
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

مشاعر المحبة والوالء تزيدنا إصراًرا وتصميًما على 
المضّي بخدمة مواطنينا 

اتخاذ اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا 
واحتواء انتشاره

الوضع الراهن وما فرضه من إجراءات مؤقتة لن تطول 
بوعي المواطن والتزامه

البحرين مستمرة بتبني المبادرات للّم شمل العائالت 
والتواصل المجتمعي 

20 صفحة - 210 فلوس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1441 33 شعبان
March 2020 2727 مارس

Year: 12السنة
No:4182العدد
FRIالجمعة

النـــواب نســـخة مـــن  تســـلم مجلـــس 
مشـــروع بقانون ســـداد أجـــور العمال 
مـــن  الخـــاص  بالقطـــاع  البحرينييـــن 
صنـــدوق التأمين ضد التعطل، والذي 

أقرته الحكومة بجلستها األخيرة.
مشـــروع  صفحـــات  “البـــاد”  وتنشـــر 

القانون بموقعها اإللكتروني.
ويتضمـــن التعديـــل التشـــريعي مادة 
واحدة تنص على “سداد أجور العمال 
البحرينييـــن المؤمن عليهـــم بموجب 

قانـــون التأميـــن االجتماعـــي 3 أشـــهر 
اعتباًرا من أبريل 2020 وبحد أقصى 

مقداره األجر المؤّمن بموجبه”.
وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني 
بمذكرتها المرفقة بمشروع القانون إن 
مشروع القانون يسهم في االستقرار 
االقتصـــادي، بحيـــث تتـــم االســـتفادة 
مـــن وفـــورات صنـــدوق التأميـــن ضد 
التعطـــل بقيمـــة إجمالية تقـــدر بـ 215 

مليون دينار.

البرلمان يتسلم قانون سداد رواتب “الخاص”

0509121814

نجوم “األحمر” يشاركون في توعية آسيا“واتساب” يكافح المعلومات الخاطئةالتحالف يؤيد وقف النار باليمن“بتلكو” تقدم خدمة “التوصيل”جسر لعودة الكويتيين العالقين
تمكنت مملكة البحرين  «

أمس األول من إنهاء 
إجراءات مغادرة الدفعة 

األولى من الكويتيين الذي 
بلغ عددهم 45، إذ تم إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 

لهم قبل مغادرتهم.

أعلنت شركة بتلكو عن استمرار  «
خدمتها للزبائن على الرغم 

من إغالق فروعها، وذلك من 
خالل إطالق خدمة التوصيل 

للمنازل في نفس اليوم لألجهزة 
والخدمات، ابتداًء من أمس 

الخميس الموافق 26 مارس.

أكد التحالف العربي لدعم  «
الشرعية في اليمن أن قيادة 

القوات المشتركة للتحالف تؤيد 
وتدعم قرار الحكومة اليمنية 
في قبول دعوة األمين العام 

لألمم المتحدة لوقف إطالق النار 
ومواجهة تبعات انتشار “كورونا”.

قدم تطبيق “واتساب” ميزتين  «
لمكافحة المعلومات الخاطئة 

عن الفيروس التاجي. وُتعّد 
وسائل التواصل االجتماعي أكثر 

األدوات حسًما في مساعدتنا 
على البقاء على اتصال مع األهل 

واألصدقاء. 

أطلق االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم حملة بمشاركة أبرز 

نجوم القارة؛ من أجل التوعية 
العامة وتشجيع الناس في 

كافة أرجاء العالم على القيام 
بدورهم في إيقاف انتشار 
فيروس كورونا المستجد.

سمو رئيس الوزراء للمواطنين: أنتم بأيدي حكومة أمينة
سموه يشكر جاللة الملك وسمو ولي العهد لمتابعة صحة سموه خالل العالج

الشيخ راشد بن عبدالله

جالـــت عدســـة “الباد” بمناطـــق عديـــدة بالبحرين، من بينها ســـوق  
المنامـــة، وســـوق واقـــف بمدينة حمد، وســـوق الرفاع الشـــرقي، مع 
حلول الساعة 7 مساء. ولوحظ االلتزام التام بقرار إغاق المحات 
التجاريـــة تمشـــًيا مع قـــرار الســـلطة التنفيذية باإلغـــاق االحترازي 

أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا.

التزام تام بقرار إغالق المحالت
أكـــد رئيـــس لجنـــة األغذيـــة والزراعة 
بغرفـــة تجارة وصناعة البحرين خالد 
األميـــن، أمـــس، أن جميـــع المورديـــن 
يواصلـــون جهودهـــم إلمـــداد الســـوق 
بكميات وافرة من المنتجات الزراعية 
والفواكـــه،  والخضـــروات  والغذائيـــة 
حيـــث ســـتصل نحـــو 30 حاويـــة إلى 

البحرين مطلع أبريل المقبل.

30 حاوية للسلع 
الغذائية ستصل 

مطلع أبريل

)05(
)03(

رفع رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، خالص الشـــكر والتقدير إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، على مواقف جاللته النبيلة بالحرص على متابعة صحة سموه طيلة فترة العالج، كما وجه سموه الشكر إلى ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، على اهتمام ســـموه وما أبداه من مشـــاعر 
صادقة، وإلى أفراد العائلة الحاكمة الكريمة كافة، على مشاعرهم الكريمة. وحيا سموه مشاعر المواطنين والمقيمين، التي تزخر بشعور 

المحبة والوالء، وبما عبروا عنه من دعوات صادقة وأمنيات تجاه ســـموه في مختلف وســـائل اإلعالم والتواصل كان لها وقعها وأثرها 
الطيب في النفس، وجسدت بجالء روح المحبة وشعور األسرة الواحدة المتكاتفة التي تنعم بها مملكة البحرين.

قمة الـ 20: جبهة موحدة لمواجهة “كورونا”
اجتمع زعماء 

مجموعة 
العشرين عن 

ُبعد، أمس، في 
قمة افتراضية 

ترأستها 
السعودية، 

وشارك فيها 
الرئيسان 
األميركي 
والروسي

عواصم ـ وكاالت

أكدت قمة الدول العشرين، أمس، أنها ستبذل قصارى جهدها 
لوقـــف جائحـــة كورونا، وتشـــكيل جبهـــة موحـــدة لمواجهتها. 
وقـــال القادة إنهم ملتزمون بحمايـــة األرواح والمحافظة على 
الوظائـــف والدخـــل، مشـــددين على أن “التصـــدي آلثار جائحة 
كورونـــا صحًيـــا واقتصادًيـــا واجتماعًيـــا أولويـــة بالنســـبة لنا”.  
وقالـــوا إن “هناك إجـــراءات لضخ 5 تريليونـــات دوالر لحماية 
االقتصاد العالمي”. وحث العاهل الســـعودي الملك ســـلمان في 
كلمتـــه أكبر االقتصادات في العالـــم على اتخاذ تدابير “حازمة 

)12(ومنسقة”.

)02(

)09(

)09(

 علي الفردان

المنامة - بنا

أعلن وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة بنك األســـرة جميل 
حميـــدان، أنـــه تقـــرر تأجيل اســـتحقاق 
ســـداد القروض لمواطني البحرين لمدة 
6 أشـــهر، مـــع إلغـــاء الفوائـــد واألربـــاح 

المترتبة وأي رسوم أخرى.

“األسرة” يؤجل قروض 
المواطنين 6 أشهر

السجن 3 سنوات و5 آالف دينار غرامة لخرق حظر التجمع
المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لقرارات اللجنة التنســـيقية برئاسة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وفي إطـــار اإلجـــراءات والتدابير 
االحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات 
الدولـــة؛ للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
)covid19(، أصـــدر وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، قـــراًرا وزارًيا 
رقم )53( لســـنة 2020 بشأن حظر التجمع 

في األماكن العامة.
فـــي  التجمـــع  علـــى حظـــر  القـــرار  ونـــص 
الطرق والشـــوارع والميادين والشـــواطئ 

والمتنزهـــات وغيرهـــا من األماكـــن العامة 
ألكثـــر مـــن خمســـة أشـــخاص، كمـــا نـــص 
علـــى معاقبة كل مـــن يخالف هـــذا الحظر 
بالعقوبـــة المقـــررة بنـــص المـــادة )25( من 
 1990 لســـنة   )5( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 

بشـــأن الدفاع المدني والتـــي تقرر معاقبة 
والقـــرارات  القانـــون  يخالـــف  مـــن  كل 
واألنظمـــة واألوامر والتعليمـــات بالحبس 
مـــدة ال تزيد عـــن ثاث ســـنوات والغرامة 
التـــي ال تزيـــد عـــن خمســـة آالف دينـــار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.
وتهيـــب وزارة الداخلية بكافة المواطنين 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  ضـــرورة  والمقيميـــن، 
المتعلقـــة بحظـــر التجمعـــات حرصـــا على 
حفاظـــا  كورونـــا؛  فيـــروس  انتشـــار  منـــع 
على الســـامة العامة في البـــاد، علما بأن 
الوزارة ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية 

تجاه المخالفين.

تشغيل “الصرف الصحي” بمدينة سلمان قريًبا
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
بـــأن  خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أعمال مشـــروع ربط شـــبكة الصرف الصحي 
)F( الخاصة في مناطق شارع البديع بمحطة 

معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي فـــي مدينة 
ســـلمان فـــي مراحلهـــا األخيـــرة، مشـــيرًا إلى 
ا إكمال جميـــع اإلعمال المدنية  أنـــه يتم حاليًّ
الازمـــة لبـــدء التشـــغيل التجريبـــي لتدفـــق 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي القادمة مـــن محطة 

الضـــخ في بنـــي جمرة إلى محطـــة المعالجة 
فـــي مدينة ســـلمان. جاء ذلك خـــال الزيارة 
التـــي قام بها الوزير للمشـــروع بحضور وزير 
اإلســـكان باســـم الحمـــر يرافقهمـــا عـــدد مـــن 

مسؤولي الوزارتين.

تصوير: رسول الحجيري وخليل ابراهيم وأيمن يعقوب.

راشد الغائب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بقلم:“البي بي سي”... إلى الخلف در
)04(مؤنس المردي



سمو رئيس الوزراء يتلقى المزيد من التهاني بالعودة الميمونة
تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة مزيدا من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المســـؤولين 
والمواطنيـــن فـــي مملكة البحرين بمناســـبة عودة ســـموه الميمونة إلى 
أرض الوطن بســـامة هللا وحفظه، رفعوا فيها إلى مقام ســـموه الكريم 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات بهذه المناســـبة الطيبة، ســـائلين هللا 
العلـــي القديـــر أن يحفـــظ ســـموه ويديـــم عليه نعمـــة الصحـــة والعافية 
ويســـدد خطـــاه لمـــا فيـــه الخير والنمـــاء للباد، وأن يســـبغ على ســـموه 
موفـــور الصحـــة والعافيـــة وطـــول العمـــر؛ لمواصلـــة مســـيرة التنميـــة 

واالزدهار والتقدم.
فقد تلقى سمو رئيس الوزراء برقيات التهاني من كل من:

الشيخ صباح بن حمد آل خليفة األمين العام للمحكمة الدستورية.
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة اإلسكان.

الشيخ راشد بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة.
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة.

الشيخ خالد بن سلمان بن أحمد آل خليفة وأبناؤه.
الشيخ محمد بن سلمان بن حمود بن صباح آل خليفة.
الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد بن علي آل خليفة.

الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة.
الشيخ عبدهللا بن سلمان بن خليفة آل خليفة مدير إدارة تنظيم قطاع 

البريد وزارة المواصات واالتصاالت.
الشـــيخ دعيـــج بن عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة رئيس مجلـــس دول 

اآلسيان والبحرين.
الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي 

الدولي لريادة األعمال.
الشيخة سعيدة بنت حمد بن محمد آل خليفة آل خليفة.
سمير عبدهللا ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

خالد محمد نجيبي النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة 

البحرين.
النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس النواب.

