المشـــهودة  الســـمو 
واألمـــة  للبحريـــن  نبراســـا 
العربية واإلســـالمية بـــل ولدول 
يـــزال  وال  كان  حيـــث  العالـــم، 
المحليـــة  القضايـــا  عـــن  النصيـــر 
والعالمية  واإلســـالمية  والعربية 
طاقتـــه  وكـــرس  وتحدياتهـــا، 
لحـــل  وإمكاناتـــه  وجهـــوده، 
لمواقـــف  وخالفـــات  القضايـــا 
كثيرة محليا وعالميا يســـتعصي 
حصرهـــا، وحمـــد هللا على عودة 
حكيـــم العـــرب الرئيـــس المبـــدع 

الكريم سالما معافى.
وتابـــع: )ادعـــوا هللا أن يمتعكـــم 
ويمنحكـــم  والعافيـــة،  بالصحـــة 
القـــوة، ويمد فـــي عمركـــم، ففي 
صحتكم قوة للبحرين ولإلسالم، 
وهـــي قـــوة تشـــد مـــن أزر األمة، 
وفـــي عافيتكم جزء مـــن عافية 
أيهـــا  فأنتـــم  البحريـــن؛  مملكـــة 

الرئيـــس صاحـــب المواقف التي 
الوطنيـــة  الثوابـــت  مـــن  تنطلـــق 
زيـــغ  دون  والقوميـــة  والدينيـــة 
فـــي دهاليز السياســـة الخليجية 
والعالمية، مواقفكم الكريمة أيها 
الرئيـــس توجـــت مكانة في قلب 
كل بحريني، وكل عربي ومسلم، 
وحفرت اسمكم في كل القلوب(، 
ورحب بعـــودة أبو علـــي المتربع 

في قلوب هذا الوطن وأهله.
وأفـــاد حللـــت أهـــال وســـهال أبـــا 
البحريـــن  بكـــم  علـــي وأضـــاءت 
وأســـعدت شـــعبها بقدومكـــم يـــا 
صاحـــب النهضـــة المباركـــة ويـــا 
نصير المحاماة وداعمها حراسة 
لمبـــادئ الحـــق والعدالـــة وضمانا 
لتطبيق القانـــون وحماية حقوق 

اإلنسان.
ســـائال المولى أن يحفظ سموكم 
ثيـــاب  يلبســـكم  وأن  الكريـــم 
الصحة والعافية ويجعلكم ذخرا 
وعزا لمملكـــة البحريـــن ومليكها 

وولي عهده وشعبها.

الناصر: كل البحرين تهتف حمًدا بعودة سمو رئيس الوزراء
عباس إبراهيم

 وهيب الناصر
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الياقوت: سعدنا برؤية طلعة سمو رئيس الوزراء
الصحفييـــن  هيئـــة  عضـــو  رفـــع 
السعوديين عضو االتحاد الدولي 
جمـــال  الصحافـــي  للصحفييـــن 
الياقـــوت باســـمه ونيابًة عن عدد 
واإلعالمييـــن  الصحافييـــن  مـــن 
أســـمي آيات التهاني والتبريكات 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  إلـــى 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، بعـــد أن مـــّن 

هللا عز وجل على سموه بالشفاء 
إلـــى  وعودتـــه  العافيـــة  ونعمـــة 

مملكة البحرين سالمًا معافى.
مشـــاعر  إن  الياقـــوت  وقـــال   
الصحافييـــن  لـــدى  األخـــوة 
واإلعالمييـــن الذيـــن عبـــروا عـــن 
مشـــاركين  والســـعادة  الفرحـــة 
أشـــقاءهم فـــي مملكـــة البحرين 
فرحتهم بعودة ســـموه، عكســـت 

بصدق مدى الترابط األخوي بين 
الشـــعبين الشـــقيقين في البلدين 
العربيـــة  )المملكـــة  الشـــقيقين 
البحريـــن(،  ومملكـــة  الســـعودية 
مشـــيرًا إلـــى أن شـــفاء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
طمأنينة للنفـــوس وراحة للقلب، 
وإن الجميع ســـعدوا برؤية طلعة 

جمال الياقوتسموه شفاه هللا وعافاه.

محرر الشؤون المحلية



ضمن توجيهات محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، أعلنـــت المحافظـــة عـــن إمـــكان 
تواصل المواطنين معها من خالل قنواتها 
اإللكترونيـــة وتلقي مختلف االحتياجات 
األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعيـــة وذلك 

علـــى  المحافظـــة  حـــرص  منطلـــق  مـــن 
التواصل الدائم مع األهالي.

ووفرت المحافظة عدة قنوات للتواصل 
مـــع األهالـــي؛ لالســـتفادة والوصـــول إلى 
هذه الخدمات بشكل ميسر وتفاعلي في 

جميع المجاالت.
المحافظـــة علـــى تقديـــم  كمـــا حرصـــت 

الخدمـــات اإللكترونية تلبية الحتياجات 
عبـــر  التواصـــل  خـــالل  مـــن  المواطنيـــن 
عـــدة  يتيـــح  الـــذي  “الجنوبيـــة”  تطبيـــق 
قنـــوات تتمثل فـــي “المحادثـــة الفورية” 
عبـــر  نوصلـــك” وكذلـــك  “إحنـــا  وخدمـــة 
اإللكترونـــي  والبريـــد  تواصـــل”   “ قنـــاة 
أو   complaints@southern.gov.bh

االتصـــال المباشـــر علـــى خدمـــة العمالء 
رقـــم:  علـــى  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 

17750000
كمـــا تســـعد المحافظة بتســـهيل مختلف 
المعامالت للجمهور؛ وذلك سعيا لالرتقاء 
بجودة وكفاءة األداء المؤسسي في ظل 

تقديم الخدمات النموذجية والمبتكرة.
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“الجنوبية” تدعو للتواصل عبر قنواتها اإللكترونية
ــة بــــن عــلــي ــف ــي ــل ــخ خ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات سـ

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمس، ســـفير دولة الكويـــت لدى مملكة 
البحريـــن الشـــيخ ثامـــر الجابـــر األحمـــد 
الصباح، بحضـــور وكيل وزارة الداخلية 

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.
وتم خـــالل اللقاء اســـتعراض العالقات 
الثنائيـــة القائمة بين البلدين الشـــقيقين 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  وبحـــث 

االهتمام المشترك.

وزير الداخلية يستعرض العالقات مع سفير الكويت

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - إدارة األوقاف السنية الجفير - ديوان الخدمة المدنية

الداخليـــة  وزارة  إجـــراءات  إطـــار  فـــي 
لتعزيـــز التدابيـــر الوقائيـــة المعمـــول بها، 
ضمـــن الجهود الوطنية للحد من انتشـــار 
شـــرطة  رجـــال  بـــدأ  كورونـــا،  فيـــروس 
البحريـــن، وعبـــر الدوريـــات األمنية التي 
انتشـــرت فـــي الشـــوارع العامـــة، اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة، حيـــال أي تجمـــع 
يزيد عن خمســـة أشـــخاص فـــي األماكن 
ال  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا  العامـــة، 
الحصر، األسواق والمنتزهات والسواحل 
العامـــة، ، فضال عن ضرورة ترك مســـافة 
بيـــن كل شـــخص وآخـــر، ال تقـــل عن متر 

واحد، بما يضمن سالمة الجميع. وتشير 
المـــادة 121 مـــن قانـــون الصحـــة العامة، 
عـــن  امتنـــع  شـــخص  كل  معاقبـــة  إلـــى 
تنفيـــذ أي إجراءات لمنع انتشـــار المرض 
بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عـــن ثالثة أشـــهر 
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز 
هاتيـــن  بإحـــدى  أو  دينـــار  آالف  عشـــرة 
العقوبتيـــن. وأهـــاب رئيـــس األمـــن العام 
بكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، االلتـــزام 
بالتعليمات وكافة اإلجـــراءات والتدابير 
االحترازيـــة، مشـــددا علـــى اتخـــاذ كافـــة 
اإلجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، 

وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

تنفيـــذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفة، وما أكده وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بخصـــوص 
والوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا، وّجـــه محافظ الشـــمالية علي 
العصفـــور إلـــى تطبيـــق العمل عـــن بعد 

المحافظـــة  فـــي  العامـــالت  لألمهـــات 
والموظفين ممن لديهن أوضاع صحية 
خاصـــة. كمـــا وجـــه إلـــى تفعيـــل العمل 
عـــن بعد علـــى باقي الموظفيـــن بحيث 
يشـــمل 50 % مـــن القـــوى العاملـــة في 
المحافظة اعتبـــارا من أمس. جاء ذلك 
خالل االجتماع التشـــاوري األســـبوعي 

للمحافظة الشمالية.

أعلنـــت إدارة األوقاف الســـنية 
فـــي بيـــان أمـــس، عـــن تعليـــق 
إقامة صالة الجماعة والجمعة 
في جميع المساجد والمصليات 
التابعـــة لهـــا، بـــدًءا مـــن صـــالة 
المغـــرب امـــس االثنيـــن وحتى 
النتشـــار  منًعـــا  آخـــر؛  إشـــعار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
والتزاًمـــا بالمســـؤولية الوطنية 
واإلنســـانية، وفي ضـــوء ما تم 
اتخاذه من إجراءات احترازية 
لفيـــروس  للتصـــدي  ووقائيـــة 
كورونـــا )كوفيد 19(، ومنها منع 
التجمعات ألكثر من 5 أشخاص 

في األماكن العامة.
بالمصليـــن  اإلدارة  وأهابـــت 
الواجـــب،  بهـــذا  يلتزمـــوا  أن 
ويحافظـــوا علـــى أداء الصـــالة 
في بيوتهـــم وأن يتوجهوا إلى 

لصـــرف  بالدعـــاء  تعالـــى  هللا 
البـــالء، ويحفظ بالدنـــا ويديم 
عليها األمن واألمان والســـالمة 
والعافيـــة، وأن يمن على جميع 
العاجـــل.  بالشـــفاء  المرضـــى 
وصلـــى هللا علـــى نبينـــا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
مـــع التأكيـــد علـــى رفع شـــعيرة 
المعتـــادة  أوقاتهـــا  فـــي  األذان 
ويســـتبدل  توقفهـــا،  وعـــدم 
علـــى  )حـــي  بجملتـــي  المـــؤذن 
الصـــالة( و)حـــي علـــى الفـــالح( 
قولـــه )الصالة فـــي رحالكم( أو 
)الصالة في بيوتكم( أو )الصالة 
في أماكنكم(، أو أن يقولها بعد 
األذان؛ إعالًمـــا للنـــاس بدخول 
وقت الصالة ودعوتهم للصالة 
فـــي أماكنهـــم وعـــدم الحضـــور 

إلى المسجد.

الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
البـــالد  لـــدن عاهـــل  مـــن  الســـامية 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بتطبيـــق نظام 
العمـــل من المنزل لـــألم العاملة في 
الـــوزرات والهيئـــات والمؤسســـات 
الحكوميـــة، أصدر ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة توجيهاتـــه رقم )5( لســـنة 
2020 بشـــأن تطبيق سياسة العمل 
مـــن المنـــزل علـــى األم العاملة في 
والمؤسســـات  والهيئات  الـــوزارات 
الحكوميـــة اعتبـــاًرا مـــن تاريخ 22 

مارس 2020.
وأفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية 
أحمـــد الزايـــد علـــى أن التوجيهات 
تنص على قيام الجهات الحكومية 
بتطبيـــق سياســـة نظـــام العمل من 
المنزل لـــألم العاملة فـــي الوزارات 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية 

وحتى إشعار آخر.
وعلـــى أن تقوم الجهات الحكومية 
الخدمـــة  ديـــوان  مـــع  بالتنســـيق 
يقتضيـــه  مـــا  بتحديـــد  المدنيـــة 
الصالـــح العـــام مـــن اســـتمرار األم 
الوظائـــف  العاملـــة بشـــرف تأديـــة 
القطـــاع  فـــي  الحيويـــة خصوصـــا 
الصحي خدمة للوطـــن ومواطنيه 
ديـــوان  رئيـــس  ونـــوه  ومقيميـــه. 
الخدمـــة المدنيـــة بأنـــه فـــي حـــال 
كانـــت األم العاملة أقـــل من 50 % 
مـــن إجمالـــي عـــدد الموظفيـــن في 
الجهـــة الحكومية، تطبيق النســـبة 
الموظفيـــن  باقـــي  علـــى  المتبقيـــة 
يكـــون وفًقـــا للضوابـــط والمعاييـــر 
فـــي توجيهـــات الخدمـــة  الـــواردة 
المدنية رقم )4( لســـنة 2020 بشأن 
تطبيق سياســـة العمل مـــن المنزل 

على موظفي الجهات الحكومية.

انتشار الدوريات األمنية بالشوارع العامة

“الشمالية”: تطبيق العمل عن بعد لألمهات

“السنية”: تعليق صالة الجماعة والجمعة تطبيق الدوام من المنزل لألم العاملة

المنامة - بنا

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  
أمـــس القائـــم باألعمال بســـفارة المملكة 
العربية الســـعودية لدى مملكة البحرين 
بحضـــور  المطيـــري  صالـــح  بـــن  نايـــف 

وكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة. وتـــم في اللقاء 
اســـتعراض العالقـــات الثنائيـــة القائمـــة 
بين البلدين الشـــقيقين، وبحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

استعراض العالقات البحرينية السعودية

لسداد أجور البحرينيين في “الخاص”
ــواب: نــقــف صــفــا واحـــد لــمــواجــهــة “كــورونــا” ــن ــل وزيـــر الــمــالــيــة ل

أعرب وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة عن 
التوجيهـــات  تنفيـــذ  لتعزيـــز  التطلعـــات 
وباألخـــص  الحزمـــة  بإطـــالق  الملكيـــة 
مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين 
فـــي القطاع الخاص من خـــالل الموافقة 
علـــى إقرار مشـــروع قانـــون المحال إلى 
الســـلطة التشـــريعية بصفة االســـتعجال 
إعمـــاالً بنـــص المـــادة )87( من الدســـتور، 
والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين 
مـــن  الخـــاص  القطـــاع  فـــي  العامليـــن 
خـــالل صنـــدوق التعطـــل لألشـــهر )أبريل 
ومايـــو ويونيـــو( للعـــام 2020 وفق الحد 
األقصـــى للرواتـــب المنصـــوص عليه في 

قانون التأميـــن االجتماعي، وذلك بقيمة 
إجماليـــة تقدر بـ 215 مليـــون دينار. جاء 
ذلك لدى اجتماع  الوزير في مقر مجلس 
النـــواب أمس مـــع رئيس وأعضـــاء لجنة 
بمجلـــس  النوعيـــة  واللجـــان  الخدمـــات 
النـــواب، بحضـــور وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، حيث تم 

خـــالل االجتمـــاع إطـــالع أعضـــاء لجنـــة 
الخدمـــات واللجـــان النوعيـــة علـــى كافة 
تفاصيـــل الحزمة وأهدافها التي تســـعى 
الحكومـــة لتحقيقهـــا على وجه الســـرعة 
بما يصب في صالح المواطنين والقطاع 

الخاص بالمملكة.
المســـتمر  اإليجابـــي  بالتعـــاون  وأشـــاد 

بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، 
والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن 
والمواطـــن فـــي المقـــام األول والتي من 
خاللـــه تبلـــورت العديـــد مـــن المشـــاريع 
الحيويـــة لصالـــح الوطـــن والمواطن بما 
البـــالد  عاهـــل  وتطلعـــات  رؤى  يعكـــس 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، مشـــيرا إلـــى أن تنفيذ قرارات 
وإجراءات الحزمة المالية واالقتصادية 
بقيمـــة 4.3 مليـــار دينـــار بحرينـــي التـــي 
جاءت وفقا للتوجيهات الملكية السامية 
هي األولوية القصوى التي تسعى وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي والجهـــات 
الحكوميـــة ذات العالقـــة لتحقيقهـــا فـــي 
أســـرع وقت ممكن، معربا عن تطلعه إلى 
العمل جنبا إلى جنب لتسريع اإلجراءات 
الماليـــة  الحزمـــة  لتفعيـــل  التشـــريعية 
واالقتصاديـــة، بمـــا يصـــب فـــي مصلحة 
المواطنيـــن ومواصلة النمـــو في القطاع 
الخاص بمملكـــة البحرين. وقال الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة إن الجهود 
الوطنية مجتمعة اليوم تقف صفا واحدا 
 ،)COVID-19( لمواجهـــة فيروس كورونا
مؤكـــدا أنـــه بالتعاون والتكاتـــف المعهود 
بيـــن الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
ســـيتم إنجـــاز نجـــاح جديـــد فـــي مســـار 
العالقـــة التـــي أصبحـــت إحـــدى النماذج 
المميـــزة في وضـــع مصالح البـــالد العليا 

كأولوية في العمل المشترك.

المنامة - بنا

النعيمي: بدء رفع الدروس على “اليوتيوب”
ــة ــاص ــخ ــم الــفــنــي والـــتـــربـــيـــة ال ــي ــل ــع ــت ــجــمــيــع الـــصـــفـــوف وال ل

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي أن الـــوزارة بـــدأت امـــس رفـــع 
واإلثـــراءات  الـــدروس  مـــن  إنتاجهـــا 
موقـــع  علـــى  قناتهـــا  عبـــر  الجديـــدة 
مـــع   ،)  Moe Bahrain( “اليوتيـــوب” 
توزيعهـــا علـــى 14 قناة فرعية بحســـب 
الفصول الدراســـية من األول االبتدائي 
إلى الثالـــث الثانوي، إضافة إلى التعليم 

الفني والمهني والتربية الخاصة.

وأضـــاف الوزيـــر أن هذه القناة ســـتضم 
الدروس واإلثـــراءات الرقمية الجديدة 
المتاحـــة عبر موقع الـــوزارة اإللكتروني 
وبوابتهـــا التعليميـــة، والقابلـــة للتحويل 
إلـــى  إضافـــًة  الفيديـــو،  صيغـــة  إلـــى 
الحصص الدراســـية المتلفـــزة التي يتم 
بثهـــا حالًيـــا عبـــر تلفزيـــون البحرين، ما 
يمثـــل خيـــاًرا إضافًيـــا لألبنـــاء الطلبـــة، 
ُيمّكنهـــم مـــن مواصلـــة تلقـــي الخدمات 
التعليمية، في ظل الظروف االستثنائية 
الراهنة، ويضمن اســـتفادة أكبر شريحة 

ممكنة منهم.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في رفع 
المـــواد التعليميـــة الخاصـــة بالمرحلتين 
االبتدائيـــة واإلعداديـــة، علـــى أن يلـــي 
ذلـــك رفع دروس المرحلـــة الثانوية، في 
خطـــوة تتيح للطلبة مشـــاهدة الدروس 
فـــي األوقـــات المناســـبة لهـــم، وإعـــادة 
مشاهدتها ألكثر من مرة حسب الحاجة.
يذكـــر أن الـــوزارة اتخـــذت العديـــد مـــن 
اإلجراءات إليصال الخدمات التعليمية 
تعليـــق  فتـــرة  خـــالل  الطلبـــة  لجميـــع 

الدراســـة، إذ تـــم يـــوم األحـــد المنصـــرم 
تدشـــين الحصـــص الدراســـية المتلفـــزة 
عبـــر قنـــاة البحريـــن الرياضيـــة الثانية، 
اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
متنوًعـــا،  درًســـا   187 تصويـــر  وامـــس 
والعمليـــة مســـتمرة، إضافة إلـــى تفعيل 
دور المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، مـــن 
خـــالل تشـــكيل 45 فريـــق عمـــل إلنتاج 
الـــدروس واإلثـــراءات الرقمية للمراحل 
الدراسية المختلفة، ورفعها عبر البوابة 
التعليميـــة، إذ تـــم رفع 457 درًســـا حتى 
اآلن، منهـــا 76 لطلبـــة التربيـــة الخاصة، 
و47 للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي، إضافـــة 
كمـــا  الكترونًيـــا،  إثـــراًء   1099 إلـــى 
أنتـــج المعلمـــون والمعلمـــات فـــي أيـــام 
معـــدودة أكثر من 27 ألف من األنشـــطة 
واإلثـــراءات التعليمية الرقمية المتصلة 

بمختلف المواد الدراسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - إدامة

لالســـتثمار  البحريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
العقاريـــة  الـــذراع  “إدامـــة”،  العقـــاري 
لصنـــدوق الثروة الســـيادي في مملكة 
تحصيـــل  تأجيـــل  عـــن  البحريـــن، 
ومايـــو  أبريـــل  لشـــهري  اإليجـــارات 
الُمقبليـــن للمســـتأجرين في المشـــاريع 
قطـــاع  ضمـــن  للشـــركة  التجاريـــة 
الشـــركات الناشـــئة بعد أن تم إعفائهم 
من إيجار شـــهر مارس الجاري، وذلك 
دعًمـــا لمواصلـــة أعمالهـــم فـــي ضـــوء 
لفيـــروس كورونـــا  العالمـــي  االنتشـــار 
هـــذا  سيشـــمل  حيـــث   ،)COVID-19(
اإلجـــراء تأجيـــل تحصيـــل اإليجارات 
لجميـــع الشـــركات المتأثرة مـــن جراء 
التجزئـــة،  متاجـــر  عبـــر  الفيـــروس 
واألطعمـــة والمشـــروبات، والعقـــارات 

التجارية التابعة لشركة إدامة.
وأكد  أمين العريض الرئيس التنفيذي 
الشـــركة مســـتمرة  أن  إدامـــة  لشـــركة 
فـــي دعـــم مختلـــف الجهـــود الوطنية 
المبذولة لمواجهة انعكاسات االنتشار 

COV- كورونـــا  لفيـــروس  )العالمـــي 
ID-19( على المســـتوى المحلي والحد 
مـــن آثـــاره علـــى مختلـــف القطاعـــات، 
مشـــيًرا إلـــى أن الشـــركة تعمـــل علـــى 
المؤسســـات  لدعـــم  الخطـــط  وضـــع 
بمـــا  الحجـــم  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
يســـهم في استمرار أنشـــطتهم والحد 
قـــدر اإلمكان من اآلثار المترتبة جراء 

الفيروس.
إدامـــة  العريـــض أن شـــركة  وأوضـــح 
دعمـــت  التـــي  الشـــركات  أوائـــل  مـــن 
رواد األعمـــال فـــي القطـــاع التجـــاري 
إثـــر تداعيـــات فيـــروس كورونـــا مـــن 
خالل العديـــد من المبـــادرات النوعية 
التنميـــة  بعجلـــة  الدفـــع  لمواصلـــة 
االقتصادية في ظل األوضاع الراهنة، 
مؤكـــًدا أن إدامـــة جـــزء ال يتجـــزأ من 
فريق البحرين وستستمر الشركة في 
تقديـــم خدمـــات التطويـــر العقاري بما 
يســـهم فـــي تحفيـــز النمـــو االقتصادي 

لمملكة البحرين.

“إدامة” تؤجل تحصيل إيجارات أبريل ومايو

أفادت وزارة التربية والتعليم أنه، وتنفيًذا للتوجيهات الصادرة 
عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بشـــأن تطبيق نظام العمل من المنـــزل لألم العاملة في الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية، فإن هذه التوجيهات الملكية 

الســـامية تشـــمل جميع موظفات الوزارة األمهـــات في المدارس 
وقطاعـــات الـــوزارة المختلفـــة، ومن بينهـــن المعلمـــات، على أن 
تتولى جميع اإلدارات المعنية تنفيذ خطة العمل الالزمة لضمان 

متابعة واستمرار العمل من المنزل وفًقا لآلليات المعتمدة.

العمل من المنزل لألمهات العامالت في “التربية”

فـــي إطـــار التنســـيق والتعـــاون المشـــترك بيـــن دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لتوحيد الجهـــود لمواجهة 
اآلثـــار المترتبة جراء فيروس كورونا )كوفيد – 19(، شـــارك 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي في  اجتمـــاع اســـتثنائي ألصحاب المعالـــي وزراء 
ماليـــة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  تم عقده 
أمس عبر تقنية االتصال المرئي، وذلك لمناقشة اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية التي تقوم بها دول المجلس 
الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا ) كوفيـــد – 19( 
والمتطلبـــات المالية لمواجهة هذا الفيروس وســـبل توحيد 
الجهود للتصـــدي لتداعيات هذا الفيـــروس والحد من آثاره 

االقتصادية.
وتم خالل االجتماع مناقشة الجهود المبذولة من قبل دول 
المجلـــس للتعامل مع التحديـــات التي تواجه دول المجلس 
لضمان تحقيق االســـتدامة المالية في ظل الظروف الراهنة 
والتأكيـــد علـــى ضمان تدفـــق الســـلع االساســـية للمواطنين 

بشكل منتظم.
كمـــا تم مناقشـــة اآلثـــار االقتصادية والماليـــة والتأكيد على 
مواصلـــة العمل على اســـتمرارية التبـــادل التجاري بين دول 
المجلـــس عبـــر المنافـــذ، والســـبل الكفيلة لتحفيـــز االقتصاد 
واألنشـــطة االقتصاديـــة المتأثـــرة فـــي ضـــوء اإلجـــراءات 

االحترازية المتخذة وآليات استقرار القطاع المالي.

وزير المالية يشارك في االجتماع المرئي للجنة التعاون المالي الخليجي
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المنامة - وزارة الداخلية

الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  اســـتقبل 
االستشـــاري  الفريـــق  للشـــرطة، 
لالتصاالت وتقنية المعلومات بوزارة 

الداخلية.
األكاديميـــة  أن  اللقـــاء،  وأكـــد خـــالل 
حريصـــة على تنفيـــذ توجيهات وزير 
التدريـــب  بإيـــالء  الدائمـــة  الداخليـــة 
بالـــغ العناية واالهتمـــام، حيث تكثف 
جهودهـــا في تقييـــم المرحلة الحالية 
بهـــدف  للمســـتقبل  بتطلـــع  وتخطـــط 
إحـــداث تغييـــر نوعـــي فـــي البرامـــج 
خطـــط  ضمـــن  وذلـــك  التدريبيـــة، 
إستراتيجية يجري إعدادها بدقة من 
خالل البحث والتشـــاور واالســـتفادة 
مـــن الشـــراكات الواســـعة والمتعـــددة 
التـــي يزخر بهـــا رصيدهـــا األكاديمي، 

مشـــيًرا إلى حـــرص األكاديمية لوضع 
التدريـــب التقني نصـــب اهتمامها في 
مرحلـــة تصميـــم برامجهـــا مســـتعينًة 

بأفضل التقنيات الحديثة.
الفريـــق  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
االستشـــاري أهميـــة إدخـــال التقنيات 
الحديثـــة، موضًحـــا أن الفريـــق ســـبق 
أن عقد )179( نشـــاطا تدريبيا متنوًعا 
بحضـــور  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
)3511( مشـــارًكا من مختلـــف إدارات 
وزارة الداخليـــة. وفـــي نهايـــة اللقاء، 
شـــكر آمر األكاديمية الملكية للشرطة 
الفريـــق االستشـــاري، مؤكـــًدا أهميـــة 
استمرار التعاون لالستفادة من جميع 
المبـــادرات التدريبيـــة المتوفرة لدعم 

عملية التدريب.

“األكاديمية الملكية للشرطة”: االهتمام بالتدريب التقني

“اإلسكان” تستقبل 1100 مالحظة عبر “تواصل”
نصفهـــا عـــن الطلبـــات اإلســـكانية القائمـــة بالربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري

الـــوزارة  “إن  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
سجلت 1100 مالحظة منذ مطلع العام 
الجاري حتى اليوم عبر النظام الوطني 
»تواصـــل«”،  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
مؤكـــدة أن الـــوزارة تســـعى إلـــى توفير 
الردود المناســـبة بأقصى سرعة ممكنة 
ضمـــن الفتـــرة الزمنية المحـــددة والتي 
تختلـــف باختـــالف طبيعـــة المشـــاركة، 
ومـــن ثـــم تزويـــد المواطـــن بهـــا، األمـــر 
الذي ُيبقـــي إدارات الوزارة دائًما قريبة 
لوصـــول  وتســـهياًل  المواطنيـــن،  مـــن 

المعلومات والردود إليهم. 
وأشـــارت الوزارة إلى أنها تســـتند على 
فوزهـــا بجائزة التميـــز في التواصل مع 
المراجعيـــن »تواصـــل« فـــي الملتقيـــات 
الحكوميـــة لـ 4 مرات علـــى التوالي، ما 
يعكـــس المســـتوى الـــذي وصلـــت إليـــه 
الـــوزارة فـــي التفاعـــل مـــع مالحظـــات 
المواطنيـــن، وحرصهـــا المســـتمر علـــى 
حلحلة الشـــكاوى كافة التـــي ترد إليها؛ 
لتحقيـــق هدف تطوير جودة الخدمات 
واألداء الحكومـــي الـــذي تســـعى إليـــه 

الحكومة.

أهـــداف  أن  اإلســـكان  وزارة  وتابعـــت 
برنامج »تواصل« تساعد أصحاب القرار 
بالمملكة على متابعة شؤون المواطنين 
أن  والتأكـــد  بمالحظاتهـــم،  واالهتمـــام 
بالكفـــاءة  تعمـــل  الحكوميـــة  األجهـــزة 
المطلوبـــة، األمـــر الـــذي يحـــدد مالمـــح 

طريقة عمل الحكومة المستقبلية.
النظـــام  أن  اإلســـكان  الـــوزارة  وبينـــت 
حيـــث  مـــن  ملحوًظـــا  ارتفاًعـــا  يشـــهد 
والتفاعـــل  مســـتخدميه،  عـــدد  زيـــادة 
علـــى  الـــرد  فـــي  الـــوزارة  إدارات  مـــن 
االستفســـارات والشـــكاوى، إذ رصـــدت 

حوالي 598 استفســـاًرا حـــول الطلبات 
اإلسكانية القائمة بالربع األول من العام 
استفســـار   200 يقـــارب  ومـــا  الجـــاري، 
حـــول الطلبـــات الجديـــدة، وأكثـــر مـــن 
80 استفســـاًرا حـــول طلبـــات التمويل، 
الـــواردة  البالغـــات  أن  إلـــى  مشـــيرة 
اعتياديـــة  استفســـارات  بيـــن  تتنـــوع 
حول الخدمات والمشـــاريع اإلسكانية، 
وأخـــرى عاجلـــة تتطلب دراســـة الحالة 
واتخـــاذ القـــرار المناســـب حيالهـــا على 
ضـــوء ما تســـفر عنـــه البيانـــات ونتائج 

دراسة الحالة.

المنامة - وزارة اإلسكان

األشغال: مستمرون في إجراءات حماية الثروة البحرية
ــة “الـــــكـــــراف” ــقـ ــريـ ــطـ ــان بـ ــ ــيـ ــ ــروبـ ــ أبـــــرزهـــــا مـــنـــع صـــيـــد الـ

أكد وكيل الزراعة والثـــروة البحرية بوزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
العمراني نبيـــل أبو الفتح، أن الوكالة عازمة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي  االســـتمرار  علـــى 
الثـــروة  علـــى  الحفـــاظ  لضمـــان  الالزمـــة؛ 
انطالقـــا  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  الســـمكية 
مـــن اهتمـــام الحكومـــة وبمتابعة مـــن وزير 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

العمراني عصام خلف.
جاء ذلك خالل استقباله بمكتبه في البديع 
وفـــدا مـــن جمعية قاللي الصيادين برئاســـة 
رئيـــس الجمعيـــة محمد الدخيـــل، وبحضور 

القائم بأعمـــال مديـــر إدارة الرقابة البحرية 
خالد الشيراوي.

وأشـــار أبوالفتـــح إلـــى أن قـــرارات تنظيـــم 
مهنـــة الصيـــد وأبرزهـــا منـــع صيـــد الروبيان 
بطريقة شـــباك الجـــر القاعية )الكـــراف( وما 

تبعهـــا مـــن قـــرارات حكوميـــة بشـــراء عـــدد 
الصيد أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى 
رخـــص صيد األســـماك، يأتي ضمن سلســـلة 
مـــن اإلجراءات الحكوميـــة التي تهدف إلى 
وقـــف االســـتنزاف للثروة البحريـــة وضمان 

الحفـــاظ عليهـــا لألجيـــال القادمـــة. وأشـــاد 
وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة بتعـــاون 
شـــريحة كبيرة من الصياديـــن مع القرارات، 
ومبادرتهـــم بأنفســـهم لتحويـــل رخصهم أو 
التقـــدم لبيع ُعدد الصيد، منوها إلى أن ذلك 

يعبر عن حرصهم على المصلحة الوطنية.
وفـــي ختـــام اللقاء، أكد أبوالفتـــح أن أبواب 
الوكالة مفتوحة أمام الصيادين لتقديم أية 
مالحظات أو اقتراحات من شـــأنها النهوض 
بهـــذا القطـــاع الحيوي الـــذي يشـــكل ركيزة 
مهمـــة فـــي تحقيـــق أمـــن غذائـــي مســـتدام 

لمملكة البحرين.