النائـــب محمـــد خليفـــة بوحمـــود عضـــو مجلس النـــواب وعمـــوم عائلة 
بوحمود.

النائب يوسف زينل عضو مجلس النواب.
النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين عضو مجلس النواب.

عبدهللا إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب.
النائب إبراهيم خالد النفيعي عضو مجلس النواب.

النائب عبدهللا خليفة الذوادي عضو مجلس النواب.
النائب يوسف أحمد الذوادي عضو مجلس النواب.

خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى.
عبدالعزيز حسن  أبل عضو مجلس الشورى.

ياسر إبراهيم محمد حميدان عضو مجلس الشورى.
الســـفير وحيد مبارك ســـيار وكيل الوزارة للشـــؤون اإلقليمية ومجلس 

التعاون.
السفير خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين لدى المغرب.

بهية جواد الجشـــي ســـفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا واالتحاد 
األوروبي.

أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
نبيـــل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشـــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
لديـــوان وزارة  العامـــة  العـــام اإلدارة  المشـــرف  الجنيـــد  ناصـــر أحمـــد 

الداخلية.
العميد محمد بن دينه مدير عام اإلدارة العامة لإلعام والثقافة األمنية 

بوزارة الداخلية.
أسامة عبدهللا العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

المستشار نواف عبدهللا حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
أحمد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني.

هاشـــم  الســـيد  المرحـــوم  أبنـــاء  إنجنيـــر  عبدالرحمـــن  يوســـف  نبيـــل 
عبداللطيف السادة.

سامي عبدهللا ناس نائب رئيس مجلس اإلدارة مجموعة ناس.
ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

بروين كازروني رئيس مجلس إدارة مدارس المعارف الحديثة.
نيلة عبدهللا المسلم.

خالد راشد الزياني وعموم عائلة المرحوم راشد عبدالرحمن الزياني.
محمد ونائل أبناء المرحوم جاسم بن عبدالرحمن الزياني.

منى راشد الزياني رئيس مجلس أمناء ورئيس مجلس إدارة الجامعة 
الخليجية ومنسوبي الجامعة الخليجية ومدرسة الحكمة الدولية.

محمد، مهند، مناف ومحفوظة أبناء الدكتور خالد العاني.
الدكتورة سعاد محمد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية.

يوســـف محمـــد بوزبـــون رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لتســـامح وتعايـــش 

األديان.
محمد داداباي.

محمد جاسم حمادة وعائلته.
 ظافر أحمد العمران وعموم عائلة المرحوم أحمد العمران.

عارف صالح جمشير.
عادل صالح جمشير.

فـــؤاد، فواز، خليل، محمد، فايزة وإيمان أبناء وبنات عائلة إبراهيم بن 
محمد الزياني.

 عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
المهنـــدس إبراهيـــم خليـــل المؤيد وحامـــد خليل المؤيد ونـــواف حامد 

خليل المؤيد.
فيصل وفوزان أبناء عبداللطيف سليمان الناصر.

مركز الرعاية الصحية المنزلية.
عبدهللا عبدالعزيز الذوادي.

محمد حسن البنفاح عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.
الكابتن حافظ يوسف البنفاح.

رفيق النايض الرئيس التنفيذي لمصرف السام.
الدكتـــورة دالل عبـــدهللا الشـــروقي حرم المرحـــوم نبيـــل إبراهيم قمبر 

وكريماتها ناريس وميسم وسيرين نبيل قمبر.
منتسبي مجلس آل جودر بقالي.

منتسبي جمعية الصداقة للمكفوفين.

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة من  «
رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة عبدالله حمدوك، بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن 

بسالمة الله وحفظه، بعد أن أنعم الله على سموه بتمام الشفاء والمعافاة.
وتقدم رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة في برقيته بالتهاني والتبريكات لسموه بمناسبة  «

نجاح الفحوصات الطبية الموفقة، التي تكللت بالنجاح، داعيا المولى عز وجل أن يمن على 
سموه بمزيد من الصحة والعافية، وأن يحفظه ويديمه ذخًرا لمواصلة مسيرة البناء والعطاء 

في مملكة البحرين، وتفعياًل للتعاون والتضامن العربي. وأكد حرصه على العمل من أجل تعزيز 
روابط اإلخاء واالرتقاء بعالقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين إلى أفضل المراتب، لما 

فيه خير الشعبين الشقيقين، سائال الله تعالى أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها بالرفاه 
واالزدهار.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،  «
برقية تهنئة من وزير الكهرباء والماء وائل المبارك، بمناسبة عودة سموه إلي 

أرض الوطن سالما معافى، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية التي أجراها 
سموه والتي تكللت بالنجاح بفضل الله وتوفيقه.

وأعرب الوزير عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي  «
رئيس الوزراء بمناسبة العودة الميمونة، قائال أنها أثلجت قلوبنا، داعيا الباري 

عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا 
لمواصلة مسيرة البناء والتقدم لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لملك 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وزير “الكهرباء”: عودة سموه أثلجت قلوبناسمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من نظيره السوداني

المنامة - بنا

رفـــع رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر  خليفة بن ســـلمان آل خليفة، خالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
علـــى مواقـــف جالته النبيلـــة بالحرص على 
متابعـــة صحـــة ســـموه طيلـــة فتـــرة ا لعاج، 
كما وجه ســـموه الشـــكر إلى ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، على اهتمام ســـموه وما 
أبـــداه مـــن مشـــاعر صادقة وإلى كافـــة أفراد 
مشـــاعرهم  علـــى  الكريمـــة  المالكـــة  العائلـــة 
الكريمـــة، وحيـــا ســـموه مشـــاعر المواطنيـــن 
المحبـــة  بشـــعور  تزخـــر  التـــي  والمقيميـــن، 
والـــوالء وبما عبـــروا عنه من دعوات صادقة 

وأمنيـــات تجـــاه ســـموه في مختلف وســـائل 
اإلعـــام والتواصـــل كان لهـــا وقعهـــا وأثرهـــا 
الطيـــب فـــي النفس وجســـدت بجـــاء روح 
المحبة وشـــعور األســـرة الواحـــدة المتكاتفة 
التـــي تنعم بها مملكة البحرين. وقال ســـموه 
“إن هذه المشـــاعر المتميزة بالمحبة والوالء 
تزيدنـــا إصـــراًرا وتصميًمـــا علـــى المضي في 
خدمـــة مواطنينـــا األعـــزاء ومواصلـــة العمل 
علـــى تحقيـــق تطلعاتهـــم وتلبيـــة أمنياتهـــم 
وتوفير المزيد من المنجزات التي تسعدهم، 
وســـتكون زادنـــا وقوتنا بعد هللا فـــي تجاوز 

كافة التحديات التي يشهدها العالم”.
وأكد صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
أننا نتابع عن كثب الظرف االســـتثنائي الذي 
يواجهه العالم أجمع بســـبب االنتشار السريع 

لجائحـــة كورونـــا المســـتجد وما لهـــا من آثار 
سلبية، ونســـخر كل إمكانيات الدولة لتوفير 
الســـامة للمواطنين والمقيمين، ونعمل بكل 
جـــد على تقديـــم الرعايـــة الكاملة لهـــم، وأن 
الحكومـــة مســـتمرة فـــي اتخاذ اإلجـــراءات 
االحترازيـــة لمواجهـــة هـــذا الوبـــاء واحتواء 

انتشاره، مقدرين ومشيدين بجهود صاحب 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
والفريـــق الحكومـــي الـــذي يعمـــل بـــكل جـــد 

وإخاص وبتعاون وتنسيق كبيرين.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو   وأضـــاف صاحـــب 

الـــوزراء أن الوضـــع الراهـــن ومـــا فرضـــه من 
إجـــراءات مؤقتة لن تطـــول بوعي المواطن 
والتزامـــه، بما يضمن الســـيطرة على انتشـــار 
المرض وعودة األمور بحول هللا إلى نصابها 
الطبيعي بالتكاتـــف والتعاون وتعزيز الوعي 
الفـــردي والمجتمعي، وشـــدد ســـموه على أن 

مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات 
للـــم شـــمل العائـــات والتواصـــل المجتمعـــي 
وتعزيـــز اإلجـــراءات البديلـــة التـــي تعكـــس 
قيـــم التســـامح وإعطـــاء الفرصة للمســـاهمة 
في مســـيرة العمـــل الوطني، وطمأن ســـموه 
المواطنيـــن بـــأن يكونـــوا بكامـــل الثقـــة بـــأن 
الملـــك  الحكومـــة وبتوجيهـــات مـــن جالـــة 
لـــن تدخـــر أي جهد لتقديـــم كافـــة الخدمات 

للمواطنين وتأمين احتياجاتهم.
 وقال صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
“ليطمئن المواطنـــون الكرام، فهم بعد رعاية 
هللا، في أيـــدي حكومة أمينة عليهم، لم ولن 
تدخـــر جهـــًدا إال بذلته في ســـبيلهم، وتوفير 
مـــا يلزمهـــم مـــن دواء وغـــذاء واحتياجـــات 

معيشية”.

ســموه شــكر جالــة الملــك وســمو ولــي العهــد لمتابعــة صحــة ســموه خــال العــاج

سمو رئيس الوزراء للمواطنين: اطمئنوا أنتم بأيدي حكومة أمينة
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البحرين تعزي بوفاة 
رئيس اندونيسيا

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
ومواساة  تعزية  برقيات  خليفة  آل  حمد 
إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا جوكو 
تعازيهم  فيها عن صادق  أعربوا  ويــدودو، 
متضرعين  والدته،  وفــاة  في  ومواساتهم 
بواسع  يتغمدها  أن  شأنه  جل  الباري  إلــى 
الصبر  جميل  يلهمه  وأن  ومغفرته  رحمته 

والسلوان.

سمو ولي العهدجاللة الملك سمو رئيس الوزراء

مشاعر المحبة 
والوالء تزيدنا 

إصراًرا وتصميًما 
على المضي 

بخدمة مواطنينا 

اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية 

لمواجهة فيروس 
كورونا واحتواء 

انتشاره

الوضع الراهن 
وما فرضه من 
إجراءات مؤقتة 

لن تطول بوعي 
المواطن والتزامه

البحرين قادرة على تجاوز أزمة “كورونا”
تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رســـالة من 
رئيـــس وزراء مملكـــة تايلنـــد الجنـــرال برايوت 
أوتشـــا، عبـــر فيهـــا عـــن دعمـــه لجهـــود مملكـــة 
االحترازيـــة  إجراءاتهـــا  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
والوقائيـــة التـــي تتخذهـــا للتصـــدي لفيـــروس 
كورونا المســـتجد )كوفيـــد19-(. وأعرب رئيس 

وزراء مملكـــة تايلند الصديقة، لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء عـــن اســـتعداد بـــاده 
لتعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين في 
مجـــاالت مكافحـــة األوبئة العالمية والســـيطرة 
عليها، مؤكًدا ثقتـــه الكبيرة بقدرة المملكة على 
تجاوز هـــذه األزمة الراهنة ونجاحها في اتخاذ 
اإلجراءات الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار 
الفيروس. ودعا الجنرال برايوت تشـــان أوتشا، 
المجتمـــع الدولي إلـــى ضرورة توحيـــد الجهود 

والتكاتـــف للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا 
المســـتجد، مؤكـــًدا أن تضافـــر جهـــود المجتمـــع 
الدولي ودعم الـــدول الصديقة لبعضها البعض، 
ســـيمكن المجتمعـــات العالمية مـــن التغلب على 
هذا التحدي الوبائي غير المســـبوق، الذي يمثل 
تحديـــا للجنـــس البشـــري وصابتـــه ، في أقرب 

وقت ممكن.
وأعـــرب عـــن تعاطـــف بـــاده حكومـــة وشـــعبا 
مـــع كافـــة شـــعوب العالـــم المتضـــررة مـــن هذه 

الجائحة العالمية، وما يمر به العالم من ظروف 
عصيبـــة، آمـــًا أن تمـــر هـــذه المحنـــة وأن تعود 
الحياة الطبيعية، مشيًدا بقوة ومتانة العاقات 
الثنائيـــة التي تجمـــع البلديـــن الصديقين.وعبر 
رئيـــس وزراء مملكـــة تايلنـــد لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، عـــن تمنياتـــه بموفور 
والرفعـــة  التوفيـــق  وداوم  والســـعادة  الصحـــة 
لخدمة الوطن، ولشـــعب مملكة البحرين المزيد 

من التقدم والرخاء واالزدهار.