خالل االستقبال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تحذير من محاوالت سلخ الهوية العربية للمرأة
ــة غــربــيــة ــي ــع ــرج ــم ــل لــجــر الـــنـــســـاء ل ــم ــع ــة ت ــوه ــب ــش ــات م ــم ــظ ــن م

أكـــد مجلـــس العالقـــات العربيـــة الدوليـــة 
علـــى  المحافظـــة  “ضـــرورة  )كارنتـــر( 
الهوية العربية اإلســـالمية للمـــرأة العربية 
والتمســـك بهـــا وســـط حمـــالت التغريـــب 
وســـلخ هوية المـــرأة العربية تحت حجج 
ال تتـــواءم مطلقـــا مع حضارتنـــا وتاريخنا 
وهويتنـــا العربيـــة االســـالمية بيـــن األمـــم 
والشـــعوب األخـــرى”، مشـــددا فـــي الوقت 
نفسه على أن “فوز بعض النساء العربيات 
بجوائـــز عالمية مشـــبوهة، ال تمثل القيمة 
الحقيقـــة لعطاء المـــرأة العربية وحفاظها 

على هويتها العربية اإلسالمية”.
وقالت رئيســـة لجنة المرأة برابطة األسرة 

والمـــرأة العربيـــة بكارنتـــر )ايـــه اف دبليو( 
منـــى الشامســـي “إنـــه وبالرغم مـــن الدعم 
الكبيـــر الـــذي توليـــه الحكومـــات العربيـــة 
للمرأة بشتى المجاالت، إال أنه من الواجب 
أن تتخطى المـــرأة العربية الحواجز التي 
تضعهـــا جهـــات معينـــة لعرقلـــة مســـيرتها 
وانخراطها في عملية بناء المجتمع وبناء 
الدولـــة. ومـــن ضمن هـــذه الجهـــات بعض 
المنظمات الغربية المشـــبوهة، التي تمنح 
جوائزها لنســـاء يتبنين أجندات تغريبية، 
ويهدفن بالواقع لســـلخ المرأة العربية عن 
هويتهـــا، ويســـعين لتنفيـــذ قيـــم ومبـــادئ 
غيـــر ســـوية ال تتوافـــق مـــع هويـــة المرأة 
العربية، تحت حجة حرية المرأة وغيرها 

من الشـــعارات التي تهدف لجر المرأة إلى 
مرجعية وتبعية غربية.

وتابعـــت: كمـــا أن هـــذه المنظمـــات ترفـــع 
مـــن قـــدر هـــؤالء النســـاء إعالميـــا لكـــي 
القـــدوة  أنهـــن  العربيـــة  المـــرأة  تعتقـــد 
الحســـنة للمـــرأة العربيـــة، وبالتالـــي يجب 
اتباعهـــن، وذلـــك فـــي محاولـــة مـــن هـــذه 
المنظمـــات للتغطيـــة على مـــا تحققه بقية 
باألجنـــدة  المتمســـكات  العربيـــة  النســـاء 
والهويـــة العربية اإلســـالمية من إنجازات 
وعطـــاءات”، مؤكـــدة “أن على الجميع من 
دعـــاة ومفكريـــن وتربوييـــن وإعالمييـــن 
ضـــرورة دعم الهويـــة العربية اإلســـالمية 
للمرأة العربية، والتصدي بشكل أكبر لهذه 
المنظمات المشبوهة وتبيان خطرها على 

المجتمع العربي”.

منى الشامسي

المنامة - مجلس العالقات العربية الدولية

“لندن لجراحة الثدي” و“أول فوود” يوزعان الخضروات والفواكه الطازجة على األسر
اســـتجابة للحملـــة الوطنيـــة “متكاتفين.. 
أطلقهـــا  التـــي  البحريـــن”  ســـالمة  ألجـــل 
المجلس األعلى للمرأة أمس األحد تنفيذًا 
لتوجيهات صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى  عاهـــل 
المباشـــر  والتنســـيق  وبالتعـــاون  للمـــرأة، 
مـــع الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيروس 
مـــن خـــالل  الوطنيـــة  كورونـــا والجهـــود 
المنصـــة الوطنيـــة للتطـــوع، بـــادر مركـــز 
لندن لجراحة الثدي وشـــركة “أول فوود” 
للمـــواد الغذائيـــة بتدشـــين حملـــة لتوزيع 
الخضـــروات والفواكـــه الطازجـــة مجاًنـــا 
لألســـر المتعففـــة التابعـــة لجمعيـــة النـــور 
للبر في مقـــر الجمعية بمنطقة الرفاع من 

التاسعة صباحا وحتى 12 ظهرا.
وقالـــت مالك ومديـــر مركز لندن لجراحة 
هـــذه  ظـــل  “فـــي  الريفـــي  ســـارة  الثـــدي 

الظـــروف يجب علينا جميعـــا أن نتكاتف 
لما فيه خير بلدنا وحتى تمر األزمة التي 
يعانيها العالم أجمع بأقل خســـائر ممكنة، 
واجبي كإنسان أوال وكطبيبة ثانيا يحتم 
علـــي التواجـــد في هذا المشـــهد وتوجيه 
كافـــة أصناف النصـــح واإلرشـــاد الممكن 
لجميع أبناء الوطن، وهو ما نقوم به فعليا 
مـــن خـــالل اســـتخدام وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بشـــكل مكثـــف، ونتمنـــى أن 
تجد هـــذه النصائح صداها لـــدى الجميع 
وتساهم في الحد من انتشار الفيروس”.
توزيـــع  اختيـــار  أن  الريفـــي  وأوضحـــت 
الفاكهة والخضروات الطازجة له أسباب 
طبية؛ ألن هذه العناصر الغذائية من أهم 
عناصـــر تقويـــة الجهاز المناعي لإلنســـان 
وهو ما نحتاجه فعليا وبقوة في مواجهة 
هذا الفيروس الشرس، ومقاومة الجسم 
“عنصر أساســـي” في الشـــفاء حتى اآلن، 
وأنصـــح الجميـــع برفع مناعة أجســـامهم 

مـــن خـــالل التغذيـــة الســـليمة والتعرض 
المباشـــر للشـــمس غير المحرقـــة لفترات 

قليلة، واستنشاق الهواء النقي وغيرها.
 وتابعـــت “نحمد هللا أن مملكـــة البحرين 
فـــي ظـــل قيـــادة عاهـــل البـــالد حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الموقـــف  تقديـــر  أحســـنت  خليفـــة  آل 
بشـــكل مبكـــر حتـــى مقارنة بـــدول العالم 
المتقـــدم، وبذلـــت جهـــودا ملموســـة فـــي 
هذا الصـــدد، ونحن كأبنـــاء الوطن يجب 
علينـــا أن نســـاعدهم فـــي تنفيذ خططهم 
التي شـــهدت لهم بها المنظمات العالمية، 
الســـالمة  بتوجيهـــات  جميعـــا  ونلتـــزم 
والوقايـــة حتى تمر األزمـــة على خير إن 

شاء هللا”.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة شـــركة “أول 
فوود” للمـــواد الغذائية محمـــد عبدالعال 
“هـــذه المبادرة جاءت بدافـــع من منطلق 
المســـؤولية االجتماعية ومساعدة األسر 

التغذيـــة  نهـــج  تبنـــي  علـــى  البحرينيـــة 
تكـــون  أن  ونتمنـــى  الســـليمة،  الصحيـــة 
فـــي مواجهـــة  المبـــادرة مســـاهمة  هـــذه 
هـــذه األزمـــة العالميـــة التـــي أعيـــت دوال 
عمالقـــة وأنهكتهـــا، ولكـــن فـــي البحريـــن 
ال يـــزال األمـــر تحـــت الســـيطرة وأمورنا 
طيبـــة بفضل التعامـــل الحكيم مع األزمة 
مـــن البدايـــة من قبل قيـــادة جاللة الملك 

والحكومة الموقرة”.
وتابع عبدالعال “ندعو جميع أبناء الوطن 
لاللتـــزام بتوجيهـــات الســـالمة والوقايـــة 
والحـــرص على أنفســـهم وعلـــى أهاليهم 
وأقاربهـــم وأحبائهم، وندعـــو كل مواطن 
ومقيم على هذه األرض الطيبة أال يبخل 
بجهـــد أو وقـــت أو مـــال للمســـاعدة فـــي 
المواجهـــة مع هذا الوبـــاء جنبا إلى جنب 
مـــع قيادة صاحـــب الجاللـــة الملك، حتى 
يرفـــع هللا عنا هذا األمر وتعود الحياة إن 

شاء هللا إلى طبيعتها”.

المنامة - بنا

البحرين بخير يا سادة
Û  أربعــة أســابيع مضــت منــذ أن اســتقبلت البحريــن ظهــور الحــاالت

األولى لالصابة بفيروس كورونا )كوفيد ١٩(، وحينها بدأت حاالت 
الهلــع تعتــري العديــد مــن المواطنيــن فيما حدث أو فيما ســيحدث 
تباًعــا، إال أنهــا تبــددت مســرعة بفضــل السياســة الواعيــة للقيــادة 
الرشيدة التي أثبتت للعالم أجمع عمق الحس الوطني والمسؤولية 
المركــزة تجــاه الوطــن والمواطن... لم تســتمر هالة الهلــع تلك لدى 
المواطنيــن، والســبب فــي اإلدراك اآلمن لقلــوب المواطنين بوجود 
العيــن الســاهرة والقلــوب الحانيــة التــي تجســدت فــي االحتــواء 
الحكومــي مــن قبــل القيــادة الرشــيدة للتصــدي لفيــروس كورونــا 
)كوفيــد ١٩( وظهــور فريــق البحريــن الكبيــر بعطاءاتــه وكفاءاتــه 
محقًقــا أروع مآثــر التميــز التي أثبتــت حقيقة ما أرســته الحكومة 
الرشــيدة مــن أســس تنمويــة حضارية تعمــل وفق دعائم الشــراكة 
المؤسســية لتحقيــق التكامــل البناء للنهــوض ومواجهة التحديات 

)شكًرا سمو لي العهد.. أنت قائد مميز(.
Û  ثالثة أشهر وأكثر ونحن نتتبع المصادر التي ترصد األزمة وانتشار

الفيــروس فــي العالــم، وكأننا نترقب أن نفتح أحدهــا يوًما لنقرأ أو 
نسمع كلمة )انتصرنا( وهذا ليس ببعيد وإليكم الصين أنموذًجا..

Û ..كال أيها األخوة األعزاء.. فاألمر ليس فيما تقرأ وتسمع وتشاهد
Û  نعــم البحريــن بخيــر.. منهجيــة حكوميــة عالميــة يحتــذى بهــا فــي

صــون المواطــن والحفاظ على صحته وســالمته، فريق وطني ذو 
رســالة وطنيــة وحــس تعاوني مشــترك، خدمات متميــزة في دعم 
اســتمرار التعليــم، و دعــم االقتصــاد الوطنــي وأصحاب المشــاريع، 
وإعفــاء المواطنيــن مــن ســداد فواتيــر الكهربــاء لمــدة ٣ شــهور، 
وتأجيل القروض لمدة ٦ شهور، والعمل عن بعد مع مراعاة ظروف 
المرأة العاملة، واليوم نجد عطاءات هذا الوطن تتجلى في وجود 

أكثر من ٣٠ ألف متطوع مستعدين للعمل في أي وقت..
Û  الحمــد للــه علــى هــذه الجهــود المتكاملة التي المســت مشــاعر كل

مواطــن فكــم يعترينــا مــن التقديــر واالعتــزاز والفخــر بوطنيتنــا 
اللحمــة  هــذه  ســتأخذنا  المتقدمــة  الخطــوات  مــن  وكــم  العاليــة، 
الوطنيــة المتفــردة، لتكون التجربة الواقعية علــى في القدرة على 

تجاوز المحن وقياس مدى االستعداد والجاهزية لمستقبل آمن.

د. حورية الديري
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“التنمية السياسية” يصدر كتاب “الجرائم االنتخابية”

فــي إطــار مــا يقدمــه معهد البحرين للتنمية السياســية من دعم للباحثين، وتســليط الضوء علــى الضمانات القانونية 
واإلطــار التشــريعي المعمــول بــه في مملكــة البحرين لحمايــة العملية االنتخابيــة ومواجهة المخالفــات، والدور الذي 
يقــوم بــه رجــال األمن في حماية االنتخابات، أصدر المعهد كتابا يتضمن دراســة تحليلية للوضع التشــريعي واألمني 

الراهن بمملكة البحرين بعنوان “المواجهة القانونية واألمنية للجرائم االنتخابية”، من تأليف الكاتب سعد المران. 

المعهد  من  إيماًنا  الكتاب  ويأتي 
بدور االنتخابات كجوهر للعملية 
الــديــمــقــراطــيــة، وعــلــيــه تــحــرص 
بينها  ومن  الديمقراطية  األنظمة 
حمايتها  على  الــبــحــريــن،  مملكة 
إجرائها في أجواء حرة  وضمان 
ضوابط  وضــع  خــال  مــن  نزيهة 
تكفل  ودستورية  قانونية  وأطــر 
ألهميتها  االنـــتـــخـــابـــات؛  ــة  ــزاهـ نـ
فــــي صـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل الــعــمــل 

الديمقراطي وتعزيز مكتسباته.
ويـــتـــكـــون الـــكـــتـــاب مــــن فــصــل 
تمهيدي وفصلين آخرين، إضافة 
ــنــتــائــج والـــتـــوصـــيـــات، إذ  ــى ال ــ إل
على  الكتاب  في  المؤلف  اعتمد 
االنتخابية  الجرائم  أنــواع  شــرح 
وطــــرق الــتــعــامــل مــعــهــا مــن قبل 

وزارة الداخلية. 
ويتضمن الفصل التمهيدي مدخًا 
االنتخابية  الــجــرائــم  ماهية  إلــى 

وتــطــورهــا الــتــاريــخــي مــن حيث 
ــتــخــابــات، والــمــبــادئ  مــفــهــوم االن
ــابـــات،  ــتـــخـ ــة االنـ ــزاهـ ــنـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـ
ومــفــهــوم الــجــريــمــة االنــتــخــابــيــة 

ومعيار تجريمها. 
الــكــتــاب  مـــن  األول  الــفــصــل  أمـــا 
فيتناول صور الجريمة االنتخابية 
في التشريع البحريني، من حيث 
عملية  قبل  االنتخابية  الجرائم 
ــتــصــويــت، كــالــجــرائــم الــمــاّســة  ال

بـــجـــداول الــنــاخــبــيــن، والــجــرائــم 
االنتخابية  بــالــدعــايــة  المتعلقة 
)جرائم الحمات االنتخابية(، كما 
االنتخابية  الجرائم  إلــى  يتطرق 
كجريمة  التصويت،  عمليه  أثناء 

إهانة اللجان االنتخابية، وجرائم 
ــات  ــتــخــاب ــحــريــة االن الـــمـــســـاس ب
وممارسته،  التصويت  وبحرية 
وانتظام  بأمن  الماسة  والجرائم 
إلى  إضافة  االنتخابية،  العملية 
االنتهاء  بعد  االنتخابية  الجرائم 

من عملية التصويت. 
إلى  الــثــانــي  الفصل  تــطــرق  فيما 
الداخلية  ــوزارة  ــ ل األمــنــي  الـــدور 
االنتخابية  الجرائم  مواجهة  في 
وفق قانون اإلجراءات الجنائية، 
كــضــبــط الـــجـــرائـــم االنــتــخــابــيــة 
وضبط  االســـتـــدالل،  مرحلة  فــي 
مرحلة  فــي  االنتخابية  الجرائم 

ــي، وأيــــًضــــا  ــ ــائ ــضــ ــقــ ــ الـــضـــبـــط ال
المنظومة  الثاني  الفصل  تناول 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة لـــــــــــوزارة الـ ــ ــي ــ ــن ــ األم
االنــتــخــابــي، مــن ناحية  واألمــــن 
الــداخــلــيــة  وزارة  اســتــراتــيــجــيــة 
الديمقراطية،  للحياة  الــداعــمــة 
ــعــاقــة بــيــن األمـــن  ــيــة ال وإشــكــال

والديمقراطية. 
الكتاب واإلطاع على  ولتحميل 
األخرى،  المعهد  إصــدارات  جميع 
النسخة  على  الحصول  يمكنكم 
اإللكترونية من خال زيارة موقع 
 ،)bipd.org( ــرســمــي  ال الــمــعــهــد 
والدخول على قسم اإلصدارات.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

الخليج وفيروس كورونا: توصيف حالة
Û  ال تتعامل المجتمعات والشــعوب بطريقة واحدة مع

المــرض، فســياقاتها االجتماعية والثقافيــة والدينية 
تتعاطــى  التــي  الطريقــة  تشــكل  السياســية  ولربمــا 
معهــا هــذه المجتمعات مع مســألة المــرض. ورغم أن 
فيــروس كورونــا )كوفيــد19( ال يختلــف مــن حيــث 
جوهــرة وطبيعتــه وأعراضــه ونتائجــه مــن مجتمــع 
آلخــر إال أن تعاطــي المجتمعــات مــع هــذا الوبــاء قد 
اختلــف باختــاف الســياقات التي تتحــرك فيها هذه 
المجتمعات. فالدول ذات الطبيعة الشــمولية السرية 
كالصيــن وإيــران قــد تعاملتــا تقريبــا فــي بــادئ أمــر 
اكتشــاف اإلصابة بالفيروس بقدر من النكران ولربما 
االعتقــاد مــن أنهــا مســألة وقــت قــد تنتهــي. إال أن 
انتشــار الوبــاء بيــن ســكانها وعجزهما عــن مواجهته 
دون تعاون دولي قد اجبرهما أوال على االنفتاح على 
المنظمــات الدوليــة المعنيــة وثانيا عــن اإلفصاح عن 
حجــم المــرض وعــدد الوفيات. وإذا مــا كانت عقيدة 
االنضبــاط واالنتظــام المســتمدة مــن عقيــدة الحزب 
الشيوعي الحاكم في الصين باإلضافة إلى إمكانيات 
الصيــن التقنيــة والعلميــة واالقتصادية قد ســاعدتها 
علــى الســيطرة علــى انتشــار الوبــاء مــن خــال تبني 
سياســة الحجــر الصحــي الكامــل، فــإن افتقــاد إيران 
لــكل أو بعــض ذلك، باإلضافة لســيادة ســياق ثقافي-

ديني يعظم من بعض األفكار المعتقدة بقوة الخارقة 
لبعــض األوليــاء والمصلحيــن الدينييــن المنافية في 
بعضهــا لمنطــق المعرفــة العلميــة والطبيــة الحديثــة، 
قــد جعلهــا غير قــادرة بدرجــة كبيرة بالســيطرة على 
المرض الذي حصد حتى اآلن أكثر من ألفي فرد من 
سكانها. ورغم أن إيطاليا كانت تحتل المرتبة الرابعة 
بعــد كوريــا الجنوبيــة وإيــران دوليا مــن حيث حجم 
اإلصابــات فيهــا، إال أن وكما يقول الصحفي اإليراني 
التــي  السياســية  للفوضــى  ونتيجــة  طاهــري،  أميــر 
تعيشــها إيطاليــا منذ فترة ليســت بقصيــرة باإلضافة 
لعــدم انضبــاط إدارة الدولة فيها، فإن قدرا كبيرا من 
االرتباك قد شــكل معالجاتها لمواجهة انتشــار الوباء 
ممــا ســاعد علــى أن يأخذ المــرض منها مأخــذا كبيرا 
حتــى بــدت وكأنهــا البؤرة المصــدرة للمــرض في كل 
أوربــا بــل إن عــدد ضحايــا الوباء قد تجاوز الخمســة 
آالف فــرد مــن ســكانها... وهي حالة لــم تختلف عنها 
كثيــرا اســبانيا التــي جــاءت فــي المرتبــة الثانية بعد 
إيطاليــا مــن حيــث انتشــار المــرض فــي أوربــا. إال أن 
فرض سياسة الحجر الصحي الكامل فيهما قد يقود 
بعــد أســابيع لخفــض وتيــرة االرتفــاع فــي المصابين 
بالفيروس. وهي حالة لم تدخلها الصين إال بعد أشهر 
ثاثــة أو أكثــر من فرضها لسياســة صارمــة في الحد 
مــن حركــة النــاس وتجمعاتهم. أي أن فرض سياســة 
التباعــد االجتماعــي قــد أتــت بنتائــج مهمــة للحالــة 
الصينيــة وقد تحتــاج الحاالت األخرى لبعض الوقت 
حتى نرى بعض نتائجها. وهي السياسية التي بنيت 
علــى ما خرجت به تجربة بعــض الواليات األميركية 
إبــان اجتيــاح األنفلونــزا االســبانية العالم عــام 1918 
والتي راح ضحيها ما يقارب من بين 40 و50 مليون 

نسمه، أي قبل قرن من الزمان.

كورونا والخليج 

Û  فكيــف إذن تبــدو الصــورة في بلــدان الخليج العربي
فيمــا يتعلــق بتعاطــي مجتمعــات الخليــج مــع أزمــة 
فيروس كورونا. أعتقد إن الوضع في منطقة الخليج 
ليس كارثيا كما هو في الحالة الصينية أو اإليرانية أو 
االيطالية، كما أن حجم اإلصابات والخسائر البشرية 

لــم يقتــرب مــن الكثير من الــدول األوربيــة، إال أن ما 
يلفت االنتباه أن بعض المعالجات المحلية في بعض 
الوســائط االجتماعيــة واإلعامية، الختراق فيروس 
كورونا لبعض مجتمعات الخليج قد جاء متفاعا أو 
عاكســا للكثير من مشــكات المجتمــع االجتماعية أو 
باألحــرى السياســية وإنحيــازات البعــض من ســكانها 
قبــل مجتمــع  لمــا  بعضهــا  فــي  المنتميــة  العصبويــة 
الدولة. مع التأكيد على حقيقة أن انفتاح مجتمعات 
المنطقــة علــى الخــارج يجعل مــن انتقال العــدوة لها 
أمــرا حتميا وليــس اختياريا. وهو انتقال لم يســتثن 
أي مــن مجتمعــات العالــم دون أي اعتبــار لمواقعهــا 
الجغرافيــة أو انتماءات ســكانها األثنيــة أو عقائدهم 
الدينية، فهي ظاهرة قد ارتبطت بحالة العولمة التي 
بــات يعيشــها العالــم فــي جلــه.. بالمقابــل فــإن ردات 
فعل الجهات الرسمية قد تركزت في بادئ األمر على 
تفادي انتقال العدوة إلى مجتمعاتها، إال وأن العدوى 
قد انتقلت عبر وســائط بشــرية عدة: محلية وعربية 
وأجنبيــة فإن انتقالها للجســم الســكاني المحلي بات 
ممكنــا. مــن هنــا فــإن جلهــا قــد تبنــى خطــط احتواء 
الوبــاء في حــدوده الضيقة كلما كان ذلك ممكنا رغم 
أن بعضهــا ال يعانــي من انتشــار واســع له رغم شــحة 
المعلومــات فــي ذلــك. وهــي ونتيجــة لكــون معظــم 
أعضــاء فريقهــا مــن األطبــاء أو الفنييــن الصحييــن 
فإنهــا قــد أخــذت بإجــراءات تعارفــت الــدول علــى 

اتخاذها في مثل هذه الحاالت.
Û  وفــي محاولــة لفــرض سياســة التباعــد االجتماعــي

أغلقــت هــذه الدول مدارســها وجامعاتها وطلبت من 
جميــع موظفيهــا أو بعضهــم بالعمــل مــن منازلهم كما 
أغلقــت المطاعــم والمســارح ودور العــرض وصــاالت 
األفــراح والمناســبات وطلبت من رعاياها والوافدين 
فــي  بالصــاة  النــاس  ودعــت  كمــا  منازلهــم،  التــزام 
بيوتهــم، كمــا أن بعــض دول المنطقة قــد قام بإغاق 
مطاراتــه أو بعضهــا أو اقتصــر حركــة الماحــة فيهــا 
علــى الطيــران المحلــي أو الخليجــي إال أنها لم تصل 
بعــد فــي فرضهــا لبرتوكــوالت العــزل االجتماعي كما 

قاربته الصين وإيطاليا وإسبانيا مؤخرا..

الحالة اإليطالية مرة أخرى.

Û  فالتجربــة اإليطاليــة بدت درســا للكثير من حكومات
أوربــا وتحديدا بريطانيا وإســبانيا والمانيــا، فالعداء 
السياســي الــذي يحملــه الحــزب الحاكــم إلــى حــزب 
رابطة الشمال الذي يمثل تآلف الجماعات االنفصالية 
قد دفعه نحو أن يتبنى إجراءات مشددة على مناطق 
الشــمال عنهــا فــي مناطق الجنوب، وهــي في ذلك ال 
تمثــل حالة منفردة لجهات أعطت أولوية العتبارات 
خافاتها السياسية الداخلية عنها العتبارات الصحة 
والســامة العامــة للمجتمــع. وكأن العدوى إن جاءت 
ســتقضي علــى المختلــف السياســي أو الدينــي دون 
اآلخريــن.. بل إن بعض وســائط االتصال االجتماعي 
فــي المنطقــة قــد تناقلت تعليقــات وأحاديث للبعض 
اعتقــد فيهــا البعــض أن مــن ســاهم فــي نقــل العدوى 
قد فعلها متعمدا إلضرار بمجتمعه وســكانه. )جريدة 
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الفكر الشعبي و كورونا

Û  وفــي مقابــل هــؤالء هنــاك مــن تبنــى فكرا شــعبيا أو 
غيبيا معتقدا أن انتشار فيروس كورونا بهذا الحجم 
والكــم علــى كل مجتمعــات العالــم التــي وصلــت إلى 
حوالــي 189دولــة مــن دول العالــم إن هــو إال “عامة 

مــن عامــات الســاعة وأن نهايــة العالم باتــت قريبة” 
أو أنهــا “عقابــا لحالة الفجور والفســق الذي بات عليه 
النــاس فــي هذا العالم”، أو انهــا تمثل “جند من جنود 
المعــوذات”  “بقــراءة  أو  البشــر”..  مواجهــة  فــي  هللا 
والتســلح كمــا ذهــب البعض اآلخــر “باألدعية” وهناك 
مــن اعتقــد أن الشــفاء مــن الفيــروس هــو ممكــن عن 
أن  أو  الناقــة”.  بــول  أو  الضــب  دم  “توظيــف  طــرق 
يعتقــد شــخص آســيوي قائم علــى أحد المســاجد أن 
طــرد الفيــروس ممكن وذلك باســتخدام نافخ الهواء 
)ابلــور( أو كمــا اعتقــد أحــد العطارين فــي الخليج أن 
حــرق )الحرمــل( في البيوت يقتضــي على الكثير من 
الجراثيــم والفيروســات بمــا فيهــا فيــروس الكورونا، 
وأن خلــط الُمــرة بالمــاء يطهــر ويعقــم اليديــن مــن 
الجراثيــم بــل إنه أكثر فاعلية من المعقمات الحديثة 
وأن أكل الكــرات )البقــل( والحلبــة واإلكثــار مــن أكل 
البصــل والثوم يبني في الجســم مناعة ضد فيروس 

الكورونا )اللعين(.
Û  مــن الناحيــة األخــرى فــإن محــاوالت الســلطات فــي

فــرض إجــراءات التباعــد االجتماعــي لتقليــل أو منع 
انتقال العدوى والمرض يواجه عادة قدرا من الممانعة 
وتحديدا في المناطق الهامشية كما أن قرارات قفل 
المطاعــم والمقاهــي هو اآلخر لم تســتجب له كلها إذ 
تبقــى مطاعــم ومحــات األحيــاء الفقيــرة ومناطــق 
إســكان الوافديــن اآلســيويين مــن العمالــة الرخيصة 
في أطراف المدن بعيدة عن ســلطة الدولة المركزية 
وبالتالــي بعيــدة عن االمتثــال لقرار اإلقفــال والمنع.. 
وخاصــة القــول هنــا أن اإلجــراءات المتعلقة بوقف 
العمــل فــي القطاع الحكومي والخاص قفل المطاعم 
والمجمعات التجارية أو تقليص ساعات عملها كجزء 
من سياســات التباعد االجتماعي قد شــلت وإلى حد 
كبيــر النشــاط االجتماعــي واالقتصادي رغــم ما جاء 
علــى اقتصاديــات المنطقــة مــن خســائر بــدت كبيــرة 
علــى قطاع الخدمات والنفط. وقد حاولت جل دول 
الخليــج تحفيــز ذلــك بمجموعة من إجــراءات الدعم 
والتحفيــز، إال أنهــا في عمومها لــم توقف البعض من 

الخروج وااللتقاء.
Û  ومــن الماحــظ أن هنــاك حالة من الخــوف والهلع قد

انتابــت العامة من عــدوى انتقال الفيروس إليها وأن 
هــذا الخــوف لم يترجم في الكثير من الحاالت وعند 
البعــض بعيدا عن تخزيــن األغذية وبعض الحاجات، 
كمــا أن التــزام األفــراد بتغطية الوجه وغســل اليدين 
وتقليــص حركــة األفــراد إال للضــرورات لــم يترجــم 
كثيــرا علــى الواقــع. بــل إن بعــض وســائط االتصــال 
االجتماعــي قــد شــكت من ضعــف التزام مــن يفرض 
عليهــم بالحجــر المنزلــي، وإن هــذا الضعــف يشــمل 
االفــراد العادييــن كمــا هو عنــد بعض أصحــاب المهن 
المتقدمــة فــي الســلم االجتماعــي والمهنــي، إذ كثيرا 
مــا كســر هؤالء إجــراءات العــزل الذاتي أما ألســباب 
اجتماعيــة أو ذات عاقــة بأعمالهــم الخاصــة. فجزء 
من سياســات التصدي لعدوى المرض بالنسبة للعامة 
فــي الصيــن قــد تــم من خــال قبولهــا التام بسياســة 
التباعــد االجتماعــي وارتــداء ســكانها ألغطية الوجه 
وتعقيــم اليديــن وتخلــي كامــل ألشــهر خلــت عن كل 
أشــكال النشــاط االجتماعي واستجابة تامة لقرارات 

الدولة الصحية. 

منع التجالس والتالمس

Û  لقد خضع الصينيون وبشــكل تــام إلجراءات التباعد
االجتماعــي فــي مقابــل قــدر مــن الممانعة فــي قبول 

ذلك عند بعض مجتمعاتنا العربية والبحر متوسطية. 
تفــرض  التباعــد االجتماعــي  والحقيقــة أن سياســة 
نوعــا مــن الحــد في االحتشــاد واالجتمــاع واالتصال 
والتاقي والتصافح والتجالس والتحادث والتقارب 
والتامــس، أي الحــد مــن التســاند والتواصــل حســا 
ومعنــى، وهــي سياســة ال بــد منهــا الحتــواء انتشــار 
الفيروس وتقليص االصابات. وقد ابتدع اإليطاليون 
وبعد ذلك االسبان وألسبابهم الخاصة، طريقة ترجع 
قــدر مــن الــدفء لعاقاتهــم االجتماعيــة، مــن خال 
مــا يمكــن أن يطلــق عليــه بالتامــس اللفظــي، وذلــك 
بإطالتهــم مــن شــرفات منازلهــم، يغنــون ويرقصون 
لبعضهم البعض أو يحيون الطواقم الطبية ورجاالت 
األمن. أنه بالفعل ابتداع إنســاني لكســر حالة انعدام 

التواصل االجتماعي الذي تقوم عليه كل الحياة.

كورونا ال تفرق بين البشر

Û  وخاصــة القــول أن فيــروس كورونــا رغــم أنــه قــد 
االجتماعيــة  وحياتهــم  بالنــاس  يفتــك  وكأنــه  بــدا 
واالقتصاديــة إال أنــه قد وحــد جهودهم في التصدي 
لــه، بــل إنه بــدا كأنه يقفــل الــدول والمجتمعات على 
نفســها ويوقــف حركــة انتقــال البشــر والبضائــع فــي 
العالــم، ويبطئ حركة التصنيع لصالح البيئة، ويرجع 
األســر إلــى مســاكنها بعــد أن هجرتــه طويــا لصالــح 
مثيــرات الحيــاة الخارجيــة. لقد بدا فيــروس كورونا 
رغــم مــا ألحقــه باألفــراد والمجتمعــات واقتصاديات 
الــدول مــن أضــرار شــديدة، مطيحــا بقــوى العولمــة 
ومعيــد بنــاء الحدود بيــن الدول، بل بــدا وكأنه يعيد 
تشــييد فكــرة الدولة القومية التــي أطاحت بها قوى 

العولمة. 
Û  وهو ككل األمراض والفيروسات المعدية ال تتعامل 

مــع النــاس والحيــاة من منطلقــات دينيــة أو مذهبية 
أو عرقيــة. بمعنى أنها ال تســتهدف جماعة ما لســبب 
قــد  فهــي  الجغرافــي  موقعهــا  أو  عرقهــا  أو  دينهــا 
اصابت المسلمين بطوائفهم كما اصابت المسيحيين 
بطوائفهم كما اصابت الهندوس والبوذيين وأصحاب 
الديانــات األخــرى.... كمــا أن القضــاء علــى فيــروس 
كورونــا المهــدد للحيــاة فــي إطــاره العــام ال يمكن أن 
بإجــراءات حكوميــة صحيــة وأمنيــة دون أن  يتــم 
تكتمــل هــذه الجهــود “بفزعــة” مجتمعية يلعــب فيها 
األفــراد والجماعــات دورهــم المســئول فــي االلتــزام 
بالضوابــط واالرشــادات الصحيــة والتــزام إجراءات 
التباعد االجتماعي والتخلي عن جزء من رفاهية أو 

حاجة االجتماع في حياتهم العامة والخاصة.

فكر المؤامرة يجاحنا

Û  ورغم أن البعض حاول أن يفسر ظهورها في الصين
وبعــد ذلــك في إيران كجــزء من االســتهداف الغربي 
واألميركــي لهذيــن البلديــن، إال أن انتشــاره بعد ذلك 
وانتشــاره  بــل  واختراقــه  األوربيــة  الــدول  كل  فــي 
بشــكل ســريع ومصاحباتــه االقتصادية و السياســية 
الكبيــرة علــى المجتمع األميركي بوالياتــه المختلفة، 
أســقط فكــرة المؤامــرة عــن فيــروس هــو فــي حــد 
ببعــض  باختراقــه وفتكــه  البشــرية  فاجــأ  قــد  ذاتــه 
المجتمعــات التــي بدت خدماتها الطبية أعجز من أن 
تستطيع ضبط معدالت انتشاره و فتكه للسكان في 
بعــض المجتمعــات، كما هــي في إيطاليا و اســبانيا و 
بريطانيــا وقــد تطول القائمة في القــادم من األيام و 

األسابيع..

د. باقر النجار

تــــــنــــــاول الــــــــــــدور األمــــــنــــــي لـــــــ “الــــــداخــــــلــــــيــــــة” فــــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا



المنامة - المحكمة الدستورية

ــن رئـــيـــس الــمــحــكــمــة  بـــتـــوجـــيـــه مــ
الدستورية الشيخ خليفة بن راشد 
بن عبدهللا آل خليفة باشرت األمانة 
التوجيهات  تنفيذ  للمحكمة  العامة 
سياسة  بتطبيق  السامية  الملكية 
كما  العاملة،  لألم  المنزل  من  العمل 
الــعــمــل من  ــلــت تطبيق ســيــاســة  فــعَّ

األخــص  وعــلــى  لموظفيها  الــمــنــزل 
والموظفات  الــحــوامــل  الموظفات 
ــة  ــرعــاي الــمــســتــحــقــات لــســاعــتــي ال
ولمن  الــســن  كــبــار  مــن  والموظفين 
يــعــانــون أمـــراضـــا مــزمــنــة وظــروفــا 
صحية كامنة وذلك اعتبارا من 22 

مارس 2020م.

الدستورية تطبق العمل من المنزل لألمهات
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3 سنوات لـ 3 متجمهرين أحرقوا إطارات في الغريفة
عـــــــرَّضـــــــوا حـــــيـــــاة الــــــنــــــاس وأمــــــوالــــــهــــــم لــلــخــطــر

أيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى ســجن 3 من أصل 6 مدانين 
بواقعة حرق إطارات وحاويات قمامة بمدخل منطقة الغريفة.

وكانت وجهت لهم النيابة العامة أنهم 
بتاريخ  بإدانتهم،  قضي  آخــرون  و3 

27 يوليو 2019، ارتكبوا اآلتي:
وحــتــى  األول  مـــن  الــمــتــهــمــون  أوال: 

الخامس: 
وآخــرون مجهولون  أشعلوا عمدا   1-
شأنه  من  كان  المنقوالت  في  حريقا 
تــعــريــض حـــيـــاة الـــنـــاس وأمـــوالـــهـــم 

للخطر.
في  وآخــرون مجهولون  اشتركوا   2-
مــن خمسة  أكــثــر  مــن  مــؤلــف  تجمهر 
أشخاص الغرض منه االخالل باألمن 
لتحقيق  العنف  مستخدمين  الــعــام، 

الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وآخــــــــرون  وأحــــــــــــرزوا  حـــــــــازوا   3-
لالشتعال  قابلة  عــبــوات  مجهولون 
حياة  تــعــريــض  بقصد  “مــولــوتــوف”؛ 

الناس وأموالهم للخطر.
ــمــتــهــم الــــســــادس: اشــتــرك  ثـــانـــيـــا: ال
ــاق والــمــســاعــدة مع  ــفـ بــطــريــقــي االتـ
الخامس  وحتى  األول  من  المتهمين 
في ارتكاب الجرائم المبينة في البند 
أوال وذلك بأن قام باالتفاق مع المتهم 
الــجــرائــم  تــلــك  ارتـــكـــاب  عــلــى  األول 
الــالزمــة  األدوات  للمتهمين  ــر  ووفــ
البند  فــي  المبينة  الــجــرائــم  الرتــكــاب 

أوال، ووقعت تلك الجرائم بناء على 
ذلك االتفاق وتلك المساعدة.

المتهمين  قيام  في  تتحصل  الواقعة 
وآخرين مجهولين يقدر عددهم نحو 
مدخل  فــي  بالتجمهر  أشــخــاص   10
اإلخالل  منه  الغرض  الغريفة  منطقة 
باألمن العام، حيث قام األول والثاني 
بينهم  فيما  باالتفاق  والرابع  والثالث 
إطـــارات  حـــرق  بعملية  الــقــيــام  عــلــى 
عدد  بــشــراء  األول  فقام  وحــاويــات، 
وقــامــوا  زجاجية  عصير  عــبــوة   100
بناية  على  “الــمــولــوتــوفــات”  بصناعة 
جد أحد المتهمين باستخدام البترول 

والزجاجات و”الليف” والصق.
مدخل  إلــى  توجهوا  أنهم  وأضــافــت 
المتهمون  ــع  ووضـ الــغــريــفــة،  منطقة 

اإلطارات  الخامس  األول وحتى  من 
وسكب الثالث البترول عليها، وأشعل 
الخامس الحريق فيها وألقوا زجاجات 
الشرطة،  رجـــال  على  “الــمــولــوتــوف” 
الــواقــعــة،  بتصوير  ــع  ــراب ال قـــام  فيما 
وبعدها أرسل المتهم األول التصوير 
المتهم  إلى  “التيليغرام”  برنامج  عبر 
بتحريضه على  قام  والذي  السادس، 
األدوات  لهم  ووفر  الواقعة  ارتكابهم 
تصوير  بنشر  قــام  كما  لــهــم،  الــالزمــة 

العملية عبر اإلنترنت.
وأسفرت التحريات عن صحة ارتكاب 
المتهمين الواقعة، واعترف األول في 
التحقيقات بارتكابه الواقعة بمشاركة 
الثاني  اعــتــرف  كما  المتهمين،  باقي 

على نفسه والمتهم األول.

المنامة - بنا

ــدســتــوريــة  تــعــقــد الــمــحــكــمــة ال
خليفة  الشيخ  برئاسة  جلستها 
بن راشد بن عبدهللا آل خليفة 
غدا األربعاء للنظر في 5 دعاوى 

دستورية، هي:
إحـــــــــالـــــــــة قـــــضـــــائـــــيـــــة رقــــــم 
)ح/1/2019(: بشأن الفصل في 
ــى  دســتــوريــة نــص الــفــقــرة األول
قــانــون  مــن   )136( الـــمـــادة  مــن 
الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي الــصــادر 
ــم )24(  بــالــمــرســوم بــقــانــون رقـ
إن  إذ  تعديالته،  1976و  لسنة 
المحكمة قد قررت في جلستها 

السابقة حجز الدعوى للحكم.
ــم  ــــظــــر فــــي الـــــدعـــــوى رقـ ــن ــ وال
الــطــعــن  بـــشـــأن  )د/1/2019(: 
بــعــدم دســتــوريــة نـــص الــمــادة 
)26( لسنة  القانون رقم  )4( من 
إجــراءات  تنظيم  بشأن   2000
ــاء  ــمــ دعــــــــاوى اكـــتـــســـاب األســ
والُمدَّعى  واأللقاب وتعديالتها، 
ــام الـــمـــادة  ــكــ ــفــتــهــا ألحــ بــمــخــال
إن  إذ  الــدســتــور،  مــن  )33/أ،ب( 
المحكمة قد قررت في جلستها 

السابقة حجز الدعوى للحكم.
ــة رقـــــم  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــضـ ــ وإحـــــــــالـــــــــة قـ
الفصل  بــشــأن  )ح/3/2019(: 
 )43( المادة  نص  دستورية  في 
المرسوم  )ب( من  بند   )1( فقرة 

 1976 لسنة   )11( رقــم  بقانون 
تنظيم معاشات  قانون  بإصدار 
ومـــكـــافـــآت الـــتـــقـــاعـــد لــضــبــاط 
ــوة دفــــاع الــبــحــريــن  وأفــــــراد قــ
ترقيمها  والمعاد  العام  واألمــن 
بــمــوجــب   )50( ــادة  ــ ــمـ ــ الـ ــى  ــ ــ إل
المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 

.1991
مــنــازعــة تنفيذ  وتــنــظــر دعــــوى 
قــبــل  )م.ت/1/2020(:  ــم  ــ رقـ
الــفــصــل فـــي الـــمـــوضـــوع األمـــر 
تنفيذ  بوقف  مستعجلة  بصفة 
حــكــم مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، وفــي 
الـــمـــوضـــوع الـــحـــكـــم بــالــمــضــي 
المحكمة  حــكــمــي  تــنــفــيــذ  فـــي 
ــدعــوتــيــن  ــة فـــي ال ــتـــوريـ الـــدسـ
)د/1/2008(  رقم  الدستوريتين 

ورقم )د/2/2010(.
)د/1/2020(:  ــم  رقـ ــوى  ــدعـ والـ
دستورية  بــعــدم  الطعن  بــشــأن 
قانون  من  الثالث  الفصل  مواد 
ــاع األهـــلـــي  ــطـ ــقـ ــي الـ الـــعـــمـــل فــ
)158/ب(  والمواد  عامة،  بصفة 
من  و)164(  و)160(  و)159( 
خــاصــة  بــصــفــة  الـــقـــانـــون  ذات 
اإلجباري  التحكيم  على  لنصها 
وذلك  قضائية  غير  هيئة  أمــام 
و   )18( الــمــادة  لنص  بالمخالفة 

)20/و( و )105( من الدستور.

النظر في 5 دعاوى دستورية غًدا

نشر قائمة التواصل العدلي لتقديم الطلبات إلكترونًيا
ــن ــي ــاض ــق ــت ــم ــلـــى اســـتـــفـــســـارات الـــمـــحـــامـــيـــن وال الــــــرد عـ

فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة الحتــواء ومنع انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيد 19(، قامــت وزارة العدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف بنشــر قائمــة اتصــاالت في حســابها علــى اإلنســتغرام )mojbahrain(؛ لتقديم الدعم والمســاندة بشــأن استفســارات 
المحامين والمتقاضين والمراجعين، مع إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المحاكم، وإدارة التنفيذ، وإدارة شؤون وأموال القاصرين 

عن طريق قنوات التواصل المحددة.

ــانـــب الــخــدمــات  ويـــأتـــي ذلــــك إلــــى جـ
العدل  وزارة  تقدمها  التي  اإللكترونية 
اإللكترونية  الحكومة  بوابة  موقع  عبر 
www.bahrain.bh، وتشمل الكثير من 

الخدمات القضائية والعدلية.
إلــى  ــوة  ــدعـ الـ الـــعـــدل  وزارة  ـــددت  وجــ
القضائية  الــخــدمــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
والعدلية المتوافرة على بوابة الحكومة 
بالمحاكم  المرتبطة  ومنها  اإللكترونية، 

التي تتضمن  التجارية في أول درجة، 
تــســجــيــل الـــدعـــوى ورفــعــهــا، وتــســديــد 
القضائية،  اإلعالنات  وإرســال  رسومها، 
والطلبات  وتبادلها،  المذكرات  وتقديم 
وتقديم  الخبراء  وتعيين  عليها،  والــرد 

تقاريرهم، وصواًل إلى إصدار األحكام.
والـــخـــدمـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــحــاكــم 
إمكانية  توفر  التي  والشرعية،  المدنية 
سير  أثناء  والطلبات  المذكرات  تقديم 

االســتــعــالم عن  إمكانية  مــع  الــدعــاوى، 
تــفــاصــيــل الـــدعـــوى، وأيـــًضـــا الــخــدمــات 
فتح  تتيح  التي  للتنفيذ،  اإللكترونية 
التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي  ملفات 
المطلوبة،  الــمــبــالــغ  ودفـــع  عليها،  الـــرد 
ــى خــاصــيــة االطــــــالع على  ــ ــة إل ــافـ إضـ

تفاصيل حالة الملف.
اإللكترونية  الــخــدمــات  إلــى  لفتت  كما 
التي  القاصرين  وأمــوال  شــؤون  إلدارة 

أي  أو  مالية  طلبات  تقديم  مــن  ُتمكِّن 
التركة،  ملفات  على  أخـــرى  مــعــامــالت 
ومراجعة  المقدمة،  الطلبات  ومتابعة 
حالة الطلب أو استكمال أي مستندات 
مطلوبة، واالطــالع على كشف حساب 

ملفات التركة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع األرقام 
الـــمـــحـــددة لــكــل قــســم لــلــحــصــول على 
الــخــدمــات،  مختلف  حـــول  الــمــســاعــدة 
بما  الشخصي،  الحضور  من  بدالً  وذلك 
في  المراجعين  عــدد  تقليل  في  يسهم 
المتخذة  الوقائية  التدابير  تعزيز  ظل 
الحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره 

حفاًظا على سالمة الجميع.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

رفض طعون 15 مدانا بقضية عصابة تزوير الجوازات
أصدرت محكمة التمييز حكمها يوم أمس في طعون 15 من أصل 25 مدانا 
بقضية تزوير وثائق جوازات السفر ورخص اإلقامة ومستندات أخرى في 
عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير العصابة متهم عربي الجنسية، تمكنوا 
مــن جمــع مبالغ ماليــة بادعائهم المزعوم بقدرتهم على اســتخراج جوازات 
ســفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار، كما تلقوا عبر شــركات الصرافة 
مبالــغ وصــل إجماليهــا إلــى 135 ألف دينــار، إذ قضت المحكمــة بعدم جواز 
نظر طعون اثنين منهم بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية؛ نظرا لصدور عفو 
بحقهمــا وأيــدت عقوبة اإلبعاد ألحدهما، كما رفضت طعون باقي المدانين 

وأيدت العقوبات الصادرة بحقهم.

المتهم  أن  القضية  أوراق  من  ويتضح 
يعمل في  كان  العصابة”  “زعيم  العربي 
الفترة ما بين 2012 و2018 على تزوير 
لعدة  الخاصة  اإلقــامــة  تأشيرات  وبيع 
من  وتمكن  وأوروبـــيـــة،  خليجية  دول 
جمع مبالغ طائلة، كما جند لصالحه عددا 
لتسهيل  الحكوميين  الموظفين  مــن 
مبلغ  له  دفع  المتهمين  أحد  وأن  عمله، 
20 ألف دينار فقط ليحصل على رخصة 
مستثمر، إضافة لطلب متهم آخر مبلغ 
200 ألف دينار من شخص عربي ادعى 
الجنسية  اســتــخــراج  عــلــى  قــدرتــه  لــه 
البحرينية، مدعيا امتالكه النفوذ الالزم 
لذلك، وأجرى المتهم العربي العديد من 
العمليات المالية على تلك األموال التي 
اإلجــرامــي؛  نشاطه  مــن  عليها  تحصل 
وغير  الحقيقي  المصدر  إخفاء  بهدف 

المشروع.
للنيابة  العام  المحامي  صرح  قد  وكــان 
بأن  الحمادي  أحمد  المستشار  الكلية 
قد  األولـــى  الجنائية  الكبرى  المحكمة 
الموافق  الــثــالثــاء  يــوم  أصـــدرت حكما 
15/10/2019 بمعاقبة خمسة وعشرين 
متهما لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم 
ــوة، واســتــغــالل  ــرشـ ــوال والـ ــ غــســل األمـ
ــر  ــزويـ ــيــد األخــــتــــام وتـ ــل ــق الـــنـــفـــوذ، وت
واستعمالها،  وعرفية  رسمية  محررات 
دون  من  شيكات  وإعطاء  واالحتيال، 
ــواد مــخــدرة  ــتــصــرف فــي مــ رصــيــد وال
المشروعة،  غير  واإلقــامــة  وتعاطيها 
حيث قضت بالسجن لمدة 23 سنة و10 
أيام والغرامة بمبلغ مئة ألف وخمسمئة 
ديـــنـــار ومـــصـــادرة مــبــلــغ مــئــة وخمسة 

ــفــا ومــئــة وســبــعــيــن ديــنــارا  وثــالثــيــن أل
بحرينيا وسبعمئة وستين فلسا لمتهم، 
لثالثة  سنوات  و10  لمتهم،  سنة  و15 
بمبلغ  منهم  اثــنــيــن  وتــغــريــم  متهمين، 
والسجن  بحريني،  ديــنــار  آالف  ثــالثــة 
سنوات   7 والسجن  لمتهم،  ســنــوات   8
مئتي  مبلغ  أحدهما  وتغريم  لمتهمين 
ألف دينار بحريني، والسجن 6 سنوات 
سنوات   5 والسجن  لمتهم،  أيــام  و10 
بمبلغ  أحدهم  وتغريم  متهمين  لخمسة 
ومصادرة  دينار  وثالثمئة  ألف  عشرين 
بمبلغ  آخر  وتغريم  دينار  ثالثمئة  مبلغ 
مبلغ  ومــــصــــادرة  ديـــنـــار  آالف  ثـــالثـــة 
خمسمئة دينار من متهم آخر، والسجن 
 3 4 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 
سنوات   3 والحبس  لمتهمين،  سنوات 
لمتهمين،  أيـــام   10 والــحــبــس  لــمــتــهــم، 
ــبــراءة  وال متهما،  عشر  ألحــد  ــعــاد  واإلب

لخمسة متهمين.
ــنــيــابــة الــعــامــة قـــد أســنــدت  ــانـــت ال وكـ
لدولة  تأشيرات  تــزويــر  المتهمين  إلــى 
اإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى 
وبــيــعــهــا عــلــى أشــخــاص مــن جنسيات 
بـ  قـــدرت  مالية  مبالغ  مقابل  مختلفة 
وثالثن  وخمسة  مئة   ) 170.760 ,135(

بحرينيا  ديـــنـــارا  ومــئــة وســبــعــيــن  ــفــا  أل
مالية  ومبالغ  فلسا،  وستين  وسبعمئة 
عمليات  بإجراء  بعضهم  وقيام  أخــرى، 
جرائم  من  المتحصلة  لألموال  تحويل 
تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها 
عما  فضال  عليها،  المشروعية  وإضفاء 
ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير 
أحد  واستعمال  أجنبية  سفر  جــوازات 

تلك الجوازات في مغادرة المملكة.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثالثة 
من المتهمين، وهم موظفون عموميون 
مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى سبيل الــرشــوة من 
على  الــحــصــول  مقابل  اثنين  متهمين 
رخص مستثمر بالبحرين ألربعة أجانب 
ــدخــول عــلــى بــرنــامــج نــجــم إلزالـــة  ــل ول
أيـــة أوامــــر ضــبــط صــــادرة ضــد المتهم 
السفر  جـــواز  بــيــانــات  ــال  وإلدخــ األول، 
البيانات  بقاعدة  المتهم  لــذات  الــمــزور 
كي  الــدولــي؛  البحرين  بمطار  الخاصة 
عند  الجواز  ذلــك  استعمال  من  يتمكن 
إلى  أســنــد  حين  فــي  المملكة،  مــغــادرة 
المتهم األول كذلك تهمة حيازة وإحراز 

وإعطائه  التعاطي  بقصد  مواد مخدرة 
شيكات من دون رصيد لمن تلقى منهم 
دون  التأشيرات  إصـــدار  مقابل  أمـــواال 

علمهم بتزويرها )...(.
قد  كــانــت  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  ويــذكــر 
وانطالقا  أنه  سابق  وقت  في  صرحت 
مـــن حــرصــهــا عــلــى مـــواصـــلـــة إطـــالع 
المتعلقة  المستجدات  على  العام  الرأي 
بــأمــن وســالمــة الــمــجــتــمــع، وفـــي إطــار 
في  والــقــانــونــيــة  األمــنــيــة  مسؤولياتها 
وإلحاقا  ــعــام،  ال والــنــظــام  األمـــن  حفظ 
ــادر بـــتـــاريـــخ 6 نــوفــمــبــر  ــصــ ــ ــيــان ال ــب ــل ل
خلية،  على  القبض  والمتضمن   2018
التزوير  جرائم  ارتكاب  في  تخصصت 
والرشوة وغسل األموال، فقد أصدرت 
أكدت  توضيحيا،  بيانا  الداخلية  وزارة 
واألدلـــة  للمباحث  العامة  اإلدارة  فيه 
الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة، 
بينهم موظفون في جهات  28 شخصا 
ــدد مــنــهــم إلــى  حــكــومــيــة، ويــنــتــمــي عــ
القبض  تــم  حــيــث  مختلفة،  جنسيات 
خلية،  بتشكيل  قــيــامــهــم  إثـــر  عــلــيــهــم 

ــوازات وأخــتــام  ــ عــمــدت إلـــى تــزويــر جـ
الــســفــر وتـــأشـــيـــرات وإقـــامـــات خــاصــة 
وذلــك  وأجــنــبــيــة،  خليجية  دول  بــعــدة 
ويقيمون  يعملون  بآخرين  باالستعانة 
بيعها  بغرض  البحرين؛  وخــارج  داخــل 
طائلة  مالية  مبالغ  مقابل  ألشــخــاص، 
بين  انــتــقــالــهــم  عملية  تسهيل  بــهــدف 
الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات 

السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
وأضافت أنه قد تم القبض على عناصر 
الــخــلــيــة بــعــد عــمــلــيــات بــحــث وتــحــري، 
وامتدت  بشكل دقيق واحترافي  تمت 
لتمدد  نــظــرا  بالقصيرة؛  ليست  لفترة 
الخلية وتعدد جنسيات عناصرها  هذه 
وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع 
جيدا  ودراستها  وتأكيدها  المعلومات 
من زوايا متعددة وربط خيوط القضية 
مــع بعضها والــوصــول إلــى اســتــدالالت 
مــحــددة ودقــيــقــة، قـــادت إلـــى تحديد 
عليهم،  والقبض  الخلية  عناصر  هوية 
الرئيسي  عليه  الــمــقــبــوض  كـــان  حــيــث 
دولــــة خليجية  بـــجـــواز ســفــر  يــتــحــرك 

الكشف عن  إلى أن تم  وباسم مختلف 
والقبض  الحقيقية  وجنسيته  اســمــه 
عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر 
ــرى الـــمـــوجـــودة خــــارج الــبــحــريــن  ــ األخـ
والتحري؛  البحث  عمليات  ومــواصــلــة 
ــمــتــورطــيــن في  ــن بــقــيــة ال لــلــكــشــف عـ

ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
الــقــانــونــيــة وتــحــريــز الــمــضــبــوطــات من 
جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة 
وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي 

تولت التحقيق.
كما عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها 
وتقديرها للتفاعل اإليجابي من جانب 
بشأن  الرأي  اب  وكتَّ الوطنية  الصحافة 
هذه القضية، وتقديرهم للجهود األمنية 
هذه  عناصر  على  القبض  في  المبذولة 
أشـــادت  كــمــا  الــخــطــورة،  بــالــغــة  الخلية 
بوعي المجتمع البحريني وحرصه على 
اإلجـــراءات  واتــبــاع  بالقانون  ــتــزام  االل

التي تقتضيها السالمة العامة.

عقوبات وصلت 
للسجن 23 سنة 
ومصادرة 135 

ألف دينار

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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ISIN BH�( 1800  أعل���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي أن���ه تم���ت تغطي���ة اإلص���دار رق���م
000361VI20( م���ن أذون���ات الخزان���ة الحكومي���ة األس���بوعية، الت���ي يصدره���ا مص���رف 
البحري���ن المركزي نيابة عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفترة استحقاق 91 يوًما، تبدأ ف����ي 25 مارس 2020 وتنتهي في 24 يونيو 2020، وبلغ 
معدل س���عر الفائدة هذه األذونات 2.06 % مس���اوًيا لإلصدار الس���ابق بتاريخ 11 مارس 
2020. وبلغ معدل سعر الخصم 99.482 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.386 

%، علًما أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة الحكومية

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس عند مستوى 1,389.32 بانخفاض وقدره 5.59 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم األحد، 
فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عنــد مســتوى 587.40 بانخفاض وقـــدره 1.15 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه 

السابق.

وت���داول ال�مستث����مرون 6.29 مليون 
س���هم، بقي����مة إج�م����الية قدرها 1.20 
مليون دي�ن����ار، ت�م تنفيذها من خالل 
20 صفق���ة، حيث ركز ال�مستث����مرون 
قط���اع  أس���هم  عل���ى  تعامالت����هم 
الخدمات والتي بلغت قي����مة أسهمه 
ال�متداول����ة 1.15 ملي���ون دي�ن����ار أي 
القي����مة  م���ن   %  95.35 نس���بته  م���ا 
اإلج�م����الية للت���داول وبك����مية قدرها 
5.91 مليون س���هم، ت����م تنفيذها من 

خالل 12 صفقة.
وجاءت عق�ارات السيف في ال�مرك�ز 

أس���همها  قي����مة  ب����لغت  إذ  األول 
ال�متداول����ة 1.12 مليون دي�ن�ار أي ما 
نسبته 93.24 % من إج�م�ال�ي قي�مة 
األس���هم ال�متداول����ة وبك����مية قدرها 
5.87 مليون س���هم، ت����م تنفيذها من 

خ�الل 8 صفقات.
ل����بنك  أم����ا ال�مرك����ز ال�ث�ان�����ي فك����ان 
قدره���ا  بقي����مة  الوطن���ي  البحري���ن 
نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار  أل���ف   32.50
2.70 % من إج�م�ال����ي قي�مة األسهم 
ال�متداول����ة وبك����مية قدره���ا 50.00 
ألف س���هم، ت����م تنفيذها م����ن خ����الل 

صفق���ة واح���دة. ث����م ج���اءت إي بي 
إم تيرمينالز البحرين بقي����مة قدره�ا 
نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار  أل���ف   20.03
1.66 % من إج�م�ال����ي قي�مة األسهم 
ال�متداول����ة وبك����مية قدره���ا 20.03 
أل���ف س���هم، ت����م تنفيذها م���ن خالل 
3 صفقات. وت����م ي����وم أم���س تداول 
أس���هم 7 ش���ركات، ارتفع���ت أس���عار 
حي���ن  ف���ي  واح���دة،  ش���ركة  أس���هم 
ان����خفضت أس���عار أس���هم 4 شركات، 
عل���ى  الشرك����ات  بق�ي����ة  وحاف����ظت 

أسعار أق�فاالت�ها الساب�قة.

أص���در مص���رف البحري���ن المرك���زي 
الوقائي���ة  التدابي���ر  م���ن  حزم���ة 
الصراف���ة؛  لش���ركات  والتوجيه���ات 
للح���د م���ن مخاطر ع���دوى فيروس 
كورون���ا، الت���ي قد تنتج م���ن تداول 
ه���ذه  قب���ل  م���ن  النقدي���ة  العم���الت 
التدابي���ر  ض���وء  ف���ي  الش���ركات، 
الوقائي���ة واإلج���راءات االحترازي���ة 
الت���ي اتخذته���ا البحري���ن الحت���واء 
ومن���ع انتش���ار الفاي���روس، وجه���ود 
المص���رف المرك���زي للحف���اظ عل���ى 
ف���ي  العاملي���ن  وس���المة  صح���ة 
القطاع من المواطني���ن والمقيمين، 
إضاف���ة إلى جمهور عمالء ش���ركات 

الصرافة.

ووج���ه المص���رف ش���ركات الصرافة 
الوقائي���ة  اإلج���راءات  باتخ���اذ 
العم���الت  م���ع  للتعام���ل  المناس���بة 
المس���توردة  والعم���الت  الورقي���ة 
وتتمث���ل  البحري���ن.   خ���ارج  م���ن 
تعري���ض  ف���ي  الوقاي���ة  إج���راءات 
الف���وق  لألش���عة  النقدي���ة  العم���الت 
Ultraviolet germi� )البنفس���جية 

تعريضه���ا  أو   ،)cidal irradiation

أو  المرتفع���ة،  الح���رارة  لدرج���ات 
عزله���ا لم���دة ال تق���ل عن 72 س���اعة. 
وأصدر المص���رف توجيهات لجميع 
شركات الصرافة تؤكد على ضرورة 
قي���ام الموظفين العاملين باس���تالم 
بارت���داء  النقدي���ة  العم���الت  ونق���ل 
مع���دات الحماي���ة الش���خصية، وفًقا 
للتوجيه���ات والتعليم���ات الص���ادرة 

بهذا الخصوص من وزارة الصحة.

المســتثمرون ركــزوا تعامالتـــهم علــى قطــاع الخدمــات ضمن إجراءات “المركزي” لحمايــة العاملين بالقطاع
تداول 6.3 مليون سهم بـ 1.2 مليون ديـنـار توجيهات لشركات الصرافة بتعقيم العمالت النقدية

“التنمية”: إعفاء أصحاب األعمال من أقساط اإليجارات
أشـــهر  3 ولمـــدة  للبنـــك  التابعـــة  الحاضنـــات  مراكـــز  بجميـــع 

أعلنــت مجموعــة بنــك البحرين للتنمية عن تقديم مســاندة خاصة لجميع أصحــاب األعمال ممن تنطبق عليهم 
الشــروط فــي جميــع مراكــز الحاضنات التابعة للبنك مثل مركــز البحرين لتنمية الصناعات الناشــئة الكائن في 
مدينــة ســلمان الصناعيــة بالحــد، ومركــز تنميــة قــدرات المــرأة البحرينية “ريــادات” في منطقة عالي، وســوق 
المزارعين البحرينيين في هورة عالي، من خالل إعفاء المســتفيدين في جميع المراكز المذكورة من أقســاط 
اإليجــار بالكامــل ولمــدة 3 أشــهر، ممــن تم احتضانهم لمدة تقل عن 3 ســنوات.وكذلك إعفاء المســتفيدين في 

المراكز ذاتها من أقساط اإليجار بنسبة 50 % ولمدة 3 أشهر ممن تم احتضانهم لمدة تزيد عن 3 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
خال���د  للتنمي���ة  البحري���ن  بن���ك 
اإلج���راءات  جمي���ع  “إن  الرميح���ي 
اتخاذه���ا  ت���م  الت���ي  والتس���هيالت 
أخيًرا من قبل المجموعة تأتي في 
إطار الخطط والتوجهات السديدة 
البحري���ن  حكوم���ة  أطلقته���ا  الت���ي 
بقي���ادة عاه���ل الب���الد، إذ تعزز هذه 
المب���ادرات رؤي���ة جاللت���ه الحكيمة 
ل���كل م���ا في���ه خي���ر وطنن���ا الغال���ي، 

ودف���ع أبنائ���ه نح���و ع���دم الوق���وف 
وتخط���ي المصاع���ب بم���ا يمتلكونه 
من طموحاٍت وطاقاٍت هائلة، ومن 
هنا فقد استقينا من هذه المنهجية 
إج���راءاٍت خاص���ة في س���بيل دعم 
أصح���اب المش���اريع ورواد األعمال 
والتخفي���ف م���ن التحدي���ات المالية 
واآلثار الناجمة ع���ن األزمة الراهنة 
مرون���ة  وأكثره���ا  الس���بل  بأفض���ل 

وفاعلية”.

ق���رار  “إن  الرميح���ي  وأض���اف 
اإلعفاء من أقس���اط اإليجارات في 
الحاضن���ات ه���و تأكيد اس���تمرارية 
المس���تجدات  ألح���دث  االس���تجابة 
وفًق���ا لما تقتضيه تط���ورات الوضع 
الحال���ي وبم���ا ينصب ف���ي مصلحة 
عمالئن���ا الك���رام، ونح���ن عل���ى ثق���ٍة 
تام���ة بأنن���ا، وفق التوجيه���ات التي 
القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  أقره���ا 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة، 
ومن خالل تضافر الجهود وتكاتف 
المج���االت؛  مختل���ف  ف���ي  الجمي���ع 
س���وف نتمكن من تحقي���ق أهدافنا 

في التغلب على هذه األزمة”.