المنامة - بنا
تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
ســـفير  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
المملكـــة  لـــدى  التونســـية  الجمهوريـــة 
ســـليم الغرياني؛ بمناســـبة عودة سموه 
إلـــى أرض الوطـــن ســـالمًا معافـــى بعـــد 
أن مـــنَّ هللا على ســـموه بنعمة الشـــفاء 
والتعافي. وأعرب السفير التونسي في 
برقيتـــه عن أطيب التهاني والتبريكات 

لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
علـــى مـــا أنعـــم بـــه هللا عليـــه مـــن نعمة 
العلـــي  هللا  ســـائًا  والعافيـــة،  الصحـــة 
كل  مـــن  ســـموه  يحفـــظ  أن  القديـــر 
مكـــروه، وأن يديم عليه موفور الصحة 
والســـعادة، وأن يمـــد بعمـــره لمواصلـــة 
بالعطـــاء  الحافلـــة  ســـموه  مســـيرة 
واإلنجـــازات في ســـبيل تحقيـــق مزيد 

من النمو والتقدم لمملكة البحرين.

السفير التونسي: مسيرة سموه حافلة اإلنجازات

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
مـــن ســـفير  تهنئـــة  برقيـــة  آل خليفـــة، 
مملكـــة البحرين لـــدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ حمـــود بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، بمناســـبة عودة ســـموه إلى 
ورعايتـــه،  هللا  بحفـــظ  الوطـــن  أرض 
بعـــد أن أنعـــم هللا علـــى ســـموه بتمـــام 

الشـــفاء والمعافـــاة. وعبـــر الســـفير في 
برقيتـــه عن خالـــص تهانيـــه وتبريكاته 
لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
بهذه المناســـبة الميمونة، قائاً أسفرت 
البحرين وأنورت بوصول ســـموه سالما 
معافـــى، داعيا ســـائًا المولـــي عز وجل 
بموفـــور  ويمتعـــه  ســـموه  يحفـــظ  أن 

الصحة والعافية.

سفيرنا بالرياض: أسفرت البحرين وأنورت



سمو محافظ الجنوبية يوجه إلقامة المراكز الشبابية والثقافية
الشـــيخ  الجنوبيـــة ســـمو  تـــرأس محافـــظ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة، أول 
بعـــد،  عـــن  التنســـيقي  للمجلـــس  اجتمـــاع 

بمشاركة ممثلي الجهات المعنية.
ســـموه  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
فـــي  المجلـــس  أهميـــة  مؤكـــدا  باألعضـــاء 
احتياجـــات  ورصـــد  والمتابعـــة  التنســـيق 
األهالي، مثمنًا التعاون والعمل الحثيث في 
كل ما تقوم بـــه الجهات في تنفيذ مختلف 
المشـــاريع فـــي المحافظـــة، والتـــي تحقـــق 
التنميـــة الشـــاملة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعيـــة، مشـــيرًا 
سموه إلى أهمية مواصلة العمل باستخدام 
التقنيـــات الحديثـــة للتواصـــل مـــع مختلف 
أهالـــي  ورؤى  لتطلعـــات  تلبيـــة  الجهـــات 
علـــى  المحافـــظ  ســـمو  المحافظة.واطلـــع 
ســـير العمل في مبـــادرة “البيئـــة الخضراء” 

ومبادرة “سالمة دربك” وخطوات المتابعة 
التـــي تقوم بها المحافظة ووزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 
أبرز الطـــرق الحيوية بالرفاع والتي ترتبط 

بالمرافق العامة الرئيسية في المحافظة.
وتابع سموه، آخر مستجدات مشروع مركز 

مدينـــة خليفـــة الصحـــي وأبـــرز مـــا توصل 
والصحيـــة،  الخدميـــة  الناحيـــة  مـــن  إليـــه 
تحقيـــق  فـــي  الجهـــود  بتضافـــر  مشـــيدًا 
التعاون والتنســـيق لهذا المشروع الصحي 
واالجتماعـــي الرائـــد، وذلـــك تعزيـــزًا إلبراز 
مـــا تتمتع بـــه المدينة من صـــورة حضارية 

اســـتعرض  االجتمـــاع  وخـــالل  نموذجيـــة. 
سموه الدراسة المقدمة من قبل المحافظة 
الجنوبية لمشـــروع إنشـــاء صالة مناسبات 
للنســـاء فـــي الرفـــاع وذلـــك تحقيقـــًا لرؤى 
األهالي، ضمن قائمة المشاريع االجتماعية 
المهمـــة التـــي تخدم النســـاء فـــي المجتمع 

المجتمعـــي،  والترابـــط  التكافـــل  وتحقـــق 
موجهًا ســـموه فـــي الوقت نفســـه بضرورة 
فـــي  والثقافيـــة  الشـــبابية  المراكـــز  إقامـــة 
مناطـــق المحافظـــة كمنطقة البحيـــر، تلبية 
لتطلعات المواطنين في ما يخدم الناشـــئة 
والشـــباب خـــالل الفتـــرة القادمـــة. واطلـــع 

سموه على خطة عمل المحافظة ومديرية 
خـــالل  األمنيـــة  الحمـــالت  فـــي  الشـــرطة، 
شـــهر رمضان، وذلك تعزيزًا لدور الشـــراكة 
األمـــن  متطلبـــات  وتوفيـــر  المجتمعيـــة 
والســـالمة بين أفراد المجتمع خالل الشهر 

الكريم.

المنامة - وزارة الداخلية

الزياني: تكثيف الجهود إلجالء البحرينيين من إيران وباقي الدول
ــن ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــر عـــــــــودة الـ ــ ــأخـ ــ ــق األهــــــالــــــي جـــــــــراء تـ ــ ــل ــ ــوا ق ــ ــل ــ ــق ــ الــــــنــــــواب ن

عقـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
مـــن مقر الوزارة أمـــس الخميس، اجتماعا 
عن بعـــد مع النائـــب األول لرئيس مجلس 
مـــن  وعـــدد  ســـلمان  عبدالنبـــي  النـــواب 
أعضاء مجلس النواب ضم كال من: ســـيد 
فـــالح هاشـــم، وممـــدوح الصالـــح، وأحمد 
وزارة  وكيـــل  وبمشـــاركة  الدمســـتاني، 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى آل 

خليفة.
وقد رحـــب وزير الخارجيـــة بنائب رئيس 
مجلـــس النـــواب والنواب في هـــذا اللقاء، 
مشيدا بالدور البناء الذي يقوم به مجلس 
النواب فـــي تعزيز المســـيرة الديمقراطية 
بالجهـــود  منوهـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
المخلصة التي يبذلها أعضاء المجلس بما 

يخدم مصالح المواطنين.
من جانبه، أعرب ســـلمان وأعضاء مجلس 
النواب عـــن تقديرهم لتجـــاوب الوزير مع 
رغبـــة أعضـــاء مجلـــس النواب، مشـــيدين 
بالجهود التي تبذلها الحكومة في احتواء 
ومنع انتشار فيروس كورونا، وما اتخذته 
مـــن إجـــراءات احترازيـــة ومـــا وفرته من 

إمكانيـــات وكـــوادر طبيـــة لمواجهـــة هـــذا 
التحدي الكبير.

ونقل نائب رئيس مجلس النواب وأعضاء 
الوفـــد إلـــى الوزيـــر قلق األهالـــي من تأخر 
عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين 
اتخـــاذ  إلـــى ســـرعة  إيـــران، داعيـــن  فـــي 
اإلجـــراءات الالزمـــة لعودتهـــم إلـــى أرض 
الوطـــن، معربيـــن عـــن ثقتهـــم فـــي حرص 
المســـألة  هـــذه  معالجـــة  علـــى  الحكومـــة 
بعودتهـــم  األهالـــي  وتطميـــن  المقلقـــة، 

القريبة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة خـــالل اللقـــاء أن 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، حريص على 
ســـالمة جميع المواطنيـــن، وأن توجيهات 
جاللتـــه الســـامية أكـــدت ضـــرورة اتخـــاذ 
كافـــة اإلجراءات وتكثيف الجهود إلجالء 
مواطنـــي المملكـــة أينمـــا كانـــوا وتســـهيل 
عودتهم إلى أرض الوطن وتوفير الرعاية 
الصحيـــة لهـــم، والمحافظـــة على ســـالمة 

جميع المواطنين والمقيمين.
وقـــال إن المتابعة المســـتمرة من صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
لمواجهة تحدي فيروس كورونا، الحتواء 
ومنع انتشـــاره بما يسهم في الحفاظ على 
صحـــة وســـالمة الجميـــع، كمـــا أن الجهود 
البحريـــن  فريـــق  يبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
الواحـــد مـــن خـــالل التنســـيق التـــام بيـــن 
كافـــة الجهـــات المعنيـــة يتـــم وفـــق خطة 
اســـتراتيجية شاملة يشـــارك في تنفيذها 
كافـــة وزارات الدولة واألجهزة المختصة، 
مشـــيدا بالجهـــود التـــي تبذلها قـــوة دفاع 
والصحـــة  الداخليـــة  ووزارات  البحريـــن 
وشـــركة  المدنـــي  والطيـــران  والتجـــارة 
طيـــران الخليج وكافة األجهزة المختصة، 
ومـــا قامت به من عمل متواصل لمواجهة 
تداعيات انتشـــار فيـــروس كورونا، منوها 
بجهود الكادر الطبي من أطباء وممرضين 
واجبهـــم  أداء  فـــي  وتفانيهـــم  وفنييـــن 

الوطني.
وأشـــاد وزير الخارجية بالمســـتوى العالي 
من التنســـيق المشـــترك بين كافة وزارات 

هـــذا  أمـــام  المختصـــة  الدولـــة واألجهـــزة 
التحدي، منوها بمـــا يبديه المواطنون من 
تضامـــن وتكاتف وما أظهـــروه من تعاون 
وتجاوب والتزام بالتوجيهات والتعليمات 
الصـــادرة من الجهـــات ذات العالقة، معربا 
عـــن اعتزازه بالعدد الكبير من المتطوعين 
مـــن أبناء الوطن الذيـــن لبوا نداء الواجب 

الوطني في هذه الظروف الصعبة.
وأكد الزياني حرص واهتمام قيادة مملكة 
إلـــى  المواطنيـــن  كافـــة  بعـــودة  البحريـــن 
أرض الوطن، مشـــيرا إلـــى ما بذلته اللجنة 
الوطنيـــة مـــن جهـــد كبيـــر لعـــودة الدفعـــة 

األولـــى والدفعـــة الثانيـــة مـــن المواطنين 
المتواجديـــن في إيران، ونقلهم إلى مراكز 
الحجـــر وتوفير العـــالج الـــالزم للمصابين 
منهـــم بفيـــروس كورونـــا، بفضل مـــا بذلته 
وزارة الصحـــة مـــن جهود حثيثـــة للتعاقد 
مع شـــركات الطيران الخاصة، وأضاف أن 
العمل جار لمواصلة الجهود لتسهيل عودة 
باقـــي المواطنيـــن البحرينييـــن مـــن إيران 

والدول األخرى.
وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة قامت 
بـــدور مهـــم ضمـــن هـــذه الجهـــود، وعملت 
على تيســـير عودة الكثير مـــن المواطنين 

إلـــى البـــالد، ووجهـــت ســـفارات المملكـــة 
إلـــى التواصـــل مـــع المواطنيـــن المقيميـــن 
في الـــدول األجنبية لتوفيـــر احتياجاتهم 
الـــوزارة  ورعايـــة شـــؤونهم. كمـــا شـــغلت 
غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ســـاعة، 
لتلقـــي اتصـــاالت المواطنيـــن والـــرد علـــى 

استفساراتهم.
وقال إن وزارة الخارجية تقوم بالتنســـيق 
مـــع وزارة الصحة والبعثات الدبلوماســـية 
المواطنيـــن  إلجـــالء  الخـــارج  فـــي 
المتواجديـــن في إيران والعراق وســـوريا 
بمـــا  والعربيـــة،  الخليجيـــة  الـــدول  وفـــي 
فـــي ذلـــك الطلبـــة البحرينييـــن الدارســـين 
فـــي الخـــارج. كما قامـــت الـــوزارة بإصدار 
البيانـــات اإلرشـــادية ونشـــرها علـــى كافة 
وســـائل اإلعـــالم والتواصـــل االجتماعـــي، 
وحـــث المواطنين على تســـجيل بياناتهم 

لدى سفارات المملكة في الخارج.
كمـــا تولـــت الوزارة التنســـيق مـــع البعثات 
الدبلوماســـية في الخارج لتسهيل إحضار 
الـــدول  مـــن  الطبيـــة  واألجهـــزة  األدويـــة 

المصدرة.
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تشغيل مشروع الصرف الصحي في مدينة سلمان قريًبا
الــمــعــالــجــة لــمــحــطــة  الــمــيــاه  ــن  مـ مــكــعــب  ــر  ــت م آالف   10 ــخ  ضـ

صرح وزير األشـــغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف، بأن 
أعمـــال مشـــروع ربـــط شـــبكة الصرف 
مناطـــق  فـــي  الخاصـــة   )F( الصحـــي 
شـــارع البديـــع بمحطـــة معالجـــة مياه 
الصرف الصحي في مدينة سلمان في 
مراحلهـــا األخيرة، مشـــيرًا الى أنه يتم 
ـــا إكمـــال جميـــع اإلعمـــال المدنية  حاليًّ
التجريبـــي  التشـــغيل  لبـــدء  الالزمـــة 
لتدفـــق مياه الصـــرف الصحي القادمة 
مـــن محطة الضخ في بنـــي جمرة إلى 

محطة المعالجة في مدينة سلمان.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التـــي قـــام 
بهـــا الوزيـــر للمشـــروع بحضـــور وزيـــر 
االســـكان باســـم الحمـــر يرافقهما عدد 

من مسؤولي الوزارتين.
وأوضـــح خلف أنـــه تم إنشـــاء حوالي 
متـــر   2400 أصـــل  مـــن  متـــًرا   2376
مـــن األنابيـــب و8 مـــن أصـــل 9 غـــرف 
تفتيـــش، كمـــا تـــم االنتهـــاء مـــن قطـــع 
324 متـــرًا باســـتخدام تقنيـــة األنفـــاق 
في أربعة مواقـــع، ويجري حاليًا انهاء 
الهيدروليكيـــة  االختبـــارات  جميـــع 
الالزمـــة لضـــخ حوالـــي 10 آالف متـــر 
مكعـــب من مياه الصـــرف الصحي إلى 
محطـــة المعالجـــة في مدينة ســـلمان، 
وبالتالي بدء التشغيل الفعلي لمحطة 

المعالجة. 
وبين وزير األشـــغال أن هذا المشروع 
هـــو جـــزء مـــن خطـــة متكاملة ســـيتم 
تنفيذها مع توفـــر الميزانيات الالزمة، 
ويتمثل هـــذا المشـــروع المتكامل في 
توصيـــل جميـــع مناطق شـــارع البديع 
التـــي لـــم يتم ربطهـــا بخدمـــة الصرف 
الصحي، والتي تتضمن بعض المناطق 

المتبقيـــة من باربار، مقابة، بني جمرة، 
جنوســـان، كرانة، الدراز، جبلة حبشي، 
الحجـــر  الشـــاخورة،  المقشـــع،  القـــدم، 
وأبوقـــوة وحلـــة عبدالصالـــح، وهو ما 
ســـيتيح خدمة حوالي 20 ألف نســـمة 
مـــن ســـكان هـــذه المناطـــق، باإلضافة 
إلى 21 ألف نســـمة من الســـكان الذين 
أنـــه  ســـابقًا، مؤكـــدة  تمـــت خدمتهـــم 
يجـــري حاليـــا تحديـــد األوليـــات بيـــن 
إدراجهـــا  وبالتالـــي  المناطـــق  هـــذه 
ضمن برنامج شـــئون الصرف الصحي 

التنفيذي لألعوام -2022 2026.
وأشـــار خلـــف إلـــى أن الوزارة تســـعى 
لتغطية جميع مناطق المملكة بخدمة 
المبـــادرات  ضمـــن  الصحـــي  الصـــرف 
الحكوميـــة  االســـتراتيجية  الرئيســـية 
الســـاعية إلى تطويـــر خدمات الصرف 
الصحي في مملكة البحرين ليســـتفيد 
منهـــا جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن، 
وضمان توفيرها بأعلى معايير الجودة 
بالتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030 
لمملكة البحرين، حيث حرصت وزارة 
خـــالل  مـــن  تنفيذهـــا  علـــى  األشـــغال 
اعتمـــاد مواصفـــات ومعاييـــر عالميـــة 

لضمان جودة العمل.
من جانبه، أكد الحمر أن محطة مدينة 
ســـلمان لمعالجة مياه الصرف الصحي 
تمثل نقلة نوعيـــة على صعيد تحقيق 
التكامل فـــي خدمات البنيـــة التحتية 
المقدمة للمواطنيـــن بما يضمن توفير 
بيئـــة آمنـــة وصحية لهـــم، األمـــر الذي 
يعكس نجاح التخطيط المستقبلي في 
تصميم تلـــك المدينـــة، ويؤكد العالقة 
التكاملية بين الوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة بالمملكـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 

أهم مـــا يميز تلك المحطـــة انها تخدم 
لســـكان مدينة ســـلمان القاطنين حاليًا 
بالمشاريع المنجزة والذين سيقطنون 
عـــن  فضـــالً  المســـتقبلية،  المشـــاريع 
المناطـــق  لتشـــمل  خدماتهـــا  امتـــداد 

والقرى المجاورة.
وتحـــدث عـــن فتـــرة تنفيذ المشـــروع 
بإشـــارته بأنهـــا قـــد تـــم تحت إشـــراف 
وزارة اإلســـكان، على مدى 24 شـــهرًا، 
وتـــم إســـناد التنفيذ الئتالف شـــركتي 
الطاقـــة  وأن  و”بـــاغ”،  “بالحصـــا” 
االســـتيعابية الحالية للمحطة تبلغ 40 
ألف متر مكعب باليوم وقابلة للتوســـع 
الـــى 60 ألف متر مكعب باليوم، وتقام 
بقيمـــة  هكتـــارات   10 مســـاحة  علـــى 
35 مليـــون دينـــار، مضيفـــًا أن تصميم 
بحفريـــات  الوصـــول  شـــمل  المحطـــة 
بالمحطـــة  المناطـــق  ببعـــض  األعمـــاق 
إلى مســـافة تصل إلـــى 24 مترًا بهدف 
الصـــرف  شـــبكات  تشـــغيل  ضمـــان 
والمناطـــق  ســـلمان  بمدينـــة  الصحـــي 

المجاورة بأقل كلفة ممكنة.
ونـــّوه إلـــى أنـــه وفقـــًا للمخطـــط العام 
لتصميـــم مدينة ســـلمان، فقـــد تم بناء 
بجانـــب  بالكامـــل  مزروعـــة  هضبـــة 

المحطة لعزلها عن المناطق الســـكنية، 
لتصبـــح  الهضبـــة  تلـــك  تطويـــر  وتـــم 
العامـــة  الحدائـــق  أكبـــر  مـــن  واحـــدة 
وســـتكون  بالمملكـــة  والمتنزهـــات 
مفتوحـــة لعمـــوم المواطنيـــن، مشـــيرًا 
مشـــروع  أن  إلـــى  الســـياق  ذات  فـــي 
معالجة ميـــاه الصرف الصحي بمدينة 
ســـلمان قـــد حاز علـــى جائـــزة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي كأفضـــل مشـــروع 
من حيـــث المواصفات الفنيـــة العالية، 
التي تتماشى مع معايير االشتراطات 
تحقيقـــه  إلـــى  باإلضافـــة  البيئيـــة، 
الجائـــزة  وهـــي  االســـتدامة،  لمعاييـــر 
المهندســـين  جمعيـــة  تمنحهـــا  التـــي 
لألعمـــال الميكانيكيـــة. وأوضـــح وزير 
اإلســـكان أن المحطـــة تحقـــق التكامل 
في خدمـــات البنية التحتيـــة المقدمة 
للمواطنين بما يضمن توفير بيئة آمنة 
وصحيـــة لهم، كما تمتـــاز بقدرتها على 
توفيـــر أفضـــل مواصفـــات ومقومـــات 
معالجة المياه وترشـــيحها التي تتيح 
إعادة اســـتخدامها في عدة أوجه من 
بينهـــا أعمال الـــري المطلوبة لتشـــجير 
وتجميـــل المدينة، فضال عن مطابقتها 

كافة المعايير واالشتراطات البيئية.
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تـــرأس وكيـــل الزراعـــة والثروة 
األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
أبوالفتـــح  نبيـــل  العمرانـــي، 
اجتماًعـــا عن ُبعـــد مع مدير عام 
المســـاحة فـــي جهـــاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري ناجي سالم، 
البحـــري  المســـح  إدارة  ومديـــر 
راشـــد الســـويدي، وذلـــك لبحث 
مستجدات مشروع البحث عن 

الرمال البحرية.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء التباحث 
فـــي  العمـــل  مراحـــل  بشـــأن 
بحـــث  تـــم  كمـــا  المشـــروع 
واإلداريـــة  الفنيـــة  اإلجـــراءات 

لتنفيذ المشروع.
واشـــار أبوالفتـــح إلـــى أن هـــذا 
بأهميـــة  يحظـــى  المشـــروع 
اللجنـــة  حـــرص  مـــن  انطالًقـــا 
التنميـــة  لمشـــاريع  الوزاريـــة 
والبنيـــة التحتية برئاســـة نائب 
رئيس مجلـــس الـــوزراء معالي 
آل  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ خالـــد 
خليفة، كمـــا أنه يحظى بمتابعة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلـــف، مثمنـــًا فـــي هـــذا 

والمتابعـــة  الدعـــم  الصـــدد 
الحثيثـــة من قبل رئيـــس جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري 
الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة إلنجـــاح هـــذا 

المشروع.
وذكـــر أن المشـــروع يركـــز على 
إيجاد الحلول والبدائل وإعطاء 
الرمـــال  الســـتخراج  الخيـــارات 
من خالل عملية مسح حقيقية 
لمعرفـــة المناطـــق البحرية التي 
توجد بها رمال وقياس حجمها 
وكثافتهـــا ونوعيتهـــا وكمياتها، 
باإلضافـــة إلى تحديـــد األعماق 
البحريـــة  الطبقـــات  وبيـــان 
للحفـــاظ علـــى البيئـــة والحيـــاة 

الفطرية البحرية.
ويهدف المشـــروع إلـــى البحث 
عـــن الرمال عـــن طريـــق أفضل 
التقنيات  وأحـــدث  الممارســـات 
والـــذي  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
يهدف أيًضا إلـــى جمع البيانات 
مظلـــة  تحـــت  والمعلومـــات 
واحـــدة، والعمل علـــى تطويرها 
وتحديثها ليتواكب مع البرامج 
الحكومية وخدمة المشروعات 

االستراتيجية.