خالد الرميحي 

المنامة - بنك البحرين للتنمية

التعامل مع مستجدات واقع العمل الجديدة
ط���رأت ظ���روف وظهرت أمور جدي���دة، قد تغير واقع العمل ف���ي الدنيا، بعد جائحة 

كورونا فايروس.
ومن وسائل كبح جماح هذا الوباء، االبتعاد عن اآلخرين وعدم لمسهم لكسر دائرة 

امتداد نقل الفايروس.
وهذا الكس���ر أو منع االمتداد س���يعمل على عدم انتقال العدوى وحصرها في أضيق 

نطاق حتى يتم اكتشاف العالج القاتل للفايروس القاتل.
ولهذا، أمرت السلطات في البحرين بقفل المدارس والجامعات والعديد من مرافق 
العمل والتجمعات ورفع ش���عار “أبقى بالبيت” لتحمي نفس���ك وأس���رتك ومجتمعك. 

وهذه التوجهات الوطنية أثمرت، والكل متحفز للقيام بدوره لحماية البحرين.
وبالطبع، هذا الوضع االضطراري الجديد س���تتولد من زحمة مستجدات في العديد 
م���ن الحاالت وخاصة مس���تجدات واقع العمل الجديد، ال���ذي يتجه نحو العمل “عن 

بعد” )ريموت سيرفسيس(. 
ف���ي الواق���ع، توج���د األرضي���ة القانوني���ة والتش���ريعية ف���ي البحري���ن ل���� “الريم���وت 
سيرفس���يس”، وهناك قوانين المعامالت اإللكترونية وقوانين الحكومة اإللكترونية 

واألنظمة القانونية المرتبطة بها.
ووف���ق القواني���ن، نتعام���ل م���ع البن���وك يومي���ا لتنفي���ذ العملي���ات المصرفي���ة، ونعقد 
المؤتم���رات ونق���دم الدروس والمحاضرات “عن بعد”، ونش���تري م���ن العالم ونبيع له 
عبر وس���ائل التج���ارة اإللكترونية، وتتم بع���ض اجراءات التقاض���ي والتحكيم “عن 
بع���د”، إضاف���ة له���ذا نتعامل م���ع الكثير م���ن الجهات الحكومي���ة “عن بع���د”. كل هذا 
يح���دث ف���ي البحرين منذ م���دة، وذلك بفضل األرضية التش���ريعية التي توفر األطر 
القانونية، وأيضًا فإن توفر االمكانات الفنية والمهنية والدراية التقنية، ساعد كثيرا 

في توفير الوقت والجهد بسبب تقنية العمل “عن بعد”.
ونش���كر الحكوم���ة اإللكتروني���ة الت���ي تقود هذا الزخ���م بتقنية عالية وكف���اءة نادرة 

تسابق الزمن لتغطي كل المجاالت.
وم���ن واق���ع م���ا يعاني���ه العال���م اآلن بس���بب جائح���ة الكورون���ا، فإننا ننص���ح الجميع 
لالستعداد التام للتعامل العلمي والمهني مع المستجدات الطارئة أو التي قد تطرأ، 

خصوصا في مجال العمل واألعمال.
وعلى كل فرد أو ش���ركة، أن يس���أل نفس���ه هل هو مس���تعد للعمل بعيدا عن المكتب 
والقي���ام بالعم���ل م���ن البي���ت ؟. هذا األمر ف���ي غاية األهمي���ة لتحقيق االس���تمرارية 
والبق���اء ل���ك ولعملك وإال فالخس���ران والنهاي���ة. علينا االس���تفادة ألقصى درجة من 
التقني���ة، خصوص���ا وأن القانون يقنن ويحمي المعام���الت التقنية والعمل بعيدا عن 
اآلخري���ن. والعال���م ل���ن يعود كم���ا كان قبل كورون���ا، وعلين���ا التطور لنصن���ع التاريخ 

ونكون جزءا منه.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

نقــد الموجــودات المحليــة بلــغ نحــو 51.4 مليــون دينــار

ميزانية مكاتب الصرافة بنهاية 2019

أظهرت أحدث بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي، أن الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة العاملة في البحرين تجاوزت بنهاية العام 
الماضي )2029(، 101.7 مليون دينار، بتراجع نسبته 7.01 %، قياًسا بالفترة ذاتها من العام 2018، وتراجعت بنحو 11.12 % قياًسا بالربع الثالث 

من العام 2019.

وتراجعت الميزانية الموحدة في الربع األخير من العام 2019 نحو 12.7 مليون دينار، قياًسا بالربع الثالث من العام السابق له، إذ بلغت نحو 114.5 
مليون دينار، كما تراجعت الميزانية بنحو 7.7 مليون دينار، قياًسا بنحو 109.4 مليون دينار بالربع األخير من العام 2018.

وكانت الميزانية الموحدة لمكاتب 
الصراف���ة ش���هدت تراجًع���ا نس���بته 
15.3 %، قياًس���ا بالرب���ع الثاني من 
 27.4 وتراجع���ت  الماض���ي،  الع���ام 
% قياًس���ا بالرب���ع الثالث م���ن العام 

.2018
الموح���دة  الميزاني���ة  وتج���اوزت 
لمكات���ب الصراف���ة 109.4 ملي���ون 
دين���ار تقريًب���ا بنهاية الرب���ع األخير 
من الع���ام 2018، متراجعة بنس���بة 
8.4 %، قياًس���ا بالفت���رة ذاته���ا م���ن 
الع���ام 2017، وتراجع���ت 30.6 % 

قياًسا بالربع الثالث من 2018.

الموجودات المحلية واألجنبية

وتوزعت الموج���ودات في مكاتب 
الصراف���ة بالرب���ع األخير م���ن العام 
2019، م���ا بين موج���ودات محلية 
 74.9 بنح���و  المرخص���ة  للمكات���ب 
ملي���ون دين���ار )نح���و 75.9 ملي���ون 
دين���ار ف���ي الرب���ع الثال���ث(، وقرابة 
للموج���ودات  دين���ار  ملي���ون   26.9
األجنبية )38.6 مليون دينار تقريًبا 

في الربع الثالث(.
المحلي���ة  الموج���ودات  وتراجع���ت 
للمكات���ب المرخص���ة بنهاي���ة الرب���ع 
األخي���ر بنح���و 989.8 أل���ف دين���ار، 
أي ما نس���بته 1.3 %، مقارنة بنحو 
75.9 مليون دينار في الربع الثالث، 
وتراجع���ت الموج���ودات األجنبي���ة 
بنح���و 11.7 ملي���ون دين���ار، أي م���ا 
نسبته 30.42 %، إذ انخفضت من 
38.6 ملي���ون دين���ار بالرب���ع الثالث 

لتص���ل إلى نحو 26.9 مليون دينار 
بالربع األخير.

المحلي���ة  الموج���ودات  واش���تملت 
لمكات���ب الصرافة عل���ى: النقد نحو 
51.4 ملي���ون دين���ار، بزيادة 862.6 
أل���ف دينار، أي ما نس���بته 1.71 %، 
قياًس���ا بنح���و 50.6 ملي���ون دين���ار 

بالربع الثالث.
المكات���ب  ودائ���ع  حج���م  وبل���غ 
المرخص���ة لدى المصارف نحو 4.2 
ملي���ون دينار، بتراج���ع 469.6 ألف 
 ،% 10.14 نس���بته  م���ا  أي  دين���ار، 
قياًسا بنحو 4.6 مليون دينار بالربع 
الموج���ودات  وتراجع���ت  الثال���ث، 
المحلي���ة األخ���رى للمكاتب بنس���بة 
ملي���ون   20.7 نح���و  م���ن   % 9.81
إل���ى قراب���ة  الثال���ث  بالرب���ع  دين���ار 
18.7 ملي���ون دينار بالرب���ع األخير، 

أما المس���تحقات المحلية من الغير 
لمكاتب الصرافة، فارتفعت بمقدار 
285.6 أل���ف دين���ار، م���ن 18.1 ألف 
دينار ف���ي الربع الثال���ث لتصل إلى 

303.7 ألف دينار بالربع األخير.

المطلوبات المحلية واألجنبية

وتوزعت المطلوب���ات على مكاتب 
الصراف���ة بالرب���ع األخير م���ن العام 
الماضي، ما بي���ن مطلوبات محلية 
)قراب���ة  دين���ار  ملي���ون   86 بنح���و 
94.1 ملي���ون دينار بالرب���ع الثالث(، 
نح���و  األجنبي���ة  والمطلوب���ات 
15.7 ملي���ون دين���ار )20.4 ملي���ون 
دين���ار بالرب���ع الثالث(، م���ا يعني أن 
المطلوب���ات األجنبي���ة على مكاتب 

الصراف���ة تراجع���ت بنس���بة 22.96 
% قياًسا بالربع الثالث.

وأظه���رت البيان���ات أن المطلوبات 
الصراف���ة  مكات���ب  عل���ى  المحلي���ة 
تضمن���ت: نحو 56.9 ملي���ون دينار 
واالحتياط���ي  الم���ال  رأس  حج���م 
 57.9 )نح���و  المرخص���ة  للمكات���ب 
مليون دينار بالربع الثالث(، و21.2 
الق���روض  حج���م  دين���ار  ملي���ون 
م���ن  الصراف���ة  لمكات���ب  المحلي���ة 
المص���ارف )نحو 23.1 مليون دينار 
بالرب���ع الثال���ث(، و197.9 ألف دينار 
حج���م المس���تحقات المحلي���ة م���ن 
مكات���ب الصرافة إلى الغير )387.9 
ألف دينار بالربع الثالث(، ونحو 7.7 
مليون دين���ار للمطلوب���ات المحلية 
األخ���رى على المكات���ب )نحو 12.7 

مليون دينار بالربع الثالث(.

أمل الحامد

101.7
مليون دينار
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بلــغ إجمالي الواردات الســلعية غير النفطية فــي البحرين، حوالي 394.4 مليون دينار 
فــي فبرايــر 2020، مقابــل 349.9 مليــون دينــار فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2019، أي 
بارتفــاع مقــداره 0.12 %، في حيــن بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 271.2 مليون 
دينــار فــي فبرايــر 2020، مــا يعنــي أن قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري فــي فبراير 
الماضــي، بلغــت 123.2 مليــون دينــار، وفــق بيانــات أوليــة مصدرهــا شــؤون الجمارك، 
وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤولة عن اإلحصاءات الرسمية.

وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن الصين جاءت 
مـــن حيـــث حجـــم  األولـــى  المرتبـــة  فـــي 
وارداتها إلى البحرين في فبراير الماضي، 
وجـــاءت  دينـــار،  مليـــون   57 بلغـــت  إذ 
البرازيل في المرتبة الثانية بـ 38.3 مليون 
دينـــار، وحلت في المرتبـــة الثالثة المملكة 
العربيـــة الســـعودية بـ 30.1 مليـــون دينار، 
أمـــا في المرتبة الرابعـــة فجاءت اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بــــ 27.7 مليـــون دينـــار، 
وجـــاءت الواليات المتحدة األميركية في 
المرتبة الخامسة بحجم استيراد بلغ 25.5 

مليون دينار.
تـــم  التـــي  الســـلع  بأهـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
جـــاءت   ،2020 فبرايـــر  فـــي  اســـتيرادها 
أكســـيد ألمنيـــوم آخر فـــي المرتبـــة األولى 
بقيمـــة إجمالية بلغـــت 31.3 مليون دينار، 
ثانيـــا خامات حديد ومركزاتها غير مكتلة 
بـ 23.7 مليون دينار، ثالثا جاءت سيارات 
جيـــب موديـــل ســـنة التخليـــص أو التـــي 
تليهـــا، تتجـــاوز 3000 ســـم 3 بلغـــت 10.8 
مليون دينار، ثم رابعا ســـبائك ذهب بقيمة 
8.9 مليـــون دينـــار، ثـــم خامســـًا محركات 

توربينيـــة نفاثـــة تتجـــاوز قـــوة دفعهـــا 25 
كيلـــو نيوتن تصل قيمتهـــا إلى 8.1 مليون 

دينار.
أوضحـــت  بالصـــادرات،  يتعلـــق  وفيمـــا 
البيانـــات أن البحرين قامت بتصدير ســـلع 

غيـــر نفطيـــة بقيمـــة 271.2 مليـــون دينار، 
للصـــادرات  دينـــار  مليـــون   196.4 منهـــا 
وطنية المنشأ، و74.8 مليون دينار إلعادة 

التصدير.
وأشـــارت البيانات إلى أن المملكة العربية 

الســـعودية جـــاءت بالمرتبـــة األولـــى مـــن 
حيـــث حجـــم صادراتها إلـــى البحرين في 
فبرايـــر الماضـــي، إذ بلغـــت 74.1 مليـــون 
العربيـــة  اإلمـــارات  جـــاءت  فيمـــا  دينـــار، 
المتحـــدة في المرتبة الثانيـــة بقيمة تصل 

إلى 51.1 مليون دينار، وحلت في المرتبة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  الثالثـــة 
بقيمة تتجـــاوز 21.4 مليون دينار، أما في 
المرتبـــة الرابعـــة، جـــاءت ســـلطنة عمان بـ 
19.8 مليـــون دينـــار، وجاءت فـــي المرتبة 
الخامســـة جمهورية مصـــر العربية بحجم 

استيراد بلغ 15.8 مليون دينار.
وبشأن أهم 5 ســـلع يتم تصديرها وإعادة 
تصديرها، جاءت خامات حديد ومركزاتها 
مكتلة فـــي المرتبة األولـــى بقيمة تتجاوز 
29 مليـــون دينـــار، تلتها ســـبائك ذهب في 
المرتبـــة الثانية بحوالـــي 17 مليون دينار، 
ثم جســـور وأجزاؤها للمنشـــآت من حديد 
صـــب أو حديد صلب بقيمـــة تقدر بـ 16.5 
مليـــون دينار، وجاءت ســـلعة “أســـاك من 
ألمنيـــوم غيـــر مخلـــوط، يتجـــاوز مقـــاس 
عرضهـــا 7 مـــم” في المرتبـــة الرابعة بقيمة 
15.3 مليـــون دينـــار، ثم ســـلعة خائط من 

ألمنيوم خام بـ 13.5 مليون دينار.

صادرات البحرين غير النفطية في فبراير 2020
ــار ــون دينـ ــاري 123.2 مليـ ــزان التجـ ــز الميـ ــواردات وعجـ ــة الـ ــار قيمـ ــون دينـ 394.4 مليـ
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طرحت شـــركة  “بابكو”، أمس، مناقصة 
لتوقيـــع اتفاقيـــة طويلـــة األمـــد لمدة 5 
ســـنوات لتوفير خدمات معالجة المواد 
واســـتبدال المحفـــزات لمفاعـــات ذات 
الســـحن المفرد في مختلـــف المفاعات 
واألوعيـــة في وحدات العمليات بمصنع 
التكريـــر، تقـــدم إليهـــا 6 عطـــاءات أقلها 
 7.3 وأكبرهـــا  دينـــار  ألـــف   660 بنحـــو 

مليون دينار. 

وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لشـــؤون 
البلديات بـــوزارة األشـــغال، أولها زمنية 
الـــري  وشـــبكات  المزروعـــات  لصيانـــة 
للشـــوارع والتقاطعـــات الرئيســـة تقـــدم 
إليها 6 عطاءات أقلها بنحو 670.1 ألف 

دينار وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.
تركيـــب  لمشـــروع  الثانيـــة  والمناقصـــة 
صناديق الزراعة الخرسانية في محيط 
رئاســـة الـــوزراء تقـــدم إليهـــا عطـــاءان 
أقلهما بنحـــو 56.5 ألف دينار، واألخيرة 
زمنية لشراء أعاف األسماك تقدم إليها 

عطاء وحيد بنحو 4.9 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات للصحة، 
التقاريـــر  لتجديـــد غرفـــة كتابـــة  أولهـــا 
مجمـــع  فـــي  األشـــعة  بقســـم  الطبيـــة 
السلمانية الطبي تقدم إليها 7 عطاءات 
أقلهـــا بنحـــو 42.5 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا 
والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   117.7 بقرابـــة 
لتجديـــد منطقـــة ســـحب عينـــات الـــدم 
وقسم األنســـجة والخايا  تقدم إليها 8 
عطـــاءات أقلهـــا بنحو 64.2 ألـــف دينار، 
واألخيرة الستبدال غرف اختبار السمع 

بعيـــادات األذن والحنجرة تقدم إليها 4 
عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 36.3 ألـــف دينار 

وأكبرها 87.6 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشـــركة تطوير 
للبتـــرول لتوفيـــر قطع غيـــار إلى وحدة 
)ZEROP( تقـــدم إليهـــا عطـــاءان أقلهما 
بنحـــو 140.1 ألـــف دينـــار واآلخـــر بنحو 
لـــوزارة  ألـــف دينـــار، ومناقصـــة   149.5
شؤون الشـــباب والرياضة لتأجير الدور 
العلـــوي مـــن مبنى نـــادي المنامـــة تقدم 
إليها عطاء وحيد بقيمة 1.1 ألف دينار.

وفتح المجلس مناقصة لطيران الخليج 
لتقديـــم خدمـــات المناولـــة األرضية في 
مطـــار كوشـــين الدولي لمدة 5 ســـنوات 
تقدم إليها 3 عطاءات، ومناقصة لشركة 
“إدامة” لتقديم خدمات التنظيف العامة 
لمنطقة ســـاحل باج الجزائر تقدم إليها 
6 عطاءات أقلها بقيمة 79.8 ألف دينار، 
ومناقصـــة لهيئـــة ســـوق العمـــل لتوفير 
تراخيـــص برامج مايكروســـوفت تقدم 
إليهـــا 3 عطاءات أقلهـــا بنحو 90.5 ألف 

دينار.

660 ألف دينار لمعالجة مواد واستبدال محفزات لـ ”بابكو”

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

عقـــدت مجموعة البركـــة المصرفية 
العامـــة  جمعيتهـــا   )ABG( ش.م.ب 
العاديـــة أمـــس اإلثنيـــن الموافق 23 
مـــارس 2020 فـــي المقـــر الرئيســـي 
البحريـــن  خليـــج  فـــي  للمجموعـــة 
– المنامـــة- الطابـــق األول – قاعـــة 
الشـــيخ صالح عبـــد هللا كامل وذلك 

بنصاب قانوني قدره 82.78 %. 
وقـــد تـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة،عبد هللا السعودي، االجتماع 
حيـــث ناقـــش مســـاهمو المجموعة 
مجلـــس  تقريـــر  االجتمـــاع  خـــال 
المجموعـــة  نشـــاط  عـــن  اإلدارة 
خـــال الســـنة الماليـــة المنتهية في 
واســـتمعوا   ،2019 ديســـمبر   31
إلـــى تقرير هيئـــة الرقابة الشـــرعية 
الموحـــدة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة 
فـــي 31 ديســـمبر 2019 وإلى تقرير 
مراقب الحسابات عن السنة المالية 
 ،2019 31 ديســـمبر  فـــي  المنتهيـــة 
ثم تمـــت مناقشـــة البيانـــات المالية 
31 ديســـمبر  فـــي  المنتهيـــة  للســـنة 
بعدهـــا  عليهـــا،  والمصادقـــة   2019
تم اعتمـــاد توصية مجلـــس اإلدارة 
بتوزيـــع األرباح بعـــد الحصول على 
الموافقـــات المطلوبـــة مـــن الجهات 
الرســـمية بحيـــث يتـــم تحويـــل 10 
% إلى االحتياطـــي القانوني وذلك 
بواقـــع 10,567,218 دوالر، وتوزيع 
أربـــاح نقديـــة قدرهـــا 24,857,595 
دوالر بواقع ســـنتين للســـهم الواحد 
يعـــادل 2 % مـــن القيمـــة االســـمية 
للسهم، وترحيل مبلغ 70,247,367 

دوالر لألرباح المستبقاة. 
كمـــا وتمـــت المصادقـــة علـــى إبراء 
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  ذمـــة 
اإلدارة عن تصرفاتهم خال الســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 
2019، والموافقـــة على صرف مبلغ 
مكافـــأة  دوالر  مليـــون   1.5 مبلـــغ 
للســـنة  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
الماليـــة المنتهية فـــي 31/12/2019 

بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة وزير 
الصناعة والتجارة والســـياحة. وقد 
تمت الموافقة على توصية مجلس 
الســـادة  تعييـــن  بإعـــادة  اإلدارة 
)إرنست ويونغ( كمدققين لحسابات 
البنـــك للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 
31/12/2020 وذلـــك بعـــد الحصول 
البحريـــن  مصـــرف  موافقـــة  علـــى 
المركـــزي علـــى تعيينهـــم وتفويض 
مجلـــس اإلدارة ومنحـــه الحـــق في 

تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.
وقـــد تـــم فـــي االجتمـــاع، انتخـــاب 
للـــدورة  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
الجديـــدة 2020م2023- لمدة ثاث 
ســـنوات، حيث تم انتخاب الســـادة 
التاليـــة أســـماؤهم لعضوية مجلس 
اإلدارة وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى 
موافقة مصرف البحرين المركزي: 

الشـــيخ صالـــح عبد هللا كامـــل، عبد 
أحمـــد  عدنـــان  كامـــل،  صالـــح  هللا 
الرحيـــم  عبـــد  اإللـــه  عبـــد  يوســـف، 
الصالـــح،  صالـــح  ســـعود  صباحـــي، 
خالـــد عبد هللا عتيـــق، فهد عبد هللا 
الراجحي، جهاد عبد الحميد النقلة، 
داليـــا حازم خورشـــيد، ناصر محمد 
شـــيخ  المنصـــف  محمـــد  النويـــس، 
روحـــه، زيـــاد أحمـــد بهـــاء الديـــن،و 

محمد إبراهيم الشروقي.

إعادة تعيين الهيئة الشرعية 
الموحدة 

بعدهـــا تمـــت الموافقـــة علـــى إعادة 
تعييـــن الهيئـــة الشـــرعية الموحـــدة 
ثـــاث  ومدتهـــا  الجديـــدة  للـــدورة 
ســـنوات بعد الحصول على موافقة 

مصرف البحرين المركزي.
بعدهـــا أطلعـــت الجمعيـــة العمومية 
متطلبـــات  تطبيـــق  تقريـــر  علـــى 
حوكمـــة المصـــارف طبقـــا لتعليمات 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي والتـــي 
تشـــمل االطـــاع على نتائـــج تقييم 
مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء المجلـــس 
والرئيـــس  المجلـــس  ولجـــان 
التنفيـــذي، وتقريـــر النســـبة المئوية 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  لحضـــور 
الجتماعـــات المجلس للعـــام 2019. 
كمـــا تمـــت الموافقـــة علـــى إخـــراج 
زكاة المســـاهمين عـــن حقوقهم في 
األربـــاح القابلة للتوزيـــع كما في 31 

ديسمبر 2019.
أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
المســـاهمون بأداء المجموعة خال 
العـــام 2019، ومـــا حققته من نتائج 
مالية مميزة، خاصة أن هذه النتائج 

قـــد ســـاهمت فيهـــا جميـــع وحدات 
المجموعـــة ممـــا يرســـخ الثقـــة فـــي 
القائـــم  المجموعـــة  أداء  مســـتقبل 
على التنوع والعمق وااللتزام بأعلى 

المعايير المهنية واألخاقية.
من جانبه، توجه عبد هللا السعودي 
بالشـــكر الجزيـــل ألعضـــاء مجلـــس 
غـــادروا  الذيـــن  الســـبعة  اإلدارة 
عضويـــة مجلـــس اإلدارة، موضحـــا 
لتعليمـــات  امتثـــاال  جـــاء  ذلـــك  أن 
مصرف البحريـــن المركزي القاضية 
بانتفـــاء اســـتقالية عضـــو مجلـــس 
اإلدارة الذي أكمل 3 دورات متتالية 
في عضويـــة مجلـــس إدارة البنوك، 
مثنيـــا فـــي الوقـــت نفســـه علـــى ما 
قدمـــوه طوال فتـــرة عضويتهم من 
مســـاهمات وخدمـــات جمـــة أغنـــت 
مـــن  ومكنتهـــا  المجموعـــة  مســـيرة 

تحقيق اإلنجازات المميزة.
ونظـــرا لكونـــه أحد األعضـــاء الذين 
سيغادرون عضوية مجلس اإلدارة، 
توجـــه الســـعودي بالشـــكر والتقدير 
لرئيـــس مجلس اإلدارة )المؤســـس( 
الشـــيخ صالـــح كامـــل علـــى دعوته 
لانضمام إلى مجلس اإلدارة عندما 
تـــم إعـــادة هيكلـــة رأس المـــال عام 
2006. وأكـــد أن المجموعـــة ومنـــذ 

ذلـــك الوقـــت انطلقـــت فـــي ثوبهـــا 
الجديد بمجلـــس إدارة ضم خبرات 
متنوعـــة ومتميـــزة وإدارة تنفيذية 
بقيادة عدنان يوســـف والذي يتمتع 
بخبـــرة مصرفيـــة طويلـــة ومتنوعة 
المتميـــزة  العاقـــات  عـــن  فضـــاً 
للتعامـــل مـــع الغير. كل هـــذه األمور 
انطاقـــة  فـــي  ســـاعدت  مجتمعـــة 
هذا الصرح المصرفـــي الذي أحدث 
وجـــوده إضافـــة نوعيـــة للصيرفـــة 
فـــي إطـــار أحـــكام الشـــريعة وهـــي 
الوحيـــدة  المصرفيـــة  المجموعـــة 
التي لـــم يقتصر تعاملها مع الهيئات 
والشـــركات وإنما امتـــد التعاون مع 
القاعـــدة الشـــعبية مـــن خـــال أكثر 
مـــن 700 فـــرع منتشـــرة فـــي أكثـــر 
مـــن ســـبعة عشـــرة بلـــدًا فـــي ثاث 
قارات، وحققت على مدار السنوات 
الخمسة عشر الماضية طفرة كبيرة 
في أداءها المالي، تؤكده مؤشراتها 
لمجمـــوع  بالنســـبة  ســـواء  الماليـــة 
أو  الملكيـــة  حقـــوق  أو  األصـــول 

الربحية.
وتمنـــى الســـعودي في ختـــام كلمته 
والنمـــو  التقـــدم  تحقيـــق  اضطـــراد 
للمجموعـــة، مرحبا بأعضاء مجلس 
اإلدارة الجدد، ومتمنيا لهم التوفيق 

والسداد في منصبهم الجديد. 

180.2 مليون دوالر صافي دخل 

المجموعة

أشـــاد عضـــو مجلـــس  مـــن جانبـــه، 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة 
البركـــة المصرفيـــة، عدنان يوســـف، 
تحظـــى  الـــذي  المتواصـــل  بالدعـــم 
المســـاهمين  مـــن  المجموعـــة  بـــه 
الكـــرام، ومن كافـــة الجهات المعنية 
فـــي المملكـــة وخارجهـــا، مؤكـــدا أن 
المجموعـــة ســـوف تواصـــل أداءها 
الناجح وتحقيـــق اإلنجازات بفضل 
هذا الدعم والوالء.يذكر أن النتائج 
المالية لمجموعـــة البركة المصرفية 
مجمـــوع  أن  تظهـــر   2019 للعـــام 
صافي دخل المجموعـــة بلغ 180.2 

مليون دوالر. 
وفـــي هـــذه المناســـبة، قـــدم كل من 
مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البركـــة المصرفيـــة، الشـــيخ صالـــح 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  و  كامـــل 
اإلدارة، عبـــد هللا الســـعودي و عضو 
مجلـــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة، عدنان يوســـف وجميع 
المجموعـــة  إدارة  أعضـــاء مجلـــس 
الصناعـــة  لـــوزارة  الجزيـــل  الشـــكر 
ومصـــرف  والســـياحة  والتجـــارة 
وبورصـــة  المركـــزي  البحريـــن 
البحرين ونازداك دبي على تعاونهم 
منـــذ  للمجموعـــة  ومســـاندتهم 
تأسيســـها. كمـــا أعربوا عن شـــكرهم 
وتقديرهم لجميع البنـــوك المركزية 
فـــي الـــدول التـــي تعمل فيهـــا بنوك 
المســـتثمرين  وإلـــى  المجموعـــة، 
دعمهـــم  لمواصلـــة  والعمـــاء 
ومســـاندتهم، وإلى كل العاملين في 
المجموعـــة الذيـــن يرجـــع لعطائهـــم 
حققتـــه  فيمـــا  الفضـــل  ووالئهـــم 

المجموعة من إنجازات.

انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس اإلدارة للـــدورة الجديـــدة 2023-2020 لمـــدة 3 ســـنوات

“عمومية البركة” تقر توزيع أرباح نقدية بـ 24.9 مليون دوالر للمساهمين

أمل الحامد

زينب العكري

271.2
مليــــــون دينـــــــار

اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة 



تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الشــركاء في شــركة خدمات الصعصعة للسيارات المسجلة بموجب القيد رقم 
27672 طالبين تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح مملوكة من السيد 

علي كاظم حسين كاظم.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ميت انــد دو لالغذيــة ذ.م.م – المســجلة 
بموجب القيد رقم

 122203- ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيدة / -هاجر احمد محمد 
محمد سلطان- مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إاليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، 

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

هاجر احمد محمد محمد سلطان
35051994

Sultanhajar7@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ميت اند دو لالغذية ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 1-122203 

36744700
أحمد سلمان

36779771
حسن حمزةجعفر أحمد

36155800
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51.668
BD األسعار 

تبـــــــدأ من
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يتميز بـــــ
مدخل مباشر من الشارع العام
(الهايوي) ،، ومداخل فرعية
خدمات متوفرة

الوثائق
جاهزة

Call

www.grnata.com
 g r n a t aFOLLOW:

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة /

ورثــة المرحــوم الســيد / حســين علــي عبــدهللا هــالل المالــك ل اكسســوارات 
هبــا )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 51870 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 6,000 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.علي عبدهللا احمد حسن هالل

2.منى عبدهللا عبدالحسين علي يوسف

القيد : 51870

 تاريخ:05/02/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )9999( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 إعالن  رقم )35006(  لسنة 2020  
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تشكن ش.ش.و   

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / ســالم احمــد عبد هللا المناعي    باعتبــاره المصفي القانوني 
شــركة تشــكن ش.ش.و المســجلة كشــركة الشــخص الواحد   والمســجلة 
بموجب القيد   70490 طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )---(  لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المباركية للمقاوالت ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / محمــد احمد حســن محمــد  باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة 
المباركيــة للمقــاوالت ش.ش.و المســجلة كشــركة الشــخص الواحد والمســجلة 

بموجب القيد   1 - 127155
   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )48617 ( لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة فندق الهمبرا  

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا أصحــاب فنــدق الهمبــرا  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 47109  
طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري  من  فنــدق الهمبرا  الــى الهمبرا لخدمات 

الدعم ذ.م.م  

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض  التقــدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد  47109
التاريخ 20/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )48748  ( لسنة 2020 
بشان تحويل   مؤسسة فردية  الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قــد تقدم اليه  
السيد ضياء علي يوسف علي العصفور المالك ل اوتوغراف العقارية )مؤسسة 
فرديــة (     والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  128965 طالبــا تحويــل المؤسســة 
الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 5.000 خمسة االف 

دينار بحريني لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :

ام  سي  اس  أي  اكس  هولدينغ ذ.م.م

ضياء علي يوسف علي العصفور

القيد  128956
التاريخ 20/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )---(  لسنة 2020  

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مصنع فوالذ الخليج لقطع غيار الماكينات – فرع لشركة أجنبية  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / ميال بحرين بروفيشونال بودي – تضامن   باعتباره المصفي القانوني 
شــركة مصنــع فــوالذ الخليــج لقطــع غيــار الماكينــات – فــرع لشــركة أجنبيــة  

المسجلة كشركة فرع أجنبية  والمسجلة بموجب القيد   1 - 89222

   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
أدارة التسجيل

إعالن رقم )000 ( لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لمؤسسة مطعم ابو عباس   

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم 
إليهــا  الســادة مالــك مؤسســة مطعــم ابــو عبــاس   والمســجلة بموجــب القيد 
رقــم 73823  طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري  مــن  مطعــم ابــو عبــاس  الــى 

مطعم بندر عدن   

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد  73823
التاريخ 16/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -     التاريخ : 17 / 03 / 2020
)CR2020-46112( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد  / الســيد ســعيد باقر علــي عبد هللا بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي:  إلى  السيد عدنان سعيد باقر علي       

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقــدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد                                                    االسم التجاري   

مؤسسة الفجر لبيع األدوات الصحيه1 - 26781 السيد سعيد باقر علي عبد هللا18129-2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة  التسجيل
)CR2020-46857( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيد  / المعلــن عبــد المحســن محمــد علــي بطلــب تحويــل المحل 
التجاري التالي:  إلى  السيد كامل عبد المحسن محمد علي        

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد                                                    االسم التجاري   

إعالن بإغالق وإلغاء وترخيص مكتب :لوتس لاليدي العاملة

يعلن مكتب لوتس لأليدي العامله  والمســجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة 
 3  –  17817 رقــم  تجــاري   القيــد  تحــت  البحريــن  مملكــة  فــي  والســياحة 
والمرخــص لدى هيئة تنظيم ســوق العمــل   باغالق المكتب نهائيا منذ تاريخ 
.....17/3/2020...... وعليه يتقدم المكتب الى جميع المراجعين والمتعاملين 
المكتــب التاكــد مــن عدم وجــود أي التزمات على المكتب خــالل فترة زمنية 

اقصاها .........90 يوما ......