عمليات مسح الستخراج الرمال البحرية
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المنامة - بنا

بـــأن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أكـــدت 
معلمي المـــدارس الحكومية قد تمكنوا 
خـــال فترة تعليق الدراســـة مـــن إنتاج 
وتوفير أكثر من 221 ألفًا من األنشـــطة 
والمواد التعليمية لطلبتهم في مختلف 
الوكيـــل  وبينـــت  الدراســـية.  المراحـــل 
المســـاعد للتعليـــم العام والفنـــي بوزارة 
البونوظـــة  لطيفـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
أن إنتـــاج األنشـــطة والمـــواد التعليمية 
 75 بلـــغ  الدراســـية  المراحـــل  لمختلـــف 
ألفـــا من األنشـــطة والتماريـــن الموجهة 
للطلبـــة، 40 ألفـــا ضمن حلقـــات النقاش 
بين الطاب والمعلمين، 41140 درســـا، 
وأنه تم إعدادها من جانب المعلمين في 

الفتـــرة ذاتهـــا . وأشـــادت البونوظة في 
هـــذا الصدد بهذه الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلها المعلمـــون، وهذا اإلنتاج الكثيف 
مـــن خـــال تواجدهـــم فـــي المـــدارس، 
وعملهـــم يوميا مع طلبتهـــم عبر البوابة 
التعليميـــة، مؤكدة أن الـــوزارة مصممة 
على ضمان اســـتمرار عمليـــة التعلم من 
خـــال العاقة بيـــن المعلمين وطلبتهم، 
وحـــرص اإلخـــوة الزمـــاء والزميـــات 
التواصـــل  علـــى  والمعلمـــات  المعلميـــن 
المســـتمر مع أبنائهم الطلبة خال فترة 
تعليق الدراســـة؛ تأكيـــدا لتوجه الوزارة 
وشـــعارها )اســـتمرار التعلم رغم تعليق 

الدراسة(.

221 ألًفا إجمالي المواد التعليمية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أكدت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان فـــي بيـــان أمـــس أنـــه ال 
بفيـــروس  مصـــاب  نزيـــل  يوجـــد 
اإلصـــاح  مركـــز  داخـــل  كورونـــا 
والتأهيـــل فـــي منطقة جـــو، نافيًة 
مـــا أورده تســـجيل صوتـــي ألحـــد 
النـــزالء الـــذي يدعـــي فيـــه إصابة 

أحد النزالء بالفيروس. 
واضـــاف البيـــان أن كل مـــا يشـــاع 
في هذا الصدد ليس له أساس من 
الصحـــة، وأن بث أخبار وشـــائعات 
كاذبـــة فـــي هـــذا الظـــرف الصحي 
الدقيق الـــذي تمر فيه الباد يعتبر 
انتهـــاًكا صريًحا فـــي حق المواطن 
فـــي العيـــش بأمان من خال نشـــر 

الخوف والقلق.
كثـــب  عـــن  ترصـــد  إنهـــا  وقالـــت 

اإلجـــراءات  الواقـــع  أرض  وعلـــى 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
التي تتبعها وزارة الداخلية حسب 
المعاييـــر الدولية التـــي أوصت بها 
منظمة الصحـــة العالميـــة؛ للوقاية 
أو الحد من انتقال فيروس كورونا 
بيـــن النزالء، حيـــث ال يتم نقل أي 
نزيـــل مـــن مراكز التوقيـــف إال بعد 
إجراء فحص طبي شامل عليه بما 
فـــي ذلك فحص فيـــروس كورونا، 
وفـــي حـــال كانت نتيجـــة الفحص 
إيجابيـــة يتم عزلـــه والحجر عليه 
صحًيا، وتتم متابعة حالته بصورة 
مستمرة تحت إشراف طاقم طبي 
متخصص يقـــوم بتقديـــم الرعاية 
الازمة له على مدار الســـاعة دون 

تفرقة أًيا كان نوعها.

“مؤسسة الحقوق”: “اإلصالح 
والتأهيل” خاٍل من “كورونا”

“البي بي سي”... إلى الخلف در
Û  التوقيــت الصحيــح وتقديــم الجديد ومراعاة الســياق العــام، فضا عن دقة

وصــواب المضمــون والحيــاد في الطرح، هي معايير وشــروط الزمة ومهمة 
لفــرض أي مــادة إعاميــة وإيصالها للعالم وضمان تأثيرهــا على الرأي العام، 
وعندما تفتقر أي وسيلة إعامية لكل هذه المقومات فا يمكن الحكم عليها 
إال بالفشل والخيبة والغباء، وهذا هو حال “البي بي سي” العربية فيما بثته 

مؤخًرا عن مملكة البحرين وأسمته فيلًما وثائقًيا بعنوان “كسر الصمت”.
Û  ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم بأســره حرًبا شرســة وغير مسبوقة في

قســوتها وضراوتهــا ضد فيروس كورونا المســتجد )COVID-19( ويســابق 
فيــه الزمــن الكتشــاف عــاج ناجــع لــه، وفــي الوقــت الــذي تتميز بــه مملكة 
البحريــن بجهود اســتباقية وإجــراءات صحية ووقائيــة وتدابير احترازية 
كفلــت وللــه الحمــد حمايــة كبيــرة وحفاًظــا ملموًســا علــى صحــة وســامة 
مواطنيهــا والمقيميــن علــى أراضيهــا ونالــت استحســاًنا وإشــادة مــن قبــل 
منظمــة الصحــة الدوليــة، تعيــش “البــي بي ســي” في عالم بعيــد ليس فقط 
فــي الموضــوع الذي يفرض نفســه هــذه األيام، بل وفي الزمــان، إذ تعود به 
إلــى الــوراء ألكثــر مــن ٩ ســنوات، ال لتقــدم فكــرة غابــت عنهــا أو معلومات 
مهمــة تدفــع جهــود العالــم كله لضمان مســتقبل آمن للبشــرية، وإنمــا لتكرار 
ادعــاءات قديمــة واتهامــات ســخيفة وقصــص مفبركــة تــم الــرد عليها في 
حينها من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين وتأكد للقاصي والداني 
عدم صحتها ومجافاتها للواقع، ما دفع مجلس أمناء “البي بي ســي” العام 
2012 لاعتــراف باألخطــاء التــي حملتهــا التقاريــر التــي كتبــت عــن مملكة 
البحريــن بشــأن أحــداث 2011 والتــي كانت تســتقي معلوماتهــا من مصدر 
واحــد، فعبــرت بالتالي عن وجهة نظر هــذا المصدر وأجندته وأهدافه دون 
أن تســمح بمســاحة ولــو ضيقة للــرأي اآلخر، فخلت من أي قــدر من الحياد 

والمصداقية.
Û  هــذا التوقيــت المريب لعرض مثــل هذا الفيلم، وهذا اإلصــرار الغريب على

النبــش فــي أحــداث قبــرت منــذ ســنوات بعــد أن تجاوزتها مملكــة البحرين 
بحكمــة قيادتهــا وإخاص ووعي شــعبها، وهذه االســتماتة فــي الدفاع عن 
نفــس وجهــة النظر الطائفية المســمومة، يعني أن هناك من يريد أن يشــعل 
النــار مرة أخرى ويشــق المجتمع إلى نصفيــن، إذ رأينا تدخا فًجا وانحياًزا 
ســافًرا فــي هــذا الفيلم من قبــل المعلقة التي حاولت تصويــر األمر على أن 

هناك صراعا طائفيا.
Û  يبــدو أن هــذه الملحمــة الوطنيــة التي تتجســد علــى أرض مملكــة البحرين

فــي مواجهــة أزمــة فيــروس كورونا قد أغضبــت كل المشــاركين في إعداد 
وعــرض هــذا الفيلــم، فلــم يتحملــوا هــذا التاحم بيــن كل مكونات الشــعب 
وأطيافه، والخطوات الشاملة واإلجراءات المتكاملة التي تتخذها القيادة 
الحكيمــة للحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن والمقيميــن وضمــان مواصلــة 
التنمية المستدامة وقوة االقتصاد وسامة التجارة، فبدأوا في التشويش 
على هذه الصورة الوطنية الرائعة، وفي حياكة مؤامرة جديدة ضد مملكة 
البحريــن مــن خــال أجنــدة سياســية تحمــل الشــر وتهــدف إلثــارة القاقل 
وتحــاك فــي زخــم األحــداث الحالية حتــى تكتمل هــذه المؤامــرة لتقديمها 

للعالم ما بعد انفراج أزمة كورونا.
Û  لكننا في مملكة البحرين نقول لـ “البي بي سي” العربية ونؤكد أن البحرين

عصيــة علــى االختراق، وأن هذا الفيلم المفبــرك القديم المليء بالمغالطات 
لن يكون له تأثير يذكر ولن يحقق شــيًئا من األغراض الخبيثة للمشــاركين 
فيه، فكفاكم عبثا بأمن البحرين وسعًيا لتشويه سمعتها؛ ألنها أقوى وأنصع 

من أن تمس.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

تجهيز قوة الدفاع بأحدث األسلحة المتقدمة
عاليـــة قتاليـــة  بجاهزيـــة  يتمتعـــون  منتســـبونا  العـــام:  القائـــد 

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  تفقـــد 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة إحدى 
دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات  أســـلحة 
البحريـــن، حيث اســـتمع إلـــى إيجاز 
هـــذه  فـــي  التحديـــث  برامـــج  عـــن 
الوحـــدة والمشـــروعات التطويريـــة 
والخطط  اإلداريـــة  واالســـتعدادات 
تنفيذهـــا  ومراحـــل  المســـتقبلية 
فـــي  بمـــا يســـهم  وآفـــاق تطويرهـــا 
رفـــع مســـتويات األداء والجاهزيـــة 
القتاليـــة واإلدارية، إضافة إلى عدد 
من المشـــاريع العســـكرية المتطورة 

التي تشهدها هذه الوحدة.
كما اطلع على مســـتوى ســـير العمل 
والتحديثـــات التـــي تشـــهدها تلـــك 
األســـلحة  كاف  بجانـــب  الوحـــدة 
والوحدات، عاوًة على المنظومات 
القتاليـــة واإلداريـــة المتطـــورة التي 
تضمهـــا، إضافـــًة إلـــى اســـتعداداتها 

العســـكرية  النواحـــي  كافـــة  فـــي 
والفنية، وقدم توجيهاته لمنســـوبي 
بلـــك الوحـــدة بأهميـــة الحـــرص في 
الحفـــاظ علـــى مســـتوى الجاهزيـــة 
التـــي  العاليـــة  واإلداريـــة  القتاليـــة 
تتســـم بها، والســـعي نحو بذل جهد 
مضاعـــف كٌل فـــي موقعـــه، مؤكـــدا 
أن ذلـــك باشـــك هـــو نتـــاج الرؤيـــة 

السديدة لعاهل الباد القائد األعلى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
أنـــه  وأوضـــح  خليفـــة.  آل  عيســـى 
بفضـــل مـــن هللا عـــز وجل ثـــم بفضل 
الرعاية الدائمة مـــن صاحب الجالة 
عاهـــل البـــاد القائـــد األعلى تســـتمر 
قوة دفاع البحرين في تجهيز جميع 
أسلحتها ووحداتها بأحدث األسلحة 

والمنظومـــات  واآلليـــات  المتقدمـــة 
علـــى  دائمـــا  للبقـــاء  المتطـــورة؛ 
مســـتوى جاهزية قتالي عالية لكافة 
منتســـبيها، وذلك حتـــى يكونوا على 
الـــدوام علـــى أتم االســـتعداد لحماية 
المكتســـبات الوطنيـــة والحفاظ على 
المنجزات الحضارية، ويكونوا الدرع 

المنيع والحصين لمملكتنا الغالية.

الرفاع - قوة الدفاع

تقديم المذكرات والمرافعات إلكترونيا باستثناء “الجنائية”
ــات لـــعـــرض األحـــكـــام  ــ ــاع ــ ــق ــ ــات خــــــارج ال ــ ــاش ــ ــص ش ــي ــص ــخ ت

صـــرح رئيـــس محكمة التمييـــز نائب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
المستشـــار عبـــدهللا البوعينيـــن، أنـــه 
اعتباًرا من يوم بعد غد األحد، ستبدأ 
المحاكـــم فـــي نظـــر الدعـــاوى التـــي 
جـــرى تأجيلهـــا بقـــرار إداري في ظل 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة الحتـــواء فيـــروس كورونا 

)كوفيد19( وحفظ سامة الجميع.
ولفـــت نائب رئيـــس المجلس األعلى 
للقضـــاء إلى أنـــه ســـيتم تبليغ جميع 
األطـــراف بالمواعيد لنظـــر الدعاوى، 
عـــن طريـــق الوســـائل اإللكترونية أو 

البريد طبًقا لما هو معمول به، مشيًرا 
إلـــى مراعـــاة تقليص عدد الجلســـات 
والدعاوى، وفًقا لخطة إعادة جدولة 
جلسات المحاكم التي تم اعتمادها.

وعـــن تقديـــم المذكـــرات والطلبـــات 
أو المرافعـــات الختاميـــة، ذكـــر نائب 
رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء انه 
يمكن تقديـــم أية مذكرات أو طلبات 
- إن وجـــدت- أو تقديـــم المرافعـــات 
عـــن  عوًضـــا  إلكترونًيـــا  الختاميـــة 
ذلـــك  ويعتبـــر  جلســـة،  أي  حضـــور 
حضـــورا، علـــى أن يســـتثنى من ذلك 
جلســـات المحاكـــم الجنائيـــة والتـــي 

ســـيتم إبـــاغ األطـــراف بمواعيدهـــا 
المقررة.

أنـــه  البوعينيـــن  المستشـــار  وأعلـــن 
بالتعاون مع وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف تـــم تخصيص 
المحاكـــم  قاعـــات  خـــارج  شاشـــات 
خـــال  الصـــادرة  األحـــكام  لعـــرض 
الجلسات المحجوزة للحكم والمعلن 
بهـــدف  التبليـــغ؛  بواســـطة  عنهـــا 
الحضـــور  تنظيـــم  فـــي  المســـاعدة 
أمـــام المحاكـــم وتجنـــب كل أشـــكال 
التجمع، هذا إلى جانب خدمة تســـلم 
األحكام والصيغ التنفيذية عبر بوابة 

الحكومة اإللكترونية.

عبدالله البوعينين

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

بنك اإلسكان يعفي المرضى والحوامل من حضور الدوام
للفيروس ــتــصــدي  ال ــي  ف الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو  لــتــوجــيــهــات  تــنــفــيــًذا 

ضمـــن إطـــار المســـئولية المجتمعيـــة، 
وتنفيذا لقـــرار  ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبنـــاء 
على طلب مصـــرف البحرين المركزي 
بتنفيـــذ تعليمـــات وزارة الصحـــة فـــي 
التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا “ 
كوفيد – 19”، قام بنك اإلسكان بتنفيذ 
واالحتـــرازات  التدابيـــر  مـــن  حزمـــة 
األوليـــة والوقائيـــة لمواجهة فيروس 
كورونا حفاظًا على سامة الموظفين 
خـــال  مـــن  وعمائنـــا  وعائاتهـــم 

توعيتهم بكيفية الوقاية منه.
وقـــام البنك بتفعيـــل الـــدوام الجزئي 
قاعـــدة  مـــن  لديـــه  بمـــا  المنـــزل  مـــن 

ماعـــدا  لذلـــك،  تؤهلـــه  لوجســـتية 
الزبائـــن  مـــع  المتعامليـــن  الموظفيـــن 
مباشـــرة، والســـماح  للموظفين الذين 
يعانـــون من أمراض او حاالت صحية 
معينـــة مثل أمراض الجهاز التنفســـي 
المناعـــة،  نقـــض  أمـــراض  )الربـــو(، 
األمراض المزمنـــة، األورام والحوامل 
بعـــدم الحضـــور للعمـــل وأداء مهامهم 
الوظيفيـــة من المنزل، كمـــا كان البنك 
ســـباقًا بإلغـــاء نظـــام البصمـــة وتوزيع 
بطاقات الدخـــول لجميـــع الموظفين، 
مخصـــص  منظـــف  بتعييـــن  وقـــام 
الميـــاه  ودورات  المكاتـــب  لتنظيـــف 
ووزعـــت  اليـــوم،  فـــي  مـــرات  عـــدة 
والقفـــازات  والمعقمـــات  المطهـــرات 
واألقنعـــة على جميع االقســـام بما في 

ذلك المصاعد، مع مشاركة الموظفين 
لكافـــة التعميمات الدوريـــة والمحدثة 
بالتعليمـــات  المتعلقـــة  والملصقـــات 
الوقائية وذلك لزيادة الوعي وسامة 

الجميع.
مبـــادئ  بإعـــداد  البنـــك  قـــام  كذلـــك 
توجيهيـــة فيمـــا يتعلـــق باإلجـــراءات 

الوقائيـــة في مكان العمـــل للموظفين 
الذين هم حاليا في إجازة أو يخططون 
للذهاب فـــي إجازة والموظفين الذين 
يعانـــون من أعراض فيـــروس كورونا 
المشـــتبه بهـــا، واالحتياطـــات العامـــة 
والوقايـــة باإلضافة إلى عملية التنبيه 

واإلباغ.

المنامة- بنك اإلسكان

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

الماليـــة  اللجنـــة  رئيســـة  اقترحـــت 
والقانونيـــة بالمجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
وممثـــل الدائـــرة الســـابعة زينـــة جاســـم 
بلديـــة  ألمـــاك  المســـتأجرين  إعفـــاء 
اإليجـــارات  مـــن  الشـــمالية  المنطقـــة 

الشهرية ولمدة ثاثة أشهر.
يأتـــي  المقتـــرح  هـــذا  إن  زينـــة  وقالـــت 
تماشـــيا مع الجهـــود الحكومية واألهلية 
في مواجهة تداعيات االنتشـــار العالمي 
لوبـــاء كورونـــا، والتـــي طالـــت تداعياته 
تهـــدد  وأصبحـــت  القطاعـــات  مختلـــف 

بعضها باإلغاق والخسارة.
مســـتأجري  أغلـــب  أن  زينـــة  وذكـــرت 
األماك البلدية ينشـــطون فـــي الحدائق 
والمماشـــي وعلى الســـواحل من أكشـــاك 
والعـــاب ترفيهيـــة تعتمـــد بشـــكل كامـــل 
علـــى رواد تلـــك المواقـــع، والتـــي باتـــت 
متوقفـــة، إضافـــة للعديد مـــن الكراجات 

والمحات التجارية المستأجرة.

وأضافـــت بـــأن المســـتأجرين جلهـــم من 
المواطنيـــن الذيـــن يعتمـــدون على هذه 
األماك في معيشتهم، فالمقترح هو نوع 
من الدعم والتشـــجيع لهم ولمشـــاريعهم 
تفاديا إلغاقها، وقدرتها على االستمرار 
يتجـــاوز  أن  زينـــة  البقاء.وتمنـــت  فـــي 
الجميـــع هذا الوباء فـــي القريب العاجل، 
وتعـــود الحياة لطبيعتهـــا بحيث تتحرك 
عجلـــة التنميـــة فـــي الباد، وتعـــود كافة 

القطاعات إلى سابق عهدها.

مقترح إلعفاء مستأجري أمالك البلدية

 زينة جاسم

الرفاع فيوز

تنفيذا لتوجيهات جالة الملك لتطبيق 
نظـــام العمـــل من المنـــزل لـــأم العاملة، 
أعلنـــت شـــركة الرفـــاع فيـــوز العقاريـــة 
)المطّور العقاري لمشـــروع الرفاع فيوز( 
وشـــركة آر فـــي العقاريـــة )مديـــر اتحاد 
ُمـــاك الرفـــاع فيـــوز( عـــن تنفيذها هذه 
التوجيهـــات للموظفـــات األمهـــات فـــي 
صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه  الشـــركتين. 
ياســـر عبدالرحمن، وهـــو الراعي العضو 
المنتدب بشـــركة الرفاع فيوز العقارية، 
أن اتخـــاذ هـــذه المبـــادرة جـــاءت بعـــد 
الملـــك  لجالـــة  الملكيـــة  التوجيهـــات 
بتفعيـــل نظـــام العمـــل مـــن المنـــزل لأم 
العاملة في الجهـــات الحكومية، مؤكدا 
أن هذه التوجيهات تحقق االحتياجات 
األســـرية وتســـاند دور المرأة في تربية 
األجيـــال ورعاية األســـرة وتمكينها من 
الرعايـــة المنزليـــة ألبنائهـــا الســـيما فـــي 
الفتـــرة المؤقتـــة؛ إليقاف الدراســـة في 

المدارس الحكومية والخاصة.
وأضـــاف الراعي أن الرفاع فيوز بادرت 
منذ اليوم األول من صدور التوجيهات 
الجهـــات  مختلـــف  مـــن  الحكوميـــة 
بتقليل أوقـــات الدوام الرســـمي لجميع 
الموظفيـــن وتفعيـــل نظـــام العمـــل عـــن 
ُبعـــد، مشـــيرا إلـــى أن جميـــع الخدمـــات 
الشـــركة  تقدمهـــا  التـــي  والمعامـــات 
لجميـــع عمائها يتم إتمامهـــا من خال 

النظام اإللكتروني عن ُبعد.

ل” العمل من المنزل لألم العاملة “الرفاع فيوز “تفعِّ

ياسر عبدالرحمن



البحرين... جسر لتأمين عودة مئات الكويتيين في الخارج لبالدهم
استطاعت مملكة البحرين وبنجاح كبير المشاركة في خطة عودة المواطنين الكويتيين العالقين بالخارج نتيجة تداعيات تفشي 
وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-( حول العالم، حيث تمكنت المملكة أمس األربعاء وبمتابعة حثيثة من الجهات المعنية 
وبتنســيق مســتمر مــع أجهــزة الحكومــة الكويتية في إنهاء إجــراءات مغادرة الدفعة األولــى من المواطنيــن الكويتيين والذي بلغ 

عددهم 45 مواطنًا حيث تم إجراء الفحوصات الطبية الالزمة لهم قبل مغادرتهم البالد.

وتأتي المشـــاركة البحرينيـــة ضمن عملية 
تأميـــن عـــودة نحـــو 800 مواطـــن كويتي 
قادميـــن مـــن أوروبـــا والواليـــات المتحدة 
يغـــادروا  أن  المتوقـــع  ومـــن  األميركيـــة، 
مملكـــة البحريـــن خـــال األيـــام القادمـــة، 
لحين االنتهاء من ترتيب مواعيد عودتهم 
وجدولة رحاتهم الى دولة الكويت، األمر 

الذي قوبل بترحيب وتقدير واسعين.
وكانـــت المشـــاركة البحرينيـــة فـــي خطط 

عـــودة عـــدد مـــن المواطنيـــن الكويتييـــن 
والمســـاهمة في هـــذا الواجـــب قد جاءت 
البـــاد  عاهـــل  مـــن  ســـامية  بتوجيهـــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، كما أنها جســـدت عدة معان مهمة، 
فإضافـــة إلى الحرص البحريني على أداء 
الواجـــب وإعادة األشـــقاء لوطنهـــم، فإنها 
عكست أيضا عمق الوشائج األخوية التي 

تجمع البلدين والشعبين.

المواطنيـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وأبـــدى 
تأميـــن  تـــم  مـــن  خصوصـــا  الكويتييـــن، 
عـــن  فضـــا  األربعـــاء،  أمـــس  عودتهـــم 
المنتظريـــن والمقيميـــن أيضـــا، ارتياحهـــم 
لألجـــواء التي اســـتقبلوا بهـــا، وعبروا عن 
سعادتهم لإلجراءات عالية المستوى التي 
اتخذتها المملكة في ســـبيل توفير أقصى 
شـــروط ودرجات األمان الطبي الستقبال 
العالقيـــن وحتى قبيـــل مغادرتهم، الفتين 

إلـــى أن الدفعة األولـــى التي غادرت كانت 
مـــن كبار الســـن والمرضـــى والفئـــات ذات 

االحتياجات الخاصة.
وأشاروا إلى أن مملكة البحرين كانت على 
العهد بها دائما، وهي بلدهم الثاني التي ال 
يشـــعرون فيها بالغربة، كمـــا أنها ال تتوانى 
عن تقديم يد العون ومســـاعدة األشـــقاء، 
خاصـــة مـــع هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
وعقـــب اإلجـــراءات التي قامـــت بها دول 

فيـــروس  انتشـــار  مواجهـــة  فـــي  عديـــدة 
“كورونـــا المســـتجد” والحد مـــن تداعياته 
عالميًا، وذلك في إشارة إلى تبعات إيقاف 
خطـــوط الطيران وحظـــر التجوال، عاوة 

على ترتيبات الحجر الصحي.
وكانـــت الســـلطات الصحيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن قـــد عملـــت علـــى قـــدم وســـاق 
وبالتعاون والتنسيق مع األجهزة المعنية، 
لتأميـــن  المدنـــي،  الطيـــران  وبخاصـــة 
للمواطنيـــن  الضروريـــة  االحتياجـــات 
الكويتيين األشـــقاء، وبما يضمن تســـهيل 
وكفالـــة  واســـتيعابهم  اســـتقبالهم  عمليـــة 
العـــودة  خطـــط  وتتـــوزع  ســـامتهم. 
حيـــث  مراحـــل،  عـــدة  علـــى  الموضوعـــة 
نجحـــت المراحـــل األولـــى منهـــا، كمـــا أنها 

ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بمـــا يتوافـــق مـــع 
األوضـــاع الصحيـــة ســـواء فـــي المملكـــة 
أو فـــي دولـــة الكويـــت، وتعمـــل البحريـــن 
بالتنســـيق مـــع األجهزة الكويتيـــة إلعطاء 
األولوية فـــي ترتيبات الرعايـــة والمتابعة 
الصحية للمسنين وذوي الحاالت المرضية 
الخاصـــة، وبمـــا يضمـــن في النهايـــة عودة 
جميع المواطنين في الخارج إلى بادهم.
يذكـــر أن الحكومـــة الكويتيـــة كانـــت قـــد 
أعلنـــت قبـــل يوميـــن عـــن خطتهـــا لعـــودة 
مواطنيهـــا العالقيـــن فـــي عـــدة دول فـــي 
الخـــارج، مؤكدة أن خطـــة العودة ُوضعت 
بنـــاء علـــى عـــدة معاييـــر صحيـــة صارمة 
تتوافق مـــع بروتوكـــوالت منظمة الصحة 

العالمية

المنامة - بنا

فعاليات: “بحريننا” عززت شعور المواطن باالنتماء
ــات ــ األزم ــت  وقـ ــي  ــن ــوط ال ــاب  ــط ــخ ال تــوحــيــد  فــي  ســاهــمــت  الــمــبــادرة  أن  لـــ “^”  أكــــدوا 

أكــدت فعاليــات وطنيــة لـ”البــالد” نجــاح الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 
)بحريننــا( بعــد مــرور عــام على إطالقها بدعــم من وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة فــي تحقيق األهــداف التي وجــدت ألجلهــا والتي تحمل 
فــي طياتهــا أهدافــا نبيلة تســاهم في تعزيز شــعور المواطن باالنتماء وجعله ســلوكه 

إيجابيًا ومسؤوالً.

مبادرة لكل البحرين

عبـــدهللا  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
التعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة  إن  الدوســـري 
بمحاورهـــا  تهـــدف  الوطنـــي  االنتمـــاء 
الرئيســـية وهي: برامج االنتماء، وحمات 
والمناهـــج  واإلعـــام،  العامـــة،  العاقـــات 
واألنظمـــة،  والتشـــريعات  والمقـــررات، 
ومؤشـــرات األداء الوطنـــي، إلـــى قيـــاس 
التحوالت فـــي اتجاهات المواطنين تجاه 
االنتمـــاء وقيم المواطنـــة، وقياس فاعلية 
تنفيذ هذه المبادرات، وتأثيرها مجتمعيًا.

وبيـــن الدوســـري بتصريحـــه لــ”البـــاد” أن 

نفـــوس  الواجبـــات الوطنيـــة فـــي  غـــرس 
النشـــأة والشـــباب وبقيـــة فئـــات وأطياف 
مشـــتركة  وطنيـــة  مســـئولية  المجتمـــع 
وواجبـــة، تعكـــس الفكـــر المســـتنير لعاهل 
البـــاد، كمـــا أنها تعـــزز بروحها المســـتلهمة 
مـــن تاريخ اآلبـــاء واألجـــداد، القيم الحيه 
عبـــر  قـــدم  والـــذي  البحرينـــي،  للمواطـــن 
الحقبـــات الزمنية المختلفـــة أروع األمثلة 

في التضحيات والوالء والفداء.
وأكد أن الدور الوطني لوزير الداخلية في 
اإلشـــراف على الخطة وانجاحها مقدر من 
أبناء الشعب البحريني، ويعبر عن اإلرادة 
الحقيقية في صنع الغد األجمل للبحرين.

105 مبادرات 

 مـــن جهتـــه، أكد عضـــو مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي صـــاح الجودر 
أن الخطـــة جـــاءت فـــي الوقـــت يحتـــاج 
فيـــه المجتمـــع البحرينـــي لتعزيـــز اللحمة 
الوطنية الداخلية، وقيم الوالء واالنتماء، 
خصوصًا مع التدخات السافرة من ايران، 
محققة في انطاقتها خال العام الماضي 
وبمحاورها الخمس األهداف التي وجدت 

ألجلها.
وأضـــاف الجـــودر “بعد أن كانـــت البدايات 
بســـبعين مبـــادرة، تطـــورت بفعـــل تجاوب 
مؤسســـات المجتمع وأطيافهـــا الى )105( 
مبادرات تعزز االعتدال والتسامح وتنمية 
مفاهيمهـــا،  وتأصيـــل  الوطنيـــة،  الثقافـــة 
بتفعيـــل ناجـــح للجنـــة التنفيذيـــة والتـــي 

يرأسها وزير الداخلية”.
والصحافـــة  األعـــام  وأردف”لرجـــال 
دور أساســـي ومهـــم فـــي مراقبـــة الخطـــة 
الوطنيـــة، عبـــر ورش العمل التي تم ُتنظم 

مع مؤسســـات الدولة المختلفة، متمخضة 
عـــن رؤيـــة شـــاملة وشـــجاعة تتابـــع ســـير 
الخطـــة، وتعـــزز مـــن مســـيرتها بشـــفافية 
تهـــدف لتعزيز شـــعور المواطـــن باالنتماء 

ا”. وتجعله سلوكه ايجابيًّ

رؤى ملكية طموحة

إلى ذلـــك، قال رئيس مجموعة حقوقيون 
“بحريننـــا”  إن  ناصـــر  ســـلمان  مســـتقلون 
تجســـد بنجـــاح الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية 
التـــي تعلـــي مـــن قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء 

للوطن المواطن”.
وقـــال” نفخـــر كبحرينييـــن إلـــى مـــا وصل 
إليـــه الشـــاب البحرينـــي من وعـــي وحس 
وطني ترجمة من خال التطوع لمواجهة 
فيروس كورونا الذي يعصف بالعالم أجمع 
ومســـاهمة المواطن في إرســـاء الرســـائل 
المؤسســـية التوجيهيـــة لمواجهة المرض، 
المســـاعي  مـــن  مبـــادرة مســـتلهمة  وهـــي 
الجامعـــة للدولـــة وللمواطنيـــن علـــى حـــد 
ســـواء، والتي تســـير نحو تعزيـــز مفاهيم 

والجامـــع  الكبيـــر  الوطـــن  هـــذا  وأســـس 
للجميع”.

وأردف ناصـــر “حققـــت المبـــادرة احد أهم 
أهدافهـــا وهي توحيـــد الخطـــاب الوطني 
وقت األزمات والعمل على نشـــر المعلومة 
من مصدرها الموثوق في ظل ما يتعرض 
نقـــل  اليـــوم مـــن تهديـــد عبـــر  العالـــم  لـــه 
المعلومـــات المغلوطـــة او المنحرفـــة مـــن 

خال االعام الرقمي”.

تعزيز االنتماء والوالء

االتصـــال  إدارة  مديـــر  وصـــف  باألثنـــاء، 
الشـــباب  شـــئون  بـــوزارة  والتســـويق 
والرياضيـــة نـــوار المطـــوع الخطة كإحدى 
المبادرات الرائدة على المستوى اإلقليمي 
باعتبارها تحمـــل بين طياتها أهدافا نبيلة 
تساهم في تعزيز شعور المواطن باالنتماء 

وجعله سلوكه إيجابيًا ومسؤوالً.
وأشـــاد المطوع باالهتمـــام الكبير من قبل 
وزيـــر الداخليـــة االمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 
نجاح هذه المبـــادرة وتحقيقها للعديد من 

اإلنجازات على مدار عام كامل.
وقـــال المطوع “نحن نعيـــش تحت عنوان 
واحـــد هو )البحرين وقيادتهـــا(، فطالما أنا 
مواطن وابن وطن، فالواجبات األساســـية 
تقتضـــي أن أكون مواطًنا مخلًصا ومنتمًيا 

للوطن ووالئي لقيادته”.
وتابـــع المطوع أن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة حرصت على التفاعل اإليجابي 
حيـــث  “بحريننـــا”  الوطنيـــة  الخطـــة  مـــع 
تعتبـــر الـــوزارة أولى الـــوزارات التي تقوم 
بتشـــكيل لجنـــة دائمة تشـــرفت برئاســـتها 
لطـــرح وتقديـــم البرامـــج التـــي تتفـــق مع 
الخطـــة الوطنيـــة باإلضافـــة إلـــى إطـــاق 
العديـــد مـــن المبـــادرات وتضمـــن أهـــداف 
الخطـــة فـــي برامـــج الـــوزارة ومـــن بيـــن 
المبادرات والبرامج التي تتفق مع الخطة 
الوطنيـــة هي مدينة شـــباب 2030، جائرة 
امتياز وريادة، مهرجانات البحرين، سجل 
التميـــز الوطنـــي “بنـــك الذهـــب”، ومنصـــة 

المتطوعين.
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إبراهيم النهام

التزام تام بقرار إغالق المحالت التجارية

جالت عدسة “الباد” بمناطق عديدة 
بالبحريـــن، مـــن بينهـــا ســـوق المنامة 
وســـوق واقـــف بمدينة حمد وســـوق 
الرفاع الشـــرقي مع حلول الســـاعة 7 

مساء.

ولوحـــظ االلتـــزام التام بقـــرار إغاق 
مـــع  تمشـــًيا  التجاريـــة  المحـــات 
باإلغـــاق  التنفيذيـــة  الســـلطة  قـــرار 
لمنـــع  أســـبوعين  لمـــدة  االحتـــرازي 

تفشي فيروس كورونا.