نرجو مراجعة السيد / حسن محمد جميل

رقم االتصال /36368180

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-48709  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد أحمد محمد حسين كمال محمد بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيدة أميرة محمد حسين كمال محمد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

97345-02

االسم التجاري

 قرية الطيور لمستلزمات الحيوانات

التاريخ 22/03/2020
 القيد:27670

التاريخ :22/03/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )42447( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
 إلى مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري                                                                      

CR 2020-130382 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

  
تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: حمد عادل عبدالرحمن جاسم المعاوده

االسم التجاري الحالي:  مؤسسة صفا وسارة للعقارات
االســـــم التجـــاري الجديد: بيالرز للعقارات

 

قيد رقم: 99847-1
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464
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انطــالق تجارب ســريرية أوروبية الختبــار 4 عالجات محتملة

“كورونا” يفتك بـ 15 ألًفا... والقارة العجوز تتهاوى

أدى انتشـــار فيروس كورونا المستجد 
إلى وفاة 15189 شـــخصا حول العالم، 
غالبيتهـــم فـــي أوروبـــا، بحســـب تعداد 
أعدته وكالة فرانس برس استنادًا إلى 

أرقام رسمية أمس اإلثنين. 
وتدفـــع إيطاليا الثمن األكبر في العالم، 
إذ بلغـــت حصيلـــة الوفيـــات اإلجمالية 
لديهـــا 5576 حالـــة، بينهـــا 651 وفـــاة 
الحصيلـــة  24 ســـاعة بحســـب  خـــال 
األخيـــرة المتوفـــرة. لكـــن هـــذا العـــدد 
تراجـــع مقارنة بعدد الوفيـــات اليومي 
األكبر التي ســـّجلته في اليوم الســـابق 

793 حالة.
وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء 
فيـــروس كورونا المســـتجد إلى 2182 
حالة بعد تســـجيل 462 وفاة خال 24 
ساعة، كما أعلنت وزارة الصحة أمس. 
وأعلنـــت الســـلطات اإليرانيـــة اإلثنيـــن 
عن 127 وفاًة جديدة بفيروس كورونا 
المســـتجد، ما يرفع الحصيلة الرسمية 
إلـــى 1812 وفـــاة فـــي إيـــران، إحـــدى 
الـــدول األكثر تضررا من الفيروس إلى 

جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.
مليـــار  مـــن  أكثـــر  الســـلطات  ودعـــت 
شـــخص فـــي مـــا يربـــو علـــى 50 بلـــدا 
اإلثنيـــن إلى البقاء في منازلهم؛ ســـعيا 
لوبـــاء  الســـريع  االنتشـــار  لمكافحـــة 
كوفيد19-، وفق قاعـــدة بيانات وكالة 

فرانس برس. 
وقـــال وزيـــر الدولـــة األردنـــي لشـــؤون 
اإلعام أمجد العضايلة أمس إن حظر 
التجـــول الـــذي دخل يومـــه الثالث في 
األردن سيســـتمر “حتـــى إشـــعار آخـــر”، 
مؤكدا أن المواطنين سيحصلون على 
احتياجاتهم األساســـية كالخبز والماء 
والدواء في منازلهم من خال شركات 

توصيل أوكلت هذه المهمة.
وأفادت وســـائل إعام تونســـية أمس 
بـــأن رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيد، 
أعطى أوامره إلى الوحدات العسكرية 
بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي 

العام. 
التونســـية  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
تســـجيل 14 إصابـــة جديـــدة بفيروس 
كورونـــا فـــي البـــاد، مشـــيرة إلـــى أن 
إجمالي اإلصابات قـــد ارتفع بذلك إلى 

89 حالة.
وسمح لســـكان مدينة ووهان الصينية 
وبـــدأت  العمـــل  باســـتئناف  )وســـط( 
وســـائل النقـــل المشـــترك فـــي العـــودة 
إلى النشـــاط، ويأتي ذلك عقب شهرين 
ونصف الشـــهر من الحجـــر في المدينة 

التي تمثل مهد كوفيد19-.
كمـــا أعلنت رئيســـة الســـلطة التنفيذية 
فـــي هونـــغ كونـــغ كاري الم أمـــس منع 
غيـــر المقيميـــن مـــن دخـــول أراضيهـــا 
اعتبارا من األربعاء في إطار إجراءات 
جديـــدة؛ للحـــد مـــن االرتفـــاع األخيـــر 
لإلصابات بفيروس كورونا المستجد.  
من جهة أخرى، بدأت تجارب سريرية 
أوروبية األحد في ســـبع دول أوروبية 
علـــى األقـــل الختبـــار أربعـــة عاجـــات 
محتملـــة لفيـــروس كورونـــا المســـتجد 

تشمل 3200 شخص.

مجـــددا  القلـــق  هيمـــن  واقتصاديـــا، 
أمـــس اإلثنيـــن على أســـواق المـــال مع 
تراجـــع كبير في البورصات اآلســـيوية 
واألوروبيـــة؛ جـــراء المخـــاوف حيـــال 
الواليـــات  فـــي  الجاريـــة  المفاوضـــات 
المتحـــدة علـــى خطة إنعـــاش ضخمة، 

والتحذيرات بشأن النتائج المالية.
مكثفـــة،  مفاوضـــات  مـــن  وبالرغـــم 
فشـــل البيـــت األبيـــض والجمهوريـــون 
والديمقراطيـــون في مجلس الشـــيوخ 
األحـــد في االتفـــاق إلقرار خطـــة إنقاذ 
ضخمـــة لاقتصـــاد األميركـــي المهـــدد 
بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلـــن االحتياطي الفدرالي األميركي 
أمـــس عـــن سلســـلة إجـــراءات جديدة 
الشـــركات  مـــن  كبيـــر  لعـــدد  تســـمح 
جديـــدة  تمويـــات  علـــى  بالحصـــول 
“االضطرابـــات”  تخطـــي  مـــن  لتتمكـــن 
االقتصاديـــة “الخطيـــرة” الناجمـــة عن 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
األلمانـــي  أعلـــن وزيـــر االقتصـــاد  كمـــا 
بيتـــر ألتماير اإلثنين أن باده ستشـــهد 
تراجعـــا فـــي ناتجهـــا االقتصـــادي هذا 

العـــام لدرجـــة ال تقـــل ســـوءا عّمـــا كان 
الوضع عليـــه خال أزمة 2009 المالية 
عندما تراجـــع إجمالي الناتـــج المحلي 

بنسبة خمسة بالمئة.
إدارة  البريطانيـــة  الحكومـــة  وتوّلـــت 
فـــي  اإلثنيـــن  الحديـــد  ســـكك  شـــبكة 
مسعى لضمان استمرار عمل الخدمات 
أزمـــة  خـــال  الرئيســـيين  للموظفيـــن 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
إغـــاق مراكـــز  اإلمـــارات  قـــّررت  كمـــا 
المراكـــز  وبينهـــا  التجاريـــة  التســـوق 
الشـــهيرة في دبي لمدة أســـبوعين في 
محاولـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونا المســـتجد بعدما تســـبب بوفاة 
شخصين في الدولة الخليجية الثرية.
وأعلن بنك التنميـــة الوطني البرازيلي 
األحـــد أنـــه يعتزم ضـــخ 55 مليار ريال 
برازيلي )نحو 11 مليار دوالر(؛ لحماية 
الوظائـــف إزاء تبعات انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد.

عواصم ـ وكاالت

إجالء مريض بـ “كورونا” إلى وحدة العناية المركزة بمركز رياضي خارج مستشفى سان رافاييل في ميالنو )أ ف ب(

الرياض ـ وكاالت

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر 
التجـــول فـــي عمـــوم المملكـــة للحـــد 
من انتشـــار فيروس كورونا الجديد، 
ابتداًء من الساعة الـ 7 مساًء وحتى 
الســـاعة الــــ 6 صباًحا لمـــدة 21 يوًما 

من مساء يوم االثنين.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
إن األمـــر الملكـــي للجهـــات المعنيـــة 
تضمـــن حث المواطنيـــن على البقاء 
فـــي منازلهـــم خـــال المـــدة القادمة 
وبخاصـــة فترة منـــع التجول، وعدم 
الخـــروج إالّ فـــي حـــاالت الضـــرورة 
القصـــوى فـــي الفترة التي ال يســـري 

فيهـــا المنـــع، إذ إن المحافظـــة علـــى 
أهـــم  مـــن  باتـــت  العامـــة  الصحـــة 
الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن 
يقيم على أرضه. ويستثنى من حظر 
التجول منسوبو القطاعات الحيوية 
من القطاعين العـــام والخاص الذين 
فـــي  االســـتمرار  أعمالهـــم  تتطلـــب 
أدائهـــا أثنـــاء فتـــرة المنـــع، ويشـــمل 
ذلك منســـوبي القطاعات. وبحســـب 
األمـــر الملكي، تقـــوم وزارة الداخلية 
الســـعودية باتخـــاذ ما يلـــزم لتطبيق 
منـــع التجـــول، وعلى كافـــة الجهات 
المدنيـــة والعســـكرية التعـــاون التام 

مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

خادم الحرمين يصدر قراًرا بـ “حظر التجول” 21 يوما

طهران ـ رويترز

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس االثنين، إنه ينبغي للواليات المتحدة 
رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، 
مضيفا أن بالده ليست لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

وقـــال روحاني فـــي خطـــاب تلفزيوني 
“الزعماء األميركيون يكذبون. إذا كانوا 
يريـــدون مســـاعدة إيـــران، فمـــا عليهم 
ســـوى رفـــع العقوبات، عندها ســـنتمكن 
فيـــروس  تفشـــي  مـــع  التعامـــل  مـــن 

كورونا”.
وإيـــران هـــي الدولـــة األكثر تضـــررًا من 
المرض في الشـــرق األوسط، إذ تخطى 

عدد الوفيات 1700 واإلصابات 
21 ألفا.

ووفقا لوزارة الصحة، يلقى 
شـــخص حتفـــه بالمـــرض 

 10 كل  البـــاد  فـــي 
دقائق.

واشـــنطن  وعرضت 

إليـــران  إنســـانية  مســـاعدات  تقديـــم 
علـــي  المرشـــد  لكـــن  القديـــم،  عدوهـــا 
أمـــس  العـــرض  هـــذا  رفـــض  خامنئـــي 

األحد.
ويتصاعد التوتر بيـــن إيران والواليات 
المتحـــدة منذ انســـحاب واشـــنطن في 
وإعـــادة  النـــووي،  االتفـــاق  مـــن   2018
فرض العقوبـــات التي أعاقـــت اقتصاد 

طهران.
واألحـــد، اعتبـــر خامنئـــي أن لـــدى 
إيران القدرة على مواجهة تفشي 
فيروس كورونا المستجد، رغم 
اإليرانييـــن  آالف  إصابـــة 
ووفـــاة المئات؛ بســـبب 

هذا الوباء.

روحاني: على أميركا رفع العقوبات لمساعدتنا

دمشق ـ وكاالت

ذكرت دمشـــق أن الرئيس الســـوري بشار 
األســـد بحـــث مـــع وزيـــر الدفاع الروســـي 
سيرغي شويغو، خال زيارته إلى سوريا 
“عمليـــة الســـطو األميركيـــة” علـــى نفطها 
وثرواتهـــا، واالتفاقـــات مـــع تركيـــا بشـــن 

إدلب. 
وأفـــادت الرئاســـة الســـورية، فـــي بيـــان، 
أصدرتـــه أمـــس االثنيـــن، بـــأن محادثـــات 
االتفاقـــات  “تناولـــت  وشـــويغو  األســـد 
الروســـية التركية” المبرمـــة في 5 مارس 
فـــي موســـكو، و “انتهـــاكات التنظيمـــات 

اإلرهابية المستمرة لها”.
وأوضحـــت الرئاســـة الســـورية أنـــه “تـــم 
التركيز علـــى آليات تنفيذ هذه االتفاقات 
المتضمنـــة إبعـــاد اإلرهابييـــن عـــن طريق 
 6 بعمـــق   )M4( الدولـــي  الاذقيـــة  حلـــب 

كيلومترات بما يتيح إعادة العمل به”.
كما بحث األســـد وشويغو، حسب البيان، 
“الوضـــع في منطقـــة الجزيرة واســـتمرار 

عمليـــة الســـطو األميركيـــة علـــى النفـــط 
التـــي  والثـــروات الســـورية، والخطـــوات 
الســـتعادة  الســـورية  الدولـــة  تتخذهـــا 
األمن واالســـتقرار في مختلـــف المناطق 

السورية”.
التـــي  “الجهـــود  أيضـــا  اللقـــاء  وتنـــاول 
تبذلها القيادة الروســـية علـــى الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولي لكســـر الحصـــار ورفع 

العقوبات والعزل عن الشعب السوري”.
وســـبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
االثنيـــن، أن شـــويغو أجـــرى فـــي دمشـــق 
محادثات مع األســـد، بشـــأن ســـير تطبيق 
وقـــف إطـــاق النـــار فـــي منطقـــة إدلـــب 
والتعاون العسكري بين البلدين لمكافحة 
اإلرهـــاب، لكن دون اإلشـــارة إلـــى الموعد 

الدقيق للزيارة.

الرئيس السوري مستقبال وزير الدفاع الروسي في دمشق )أ ف ب(

ناقشــا االتفاقــات الروســية التركيــة وانتهــاكات التنظيمــات اإلرهابيــة
األسد وشويغو بحثا استمرار عملية “السطو األميركية”

كابول ـ وكاالت

وصـــل وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك 
إلـــى العاصمـــة  بومبيـــو، أمـــس االثنيـــن، 
هـــذا  يتخبـــط  فيمـــا  كابـــول،  األفغانيـــة 
البلـــد بأزمـــة سياســـية داخليـــة ووســـط 
ازدياد حـــاالت اإلصابة بفيـــروس كورونا 

المستجد.
والتقـــى بومبيو بشـــكل منفصـــل الرئيس 
أشـــرف غنـــي وخصمه عبـــد هللا عبد هللا 

قبل أن يجتمع بهما معا.
وزيارة بومبيو ألفغانســـتان لم يعلن عنها 
مســـبقًا، وهي تهدف للمســـاعدة في إنقاذ 
اتفاق وقعته واشـــنطن مع حركة طالبان 
وتعرقلـــه  الماضـــي  فبرايـــر  نهايـــة  فـــي 
أفغانســـتان  فـــي  السياســـية  الخافـــات 

وأعمال العنف.
ومنـــذ توقيع االتفاق مـــع طالبان، توقفت 
االضطرابـــات  وســـط  الســـام  عمليـــة 
السياســـية في أفغانســـتان، حيث يتنازع 

زعماء الباد على من انتخب رئيسًا.

ونصـــب كل مـــن الرئيـــس أشـــرف غنـــي 
االنتخابـــات  فـــي  الرئيســـي  ومنافســـه 
ســـبتمبر  فـــي  عقـــدت  التـــي  الرئاســـية 
الماضي، عبد هللا عبد هللا، نفســـه رئيســـا 
للباد في مبارزة تنصيب دارت في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وأثنـــاء زيارتـــه، مـــن المتوقـــع أن يحاول 
بومبيو المســـاعدة في إنهـــاء األزمة التي 

الســـام داخـــل  بـــدء محادثـــات  عطلـــت 
أفغانســـتان التي ستشمل طالبان. وينظر 
إلـــى هـــذه المحادثـــات علـــى أنهـــا خطوة 
تاليـــة حاســـمة فـــي اتفـــاق الســـام، الذي 
تـــم التفـــاوض عليـــه ويســـمح للواليـــات 
الوطـــن  إلـــى  قواتهـــا  بإعـــادة  المتحـــدة 

وإعطاء األفغان أفضل فرصة للسام.

لقاء بومبيو بأشرف غني في كابول 

زيارة مفاجئة تهدف إلنقاذ اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان
بومبيو في أفغانستان إلطالق عملية السالم

واشنطن ـ وكاالت

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس االثنين، على “تويتر”، 
إن “الفبركات اإليرانية عرضت شــعوب العالم لخطر عظيم” في إشــارة 

لتكتم طهران على حجم انتشار فيروس كورونا المستجد في البالد.

وأضـــاف أن “نظـــام إيـــران يواصـــل 
عـــدد  بشـــأن  شـــعبه  علـــى  الكـــذب 

اإلصابات والوفيات بكورونا”.
“كـــذب  أن  علـــى  بومبيـــو  وشـــدد 
خامنئـــي بشـــأن “فيـــروس ووهـــان” 

وضع حياة الناس في خطر”.
وأوضـــح أن المرشـــد اإليرانـــي علي 
خامنئـــي رفض عـــروض المســـاعدة 

نظريـــة  بدعـــاوى  األميركيـــة 
المؤامرة.

ردت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
وزارة  باســـم  المتحدثـــة 

األميركيـــة  الخارجيـــة 
أورتيغـــاس  مورغـــان 
تكـــرار  علـــى  بشـــدة 

خامنئـــي  علـــي  اإليرانـــي  المرشـــد 
للمزاعم القائلة إن الواليات المتحدة 
أنشأت فيروس كورونا الذي أشارت 

إليه باسم “فيروس ووهان”.
وقالـــت أوتيغـــاس عبـــر “تويتـــر” إن 
“نظريـــات المؤامـــرة حـــول فيروس 
ووهـــان التي يروجها خامنئي ضارة 

وغير مسؤولة وخاطئة 100 %”.
يســـمى  مـــا  كان  “إذا  وأضافـــت 
بالمرشد األعلى قائًدا حقيقًيا، 
فســـوف يعيد المليارات من 
صناديقه المخفية والمعفاة 
من الضرائب إلى الشعب 
اإليرانـــي للتعامل مع 

تفشي الفيروس”.

واشنطن: فبركات إيران عرضت العالم لخطر عظيم
دبي ـ العربية نت

عزلــت وزارة الداخليــة التركيــة، صبــاح االثنيــن، رؤســاء 5 بلديــاٍت ينتمــون لحــزب 
“الشعوب الديمقراطي” التركي المؤيد لألكراد وعّينت بدالً منهم على الفور وكالء من 
حزب “العدالة والتنمية” الحاكم واّلذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المعزولـــون  الخمســـة،  والرؤســـاء 
منـــذ صبـــاح االثنيـــن والفائـــزون بآخـــر 
انتخاباٍت محلية شـــهدتها عموم تركيا 
أواخـــر مـــارس مـــن العـــام الماضي، هم 
محمـــد دميـــر اّلذي كان يمـــارس مهامه 
كرئيـــس بلديـــٍة فـــي مدينـــة بـــات مان 
رؤســـاء  و4  البـــاد،  شـــرقي  جنـــوب 
بلدياٍت آخرين كانوا يمارسون مهامهم 

ناشـــدة  وهـــم  بكـــر  ديـــار  بمدينـــة 
طوبراك ومصطفى عقل وطارق 

مرجان وأحمد كايا.
ونـــددت برويـــن بولـــدان، 

المشـــتركة  الرئيســـة 
المعـــارض  للحـــزب 

بإقالـــة  ألردوغـــان، 

رؤســـاء البلديـــات المنتخبيـــن واّلذيـــن 
ينتمون لحزبها.

وقالـــت في تغريدة علـــى صفحتها في 
“تويتـــر”: “بينما ينشـــغل العالم بمحاربة 
يواصـــل  المســـتجد،  فيـــروس كورونـــا 
حـــزب أدوغان حربه ضد إرادة شـــعبنا، 
لكننا ســـنقاوم معًا ضـــد الفيروس وهذا 

الحزب”.
وأضافت أن “اإلنسانية ستنتصر على 
الفاشية والفيروس في آٍن واحد”. 
ومـــن جهتـــه، نـــدد أيضـــًا بـــركات 
كار وهـــو قيـــادي مـــن حزب 
الديمقراطـــي”  “الشـــعوب 
بإقالـــة رؤســـاء البلديات 

الخمسة.

الرئيس التركي يعزل رؤساء 5 بلديات
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حمدا لـّله على سالمتكم سمو األمير
بعودة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر مـــن الرحلة العالجيـــة ســـالمًا معافى فـــإن الوطن يكبر 
وتتســـع رقعتـــه لما يمثله ســـموه مـــن مكانة وما يكنه لـــه كل فرد يعيش 
علـــى تراب البحرين من محبة، والعتقادنا أّن الحب الذي يمنحه الناس 
لسمو األمير ليس ضربا من المصادفة بل هو استحقاق لما قدمه سموه 

من بذل وعطاء على مدى سنوات.
إّن مملكة البحرين تستذكر لألمير خليفة بن سلمان إنجازات تستعصي 
علـــى الحصـــر علـــى كل األصعـــدة السياســـية واالقتصاديـــة والتعليمية 
والصحيـــة والصحافية أيضًا، فالصحافة البحرينية تحظى بدعم خاص 
ورعاية كبيرة من سموه وال أدل على هذا من ما يكنه سموه من حرص 
على االلتقاء برجال الصحافة وكّتاب األعمدة بوجه خاص في مجلسه 

األسبوعي العامر حيث يستمدون من التوجيهات الكريمة لسموه.
وأتذكـــر أنـــه فـــي أحد اللقـــاءات كان ســـموه يقـــدم الشـــكر للعاملين في 
بـــالط الصحافـــة ومـــن كلماته “أحـــّب أن أكرر شـــكري لرجـــال الصحافة 
لمـــا يكتبونه مـــن أجل الوطن وهو مـــا يعبر عن والئكـــم وحرصكم على 
مصلحـــة المواطنيـــن، إّن الصحافييـــن يقدمـــون خدمات جليلـــة عندما 
ينبهوننا إلى أخطائنا وما يشـــكو منـــه المواطن وينقلون إلينا كل آمالهم 
وتطلعاتهـــم ويعبرون عما يســـعدهم وما يوفر لهـــم الراحة والطمأنينة”، 
وما أجمل كلمات ســـموه عندما قال “إّن راحتي بين شـــعبي وســـعادتي 

في رضاه.. يسعدني دائما االستماع إلى المواطنين”. 
وال تغيـــب عـــن ذاكـــرة كل فـــرد منـــا كلمات ســـمو األميـــر بمناســـبة يوم 
الصحافـــة بأّن ما وصلت إليه صحافتنا من مســـتويات متقدمة مرتكزة 
علـــى إرث عريـــق أرســـته أجيال حملت بكل أمانة ومســـؤولية مشـــاعل 
التنويـــر في المجتمع، وال شـــك أننـــا ككتاب وصحافييـــن يثلج صدورنا 
تأكيد ســـموه الدائم لنا بأّن دور الصحافة هو تنبيه المســـؤولين لمواضع 

الخلل في األجهزة الحكومية كافة إلصالحها والعمل على تداركها.
إّن اهتمامات سمو األمير شملت جميع المواطنين وبينهم بالطبع كبار  «

السن الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن. حفظ الله سموه من كل 
مكروه.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

إن النظـــر إلـــى ما يجـــري في العالم اليوم من تفشـــي جائحـــة الكورونا 
يوحـــي بـــأن تلك األحـــداث مهولة وباعثـــة على الخـــوف والفزع، ليس 
ألن الكورونـــا مهـــددة للحيـــاة كمـــا كانت الجوائـــح الســـابقة كالطاعون 
والكوليـــرا والحصبـــة مثـــال، بـــل إن الخوف من الكورونا ســـببه ســـرعة 
انتشار الفيروس المسبب للمرض الذي هو أعراض انفلونزا خفيفة إلى 

التهاب في الحويصالت التنفسية تعالج وتزو ل في معظم الحاالت.
ولـــو تمعنـــا في هذا التفشـــي لجائحة الكورونا ســـنجد أنه يشـــكل في 
عصرنا الحالي منحنى كبيرا لنقلة نوعية للوجود البشري على كوكب 
األرض، فكمـــا يحـــدث في الكـــوارث الطبيعيـــة في بقعة مـــا كالزالزل 
والبراكيـــن، فـــإن البشـــر علـــى مســـتوى العالـــم يحتاجون إلـــى صدمة 
طبيعيـــة كالكورونا الستشـــعار ألم يهدد بقاءهم فـــي الوجود الكوني، 

ذلك األلم ما هو إال خوف من انتهاء وجود أجسادهم ليس إال.
فحلول جائحة الكورونا بشـــكل فجائي وصادم وقتل الفيروس عددا 
مـــن الذين هم في األســـاس يحملـــون األمراض المزمنـــة كضغط الدم 
وداء الســـكري، مـــا هـــو إال نتيجـــة طبيعيـــة لقانـــون “علة الوجـــود” أو 

“جمال الوجود”، فما قيمة وجود البشر من غير تفعيلهم جمال العطاء 
مـــن منطلق رســـالتهم الضمنية التي خلقوا مـــن أجلها، والذين هم في 

حقيقة األمر مسيرون فيها.

فكل بشري خلق ألداء رسالة معينة، تلك الرسالة متضمنة في روحه، إذا  «
مارسها للوصول إلى هدف واضح يكون قد فعل حياته دون بقائه، وهنا 

تكمن النقلة النوعية للوجود، فالبقاء هو حالة يومية يعيشها البشري بين 
التوتر العصبي واللذة الحسية، وهي حالة تشتت سببها البرمجة األسرية 

والمجتمعية والثقافية، وكذلك أفكار سلبية ينتج عنها اجترار األلم مما 
يفرز هرمونات الكر والفر بشكل مزمن وكأن البشري في مواجهة وحوش 

ضارية! ذلك التشتت وتلك األفكار السلبية تدفع البشري إلى إدمان 
سلوكيات ينتج عنها إفراز الدوبامين، من تلك السلوكيات اإلدمان على 

أكل الحلويات أو السفر أو التدخين أو المخدرات وما إلى ذلك مما ليس 
له قيمة للحياة واإلنتاج واالبتكار، وفي هذا فإن هرمونات الكر أو الفر 
كالنورإبينفرين هي المسبب الحقيقي لألمراض المزمنة الناشئة عن 

نزول وتدني المناعة الذاتية، كيف لجسد يعيش صاحبه في حالة كر وفر 
أن يعادل فيروس الكورونا بمناعة فطرية متدنية؟.

رسالة الكورونا اإلنسانية )1(

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

للتواصل: 17111483

شكرا من القلب للمرأة البحرينية
التوجيهات الملكية الســـامية التي أصدرها سيدي جاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، “بشـــأن 
تطبيـــق نظام العمـــل من المنزل لألم العاملة في الـــوزارات والهيئات 
والمؤسســـات الحكوميـــة، مراعاة من جاللته أيـــده هللا لالحتياجات 
األســـرية أثناء هذه الفترة االستثنائية ودعمًا لألم العاملة البحرينية 
وتمكينها مـــن الرعاية المنزلية ألبنائها خالل الفترة المؤقتة”، تأكيدا 
علـــى الـــدور الكبيـــر والمتواصل الـــذي تحظى بـــه المـــرأة البحرينية 
ودورهـــا الرائد فـــي جميع مجاالت العمل، فالمرأة البحرينية شـــريك 
أساســـي مـــع الرجـــل بمنزلتنا فـــي التاريـــخ ومكاننا من العالـــم اليوم 
والذهـــاب إلـــى المســـتقبل المشـــرق وما ينبغـــي أن يكـــون دورنا في 

البناء.
المرأة البحرينية يكتســـي فكرها بأهمية خاصة ضمن تراث وتاريخ 
هذا البلد الجميل وحاضره ومســـتقبله، واهتمام القيادة سنويا بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة تأكيد علـــى الدور الكبير الذي تقـــوم به المرأة في 
المجتمـــع والمســـاحة الكبيـــرة التـــي تشـــغلها والمملـــوءة باإلنجازات 

واإلبداعـــات علـــى مـــر الحقـــب والتاريخ، ويعطـــي داللـــة أيضا على 
عراقـــة هـــذا الوطـــن العظيم الذي تميز فـــي كل المياديـــن منذ القدم 
والتخطيـــط الحديـــث الناجح الـــذي يتصف بالشـــمول والترابط بين 
نواحي الحياة اإلنســـانية في كل جوانبهـــا االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والصحية والروحية وغيرها.
كما يحق لنا أن نفخر بما تقوم به المرأة البحرينية في القطاعات  «

الحيوية المهمة كالقطاع األمني والقطاع الصحي في مثل هذه 
األوضاع الراهنة، حيث أثبتت كفاءتها وقدمت نموذجا رفيعا من 

اإلخالص وتحمل المسؤولية وروعة التفكير والتخطيط والتنفيذ، والء 
وصفاء وروح تعاون وتعاطف وانضباط من أجل الوطن وسالمته، 

وشخصيا شاهدت جهودا مضنية ذات طابع خاص تقوم بها المرأة 
البحرينية في القطاعين الصحي واألمني خالل األسابيع الماضية، حيث 

تقديم أفضل واجبات الرعاية واالهتمام للمواطنين والمقيمين، وكن 
بحق كالقلب المتدفق بالحياة بالنسبة للوطن. فشكرا من القلب لكل 

امرأة بحرينية بذلت كل ما في وسعها من أجل الوطن، وشكر خاص 
بحجم الكون للمرأة العاملة في القطاعين األمني والصحي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مرض وليس جريمة
أصيـــب كما العديد من ســـكان العالم، مواطنون ومقيمون بمملكة 
البحرين بالفيروس المســـتجد كورونا، حيـــث اجتاح هذا المرض 
كل بقعة في الكرة األرضية، ذلك ما لم يجعل البحرين في معزل 
ومنـــأى عن المـــرض، وعلى الرغم من أن عـــدد اإلصابات بالمرض 
مقارنـــة بالعديـــد من الدول  ليـــس كبيرا ولله الحمـــد، وفي ضوء 
ذلك فإن العديد منا يعرف شخصيًا أفرادًا ابتالهم هللا بهذا الداء.

تبايـــن ردود الفعـــل تجـــاه المصابين بهـــذا المرض يطـــرح العديد 
مـــن التســـاؤالت خصوصًا في ظل الوعي الكبيـــر والثقافة العالية 
التي يمتلكها البحرينيون، ما يجعلني أســـتنكر بعض الســـلوكيات 
والتعليقـــات لفئـــة بســـيطة مـــن المجتمـــع تجـــاه المصابيـــن بهـــذا 

المرض.
فطـــرق اإلصابـــة والعـــدوى شـــائعة وبســـيطة يمكـــن ألي شـــخص 
أن يلتقـــط العـــدوى، فالمصافحـــة أو لمس ســـطح يمكن أن يكون 
عليـــه الفيـــروس كفيـــل بإصابة أي شـــخص به، لذلـــك من أصيب 
بهـــذا المرض لم يأت بفعل شـــائن أو أمر مســـتنكر وغير جائز كما 
يصـــوره البعض من خـــالل تعليقاتهم أو حديثهم عـــن المصابين. 
الدعـــم النفســـي والحديث اإليجابي من أهـــم العوامل التحفيزية 
التي تساعد على القضاء على هذا المرض، خصوصًا أن التكاتف 
والتعـــاون المجتمعـــي الخطـــوة األولى للعالج، أما نظـــرات الريبة 
والتعليقـــات الســـلبية حـــول من ابتالهـــم هللا بهذا الـــداء فتجعل 
الفـــرد يخـــاف من نظرة المجمتع له ما يدفعـــه للتردد ربما قبل أن 
يتجه للفحص إذا ما شـــك في نفســـه أو ظهرت عليه أية عالمات 

أو بوادر للمرض. 

أعتقد أننا يجب أن نعيد التفكير بطرق تعاملنا مع المصابين،  «
نعم الوقاية واجبة دون أدنى شك لكن من الممكن أن نقي 
أنفسنا دون تجريح أو معاملة المصابين  كمن أتى بجرم أو 

فاحشة، فالمرض ابتالء من رب العالمين وتكفير للذنوب ومن 
حق المريض علينا دعمه نفسيًا والوقوف في صفه حتى تزول 

محنته ويشفى بأمر الله.

بدور عدنان

ال تخلـــو أية محنة من دروس كثيرة تســـتدعي الوقوف عندها والتمعن 
فيهـــا واالســـتفادة منها، وهو ما ينطبـــق أيضا على جائحـــة كورونا التي 
وضعـــت العالـــم أجمـــع في حالة اســـتنفار شـــديد واســـتعداد للتعامل مع 
كل الســـيناريوهات واالحتمـــاالت، وخلقت حالة من التضامن اإلنســـاني 
والتعاطـــف المتجـــاوز للحـــدود والعصبيـــات وغيـــر المعتـــرف باألديـــان 
والثقافات، وتكاد تســـقط نظريات حاولت خلق صدام بين دول وأخرى 
على أساس العرق أو الجنس، وتهدم أخرى تدعي التفوق الشامل لدول 
على غيرها والتحكم في دفة العالم، فإذا بهذا الفيروس المتناهي الصغر 
يظهـــر عجزهـــا ويؤكـــد أنه ال فرق بيـــن دول عظمى وأخـــرى صغرى وأن 
الكل ســـواء فـــي االبتـــالء والمعاناة من هـــذا الوباء الذي أجبر ســـلطات 
الكيـــان الصهيونـــي على ســـبيل المثال علـــى اتخاذ إجـــراءات احترازية 
وتدابيـــر فـــي مواجهته لدرجة حصار اإلســـرائيليين كالحصار المفروض 

على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ سنوات عديدة.
صحيفـــة هآرتـــس اإلســـرائيلية أكـــدت أن اإلســـرائيليين باتوا يعيشـــون 
وضعـــا مشـــابها للفلســـطينيين في غـــزة ويعرفه أطفالهم جيـــدا، وأن تل 

أبيـــب ســـتتحول بعد أيـــام معدودة لتشـــبه “جنين”، وســـتبدو إســـرائيل 
كقطاع غزة بفعل اإلجراءات الصارمة التي تتخذها الســـلطات للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا، لتكون الحياة في تـــل أبيب، تماما كما هي في 
غزة، ولتشـــعر إســـرائيل بمعاناة الفلسطينيين وتتذوق جزءا ولو بسيطا 

مما تذيقه للفلسطينيين لسنوات دون رحمة وبال هوادة.
وإذا كان الفلســـطينيون قـــد اعتـــادوا هـــذا الوضع الصعـــب وتكيفوا في 
العيـــش معـــه وفرضـــت عليهـــم التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة خـــالل 
الســـنوات األخيـــرة عـــدم التطلـــع إلـــى تغييـــره بفعـــل حالـــة االنشـــغال 
الدائـــم واالنكفاء على الـــذات من قبل غالبية األشـــقاء واألصدقاء، فإن 

اإلسرائيليين سيحتاجون وقًتا للتأقلم مع هذا الوضع الجديد.

لكن السؤال هو: هل ستكون هذه األزمة التي جعلت إسرائيل اآلن تتجرع  «
نذرا يسيرا من معاناة كبيرة وأوضاع مؤلمة يعيشها الفلسطينيون منذ 
سنوات في قطاع غزة، دافًعا إلسرائيل وغيرها للتحرك إنسانًيا للتخفيف 

من الحصار المفروض على األشقاء الفلسطينيين لكي تصبح حياتهم 
طبيعية كغيرهم؟.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إسرائيل تبدو كقطاع غزة

د. ندى أحمد الحساوي

bedoor.articles@gmail.com



ــا  ــايـــروس كــورون فـــي ظـــل تــفــشــي فـ
)كوفيد 19-( وتوقف معظم األنشطة 
الرياضية حول العالم تحوم الشكوك 
حول إقامة بعض األحداث الرياضية 
بينها  ومن  سلفا  المقرر  موعدها  في 
ــثــة عشر  ــثــال ــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة ال ال
للناشئين تحت 18 سنة للكرة الطائرة 
والتي ستقام بضيافة المملكة خالل 

الفترة من 7 لغاية 15 يوليو المقبل.
ومــــع تــبــقــي حـــوالـــي ثـــالثـــة شــهــور 
البطولة  انطالق  تقريبا على  ونصف 
وتيرة  تصاعد  ظل  وفــي  اآلسيوية 
العديد  في  كورونا  فايروس  انتشار 
مــن الــبــلــدان حــول الــعــالــم وصعوبة 
الحدود  وإغـــالق  والــتــدريــب  التنقل 
الــعــالــم  مــعــظــم دول  بــيــن  الــجــويــة 
البطولة  مــوعــد  تــأجــيــل  فـــإن خــيــار 

سيكون واردا، خصوصا وان االتحاد 
ــوي قــــام بــتــعــديــل وتــأجــيــل  ــيــ اآلســ
بينها  من  بطوالته  من  عدد  مواعيد 
كان  التي  الــرجــال  منتخبات  بطولة 
مقررا لها أن تقام في الشهر الجاري 
للرجال  اآلسيوية  األنــديــة  وبطولة 
الشاطئية  الــبــطــوالت  مــن  والــعــديــد 
أرجــأت معظمها حتى  التي  األخــرى 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري 

.2020
وكان اتحاد الكرة الطائرة نال شرف 
العام  اآلسيوية  البطولة  استضافة 
قارية  بطولة  ثالث  لتكون  الماضي 
ــاد خــــالل الــســنــوات  ــحـ يــنــظــمــهــا االتـ
ــة  ــطــول ــب ــد ال ــعـ ــة بـ ــيـ ــاضـ ــمـ ــر الـ ــعـــشـ الـ
اآلسيوية للشباب تحت 20 عام التي 
البطولة  وذات   2014 عـــام  نظمت 

التي أقيمت في عام 2018.

من منافسات البطولة اآلسيوية تحت 20 األخيرة

بــــــســــــبــــــب فـــــــــــيـــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا
هل تؤجل البطولة اآلسيوية لناشئي الطائرة؟

باتت الرياضة شــبه مشــلولة بسبب تفشــي فيروس كورونا، األمر الذي أدى 
إلى توقف مختلف األنشــطة في المالعب المفتوحة والصاالت المغلقة في 
كافــة أنحــاء العالــم، إال أن هناك العبين لم يتوقفــوا عن مواصلة التدريبات 
ومنهــم العــب منتخبنا والنــادي األهلي لكــرة القدم المحترف في القادســية 

السعودي مهدي حميدان.

لخوض  انتقل  الــذي  حميدان  مهدي 
تجربته مع القادسية منذ مطلع شهر 
خوض  على  يعكف  الــمــاضــي،  يناير 
مقر  داخـــل  الــتــدريــبــات  مــن  سلسلة 
وضعت  وبــرامــج  خطط  وفــق  سكنه 
ُوزع  للفريق  الفني  الجهاز  ِقبل  مــن 
بهدف  وذلـــك  اإلدارة  مــع  بالتنسيق 

الحفاظ على اللياقة البدنية.
الصحي  الــنــادي  حــمــيــدان  ويستغل   
العضالت،  تقوية  أجهزة  الستخدام 
دقيقة   45 بمقدار  المشي  جــهــاز  ثــم 

مع  الحرارية،  السعرات  لحرق  يومًيا 
إذ  تـــواجـــدوا.  الــكــرة حيثما  مــداعــبــة 
بشكل  التقارير  على  الــمــدرب  يطلع 
يــومــي مــن أجــل الــتــأكــد على الــتــزام 

الالعبين بما يملى عليهم.
ومن جهة أخرى، تحدث حميدان عن 
الــدرجــة  دوري  فــي  تجربته  خـــوض 
ــقــادســيــة، مــبــدًيــا  ــى بــقــمــيــص ال ــ األولـ
ســعــادتــه وارتـــيـــاحـــه مـــن احــتــرافــيــة 
الـــعـــمـــل بـــالـــنـــادي مــــن جـــهـــة وبـــقـــوة 
الــــدوري نفسه من  فــي  الــمــنــافــســات 

جهة أخرى والتي يراها أفضل بكثير 
منطقة  في  المحترفين  دوريــات  من 

الخليج.
وأشار حميدان إلى أنه يفضل البقاء 
مع القادسية، ولكن ال يستبعد االنتقال 
األهلي  ــادي  ن مــع  للعب  جــدة  لمدينة 
بالناديين  معجب  ألنـــه  االتـــحـــاد  أو 
وبالقاعدة  لعبهما  وبطريقة  تحديدًا 

الجماهيرية التي يمتلكانها.

الالعب مهدي حميدان

جدة أندية  ألحد  االنتقال  أو  القادسية  مع  البقاء  ُيفضل 
كيف يتعامل الدولي حميدان مع “كورونا”؟
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الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

كووورة

برشــلونة  بيــن  المفاوضــات  تأجيــل  عــن  صحافــي  تقريــر  كشــف 
وحارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن، على تجديد التعاقد بين 

الطرفين.

ــورت”  ــ ــب وذكـــــــرت صــحــيــفــة “ســ
الـــنـــادي  بــيــن  الـــمـــفـــاوضـــات  أن 
توقفت  وشــتــيــجــن،  الــكــتــالــونــي 
ــتــزامــن مـــع تــفــشــي فــيــروس  ــال ب

ــا الــمــســتــجــد في  ــ ــورون كــ
إسبانيا.

برشلونة  أن  وأضافت 
ــحــارس  ــد ربـــط ال ــري ي
األلــــــمــــــانــــــي لـــفـــتـــرة 
ينتهي  حيث  طويلة، 
ــي فــي  ــ ــال ــحــ ــ عــــقــــده ال

إال   ،2022 الـــعـــام 
الـــبـــارســـا  أن 

يــــــرغــــــب 
في بقاء 

األلماني حتى العام 2024.
وأشــارت إلى أن شتيجن يعطي 
ــبــقــاء فـــي بــرشــلــونــة  ــل ــة ل ــ ــوي ــ أول
يريد  ــه  أنـ إال  عـــديـــدة،  لــســنــوات 

التقدير المادي من النادي.
ــعــرض  ال أن  ــى  ــ إل ــفــتــت  ول
األخير الذي قدمه برشلونة 
في مارس الجاري، تضمن 
تجديد العقد حتى 2024، 
على  الــالعــب  فيه  يحصل 
يــورو صافي  مليون   6.5
لـــكـــل مـــوســـم، 
تير  أن  إال 
شتيجن 

رفــــــــــض 
العرض.

تعطل مفاوضات تجديد عقد شتيجن

التنسيقية  اللجنة  لتوجيهات  تنفيًذا 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
العهد  ولي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
ــائــب األول  ــن ــد األعـــلـــى ال ــقــائ نــائــب ال
مع  وتماشيًا  ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس 
ــراءات الــوقــائــيــة واالحـــتـــرازيـــة  ــ ــ اإلجـ
بشأن   19 كوفيد  كورونا  فيروس  من 
ــام الــعــمــل عـــن بــعــد في  تــفــعــيــل نـــظـ
المؤسسات والهيئات الخاصة وحرصًا 
من الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
رئيس مجلس ادارة االتحاد البحريني 
ــلــســيــارات عــلــى ســالمــة الــمــوظــفــيــن  ل
االتحاد  ادارة  مجلس  قرر  والعاملين، 
بالبدء فعليًا باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
تفعيل  وبــدء  التوجيهات  هذه  لتنفيذ 
التواصل  يمكن  حيث  بعد،  عن  العمل 
عبر  أو  المباشر  االتــصــال  طــريــق  عــن 

البريد االلكتروني.

ــد الــشــيــخ عـــبـــدهللا بن  مـــن جــهــتــه أكــ
مجلس  رئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
أن  للسيارات  البحريني  االتحاد  ادارة 
توجهات  مع  تماشيًا  يأتي  القرار  هذا 
الحبيبة  بمملكتنا  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
للمساهمة الفعالة في الحد من انتشار 
إن  19، حيث  كوفيد  كورونا  فيروس 
سالمة  على  حريص  السيارات  اتحاد 
سير  يضمن  وبما  ومراجعيه  موظفيه 

المطلوبة  ــجــودة  وال بــالــكــفــاءة  العمل 
واإلرشــــادات  التعليمات  إلــى  إضــافــة 
االهتمام  مسألة  أن  مــؤكــدًا  الوقائية، 
يجب  الرياضية  أو  الصحية  بالثقافة 
ــات  ــ ــع مــخــتــلــف األوقـ أن تــتــمــاشــى مـ
واألزمنة، وأال تقتصر على فترة الوباء 
الحالي الذي اجتاح العديد من البلدان 
الثقافة  العالم، ونجعل من هذه  حول 
منهاج حياة ونمطا أساسيا في الحياة، 
الصحية  والثقافة  الرياضة  إن  حيث 
بــواقــع  للنهوض  أســاســا  تعتبر  الــيــوم 
ومملكة  ونهضتها،  وتطورها  البلدان 
والكفاءات  الــكــوادر  تمتلك  البحرين 
في  وجعلها  المفاهيم  هــذه  نشر  فــي 
عز  المولى  داعين  اهتماماتها،  مقدمة 
ويحفظ  الـــوبـــاء  هـــذا  يبعد  أن  وجـــل 
الحكيمة  وقــيــادتــهــا  البحرين  مملكة 

وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه.

الشيخ عبدالله بن عيسى

بتوجيهات من عبداهلل بن عيسى وتماشًيا مع اإلجراءات الوقائية

اتحاد السيارات يفعل نظام العمل عن بعد
كووورة

ــان زيــــــارة متحف  ــكــ بــــات فـــي اإلمــ
ــاكــور  ــيـــل نــــــادال بــمــديــنــة مــان ــائـ رافـ
ــواقــع االفــتــراضــي،  اإلســبــانــيــة عبر ال
بتسجيل  مــســؤولــيــه  مـــبـــادرة  عــقــب 
فــيــديــو؛ بــهــدف أن يــكــون “عــنــصــرا 
الفترة  هذه  خالل  والترفيه  للتسلية 

العصيبة”، وفقا لما جاء في بيان.
ــم نــشــر الــتــســجــيــل الــمــصــور على  وتـ
ويـــضـــم جميع  ــوب”،  ــيــ ــ ــوت ــ “ي ــع  مـــوقـ
التنس  العب  حصدها  التي  الجوائز 
لقب  بـــ19  المتوج  الشهير،  اإلسباني 
ســـالم(، خالل  )جــرانــد  كــبــرى  بطولة 
مسيرته الرياضية الطويلة والمبهرة.

أبـــوابـــه، على  ــادال  ــ ن وأغــلــق متحف 
 14 منذ  الرياضية،  أكاديميته  غــرار 
من مارس الجاري؛ امتثاال للتعليمات 
الحكومة اإلسبانية في  الصادرة عن 
فيروس  وباء  تفشي  مكافحة  سبيل 

كورونا المستجد.

متحف نادال 
اإللكتروني

االتحــاد الملكي: تطبيق تعليمــات الجهات العليا لضمان اإلجــراءات االحترازية

ناصر بن حمد يوجه إللغاء بطولة سموه للقدرة

تنفيــًذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ممثل 
جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن 
الرئيــس  للشــباب والرياضــة  المجلــس األعلــى  الوطنــي رئيــس 
قــرر  القــدرة،  وســباقات  للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  الفخــري 
االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة إلغاء ســباق ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة للقــدرة الذي كان من المقرر أن 

يقام يوم الجمعة 27 مارس 2020.

وأصــــــــــدر االتــــــحــــــاد الــمــلــكــي 
لــلــفــروســيــة وســبــاقــات الــقــدرة 
االتحاد  حــرص  فيه  أكــد  بيانًا 
الجهات  تعليمات  تطبيق  على 
ــي الــمــمــلــكــة لــضــمــان  ــعــلــيــا فـ ال
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق 
“كورونا”  فايروس  من  للوقاية 
إن  حيث  انتشاره،  من  والحد 
االتــحــاد حــريــص عــلــى سالمة 
كــافــة الــمــشــاركــيــن واألجـــهـــزة 

الفنية.
  وأكد االتحاد الملكي للفروسية 
االتحاد  أن  الــقــدرة،  وسباقات 
سمو  توجيهات  تنفيذ  حــرص 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لكافة  السالمة  كامل  بتحقيق 

ــاقــات،  ــســب ــي ال ــمــشــاركــيــن فـ ال
ــلـــى ضــــوء ذلــــك قـــد وجــه  وعـ
بــإلــغــاء الــبــطــولــة للحد  ســمــوه 
مشيدا  الفايروس،  انتشار  من 
الــذي  الكبير  بــالــدعــم  االتــحــاد 
ــمــوســم الــريــاضــي  حــظــى بـــه ال
الشيخ  سمو  من   2019/2020
ناصر بن حمد آل خليفة حيث 
بتحقيق  ــم  ــدعـ الـ ــذا  هــ ســـاهـــم 
التي  للمسابقات  النجاح  كامل 

نظمها االتحاد. 
  وبذلك، يكون موسم سباقات 
الــــقــــدرة لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي 
انـــتـــهـــى  قـــــد   2019/2020
رســـمـــيـــًا، حــيــث قــــدم االتــحــاد 
لكافة  والتقدير  الشكر  جزيل 

المساهمين في إنجاح الموسم 
ــذي شــهــد نـــجـــاح مــمــيــز من  ــ الـ
والفنية  التنظيمية  الناحيتين 

كافة  على  قوي  تنافس  وشهد 
االتحاد  نظمها  التي  البطوالت 

في الفترة الماضية.

 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقطة لسباقات القدرة

علي مجيدحسن علي

“كورونا” وخطة “كشف” التسلل!
التســلل هــو أحــد قوانيــن لعبه كــرة القــدم، وينــص علــى أنــه إذا كان الالعــب فــي 
موقــف تســلل عنــد لمس الكــرة أو تمريرهــا مــن قبــل زميله فــي الفريق، فــإن هذا 

الالعب يعتبر خارج نطاق اللعبة.
ويحتســب الالعب متســلال إذا كان أقرب إلى خط المرمى من الكرة ومن الالعب 
قبــل األخيــر مــن الفريــق المنافس، وهــذا ينطبق فقــط إذا كان الالعــب في نصف 

الملعب الخاص بالخصم.
ويتيــح قانــون التســلل للفــرق اســتخدامه ضمــن اللعــب من خــالل التنســيق على 
التحــرك المطلــوب فــي اللحظــة المناســبة، والتوقيــت في التســلل يعتبــر المفتاح 

الرئيس للنجاح في العملية.
وتعنــي كشــف التســلل قيــام الفريق الــذي يتعرض للهجوم بالتنســيق بيــن العبيه 
للتحــرك فــي الوقــت المناســب؛ لجعــل الالعــب مــن الفريــق الخصــم فــي منطقــة 
تخرجه من اللعب وتبطل خطورة الهجمة دون أي تالمس بين الالعبين أو صراع 

على الكرة.
فيمــا يعنــي كســر التســلل تنفيــذ الفريق الذي يشــن الهجــوم عمليــة دقيقة بحيث 
يســتفيد مــن غيــاب التنســيق فــي دفاعــات الخصــم ويحصــل علــى الكــرة دون 

مضايقة حتى يكون الحارس هو خط الدفاع األخير والوحيد أمامه.
ويعد التسلل عملية معقدة بسبب التحرك الجماعي أو وقت التمرير، لكنها مفيدة 
في حال تم استخدامها بطريقة صحيحة، ويبدو أن هذه الطريقة ليست مجدية 
فــي كــرة القدم فحســب، بــل إنها ضروريــة في مكافحة انتشــار فايــروس كورونا 

بين دول العالم.
وتســتدعي خطة مكافحة كورونا كشــف تسلل الفايروس عبر التحرك في الوقت 
المناســب مــن الجهــات المعنية فــي الدولة؛ للتعرف على الحــاالت المصابة وعزلها 
بســرعة، وتجنــب المخالطــة التــي تشــكل واحدة من أســرع طرق االنتشــار رواجا 

للفايروس.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  أعلن 
جميع  تعليق  استمرار  عن  القدم  لكرة 
 -  2019 الرياضي  الموسم  مسابقات 
تمر  التي  الراهنة  للحالة  نظرا  2020؛ 
بها المنطقة من تفشي انتشار فيروس 
“كورونا” المستجد، الذي تم على إثره 
فيها  بما  الرياضية  األنــشــطــة  تجميد 
مــســابــقــات االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة 
القدم بدًءا من 19 مارس الجاري؛ بناًء 
اللجنة  مــن  الــصــادرة  التعليمات  على 

األولمبية البحرينية. 
البحريني  االتحاد  إدارة  ويود مجلس 
لكرة القدم التوضيح لألندية األعضاء 
والرأي العام أن عدًدا من الخيارات تم 
وضعها على طاولة الدراسة والمناقشة 
وفــًقــا  المعنية،  األطــــراف  جميع  بــيــن 
ويمكن  العامة  المصلحة  تقتضيه  لما 

بــنــاًء  مــســابــقــاتــه  مــن تسيير  االتـــحـــاد 
على المستجدات الطارئة على الوضع 

الراهن لفيروس “كورونا”. 
ــديــة  األن أن  اإلدارة  مــجــلــس  ويـــؤكـــد 
ــاء شــريــك أســــاس فـــي نــجــاح  األعـــضـ
البحريني  االتحاد  وأن  االتحاد،  عمل 
لكرة القدم يولي أهمية بالغة لمصلحة 
أعمالها  يسير  الــذي  بالشكل  األنــديــة، 
ــداف  وأنــشــطــتــهــا بــمــا يــتــوافــق مـــع أهـ
لالرتقاء  الرامية  التطويرية  االتــحــاد 

بكرة القدم البحرينية.
وفي هذا اإلطار، فإن االتحاد البحريني 
الخيارات  القدم درس جملة من  لكرة 
الزمني  البرنامج  الستكمال  المتاحة 
لــكــافــة مــســابــقــات الــمــوســم الــريــاضــي 
2019 - 2020 في حال تطور األوضاع 
الحالة  وتحسن  األفضل  إلــى  الراهنة 

الصحية العامة، مع الوضع في االعتبار 
المتعلقة  واالستحقاقات  االرتباطات 
على  الوطنية  المنتخبات  بمشاركات 
الــراهــن،  الــوضــع  ومــع  فئاتها.  مختلف 
فقد اتجه االتحاد البحريني لكرة القدم 
الموسم  إلى استمرار تعليق مسابقات 
2019 - 2020 حتى شهر يوليو المقبل، 
بــدًءا  المنافسات  استئناف  سيتم  إذ 
 ،2020 الثاني لشهر يوليو  النصف  من 
األسبوع  في  الموسم  يختتم  أن  على 

أن  على   ،2020 أغسطس  من  الثالث 
فترة  األعضاء  لألندية  االتحاد  يمنح 
تمهيًدا  والــتــحــضــيــر؛  لـــإعـــداد  كــافــيــة 
الستئناف المسابقات، بتعميم البرنامج 
مناسب  وقـــت  قــبــل  المعتمد  الــزمــنــي 
يــهــيــئ األرضـــيـــة الــمــثــالــيــة لــألجــهــزة 
على  العبيها  إلعـــداد  بــاألنــديــة  الفنية 

المستويين الفني والبدني.
القدم  لكرة  البحريني  االتــحــاد  ويــود 
ــاه نــحــو هــذا  ــجـ ــارة إلـــى أن االتـ ــ اإلشــ
الــخــيــار؛ كــونــه األفــضــل خــالل الوضع 
الـــــراهـــــن، مــــع اإلشـــــــــارة إلـــــى بــقــائــه 
ووفًقا  العام  الصحي  بالوضع  مرتبًطا 
لتوجيهات الجهات المختصة في هذا 
الشأن، عالوة على كونه مناسًبا )على 
لبرنامج  ــكــبــار(  ال مــســابــقــات  مــســتــوى 
على  المقبل  األول  الوطني  المنتخب 
ــيــة مهمة فــي مــشــواره  مــبــاريــات دول
بالتصفيات المزدوجة بدًءا من سبتمبر 

 .2020
ــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة  ــحـ كــمــا يــنــوه االتـ
المرتبطة  التفاصيل  جميع  أن  الــقــدم 
الكشف  سيتم  المسابقات  باستئناف 
مع  المستمر  التواصل  خالل  من  عنها 
ــديــة وإخــطــارهــا قــبــل مـــدد كافية  األن

اإلعــالن  يأتي  إذ  الخصوص،  هــذا  في 
ــن الــمــوعــد  ـــحـــالـــي عــ ــت ال ــوقــ ــ ــي ال فــ
الــمــحــدد لــالســتــئــنــاف؛ لــمــنــح األنــديــة 
فيما  كافة  إجراءاتها  التخاذ  الفرصة 
بعقود  المرتبطة  بــااللــتــزامــات  يتعلق 
والالعبين  ــة  واإلداريــ الفنية  األجــهــزة 

المحترفين. 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  يــؤكــد  خــتــاًمــا، 
وتقديره  دعمه  القدم  لكرة  البحريني 
التنسيقية  اللجنة  لجهود  الكبيرين 
القائد األعلى  نائب  العهد  برئاسة ولي 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
دعم  إلــى  إضافة  خليفة،  آل  حمد  بن 
جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة 
فيما  البحرينية،  األولــمــبــيــة  واللجنة 
والتصورات  المواقف  تنسيق  يخص 

لمواجهة فيروس “كورونا”.

االتحاد البحريني لكرة القدم

اتحاد الكرة يستأنف مسابقاته في يوليو
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موسم الفت للفريق الكروي بنادي الحد
ــاز وبلـــغ نهائـــي “أغلـــى الكـــؤوس” ــر بـــن حمـــد الممتـ تصـــدر دوري ناصـ

يقــدم الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي الحــد موســما الفتــا بــكل المقاييــس؛ نظيــر 
المســتويات المميــزة التــي يقدمهــا “التســونامي” تحت قيــادة المــدرب الوطني محمد 

الشمالن.

بجدارة  الوصول  في  الحداويون  ونجح 
إلـــى نــهــائــي كـــأس جــاللــة الــمــلــك )أغــلــى 
اللقب  حــامــل  تخطوا  بعدما  الـــكـــؤوس(، 
فريق الرفاع في نصف النهائي عبر الفوز 
والتعادل  شــيء،  ال  مقابل  بهدفين  ذهابا 
الفريق  للجانبين، كما يتصدر  بهدف  إيابا 
بن حمد  ناصر  دوري  الترتيب في  الئحة 
 11 مــرور  بعد  نقطة   28 برصيد  الممتاز 

جولة.
الالفتة  وبصمته  أفضليته  فــرض  الــحــد 
منذ بداية الموسم، إذ قدم الفريق األزرق 
الشمالن  محمد  الوطني  المدرب  بقيادة 
على  وتمكن  للغاية،  إيجابية  مستويات 
إثــرهــا مــن تــصــدر دوري نــاصــر بــن حمد 
فيما  جـــوالت،   9 فــي  الــفــوز  عبر  الممتاز 
تــعــادل الــفــريــق مــرة واحـــدة وخــســر مرة 

واحدة أيضا. 
وســجــل الـــحـــداويـــون 19 هــدفــا فــي 11 
استقباال  األقــل  الفريق  يعد  كما  مــبــاراة، 
ــي 9  ــزت شـــبـــاكـــه فــ ــتــ ــداف، إذ اهــ ــ ــألهـ ــ لـ
ــقــــط، وهـــــو أمـــــر يــحــســب  ــات فــ ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
الفريق عباس أحمد، ومن أمامه  لحارس 
كونها  التي  القوية  الدفاعية  المنظومة 
العبين  وضمت  الشمالن  محمد  المدرب 
سيد  بوغمار،  أحمد  مــيــرزا،  أحمد  أمثال 
محمد عــدنــان، طــالل الــشــروقــي وراشــد 
الحوطي، إذ كان الدفاع عالمة بارزة في 

صفوف الفريق. 
الذي ظهر  الكبير  التميز  تغافل  يمكن  وال 
عليه الفريق في الجانب األمامي بوجود 
العبين مميزين في خط الوسط يتقدمهم 
ومحمد  المالود،  عبدالوهاب  الفريق  قائد 

في  المحترفين  إلى  إضافة  عبدالوهاب، 
خط المقدمة محمد فارس، وممادو الذي 
يملك 5 أهداف في رصيده بدوري ناصر 

بن حمد الممتاز خالل 11 جولة.
التميز الكبير الذي أظهره الفريق الحداوي 
أثبت كفاءة العمل المقدم من قبل الجهاز 
الــفــنــي بــقــيــادة الـــمـــدرب الــوطــنــي محمد 
الشمالن، والذي عمل على تكوين توليفة 
مميزة من مجموعته المتواجدة، إذ ظهر 
الفوز  مــن  تمكنه  بــصــورة  األزرق  الفريق 
حتى وإن لم يكن األداء بذات القوة في 

الفريق  يميز  الــذي  األمــر  كل مباراة، وهو 
بمكامن  الكبيرة  معرفته  فــي  غــيــره  عــن 
الثالث.  والنقاط  الفوز  إلى خط  الوصول 
وعالوة على ذلك، حظي الفريق بمؤازرة 
ــاره ومحبيه  أنـــصـ قــبــل  مـــن  جــمــاهــيــريــة 
طوال المنافسات، خصوصا في المباريات 
ــتـــي ســجــلــت حـــضـــورا جــيــدا  ــمــهــمــة الـ ال
وقوفها  وكشفت  “التسونامي”،  لجماهير 
في  لفريقها  الكبيرة  ومــؤازرتــهــا  ــدائــم  ال

الموسم الحالي.
وكان الحد قد نجح في الموسم الماضي 
جاللة  لكأس  النهائية  المباراة  بلوغ  في 
بهدف  الــرفــاع  أمــام  خسر  أنــه  إال  الملك، 

الــدوري  بلقب  الحد  وتــوج  اثنين.  مقابل 
في مناسبة واحدة وكذلك مسابقة كأس 
لنهائي  الموسم  الملك، ويعد وصوله هذا 
تاريخه،  فــي  الثالث  هــو  الــكــؤوس  أغلى 
ــاريــخــي األول  ــت ــلــقــب ال بــعــدمــا حــقــق ال
توج  حينما   ،2015 العام  األول  بوصوله 
على حساب البسيتين بفوزه في النهائي 

آنذاك بهدفين دون رد.

من مباريات فريق الحد في دوري ناصر بن حمد الممتاز فريق الحدمحمد الشمالن

الرياضيــة  أنشــطته  إيقــاف  المحــرق  نــادي  إدارة  مجلــس  قــرر 
واالجتماعيــة؛ اســتمرارا لإلجــراءات االحترازيــة التــي يتخذهــا 
النادي، التي أعلن عنها في بيان مساء اإلثنين 23 مارس الجاري.

وجاء في بيان النادي أن، القرار 
االحتياطات  إطــار  جــاء ضمن 
ــا الــحــكــومــة  ــهـ ــذتـ ــخـ ــي اتـ ــتــ ــ ال
الموقرة للحد من انتشار وباء 
ذلك  بما في  كــورونــا،  فيروس 

مــنــع الــتــجــمــعــات، وقـــرر 
إدارة  ــــس  ــل ــجــ مــ
ــمـــحـــرق  نــــــــادي الـ
ــة  ــامــ ــيـــق إقــ ــلـ ــعـ تـ

بمسجد  الصالة 
المحرق؛  نــادي 
ــا مــع  ــ ــي ــاشــ ــمــ ــ ت
ــرار األوقــــاف  قــ

الــســنــيــة، إضــافــة 
العمل  تفعيل  إلــى 

اإلداري عن بعد في النادي.
نـــادي  إدارة  مــجــلــس  ــاب  ــ وأهـ
منتسبيه  بــيــانــه  فــي  الــمــحــرق 
بكافة  االلــتــزام  بــضــرورة  كافة 
الصادرة  والتعليمات  القرارات 
والرامية  الحكومة،  من 
تفشي  لــمــكــافــحــة 
ــتــشــار فــيــروس  ان
كـــورونـــا، داعــيــن 
هللا عز وجل أن 
مملكة  يحفظ 
البحرين قيادة 
وشــعــبــا مــن كل 

مكروه.

نادي المحرق يوقف أنشطته

ــنــت الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  أعــل
ــيــن  ــن الــكــويــتــيــة أمـــــس اإلث
ــرار تــأجــيــل الــنــشــاط  ــ ــن قـ عـ
الــريــاضــي فــي الــكــويــت إلى 
المقبل؛  سبتمبر  مــن  األول 
ــروس  ــيـ ــار فـ ــتــــشــ ــ بـــســـبـــب ان

كورونا الجديد.
ــان لــلــجــنــة  ــ ــي ــ ــي ب ــ وجـــــــاء فـ
قــع  األولــمــبــيــة الــكــويــتــيــة مــوَّ

حسين  العام  السر  أمين  من 
ــم ومــــــرســــــل إلــــى  ــ ــل ــســ ــمــ ــ ال
ــديــة  ــادات واألن ــحـ كــافــة االتـ
الرياضية الكويتية: باالشارة 
لة  المشكَّ اللجنة  إلى اجتماع 
للرياضة  العامة  )الهيئة  من 
اللجنة   – الــصــحــة  وزارة   –
ــمــبــيــة الــكــويــتــيــة( يــوم  األول
مارس   23 الموافق  اإلثنين 

العامة  الــهــيــئــة  بمقر   2020
تأجيل  تقرر  فقد  للرياضة، 
للموسم  الــريــاضــي  الــنــشــاط 
إلى   )2019-2020( الرياضي 

تاريخ 1 سبتمبر 2020.
اللجنة  البيان: ستقوم  وتابع 
ــاله بـــدراســـة  ــ ــورة أعـ ــذكـ ــمـ الـ
الصحية  ــاع  األوضــ وتقييم 
مع  والــتــنــســيــق  بالمستقبل 

ــجــهــات الــمــعــنــيــة بــالــدولــة  ال
ــكـــم بــالــمــتــســجــدات  ـــالغـ وإب
التي من المحتمل أن تطرق 

مستقبال.
وأضــــــــاف: نـــتـــقـــدم بــأســمــى 
عـــبـــارات الــشــكــر والــتــقــديــر 
لكافة الهيئات الرياضية على 
لخدمة  وتعاونها  مقترحاتها 
الــريــاضــة والــريــاضــيــيــن، وال 

يفوتنا في المقام األول شكر 
كــافــة الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــلـــى جـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة  عـ
الدءوبة على كافة األصعدة 
والـــمـــســـتـــويـــات؛ مــــن أجـــل 
على  الجميع  سالمة  تأمين 

أرض دولة الكويت الحبيبة.
ــار الـــســـريـــع  ــشــ ــ ــت ــ وكـــــــان االن
إلــى  كـــورونـــا أدى  لــفــيــروس 
إلــغــاء أو تــأجــيــل جــمــيــع أو 
معظم الدورات والمنافسات 

الرياضية في أنحاء العالم.

تأجيل النشاط الرياضي في الكويت إلى سبتمبر
سبورت

رغم عتمة الليالي.. يفرح الوطن
أيــام عصيبــة يمــر بهــا النــاس كافة في البحرين - كمــا في العالم أجمع - جــراء المعاناة 
التــي تجرعوهــا مــن تبعــات فيــروس كورونا وما ســببه من دمــار على األصعــدة كافة، 
حتى بلغ الحال ألن يتمنى الناس ســماع ما يســرهم ولو لبرهة من الزمن؛ كي يفرحوا 
قليال ويخرجوا من جو اإلحباط الذي يسيطر على نفوسهم.. وما عودة صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر إلــى أرض الوطن 
شــافًيا معاًفــى إال فرحــة للوطن ولــكل من يعيش في هذا الوطن.. فيا مرحبا ومســهال 

بالوالد القائد.
عندما نتحدث عن خليفة بن سلمان فإن الجميع يعلم أننا نتحدث عن تاريخ البحرين 
ومــا صنعــه هــذا القائد الفذ.. نتحدث عن حاضر ومســتقبل.. نتحدث عن شــموخ رجل 
دولــة.. نتحــدث عــن عقليــة بارعــة قــادت البحريــن إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة في 
مؤشــرات التنميــة والتطويــر والتخطيــط واالســتثمار.. نتحــدث عــن األمــن واألمــان.. 
نتحــدث عــن الوفــاء وااللتزام.. عندما نتحدث عن خليفة بن ســلمان فإننا نتحدث عن 

مصدر الحب والتقدير لجميع أطياف الشعب.
 مهمــا تحدثنــا عــن صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة فإننا لن 
نســتطيع اإليفــاء ولــو بالقليــل بحقه؛ ألنه يســتحق من كل فرد منــا كل الحب والتقدير 

والعرفان على كل ما قدمه لهذا الوطن الغالي. 
وال يســعني في هذا المقام إال أن أتقدم لصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر 
بأســمى آيــات التهانــي والتبريكات بمناســبة نجــاح الفحوصات الطبيــة وعودته ألرض 
الوطن سالًما معاًفى.. سائاًل المولى عز وجل بأن يمد سموه بموفور الصحة والعافية؛ 
ليكمل مسيرة بناء الوطن وتحقيق آمال أبناء الوطن نحو مزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللة الملك المفدى وحكمة سمو ولي العهد األمين.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سبورت

أحمد مهدي

لقطة للجماهير الحداوية

عمل فني كفوء 
بقيادة المدرب 
الوطني محمد 

الشمالن

هداف الفريق الحداوي ممادو

أعلن استمرار 
التعليق ودعم 
جهود اللجنة 

التنسيقية



المنامة - وزارة الداخلية

ــتــزام بتنفيذ اإلجـــراءات  فــي إطـــار االل
انتشار  من  للحد  االحترازية  والتدابير 
سالمة  على  وحرصا  كــورونــا،  فيروس 
إدارة  أعلنت  والمراجعين،  الموظفين 
الجوازات بشئون الجنسية والجوازات 
ــه ابــتــداء مــن الــثــالثــاء 24  واالقــامــة أن
طلبات  استقبال  سيتم   2020 مـــارس 
السفر  بــجــوازات  المتعلقة  المواطنين 
بمدينة  الجوازات  إدارة  فرع  في  فقط 
الــثــامــنــة صباحا  الــســاعــة  عــيــســى مـــن 
على  التأكيد  مع  ظهرًا،  الثانية  وحتى 
أن خدمة استبدال جواز السفر ستكون 
مــتــاحــة إلــكــتــرونــيــا فــقــط عــبــر الــبــوابــة 
اإللكترونية  لهيئة  الحكومة  الوطنية 

www.bahrain.bh
تسليم  ســيــتــم  أن  إلــــى  اشــــــارت   كــمــا 
ــوازات الــجــاهــزة فــي فـــرع مدينة  ــجـ الـ
ــفــرع مختص  ال الــعــلــم أن  عــيــســي، مــع 

بإصدار و تسليم جوازات السفر فقط.
ــجــوازات  وال الجنسية  شــئــون  ــرت   وذكـ
جــمــيــع  أن  ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ الـ واإلقــــــامــــــة، 

ــتـــوفـــرة عـــبـــر مــوقــعــهــا  الـــمـــعـــلـــومـــات مـ
 www.npra.gov.bh اإللـــكـــتـــرونـــي 
عليها  االطــالع  العمالء  جميع  وبإمكان 
لــشــئــون  ــدوم  ــقــ ــ ال إلــــى  الـــحـــاجـــة  دون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
العمالء  وســالمــة  صحة  على   وحفاظا 
ــجــنــســيــة  الــــــكــــــرام، تـــحـــث شــــئــــون ال
ــوازات واإلقــــامــــة، الــمــواطــنــيــن  ــ ــجـ ــ والـ
على ضــرورة زيــارة مراكز الخدمة في 
الحاالت الطارئة فقط مع ضرورة عدم 
حفاظًا  واألطفال  المرافقين  اصطحاب 

على الصالح العام.

اقتصار إصدار وتسليم الجوازات في فرع مدينة عيسى

local@albiladpress.com
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رئيس “الركود االقتصادي” لـ “^”: شبح “كورونا” يقلب الطاولة
ـــات ـــرز التحدي ـــاء أب ـــة الكهرب ـــة وتعرف ـــة التحتي ـــوم البني ـــة ورس ـــزا المرن الفي

أكد رئيس لجنة الركود االقتصادي النائب علي إسحاقي أن االجتماع األخير 
للجنة مع المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال األعمال، 
وأيًضا مسؤولي وزارتي األشغال والكهرباء، يأتي للوقوف على اإلضرار التي 

تعرضت لها السوق المحلية أخيرا بشكل يجمع كل األطراف ذات العالقة.

“الــبــالد” بأن  لــ  وصـــرح إســحــاقــي 
ستكون  الشبيهة  “االجــتــمــاعــات 
لحلول  ــوصــول  ال حــتــى  مستمرة 
الوطني،  االقتصاد  تداوي  ناجحة 
خصوًصا مع خروج إشكال جديد 
ــر مـــن الــتــحــديــات  ــبـ ــم وأكـ هـــو أهــ
ــــه فـــيـــروس  ــــي ب ــن الـــســـابـــقـــة، وأعــ
في  ننظر  ألن  دفعنا  الــذي  كورونا 
جــــدوى الـــمـــحـــاور الـــراهـــنـــة لــهــذه 

االجتماعات”.
وتــابــع “أهـــم الــمــحــاور الــتــي ركزنا 
الكهرباء  تــعــرفــة  رفـــع  هــي  عليها 
التحتية،  البنية  ورســـوم  والــمــاء، 
والــفــيــزا الــمــرنــة، بــاعــتــبــارهــا أكثر 
الـــمـــســـتـــجـــدات الــــضــــارة لــلــتــجــار 

وللسوق المحلية”.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح إســحــاقــي أن 

الكبيرة  الدولة  مشروعات  معظم 
كــالــمــطــار ومـــشـــروع الــرمــلــي هي 
مـــن تــمــويــل الـــدعـــم الــخــلــيــجــي، 
المانحة  الــدول  “اشترطت  مردفا 
الــمــشــروعــات  بـــهـــذه  يــتــكــفــل  أن 
فإن  وعليه  طرفهم،  من  مقاولون 
التاجر أو المقاول البحريني خارج 
الموضوع، أو طرف ثالث، بالتعاقد 

مع المقاول الرئيس”.
الـــمـــقـــاولـــيـــن  ــض  ــ ــعـ ــ “بـ وأردف 
ــهــذه الــمــشــروعــات  الــخــلــيــجــيــيــن ل
الكبرى، أمضوا عقوًدا مع أصحاب 
بــاعــتــبــار أن عمل  الــمــرنــة،  الــفــيــزا 
هؤالء في السوق المحلية قانوني، 
مباشر  بشكل  ــرت  أّث وهــي خطوة 
عــلــى االقــتــصــاد الــمــحــلــي، وعلى 
والمقاول  التاجر  وحركة  ربحية 

البحريني”.
وعـــــن مـــســـتـــجـــدات اجــتــمــاعــات 
ــتـــصـــادي قــال  لــجــنــة الـــركـــود االقـ
إسحاقي “الزلنا في سياق تجميع 
المعلومات والبيانات؛ لكي نخلص 
النهائية  والتوصيات  النتائج  إلى 
بــشــأن مــســؤولــيــة الـــدولـــة، إنــقــاذا 
للسوق المحلية واالقتصاد بالفترة 

المقبلة”.
وتابع “لم نحدد بعد متى سيكون 
اجتماعنا المقبل؛ انتظارا منا لردود 
المختصة،  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
التحرك  آلية  سنحدد  عليها  وبناء 

الالزمة”.

أفــاد إسحاقي  وفي غضون ذلــك، 
كثيرة  إشــكــاالت  برصد  “الــبــالد”  لـ 
تــتــعــلــق بــالــصــنــاعــات الــتــحــويــلــة 
استخدام  في  خصوًصا  المحلية، 
ــا”،  ــب األلــمــنــيــوم الــمــســتــقــدم مــن “أل
الذي تبيعهم إياه بسعر كلفة البيع 
ــرار  بــالــســوق الــعــالــمــيــة، بــقــولــه “قـ
من  الكثير  بــإغــالق  يهدد  خــاطــئ، 
تعتمد  التي  المحلية  المشروعات 
ولقد  عملها،  فــي  األلــمــنــيــوم  على 

وعدنا وزير التجارة بذلك خيًرا”.
إسحاقي  أشار  العام  الوضع  وعن 
الـــراهـــن تخطى  “الـــوضـــع  أن  إلـــى 
دخول  مع  نفسها  الركود  إشكالية 
كورونا إلى ساحة المواجهة، وهو 
على  رأســـا  كلها  األمـــور  قلب  أمــر 
المشروعات  معظم  مجمًدا  عقب، 
فإن  وعليه  التجارية،  ــواق  واألسـ
ــرر ومـــعـــرفـــة نسبة  ــضـ الـ تــحــديــد 
المستقبلية  والــخــطــط  الــخــســائــر 
الــوبــاء  هــذا  انــجــالء  بعد  سيكون 

بشكل نهائي”.

قــال المواطــن أحمــد محمــد لـــ “البــالد” إن لديــه طلبا إســكانيا يرجع 
للعــام 1997 وإن الــوزارة اتصلــت بــه العــام الماضــي وخصصــت لــه 
وحدة سكنية في مدينة سلمان، وظل يتواصل معهم باستمرار منذ 
ذلك الوقت وحتى قبل أسبوعين؛ لكي يتأكد من مستجدات الطلب.

وأكد أنه تلقى أخيًرا اتصاال من 
تقريبا؛  أيــام   10 قبل  الــــوزارة، 
لكي  النهائية  بياناته  للتأكد من 
على  للسحب  اســتــدعــاؤه  يتم 
البيت، علًما أنه ساكن في بيت 
إيجار، قبل أن يتحصل صاحب 
يلزمه  قضائي  أمــر  على  البيت 

باإلخالء بتاريخ 10 مارس.
وأوضــــــح أنــــه وبـــعـــد مــراجــعــة 
وزارة اإلســكــان مع زوجــتــه، إذ 
المالية  ظــروفــه  عــلــى  أطلعهم 
أنـــه متقاعد  ومــنــهــا  واألســـريـــة 
الــوزارة  أن  إال  بالسن،  وطاعن 
أسوة  دوره  ينتظر  بأن  طالبته 
ــه الــمــوظــفــون  بــغــيــره، إذ أكـــد ل

مساعدته  إمــكــان  عــدم  هنالك 
في هذا الجانب.

أن  ــبــالد”  “ال لـــ  بحديثه  وأردف 
ــه،  فـــي عــهــدتــه 3 أبـــنـــاء وزوجــ
ســكــن  ــاد  ــجــ ــ إي ــة  ــاولـ ــحـ مـ وأن 
دفع  منه  يتوجب  جديد  إيجار 
مع  األقـــل،  على  أشهر   3 مقدم 
إعادة التأثيث، وهو أمر صعب 
ــيــة الــراهــنــة  ــمــال مـــع ظـــروفـــه ال

والصعبة.
ويأمل أحمد من وزارة اإلسكان 
مــســاعــدتــه فـــي أقــــرب فــرصــة 
وحــدة  تخصيص  عبر  ممكنة، 
سكنية، متأماًل الخير الكثير من 

الوزير باسم الحمر.

قال رئيس المجلس البلدي الشمالي 
أخيرا  أقترح  إنه  الكوهجي  أحمد 
مـــشـــروع إنـــشـــاء مــرتــفــعــات ذكــيــة 

ــســرعــة فـــي الــمــنــاطــق  لــتــخــفــيــف ال
المرتفعات،  التي تحتاج مثل هذه 

خصوصا في األحياء السكنية.

الــعــامــة لمجلس  أخــطــرت األمــانــة 
النواب، أعضاء المجلس قبل قليل 
بنتائج فحوصات فيروس كورونا، 
جميعا  إصــابــتــهــم  ــدم  عــ تــبــيــن  إذ 

بالفيروس.
وتضمن نص الرسالة ما يلي: يسر 
ألصحاب  تعلن  أن  العامة  األمــانــة 

ــمــوقــريــن، أن  ــنـــواب ال الــســعــادة الـ
الــنــواب  الــســعــادة  أصــحــاب  جميع 
والموظفين الذين خضعوا لفحص 
الكشف عن فيروس كورونا صباح 
نتائجهم  جميع  جــاءت  اليوم،  هذا 
متمنين  وفضله،  هللا  بحمد  سلبية 
لسعادتكم موفور الصحة والعافية.

مواطن يناشد بتخصيص وحدة سكنية لعائلته

مرتفعات ذكية لتخفيف السرعة

مجلس النواب خاٍل من “كورونا”

منع الحجامة بالمنازل حتى إشعار آخر
رئيـــس “البحريـــن للحجامـــة”: إجـــراءات صارمـــة ضـــد المخالفيـــن

قال رئيس جمعية البحرين للحجامة عادل سعد إنه وحرصا على سالمة المواطنين والمقيمين، 
فــإن الجمعيــة أصــدرت أخيــرا قرارا بعــدم مزاولــة الحجامة؛ حفاظــا على ما تقتضيــه المصلحة 

العامة للمملكة من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ــار ســعــد فــي تصريح  وأشــ
ــالد” بــأنــه  ــ ــ ــب ــ ــ خــــص بــــه “ال
المستشار  مــن  وبــتــوجــيــه 
نعمت السبيعي وهو خبير 
الــمــهــن الــطــبــيــة الــمــســانــدة 
ورئيس اللجنة االستشارية 
البديل  الــطــب  لــتــراخــيــص 
ــه  ــد وجــ ــقــ ــة، فــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــالـ بـ
باالمتناع عن مزاولة مهنة 
الحجامة تزامنا مع الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس 

كورونا، وذلك حتى اشعار 
آخر.

وقال سعد “على الحجامين 
ــتــزام بكل  فــي الــمــنــازل االل
الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة عن 
لمنع  الــمــخــتــصــة؛  الــجــهــات 
الوباء، وأن يقتصر  انتشار 
المراكز  الحجامة في  عمل 
ــة مــن  ــرخـــصـ ــمـ الـــطـــبـــيـــة الـ
الحجامة  بــمــزاولــة  الهيئة 

فقط”.

ــه ســيــتــم اتــخــاذ  ــأن ــيــن ب وب
إجـــــــراءات صـــارمـــة تــجــاه 
توقيف  منها  المخالفين، 
الـــــتـــــصـــــريـــــح مـــــــن قـــبـــل 
الــهــيــئــة الــمــخــتــصــة )نــهــرا(، 
من  القانونية  والمحاسبة 
ــجــهــات الــمــخــتــصــة بــهــذا  ال
بأضرار  التعمد  عبر  الجرم، 
سالمة اآلخرين، والذي قد 
يتسبب في انتقال العدوى 

عادل سعدإليهم.
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تحذير من التعامل مع الخدم بنظام الساعة
نائـــب رئيـــس “االســـتقدام”: غيـــر آمـــن وينقـــل الفيـــروس بســـهولة

قـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
ــيــة لــمــكــاتــب اســـتـــقـــدام  ــن ــبــحــري ال
الخدم محمد التميمي إن الجمعية 
 120 يمثل  بــيــانــا  أخـــيـــًرا  ــدرت  أصــ
ــمــنــازل  ــدم ال مــكــتــبــا الســـتـــقـــدام خــ
 20 لمدة  استقدام  بوقف  والعمال، 
من  تماشًيا  للتجديد(؛  )قابل  يوًما 
من  الصادرة  االحترازية  الــقــرارات 
الحكومة لمكافحة فيروس كورونا 

المستجد.

لـ  تــصــريــح  فــي  التميمي  ــح  وأوضــ
بالساعات  العمالة  نظام  أن  “البالد” 
مكاتب  بــآخــر  أو  بــشــكــل  يــمــثــل  ال 
االستقدام التي تختص باالستقدام 
المحلي،  بالتحويل  أو  الــخــارجــي 
مبيًنا أن نظام العمل بالساعات غير 

قانوني، ويجب االبتعاد منه.
وحــــذر مـــن الــســيــر فـــي اســتــقــدام 
الخدم عبر نظام الساعات باعتباره 
انتقال  إلــى  يـــؤدي  آمـــن، وقــد  غير 

لكثرة  بــالــغــة؛  بــســهــولــة  ــفــيــروس  ال
ــعــامــالت مــع اآلخــريــن،  اخــتــالط ال

وتنقلهم من منزل إلى آخر.
وأشار التميمي إلى التزام الجمعية 
ــن تــمــثــلــهــم، فــــي الـــســـيـــر بــكــل  ــ ومـ
القرارات التي من شأنها المحافظة 
والمقيمين،  المواطنين  على صحة 
معتبرا الوضع الراهن أنه ال يحتمل 
المزايدة أو السير في تحقيق الربح 

محمد التميمي على حساب األمن الصحي العام.

محرر الشؤون المحلية

بانتظار ردود 
الجهات 

الحكومية لرسم 
التوصيات

موسم ذهبي لعمال “دليفري” المطاعم
إنه موسم ذهبي للمطاعم. في زمن 
المجتمع  طلبات  نشطت  “الكورونا” 
الغذائية  والمواد  الوجبات  لتوصيل 
مـــن الـــــبـــــرادات، وذلـــــك مـــع زيــــادة 
التعليمات بالمكوث بالبيوت، تفاديا 

لتفشي فيروس كورونا.
ــــالد” جـــالـــت  ورصــــدت  ــب ــ عــدســة “ال
حركة نشطة للدراجات النارية التي 

تذرع الطرق ذهابا وإيابا.

حركة نشطة 
لعمال التوصيل
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أعلن بنك اإلبداع – البحرين للتمويل متناهي الصغر، عن تطبيق نظام “العمل عن بعد” لموظفيه في األقسام اإلدارية، 
إضافة إلى نظام عمل مرن يتيح للموظفين في أقســام خدمة العمالء اختصار ســاعات الدوام إلى النصف، تماشــيا 

مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى كسر سلسلة انتشار فايروس كورونا في البحرين.

المـــرأة  البنـــك عـــن منـــح  وأعلـــن 
الموظفة في البنك مزايا إضافية 
تتعلـــق بالعمـــل عن بعـــد أو العمل 
للتوجيهـــات  اســـتجابة  المـــرن، 
الصلـــة  ذات  الســـامية  الملكيـــة 
ودعمـــا لجهـــود المجلـــس األعلـــى 
للمرأة في هذا اإلطار، على أن يتم 
هذا المنح وفقا لحالة كل موظفة 
وفقـــا للعديـــد من االعتبـــارات من 
بينهـــا وضعها العائلـــي والتزاماتها 

األسرية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك 
خالد الغزاوي، قال إن هذا التوجه 
لـــدى بنـــك اإلبـــداع يأتـــي تنفيـــذا 
لتوجيهات رئيسة مجلس اإلدارة 
منـــى المؤيـــد، فـــي إطـــار تشـــديد 
لمكافحة  االحترازيـــة  اإلجراءات 
كورونـــا، وكخطوة اســـتباقية في 
هـــذا الســـياق، وضمـــن إطـــار دعم 
اإلجـــراءات الحكوميـــة والحملـــة 

فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
كورونا.

وأكـــد الغـــزاوي أن أولويـــة البنـــك 
اإلبـــداع حاليـــا هي الحفـــاظ على 
وعوائلهـــم،  الموظفيـــن  ســـامة 
مـــع ضمان ســـير العمل فـــي البنك 
وتقديـــم الخدمـــات للمقترضيـــن، 
علـــى  عمـــل  البنـــك  أن  وأضـــاف 
تفعيـــل خطـــة اســـتمرارية العمـــل 
وتطبيـــق الحلـــول التقنيـــة التـــي 

تمكـــن الموظفيـــن لـــدى البنك من 
العمـــل عـــن بعـــد أو العمـــل المـــرن 
بمختلـــف  وفعـــال  آمـــن  بشـــكل 

الظروف.
مزايـــا  منـــح  البنـــك  إن  وقـــال 
خاصـــة للمـــرأة الموظفـــة؛ لإليفاء 
خاصـــة  األســـرية  بالتزاماتهـــا 
لرعايـــة  الكثيـــرات  اضطـــرار  مـــع 
أطفالهـــن الذيـــن يلتزمـــون حاليـــا 
هـــذه  فـــي  المنـــزل  فـــي  البقـــاء 
المرحلـــة االســـتثنائية مـــع توفير 
مـــن  لتمكينهـــا  الازمـــة  اآلليـــات 
العمـــل مـــن المنـــزل؛ لضمـــان عدم 

خالد الغزاويمنى المؤيدتأثر األعمال اليومية للبنك.
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وقعـــت شـــركة “زين البحريـــن”، رائدة 
االتصـــاالت فـــي البحرين، فـــي مقرها 
لمواصلـــة  اتفاقيـــة  أمـــس،  الرئيـــس 
شـــراكتها االســـتراتيجية مع “ستارت 

أب بحرين”.
وتـــم اإلعـــان عـــن تجديـــد الشـــراكة 
الشـــركاء  بحضـــور  االســـتراتيجية 
الرئيسيين وممثلين عن زين البحرين 

و “ستارت أب بحرين”.
الشـــراكة  هـــذه  وستســـاهم 
“زيـــن  مـــع  المتناميـــة  االســـتراتيجية 
البحرين” فـــي تعزيـــز التزامها بالعمل 
نحـــو تحقيق هـــذه األهـــداف، لتجعل 
من “ستارت أب بحرين” إحدى بيئات 
فـــي  نشـــاًطا  واألكثـــر  األبـــرز  الدعـــم 
المنطقـــة، اذ طالمـــا كان لشـــركة “زين 
البحرين” دورا فعاال في دعم وتمكين 
البيئة الداعمة للشركات الناشئة لعدد 

من السنوات.
وتعليًقا على هذه الشراكة، قال المدير 
التنفيـــذي إلدارة االتصـــال وعاقـــات 
المســـتثمرين بالشركة الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة “يلعـــب قطـــاع 
فـــي  مهًمـــا  دوًرا  الناشـــئة  الشـــركات 
ويتماشـــى  المملكـــة،  اقتصـــاد  نمـــو 
إعان الشـــراكة االســـتراتيجية اليوم 
مـــع جهـــود زيـــن البحريـــن المســـتمرة 
لدعم الشـــركات الناشـــئة في المملكة، 
وجعـــل زين البحرين شـــريك األعمال 
المفضـــل، والـــذي يهدف إلـــى تحقيق 
قطاعـــات  فـــي  واالبتـــكار  النمـــو 
الشركات الناشئة والشركات الصغيرة 
والمتوســـطة. ولطالمـــا التزمـــت زيـــن 
البحريـــن بتمكيـــن المواهـــب المحلية 
وتمكيـــن رواد األعمـــال مـــن تحويـــل 
أفكارهم إلى مشاريع أعمال حقيقية”.

“زين” تجدد شراكتها مع “ستارت أب بحرين”

للمؤسســة اإلنســانية  والمبــادرات  المشــاريع  لمختلــف 

“األهلي المتحد” يدعم “الخيرية الملكية”

بادر البنك األهلي المتحد بالتبرع بمبلغ 10,000 دينار 
لصالح المؤسســـة الخيرية الملكية، في سياق إيمانه 
الدائـــم بدعم مختلف المشـــاريع الخيرية والمبادرات 

اإلنسانية في المملكة.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة تقديـــرًا مـــن البنك لمـــا تحمله 
المؤسســـة من رســـالة ســـامية، وما توفـــره من رعاية 
بيئـــة  إيجادهـــا  جانـــب  إلـــى  البحرينييـــن،  لأليتـــام 
ســـليمة لهم ليساهموا بشـــكل فعال في نمو مجتمعنا 

وازدهاره.
ويفتخـــر البنـــك بكونـــه أحـــد المســـاهمين باســـتمرار 
فـــي تمويل أنشـــطة المؤسســـة الموجهـــة نحو خدمة 
المجتمـــع، متمنين للقائمين عليهـــا المزيد من النجاح 
والتوفيـــق فـــي جهودهـــم. وعبـــرت المؤسســـة عـــن 
خالص شـــكرها للقائميـــن على البنك األهلـــي المتحد 
علـــى دعمهم المســـتمر ســـنة بعد ســـنة، الـــذي ال يزال 
المقدمـــة  للخدمـــات  المســـتمر  التطـــور  فـــي  يســـهم 

لمختلف الفئات المحتاجة في المملكة.

“مجوهرات الزين” تطلق مهرجان الذهب 2020

دعـــت مجوهرات الزين لحضـــور مهرجان الذهب لعـــام 2020، وقالت المجموعة 
“كما عودتكم الزين دائًما بإقامة هذا المهرجان السنوي قبل شهر رمضان المبارك”.

وأضافـــت “طـــورت الزين أحـــدث تصاميمها في كنوز البحريـــن، مجموعة التراث 
والمجموعة الملكية بلمســـات عصرية وتراثية لتمثل الماضي والحاضر في أروع 

حلله”.

Galaxy S20 البحرين”: عروض حصرية عند شراء stc“
سلســـلة جديـــدة مـــن األجهـــزة المـــزودة بتقنيـــة الجيـــل الخامـــس

أعلنت شـــركة stc البحرين، أمس، عن توافر هواتف Galaxy S20، وهي سلســـلة 
جديـــدة مـــن األجهـــزة المبتكرة المـــزودة بتقنيـــة الجيل الخامـــس والتي تحتوي 

علـــى تقنيات الذكاء االصطناعـــي من خال كاميرتها 
الرقميـــة. وتقدم لعمائها العديد من العروض المميزة 
عنـــد شـــراء هواتـــف Galaxy S20 المبتكـــرة فـــي 16 

فرعا أو من خال المتجر اإللكتروني. 
وتبـــدأ باقـــات stc البحريـــن المرنـــة مـــن 12.5 دينـــار 
لهاتـــف Samsung Galaxy S20، و”يمكـــن لعمائنـــا 
أيًضـــا تجربة هاتـــفSamsung Galaxy S20 + الذي 
يبدأ من 14.5 دينار شهرا مع عروض استرجاع نقدية 
بقيمة 25 دينارا عند اســـتخدام المحفظة اإللكترونية 
stc Pay. إضافـــة إلـــى تجربـــة S20 Ultra مـــن خال 
عـــروض  مـــع  دينـــارا   17 بقيمـــة  الشـــهري  االشـــتراك 
 stc اســـترجاع نقدية بقيمة 35 دينارا عند اســـتخدام

.”Pay
ويمكـــن للعماء أيًضا االســـتمتاع بعروض اســـترجاع 

 GB (20 GB 60 نقديـــة بما يصل إلـــى 40 دينار والحصول على بيانات تصل إلى
Gal� اإللكتروني. وتأتي سلســـلة stc Bahrain 3 أشـــهر( حصرًيا في متجر  لمدة
axy S20 – التي تتضمن هواتف Galaxy S20 و
+Galaxy S20 وGalaxy S20 Ultra- بتصميـــم 
جديـــد كليًا للكاميرا، يجمع بيـــن القدرات الفائقة 
للـــذكاء االصطناعـــي والمزايا االســـتثنائية ألكبر 
مستشـــعر للصور من سامســـونج علـــى اإلطاق، 
مـــا يمكن المســـتخدمين مـــن التقاط صـــور بدقة 
وجودة مذهلتين، كما تم تصميم هواتف سلســـة 
Galaxy S20 لتعزيـــز بســـاطة وجـــودة التجارب 
باســـتخدام هواتفنـــا  بهـــا  نقـــوم  التـــي  اليوميـــة 
الذكية، إذ تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين 
االســـتماع للموســـيقى التي يفضلونهـــا على مدار 
اليـــوم، ومشـــاهدة مقاطع الفيديو بجـــودة عالية 
الجودة وممارســـة ألعابهم المفضلـــة، بدقة عالية 

مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.

ــة لـــمـــكـــافـــحـــة “كـــــــورونـــــــا” ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــود ال ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــا مــــــع الـ ــ ــًي ــ ــاش ــ ــم ــ ت

“اإلبـــــداع” يطبـــــق نظـــــام عمــــــل مـــــرن



لديك اليوم مزيد من الطاقة التي تساعدك.

يمكن أن تتلقى فرصة عمل جديدة.

عالقتك متوترة في العمل بشكل كبير.

حاول أن تتفادى النقاشات والحوارات.

صحتك جيدة ولديك المزيد من الطاقة.

عليك المواظبة على التمارين الرياضية.

تحتاج اليوم الخروج عن األمور المعتادة.

حاول أن تقوم بنشاط جديد أو مقابلة 
أصدقائك.

تتعرض لمشكالت متعددة في عملك.

مكائد لبعض الزمالء الحاقدين عليك، احذر.

حالة من الرضا تسود عالقتك بالمدير.

احذر من تناول األطعمة غير الصحية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

24 مارس

 1989
غرق ناقلة النفط “إكسون 

فالديز” قرب سواحل أالسكا، 
ما أدى لتسرب 40000 طن من 
النفط الخام على طول 1700 

كم من 
السواحل 

ووقوع 
كارثة بيئية.

حصلت الفنانة شيرين رضا على إجازة إجبارية من تصوير 
دورها في مسلســل “ليه أل”؛ بســبب عدم تعافيها كلًيا 
من إصابتها بكســر قدمها الذي تعرضــت له منذ فترة، 
إذ صــورت يوميــن فقط من العمــل، وأنهت عــدًدا من 

المشــاهد التي ال تتطلب الوقوف والمشي، على أن تعود 
مــرة أخرى الســتئناف مشــاهدها بعد أســبوعين على أقل 

تقديــر. ونفت شــيرين صحة مــا تردد فــي اليومين الماضيين حــول إصابتها 
بفيروس “كورونا”.

شاركت الفنانة القديرة نوال جمهورها مقطًعا مصورًا 
عبــر “إنســتغرام”، تحدثت فيــه عن األزمــة الحالية 
المتعلقة بفيروس كورونا، قائلة: أردت أن أشــارككم 
في هذه الظروف وكلي أمل أن هذه األزمة سوف تمر، 

وحمــًدا لله على كل حــال. وأضافت “أن هــذا الوقت 
هــو للتقــرب إلــى رب العالميــن، حتى ُيذهب هــذا الهم 

الذي شــغل العالم بأســره”. وأشــادت نوال بالجهود الكبيرة التي تقوم بها 
الحكومة، قائلة “أحب أن أشكر حكومتنا”.

انضمــت المذيعــة هبــة األباصيــري إلــى فريــق عمل 
مسلســل “الوجه اآلخر”، الــذي يلعــب بطولته النجم 
ماجد المصري، وتقدم في أحداثه هبة شــخصية سيدة 
أعمال ذات وجهين بين الخير والشر، وسيناريو العمل 

والحوار فداء الشــندويلي، وإخراج سميح النقاش، ومن 
إنتاج شركة “سينرجي”.

ومــن المقــرر بــدء تصوير أول مشــاهد العمل فــي األيام المقبلــة، ويظهر 
المصري الذي كتب قصة العمل، بشخصية مهندس، يدخل في أزمات عدة.

الوجه اآلخرنوال تشكرإجازة مرضية
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ســخرت الفنانة هيفاء وهبي من خبر نشــرته وســائل إعالم عربية، 
حــول إصابتهــا بفيــروس “كورونــا” ونقلهــا إلــى أحــد المستشــفيات 
للعــالج. وأعــادت وهبــي نشــر صــورة الخبــر الــكاذب عبــر حســابها 
الرســمي علــى “تويتــر”، وبــدت غاضبــة وهــي تعلــق بالقــول “ ممكــن 
اســم المستشــفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشــروه نقال عن 

ناشطين وان الصحيفة محتارة إذا إشاعة”.

ــه لــم يتسن  وأضـــافـــت “وبــمــا أنـ
الخبر،  صحة  من  التأكد  للوكالة 
فقالتلك يلال ننشره ويصير خبر 
ــذب، بركي  نــصــه غــلــط ونــصــه كـ
اختها  وبــركــي  فيا  بــتــروح  امــهــا 
ــم شــي  ــ ــهــا، بــــس اهـ ــيــغــط عــقــل ب
مفيد..  بشي  ساهمتوا  تــكــونــوا 

شكرا”.
يذكر أن عددا من الفنانين أعلنوا 
إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
األميركي  الممثل  رأســهــم  على 
ونجمة  وزوجــتــه،  هانكس  تــوم 
بــابــيــل”  دي  كـــــازا  “ال  مــســلــســل 

ايتزيار ايتونو.

هيفاء تنفي أصابتها بـ “كورونا”

 1999
قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغسالفيا االتحادية.

 2005
مشبوهون متطرفون يضعون صليبا على باب الصخرة في المسجد األقصى.

 2014
الخطوط الماليزية تعلن أن الرحلة 370، التي فقدت تحطمت في المحيط.

 2015
تحطم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال األلب الفرنسية.

809
أبوعبدهللا محمد األمين يتولى الخالفة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.

حــث الباحثيــن على دراســة هــذه النبتة ومعرفــة خواصها

حديث نبوي قد يكشف سر عالج “كورونا”

ــارز متخصص في  بـ بــاحــث  وجــه 
إلى  الدعوة  النبوية  السنة  شؤون 
ومركز  السعودية  الصحة  وزارة 
المملكة  في  التخصصي  األبحاث 
العربية السعودية إلجراء األبحاث 
على مادة “القسط” الموجودة في 
تأثيراتها  ودراســـة  الهندي  الــعــود 
“كورونا”،  فيروس  على  المحتملة 
للنبي  حديث  إلــى  بذلك  مستندا 
تلك  فوائد  إلــى  فيه  يشير  محمد 

المادة غير المعروفة بعد.
ــالـــد الــشــايــع،  وجــــــاءت دعـــــوة خـ
ــمــخــتــص فــــي الــســنــة  ــبـــاحـــث ال الـ
النبوية وأستاذ الثقافة اإلسالمية 
حسابه  عبر  الطبية،  واألخالقيات 
على تويتر، وقد جذبت تغريداته 
به  واتصلت  االهتمام  مــن  الكثير 
CNN بالعربية الستيضاح القضية 
تشمل  دعــوتــه  أن  فأكد  الــثــالثــاء، 
للتأكد  األغذية؛  علم  خبراء  أيضا 
التي  المفيدة  الــمــواد  طبيعة  مــن 

يمكن أن تحتويها المادة.
إن  بالعربية   CNN لـ  الشايع  وقال 
صحيح  في  ورد  النبوي  الحديث 
وجاء  الطب”  “كتاب  في  البخاري 
فيه عن النبي محمد قوله: “عليكم 
بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة 
الــعــذرة،  بــه مــن  أشــفــيــة، يستعط 
الجنب”، مضيفا  به من ذات  ويلد 

ــاروا إلــى فوائد  أن األطــبــاء أشـ
المادة في إدرار البول ودفع 

في  الــدود  وقتل  السموم 
ــى جــانــب  ــ ــاء، إلـ ــ ــعـ ــ األمـ

فوائد أخرى.
أن  الشايع  وأوضــح 
ــقــســط”  ــادة “ال ــمــ ــ ال
موجودة في العود 
ــهــنــدي فـــي ســاق  ال
يمكن  التي  النبتة 
أن تجفف وتطحن، 

بحري  صنفان،  وهــو 
وهندي، ويمكن لإلنسان 

طرق،  عــدة  عبر  الــمــادة  استخدام 
منها المراهم والكمادات والشراب 

والتبخير والسعوط )الشم(.
قد  الـــذي  المحتمل  الـــرابـــط  وأمـــا 
يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام اســتــخــدامــهــا 
ــا، بـــحـــال ثــبــوت  ــ ــكــــورون ــ لـــعـــالج ال
بعد  وجـــود  فــي  فيمكن  منفعتها، 
بــيــن “ذات  الــمــشــتــركــة  األعـــــراض 
الجنب” والفيروس الجديد، وبينها 
وضيق  والنخس  والسعال  الحمى 
النفس ومشكالت الجهاز التنفسي 

والبلغم.
ــى أن األطــبــاء،  ــفــت الــشــايــع إلـ ول
تحدثوا عن “ذات الجنب” وبينهم 
ــذي قـــال  ــ ــ مـــحـــمـــود الــنــســيــمــي، ال
ــا “األلــــــم  ــ ــه ــ إن

أو  البرد  عن  غالبا  الناتج  الجانبي 
قال  بينما   ، )الــرومــاتــيــزم(”  الرثية 
“تنطبق  ــراض  ــ األعـ إن  القلعجي 
للرئة  المبطن  الغشاء  التهاب  على 
Pleurisy الذي يترافق مع ألم حاد 
العميق  التنفس  مع  يتفاقم  شديد 
أو السعال. إضافة إلى سعال جاف 

وارتفاع حرارة وإنهاك القوى”.
 CNN ـــ ــ ل ــع قـــائـــال  ــايـ ــشـ ــع الـ ــ ــاب ــ وت
حديثة  أبحاثا  نجد  “لم  بالعربية: 
تكشف أسرار هذه المادة العالجية 
الباحثين  نحض  ولــذلــك  النبوية، 
دراســة  على  وأطبائنا  علمائنا  من 
خواصها  ومــعــرفــة  النبتة  هــذه 
الـــدوائـــيـــة.. نــحــن عــلــمــاء 
أعطانا  والــرســول  السنة 
الخط العريض وطلب 
مــنــا إحـــالـــة األمـــور 
المختصين،  ــى  إلـ
بــدلــيــل أنـــه أحـــال 
ــعــــض الـــمـــرضـــى  ــ ب
إلــى  زاروه  الــذيــن 

األطباء”.
إمــكــان  عــلــى  وردا 
ــيــــك الـــبـــعـــض  ــكــ ــشــ ــ ت

الــنــبــوي” قال  ”الــطــب  بـــ  بما يعرف 
موضوع  على  “المعترض  الشايع: 
متخصصا،  لــيــس  الــنــبــويــة  الــســنــة 
للرد على  والمشكلة أن من يتقدم 
الجهال،  هم  العلمية  القضايا  هذه 
وأنا هنا أؤكد أنني لست طبيبا وال 
معالجا، وكل ما أريده هو الدعوة 
ــاث عــلــى هــذه  ــحـ ــراء األبـ ــ إلـــى إجـ
المادة؛ ألنها كنز كشف عنه لنا نبينا 

الذي ال ينطق عن الهوى”.
السعودية  الصحة  وزارة  وكــانــت 
من  جميع  مــن  االثنين  طلبت  قــد 
تتعلق  بحثية  مــشــاريــع  لــديــعــهــم 
الــتــقــدم إليها  بــفــيــروس “كـــورونـــا” 
والتعاون  جــدواهــا  مــدى  لــدراســة 

لتنفيذها. 
باسم  الرسمي  المتحدث  وكشف 
قرب  عن  مرغالني  خالد  الـــوزارة، 
العالمية  الشركات  إحــدى  وصــول 
المتخصصة إلى المملكة؛ لمناقشة 
تصنيع لقاح مضاد للفيروس، علما 
أن العاهل السعودي، الملك عبدهللا 
بن عبدالعزيز، كان قد أصدر قرارا 
الصحة  وزيــر  بإعفاء  االثنين  ليل 

من منصبه.

الدكتور خالد الشايع

مادة “القسط” موجودة في العود الهندي

الشــعور بالقلق من متابعة األخبار أمر مفهوم، ولكنه قد يؤدي إلى تدهور أي مشــكالت نفســية موجودة بالفعل.عندما نشرت 
منظمــة الصحــة العالميــة توصياتهــا حــول كيفية حمايــة الصحة العقلية في ظل تفشــي فيروس كورونا، القــى هذا اإلجراء 

ترحيبا واسعا على وسائل التواصل االجتماعي.

وتقول نيكي ليدبيتر مديرة واحدة من أبرز الجمعيات 
الخوف من  إن  بريطانيا،  العقلية في  بالصحة  المعنية 
تأثير  تحت  الــوقــوع  أو  السيطرة  عــن  السلوك  خــروج 
القلق،  الضطربات  شائعة  خصائص  هــي  الشك  حالة 
حاالت  لديهم  الذين  األفــراد  معاناة  تفهم  يمكن  لذلك 
في  وصعوبات  تحديات  مواجهة  من  بالفعل  مرضية 

الوقت الحالي.
وتتفق معها روزي ويذرتلي، المتحدثة باسم الجمعية 
الخيرية للصحة العقلية قائلة: “الكثير من حاالت القلق 
تعود إلى الخوف من المجهول وانتظار حدوث شيء 
ما، والسبب هنا هو فيروس كورونا المنتشر على نطاق 

واسع” بحسب موقع بي بي سي عربية.

نصائح لحماية صحتك العقلية في ظل تفشي الوباء

- قلل من قراءة األخبار خصوصا غير الرسمية عبر 
تقرأ.  عندما  اختياراتك  في  حــذرا  وكــن  الواتساب، 
“نيك”، وهو أٌب لطفلين من مقاطعة كينت، بالمملكة 
قراءته  بسبب  وإرهــاق  قلق  حالة  يعيش  المتحدة، 

فــيــروس  ــار حـــول  األخــب مــن  للكثير 
أشعر  “عندما  ويقول:  كورونا. 

أفكاري  تخرج  فقد  بالقلق، 
ــي وأبــــــدأ  ــرتـ ــطـ ــيـ عـــــن سـ

بــالــتــفــكــيــر فـــي الــنــتــائــج 
نيك  ويشعر  الكارثية”. 

الذين  السن  كبار  من  وغيرهم  والديه  بشأن  بالقلق 
يعرفهم. ويقول “عادة، عندما أعاني من مشكلة ما، 
أستطيع الخروج منها، لكن هذه الحالة التي أعيشها 
الــمــواقــع  ابــتــعــاده عــن  إرادتـــــي”. وأدى  اآلن خـــارج 
اإلخبارية ووسائل التواصل االجتماعي لفترات 
كما  لــديــه،  القلق  مسألة  حــل  إلــى  طويلة، 

وجد أن:
خطوط الهاتف التي تديرها جمعيات  «

خيرية للصحة النفسية والعقلية مفيدة.

التقليل من الوقت الذي تقضيه في  «
قراءة أو مشاهدة األشياء التي تزعجك، 

وحدد أوقات معينة لقراءة األخبار.

هناك الكثير من المعلومات الخاطئة  «
المنتشرة حول الفيروس في المواقع 

اإلخبارية غير الرسمية بالطبع، لذلك التزم 
بالمصادر الموثوقة للمعلومات مثل مواقع 

الحكومة والخدمة الوطنية الصحية. أرح نفسك من 
قراءة سيل المنشورات في وسائل التواصل االجتماعي 

الرسمية والموثوقة فقط.

تجاهل الكلمات التي قد تسبب لك المتاعب على تويتر،  «
أو ألِغ متابعتك لتلك الحسابات غير الموثوقة.

غادر مجموعات واتس آب، أو اخِف منشوراتها، وقم  «
بإخفاء منشورات فيسبوك وإشعاراتها إذا شعرت أنها 

تؤثر عليك سلبا.

كيف نحمي صحتنا العقلية؟
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You’ll Never Walk Alone.. أغنية تضامن في وجه “كورونا”
اإلنجليزي  لــيــفــربــول  ــادي  نـ نشيد  أصــبــح 
 You’ll( أبدا”  “لن تسير وحدك  القدم  لكرة 
رســالــة  بــمــثــابــة   )Never Walk Alone
ــاء فــيــروس  تــضــامــن فــي وجـــه تفشي وبـ
اإلذاعـــات  بثته  حيث  المستجد،  كــورونــا 
أوروبية  دولة  ثالثين  أرجــاء  في مختلف 
180 محطة  في  النشيد  بث  وتم  مؤخرا. 
إذاعــيــة أوروبـــيـــة، وقـــال صــاحــب الفكرة 
منسق األغاني الهولندي ساندر هوغندورن 
المحلية  ام”  اف   3“ إذاعــــة  فــي  الــعــامــل 
لكل شخص  “إنه موجه  للنشيد  بثه  قبيل 
ــه، لــكــل شــخــص يعمل  ــزل جــالــس فـــي مــن
بجد”. ونالت الفكرة استحسان العديد من 
اإلذاعات األخرى في شتى أنحاء أوروبا، 
البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  ذلـــك  فــي  بــمــا 
ــي”.  لــن تسير وحـــدك أبـــدا أو  “بــي بــي سـ
أغنية  هــي   You’ll Never Walk Alone
لمسرحيتهم  وهامرشتاين  رودجــرز  كتبها 
الغنائية العام 1945 “دوامة خيل”. وغناها 
المغني األمريكي فرانك سيناترا. ثم غّناها 
آرمــســتــرونــغ وكذلك  لــويــس  آخـــرون مثل 

المغنية نينا سيمونه.

القدم  كرة  أندية  في  أيضا  األغنية  تغنى 
في جميع أنحاء العالم من جانب جماهير 
هذا  ــدأ  ب وأول  لفريقها،  المحبة  األنــديــة 

في  ليفربول  نـــادي  جماهير  هــم  التقليد 
ستينات القرن الماضي.

وقد أودى فيروس “كوفيد19-” بحياة ما 

جميع  في  شخص  آالف  خمسة  عن  يزيد 
ــا، أي مــا ال يــقــل عــن نصف  ــ أنــحــاء أوروبـ
إيطاليا.  في  أغلبيتهم  العالمية،  الحصيلة 
الحياة  توقف  إلى  الفيروس  تفشي  وأدى 
الرياضية بما في ذلك بطوالت كرة القدم 
وتقول  العجوز.  القارة  أنحاء  معظم  في 

كلمات االغنية:
ــِق رأســك  ــ عــنــدمــا تــســيــر عــبــر الــعــاصــفــة أب

مرفوعا
وال تخَش الظالم

بلونها  السماء  وتظهر  العاصفة  ستنجلي 
الذهبي

مع غناء طائر الالرك الفضي الجميل
سر عبر الرياح
سر عبر المطر

حتى ولو ُقذفت أحالمك وطارت
سر، سر واألمل في قلبك

ولن تسير وحدك أبدا
لن تسير وحدك أبدًا “سأكون بجانبك”

سر، سر واألمل في قلبك
ولن تسير وحدك أبدًا

لن تسير وحدك أبدًا “سأكون بجانبك”

اكدت انجلينا جولي بأن أحد األشياء التي ال تتحدث عنها غالبا عندما  «
نتطرق إلى حقوق المرأة هو أنها ال ُتعنى فقط بحق المرأة بالذهاب 

إلى المدرسة، أو بالحصول على األمان في منزلها، أو بالتمّتع ببعض 
الحريّات. فثمة أيضا الحق في أن تكون امرأة، وناعمة. ال نريد أن نحارب 

كل يوم، وأن نتحدى، وأن نبرهن أننا قادرات على العمل أو قويات!

٢٣

tariq_albahhar

أي  أساس ومهم جدا في  الديكور عامل 
عرض فني، إذ إنه يعطي الجو العام للعمل 
ما يدور فيه من أحداث وحقائق ومفاهيم 
وأخالقيات وأحاسيس، وهو الذي يعطي 
ما  كــل  عــن  للمشاهد  األولـــى  االنطباعية 
وأحــاســيــس  مفاهيم  مــن  توصيله  يـــراد 
األولــى  النبضة  أو  الكلمة  أذن  فهو  إليه، 
ألي عمل فني، لذا يجب أن تتفق المناظر 
تعطي  إذ  وروحــه،  العمل  وأسلوب  تماما 
المهمة  واألفــكــار  والمفاهيم  المعلومات 
للعمل. والديكور عامل مهم؛ إليجاد البيئة 
)مسرحي،  العمل  أحداث  لجميع  الحسية 
الزمان  يعطي  إذ  سينمائي(،  تلفزيوني، 
والروحية  االجتماعية  والحالة  والمكان 

والسياسية للعمل. 
ويجب أن يكون الديكور في خدمة النص 
والعمل، وأال يكون عامال لتشتيت أذهان 
المضمون  نطاق  خــارج  بأشياء  المشاهد 
والنص، فينصح بضرورة مراعاة البساطة 
ــاز والـــتـــركـــيـــز، بــحــيــث ال يــأخــذ  ــجــ ــ واإلي
الناحية  من  يكون  وأن  المشاهد،  انتباه 
الجمالية متزنا كالشعر والموسيقى تماما، 
بحيث ال يكون ثقيال من ناحية وضعيفا 
مــن ناحية أخـــرى، ويــكــون مــع اإلضـــاءة 
وتحركاتهم  والممثلين  المالبس  وألــوان 

فنيا  عمال  وتكويناتهم 

متكامال. 
في  مــهــم  بــنــد  بــحــق  يعتبر  ــديــكــور  ال إن 
عملية اإلخراج، وبما أن العمل الفني ليس 
أن  فيجب  جماعي،  عمل  بل  فرديا  عمال 
يكون المؤلف والمخرج ومصمم الديكور 
واألزياء وكل الذين يشتركون في العمل 
عــلــى تــفــاهــم تــــام، مـــن حــيــث األســلــوب 
يصل  حتى  التنفيذ،  وطريقة  واالتــجــاه 
إلى المشاهد ناضجا متكامال تماما، ليس 
من  وتنقص  العمل  تخلخل  ثغرة  أي  بــه 
الجمهور،  إلــى  توصيلها  المراد  المفاهيم 
الــديــكــور  يــكــون مصمم  يــجــب أن  ولــهــذا 
الثقافة  من  كبير  جــزء  على  أصيال  فنانا 
واالجتماعية؛  واألدبــيــة  والعلمية  الفنية 
سطور  بين  من  المفاهيم  هــذه  كل  ليبرز 
أيضا  المهم  ومــن  تصميماته،  فــي  النص 
أن يكون مصمم الديكور على تفاهم 
تام مع المخرج من حيث األسلوب 
والمضمون والتخطيط للعمل ككل، 
حتى توجد وحدة فنية واحدة في 
يــكــون مصمم  أن  يجب  ــه  ان كما  الــعــمــل، 
المخرج  مــؤهــالت  بين  يجمع  الــديــكــور 
مثال  روسيا  في  تجمعت  كما  والممثل، 
وفاختانكوف،  ستانيسالفسكي  عند 
المانيا  فــي  بريخت  وعــنــد 
وبالشون في فرنسا. 
ونتفق جميعا أن 
فن الديكور 
فــــــــــــي 

ــبــحــريــنــيــة، في  ــمــســرحــيــة ال ــال ال ــمــ األعــ
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، كـــان ديــكــورا 
بسيطا يعتمد بشكل أساس على المناظر 
الطبيعية المرسومة على الستارة الخلفية 
وبعض القماش، وحتى في بعض األعمال 
الديكور  أصبح  اليوم  ولكن  التلفزيونية، 
كما  المختلفة،  والحلول  للتجارب  حقال 

أضيفت مواد جديدة جعلت من هذا الفن 
خصوبة  أكثر  أجــواء  في  يحلق  الجميل 
ــتــي أحــدثــت  واتـــســـاع، ومـــن األســـمـــاء ال
تغييرا في الديكور المسرحي الفنان خالد 
من  مدهشا  موقفا  يقف  ــذي  ال الــرويــعــي، 
للمسرح، ومع  رؤيــاه  ينسجم مع  الديكور 
فلسفته وقراءاته الطويلة ومع ممارسته 

الــخــشــبــة، مكنته من  الــمــســرح عــلــى  لــفــن 
استطاع  فالرويعي  الجميلة،  الرؤية  هذه 
بأستاذيته أن يشيع الحياة والصراع في 
األعماق  على  معتمدا  المسرحية،  داخــل 

واألبعاد الضوئية.
وهــنــاك أيــضــا الــفــنــان عــبــدهللا الــســعــداوي 
ــو”، إذ كــان  ــوغـ الــــذي يــشــبــه “فــيــكــتــور هـ
نماذج  ويصنع  المشاهد  بنفسه  يخطط 
ــديــكــورات مــســرحــيــاتــه، ويــمــكــن الــقــول  ل
الحياة  فــي  انقالبا  أوجــد  الــســعــداوي  إن 
المسرحية المحلية، وتم تحقيقه بواسطة 

“صورة خاصة للديكور”.
وهـــنـــاك أســـمـــاء عـــديـــدة مــثــل: إبــراهــيــم 
الرفاعي،  حسين  الصقر،  جمال  خلفان، 

بـــاســـل حــســيــن، عـــبـــدهللا الـــــــدرزي، علي 
ســيــف، حــســيــن الــحــلــيــبــي، عــلــي حسين، 
وغيرهم كثيرون ال يتسع المجال لذكرهم 
في  نظرائهم  على  تــفــوقــوا  “ســامــحــونــا”، 
تطبيق  من  كثيرا  واقتربوا  الجوار،  دول 
للوقوف  تدعو  التي  “بيسكاترو”  نظرية 
الكلمة  لــفــن  الــدقــيــقــة  الــتــفــصــيــالت  عــلــى 
الحركة  ــراج وفــن  وفــن األداء وفــن اإلخـ
ــن الــديــكــور  ــن الــرســم وفـ الــمــســرحــيــة وفـ
والــتــشــكــيــل، فـــهـــؤالء جــمــيــعــا يــبــهــرون 
المبتكرة  التراكيب  باستخدام  المشاهد 
فــي الــديــكــور، والــربــط بينها بــصــورة غير 
قدموها  التي  المسرحيات  وكل  متوقعة، 

وشاركوا بها تنبض بالحيوية والنشاط.

“الديكور”.. رئة العمل الفني والخادم األمين للنص
يجـــب أن يكـــون مصممـــه جامًعـــا لمؤهـــات المخـــرج والممثـــل

أسامة الماجد

عبدالله الدرزيابراهيم خلفان خالد الرويعي
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الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ
تثيــر ذكريــات  القويــة  الروائــح  كشــفت دراســة حديثــة أن 
التجــارب الســابقة، مــا يتيــح إمكانيــة اســتخدامها في عالج 

االضطرابات المتعلقة بالذاكرة. 
راميريــز  ســتيف  بوســطن  بجامعــة  األعصــاب  عالــم  وقــال 
األســتاذ المســاعد فــي علــم النفــس وعلــوم الدمــاغ “إذا كان 
مــن الممكــن اســتخدام الرائحــة الســتخالص ذكريــات غنيــة 
للذاكرة، حتى في تجربة صادمة، فيمكننا االستفادة من ذلك 

عالجيا”، وفقا لبيان صدر حول نتائج الدراسة.
ويقــول االعتقاد التقليدي حول كيفية االحتفاظ بالذكريات، 
إن ذكرياتنــا تبــدأ فــي معالجة جزء صغير من الدماغ يســمى 
الحصيــن، مــا يمنحها تفاصيــل غنية. وبمرور الوقت، تنشــط 
مجموعــة خاليــا الدمــاغ التــي تمســك بذاكــرة معينــة وتعيد 
تنظيمها. ويتم معالجة الذاكرة الحقا بواســطة قشــرة الفص 

الجبهي وتضيع التفاصيل أحيانا.
ولإلجابــة عــن الســؤال حــول ســبب أن الروائــح، التــي تتــم 
معالجتها في الحصين، يمكن أن تثير ذكريات خاملة على ما 
يبدو، خلق الباحثون األكاديميون في مركز جامعة بوســطن 
لألنظمــة العصبيــة ذكريــات خــوف لــدى الفئــران مــن خــالل 
منحهــا سلســلة من الصدمات الكهربائية غيــر المؤذية ولكنها 
مفزعــة. ووقــع تعريــض نصف الفئــران لرائحة خالصــة اللوز 

خالل الصدمات، بينما لم يتعرض النصف اآلخر ألي رائحة.
وبعــد 20 يومــا، وجــد الباحثــون أنــه فــي المجموعــة الخالية 
من الرائحة، انتقلت معالجة ذاكرة الخوف إلى قشــرة الفص 
الجبهي. ومع ذلك، ظلت مجموعة الرائحة ذات نشاط دماغي 
كبيــر فــي الحصين. ويقول راميريز “تشــير هذه النتيجة إلى 
أنــه يمكننــا إثارة الحصين ليعاود االتصال في وقت محدد ال 

نتوقع أن يكون فيه متصال ألن الذاكرة قديمة جدا”. 
وتابــع “يمكــن للرائحــة أن تعمــل كإشــارة لتنشــيط أو إعــادة 

تنشيط تلك الذاكرة بتفاصيلها”.

شــارك عــدد مــن نجوم الفــن والرياضة العالمييــن، في حملة أطلقتهــا منظمة الصحة 
العالميــة، عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، للتوعيــة بأهميــة غســل اليديــن؛ للحــد 
مــن انتشــار فيروس “كورونا” المســتجد المســبب لمــرض )كوفيــد19-(، الذي صنفته 
“جائحة”. وشارك في تحدي “األيدي اآلمنة” العديد من المشاهير في الفن والرياضة 
والسياســة، وكان أحدثهــم المطربــة األميركيــة ســيلينا غوميز، التي شــاركت مقطعا 
مصــورا لهــا أمــس األحد وهي تغســل يديها بالطريقــة الصحيحة، ودعــت أصدقائها 
المطربة كاردي بي وعارضة األزياء األميركية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، 

والممثلة أوليفيا وايلد.

رغــم أن االعتقــاد الســائد لدى أغلب مدخني الســجائر اإللكترونيــة أنها “بديل أفضل 
مــن التدخيــن التقليــدي”، فــإن علمــاء أطلقوا تحذيــًرا يشــكل قنبلة بالنســبة لهؤالء، 
إذ وجــدوا أن هــذا النــوع مــن التدخين يزيد من خطورة اإلصابــة بفيروس “كورونا” 
الــذي ُيشــكل رعًبــا للعالــم بأكمله حالًيا. ودعــا العلماء إلى اإلقالع فــوًرا عن التدخين 
بكل أشكاله بما في ذلك السجائر اإللكترونية؛ ألنها تزيد من خطر اإلصابة بفيروس 
“كورونــا”، كمــا تقلــل مــن مناعــة اإلنســان وقدرتــه علــى مقاومــة الفيــروس في حال 
اإلصابــة الفعليــة بــه، وذلــك بحســب مــا نقلــت جريــدة “ديلــي ميــرور” البريطانيــة. 
وبحســب التقريــر، فــإن العلمــاء يــرون أن التدخيــن اإللكترونــي يــؤدي إلــى تقليــل 
المناعــة فــي الجهــاز التنفســي لــدى اإلنســان، كما أنــه يزيد من آثــار االلتهابــات التي 

تصيب الرئتين.

مشاهير يشاركون في تحدي “األيدي اآلمنة”

السجائر اإللكترونية تزيد خطورة “كورونا”

دام عزك يا خليفة يا مجد وطننا   عساك على القوة دايم وعسى عمرك مديد

بندعي لك ليل نهار، وبنترجى الرحمن كلنا   تبقى خليفتنا، يا صحاب الرأي السديد                                              )لوحة بريشة الفنان محمود غريب  |  شعر فاطمة غريب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أفــادت تقاريــر إعالميــة بــأن المنتــج 
السينمائي األميركي السجين هارفي 
واينســتين، أصيــب بفيــروس كورونا 
“كوفيــد  باســم  المعــروف  المســتجد 

19”، داخل محبسه.
ويأتــي هــذا التطور بعد أســابيع فقط 
علــى قــرار القضــاء األميركي بســجن 
واينســتين لمــدة 23 عامــا، بعد إدانته 

في تهم اغتصاب وتحرش جنسي.
وتــم عزل واينســتين )67 عامــا( الذي 
يقضــي عقوبتــه عــن بقيــة الســجناء، 

لكبح انتقال العدوى إليهم.
غازيــت”  “نياغــارا  صحيفــة  وأفــادت 
ليــل  نيويــورك،  واليــة  فــي  المحليــة 
األحد، نقال عن مســؤولين في ســجن 
لحراســة  يخضــع  الــذي  “وينــدي” 
مشــددة، بــأن نتائــج فحــص كورونــا 
جــاءت إيجابية الثنين من الســجناء. 
هارفــي  إن  المســؤولون  وقــال 

واينستين كان واحدا منهما.

“كورونا” يصيب 
“وحش هوليوود”

يصــر الممثــل البريطانــي دانييل كريغ، 
بطــل أفــالم العميــل الســري البريطاني 
“جيمــس بونــد”، علــى عدم منــح مليما 
واحــدا ألطفالــه، مــن ثروتــه الطائلــة، 

وذلك بحجة أن “الميراث مقيت’’.
وأكــد كريــغ، الــذي يبلــغ 52 عامــا، أنــه 
ليــس لديــه النيــة لتمريــر ثروتــه إلــى 
هــي  الخاصــة  فلســفته  ألن  أبنائــه؛ 
“التخلــص مــن األمــوال أو التبــرع بهــا 

قبــل المــوت”، بحســب صحيفــة “ديلي 
ميــل” البريطانية. وتقــّدر ثروة دانييل 
كريغ بـ 146 مليون دوالر. وفي مقابلة 
جيمــس  سلســلة  نجــم  قــال  جديــدة، 
بونــد: “ال أريــد أن أتــرك مبالــغ كبيــرة 
للجيــل القــادم”، وذلــك، عقــب حصوله 
علــى مبلــغ 18 مليون جنيه إســترليني 
)21 مليــون دوالر( عــن فيلمــه األخيــر 

جيمس بوند، “ال وقت للموت”.

دانييل كريغ يرفض منح مليما من ثروته ألبنائه

لدانييل كريغ ابنه من زوجته األولى، فيونا لدون، تدعى “إيال”، وتبلغ من العمر 28 عاًما، إلى 
جانب طفل يبلغ من العمر عامين، أنجبه من زوجته الحالية، الممثلة البريطانية راتشيل وايز.

روجــت بعــض المواقــع وصفحــات التواصــل االجتماعــي ألخبار غيــر دقيقة، 
حــول نشــر روســيا 500 أســد فــي الشــوارع لتطبيــق نظــام الحجــر الصحــي 
بهدف مكافحة انتشــار فيروس كورونا المســبب لمرض “كوفيد 19”. وشارك 
مغردون وناشطون على “تويتر” و”فيسبوك” بشكل واسع في البلدان العربية 
وحــول العالــم، صــورة ألســد يمشــي فــي أحــد الشــوارع، معلقيــن ومــن دون 
التأكــد بدقــة حــول حقيقة المعلومة ومصــدر الصورة، بأن الرئيس الروســي، 
فالديميــر بوتيــن، نشــر أســودا فــي الشــوارع إلجبــار المواطنين علــى تطبيق 
الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم. وانتشر الخبر في وسائل التواصل 
االجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف 
مــن انتشــار فيروس كورونا المســتجد. ومــع التدقيق البســيط وبالبحث في 
متصفــح “غوغــل” عــن تاريــخ النشــر، يمكن التحقــق من تاريخ الصــورة التي 
نشــرت عــام 2006 ألســد يدخــل أحــد األحيــاء فــي جنــوب أفريقيــا. وكانــت 
صحيفة “ديلي ميل” قد نشــرت الخبر عام 2006، والذي تحدث عن مشــكلة 
حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقيا، والتي تتمثل بدخول األسود 

األحياء المأهولة وتسببها بهلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين.

حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا

فيديو،  مقطع  أظــهــر 
واســًعــا  انــتــشــاًرا  لقي 
على وسائل التواصل 
االجتماعي، رجاال من 
ــشــرطــة اإلســبــانــيــة  ال
الموسيقى  يــعــزفــون 
السكان  مــع  ويــغــنــون 
بــــهــــدف الــتــخــفــيــف 

عنهم أثناء فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في البالد. ويظهر 
أطلقت  حيث  مايوركا،  في  الضيقة  الــشــوارع  بأحد  تمر  أمنية  دوريــة  الفيديو 
سيارتا شرطة صفارات اإلنذار قبل أن تتوقف، ويترجل أفراد األمن من العربات 
ويبدأ أحدهم العزف على آلة الغيتار. وشرع الضباط في التصفيق وغناء “خوان 
النوافذ  من  السكان  وخــرج  كاتالونية،  في  شائعة  أطفال  أغنية  وهــي  بيتيت”، 

والشرفات ليتفاجئوا بهذا االحتفال الشرطي الذي تفاعلوا معه وابتهجوا له.

الشرطة اإلسبانية تغني للمواطنين للتخفيف عنهم الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:19

 11:45 

03:12 

05:51

07:21 

السنة الثانية عشرة - العدد 4179 

الثالثاء 
24 مارس 2020 

29 رجب 1441
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