عمال بسوق الرفاع “الكافتيريا” يتيمة بشارع تجاري بسوق واقف

النائب البوعينين يتابع عملية االغالق

المنامة تنام

سوق باب البحرين

إغالق “الشتر” بمحل بالرفاع

كل المحالت نائمة بالرفاع

إغالق بسوق واقف

الشرطة تابعت عملية اإلغالق

دواعيس سوق المنامة

جر “الشتر” لإلغالق بسوق واقف

إغالق تام بالرفاع

المبادرة عكست عمق 
الوشائج األخوية بين 

البلدين والشعبين

تصوير: رسول الحجيري وخليل ابراهيم وأيمن يعقوب
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تعقيم الشوارع والمؤسسات في بني جمرة
ــاء ــوب ــيــة” لــمــواجــهــة ال ــشــمــال ــف يــشــيــد بــمــبــادرات أهــالــي “ال ــوس ي

أشـــاد عضو المجلس التنســـيقي للمحافظة الشـــمالية أحمد يوسف 
بالحمـــات المجتمعيـــة فـــي مناطـــق وقـــرى المحافظـــة الشـــمالية 

لمواجهة وباء الكورونا.
وثمـــن الـــدور الوطنـــي المســـؤول للمواطنيـــن عبر تبنـــي المبادرات 
اإلنســـانية المجتمعية، مشيرا إلى أن الحملة المجتمعية لقرية بني 
جمرة “صحة نســـيج” تقدم دروســـًا فـــي أهمية التطـــوع والتكاتف 
الوطني واالجتماعي، فضا عن ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين 
وتعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك عبر القيام بعدة خطط لمواجهة 
فايـــروس الكورونا من خال تعقيم الشـــوارع ومؤسســـات القرية، 
إلـــى جانـــب توصيـــل البضائـــع لجميع أهـــل القريـــة مجانـــًا وتوزيع 
وتعليق الملصقات التوعوية الخاصة بالطرق الســـليمة للحماية من 

اإلصابـــة بالفايـــروس.  داعيًا أهالي قرى المحافظة إلى االســـتفادة 
مـــن حملـــة بني جمرة، كونهـــا نموذجًا يحتذى به فـــي الحفاظ على 
سامة األهالي والتشجيع للبقاء في المنازل. وأشاد عضو المجلس 
التنســـيقي للمحافظة الشـــمالية بتوجيهات ولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة التخـــاذ اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا ومنع انتشاره، فضا 
عن الجهود الملموســـة لوزارة الداخلية في المحافظة على ســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين. ولفت إلى أن المؤسســـات اإلعامية بكافة 
أشكالها تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في نشر الوعي لمكافحة فايروس 
كورونا، األمر الذي أدى إلى تكاتف الجميع في االلتزام واالستجابة 

للتعليمات الصادرة حفاظًا على سامة المجتمع.

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - وزارة الداخلية

أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور بالتوجيهــات الملكيــة الســامية 
مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
مــن خــالل إطــالق حزمــة مــن اإلجــراءات االقتصاديــة؛ لتأميــن معيشــة 
المواطنيــن والمقيميــن؛ مــن أجــل احتــواء تبعــات األوضاع االســتثنائية 
الراهنــة، كمــا ثمــن كذلــك قــرارات اللجنة التنســيقية برئاســة ولــي العهد، 
نائــب القائــد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

جاء ذلك خـــال اجتماع اللجنة األمنية 
بالمحافظة، والذي أشـــاد فيه المحافظ، 
بتعليمـــات الفريـــق أول وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــيا 
المتخـــذة؛ للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
وطمأنـــت إدارة تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة 
الصحـــة بأن اإلجـــراءات التـــي تتخذها 
علـــى  الســـيطرة  تؤكـــد  الصحـــة  وزارة 
بخطـــوات  وتمضـــي  الراهـــن،  الوضـــع 
مدروســـة، ومرتكـــزة علـــى نشـــر الوعي 
بيـــن المواطنين والمقيمين عبر مختلف 
والمســـموعة  المقـــروءة  الوســـائل 
والمرئية ووسائل التواصل االجتماعي، 
لجهـــود  الصحـــة  وزارة  دعـــم  مؤكـــدة 
التوعويـــة،  الرســـائل  عبـــر  المحافظـــة 
والتـــي يجـــب أن تصـــل للمؤثريـــن مـــن 
أهالـــي الشـــمالية بواســـطة المحافظـــة، 

واستعرض ممثل اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي قواعـــد الوقاية أثنـــاء عمليات 
التعقيـــم، مبينا دور الدفـــاع المدني في 
تدريب المتطوعين على أعمال التعقيم 

والتطهير.
وتـــم االتفاق على إطـــاق مجموعة من 
المبادرات لتحقيـــق التباعد االجتماعي 
ونشر الوعي وبث الطمأنينة بين الناس، 
ورفـــع توصيـــة بشـــأن تنظيـــم حمـــات 
التعقيـــم األهليـــة تحـــت إشـــراف وزارة 
الصحـــة واإلدارة العامة للدفاع المدني، 
كما تـــم االتفاق على تعزيز التعاون بين 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش  وإدارة 
ســـريان  بشـــأن  والســـياحة  والتجـــارة 
قـــرار غلق المحـــات التجارية وتكثيف 
حمات التفتيش على التجمعات داخل 
ســـكنات العمال؛ لضمان تطبيق التدابير 

االحترازية واإلجراءات الوقائية.

تكثيف حمالت التفتيش على التجمعات بسكن العمال

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

قـــررت كليـــة البحرين التقنيـــة )بوليتكنك البحرين( اعتماد اســـتخدام 
نظـــام التعلـــم القائم على الكفـــاءة لتقييم طلبتها؛ لضمـــان توفر البيئة 
التعليميـــة المتوافقة مع عملية التعليـــم االفتراضي.  وأوضحت نائب 
الرئيس التنفيذي للشـــؤون األكاديمية ريم أحمد البوعينين أنه سوف 
يتـــم تقييـــم الطالب بنـــاء علـــى أدوات التقييم المتاحة فـــي كل مقرر 
دراســـي، األمـــر الـــذي من شـــأنه ضمـــان العـــدل واإلنصاف عنـــد تقييم 
الطلبة المســـجلين للفصل الدراســـي الحالـــي )الثانـــي 2019/2020م(، 
حيث سوف يتم رصد درجة COMP )مؤهل( في حال اجتياز الطالب 
للمقـــرر الدراســـي ودرجة NYC )غير مؤهـــل( وكا الدرجتين لن تؤثرا 

على معدل الطالب التراكمي لهذا الفصل الدراسي، كما لن يتم تطبيق 
نظـــام الفصـــل أو اإلنـــذار األكاديمي في حـــال عدم تمكـــن الطالب من 

اجتياز المقرر الدراسي بعد حصوله على درجة NYC )غير مؤهل(.

“بوليتكنك” تعتمد قياس الكفاءة لتقييم الطلبة

مخزون المواد الغذائية وفير وال تخرجوا إال للضرورة
الذعـــر لعـــدم  والمقيميـــن  المواطنيـــن  يدعـــو  العاصمـــة  محافـــظ 

أكـــد محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة أن االلتزام 
باإلجـــراءات واإلرشـــادات الواردة في 
بيـــان وزارة الداخليـــة وفـــي مقدمتهـــا 
خمســـة  مـــن  ألكثـــر  التجمعـــات  منـــع 
أشـــخاص في األماكـــن العامـــة حماية 
للمجتمـــع، تعـــد مقدمة لنجـــاح الجهود 
في الحد من انتشـــار فيروس كورونا، 
منوهـــا في الســـياق ذاته إلـــى ضرورة 
أن يكـــون الخـــروج مـــن المنـــزل عنـــد 
الضـــرورة فقط مثل الذهـــاب للعمل أو 
شـــراء األدوية أو الذهاب للمستشـــفى 
المعيشـــية  االحتياجـــات  شـــراء  أو 

الضرورية.
ودعا المحافـــظ المواطنين والمقيمين 
إلـــى االلتزام بقرار إغاق كافة المحال 
الصناعية والتجارية والتي تقّدم سلًعا 
أو خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن، والـــذي 
يســـري اعتباًرا من الســـابعة من مساء 
اليوم وحتى التاســـع من الشهر المقبل 
واالكتفـــاء بخدمـــة التوصيـــل، داعيـــا 
إلـــى الهـــدوء وعـــدم إثـــارة الذعـــر أو 
الهلـــع خاصة وأن هنـــاك مخزونا وفيرا 
واالحتياجـــات  الغذائيـــة  المـــواد  مـــن 
الضروريـــة، األمـــر الـــذي يتطلب كذلك 
الوقائيـــة،  اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق 
فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد  وتعليمـــات 

صفـــوف االنتظار والحـــرص على ترك 
مســـافة )ال تقـــل عـــن متـــر( فـــي مراكز 
العامـــة،  الخدمـــات  وأماكـــن  التســـوق 
والتي ستسهم في مجملها في تخطي 

هذه األزمة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعـــرب محافـــظ 
لـــكل  العاصمـــة عـــن شـــكره وتقديـــره 
مواطن ومقيم ملتـــزم وواع وحريص 
على التقيد بالتعليمات، وهو ما لمسناه 
بوضـــوح في كافة الشـــوارع واألماكن 
العامـــة والتجاوب الذي أبـــداه الجميع 
وتفهمهم للنصائح وهو ما كان واضحا 
في حمـــات التوعية التي اســـتهدفت 
أفراد الجاليات وهو ما يمثل مؤشرات 

إيجابيـــة وتضامنا مجتمعيـــا للحد من 
انتشار فيروس كورونا.

محافظ العاصمة

المنامة - محافظة العاصمة

بي ان بي باريبا - بنك التجزئة التقليدي، املنامة، مملكة البحرين 

مرخ�ص كم�رصف قطاع جتزئة من قبل م�رصف البحرين املركزي

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

املعلومات اأعاله م�ستخرجة من البيانات املالية املدققة من قبل ال�سادة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز ام اإي ليمتد، البحرين والذين اأبدوا عليها راأياً غري متحفظ بتاريخ  2020/03/26. 

جمال الرتتري

املدير العام

عابد ح�سني

رئي�ص م�سوؤويل احل�سابات املالية

- ال�رصق الأو�سط واأفريقيا

بيان املركز املايل 

)باآلف الدنانري البحرينية(

كما يف 31 دي�سمرب

20192018

املوجودات  

2،9983،154نقد واأر�سدة لدى البنوك وامل�رصف املركزي 

34،00010،391اإيداعات لدى بنوك 

18،71436،137مبالغ م�ستحقة من فروع البنك الأخرى

30،58430،118موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

471939قرو�ص و�سلف للبنوك 

33،54935،617قرو�ص و�سلف للعمالء 

8441،320موجودات اأخرى 

3545جتهيزات ومعدات

121,195117,721جمموع املوجودات 

املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي 

املطلوبات  

12،0633،478مبالغ م�ستحقة لفروع البنك الأخرى 

47،46855،319مبالغ م�ستحقة للعمالء 

18،61118،275مطلوبات اأخرى 

78،14277،072جمموع املطلوبات

اأر�سدة املقر الرئي�سي 

2،7002،700راأ�ص املال 

1،4241،431احتياطي اآخر

38،92936،518اأرباح م�ستبقاة 

43،05340،649جمموع اأر�سدة املقر الرئي�سي

121,195117,721جمموع املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي

بيان الدخل ال�سامل 

)باآلف الدنانري البحرينية(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20192018

2,411520دخل ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر:

البنود التي قد يتم ت�سنيفها لحقا اىل الربح او اخل�سارة

)18()7(تغيريات الحتياطي الآخر

)18()7(جمموع اخل�سارة ال�ساملة الأخرى

2,404502جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

بيان التدفقات النقدية 

)باآلف الدنانري البحرينية(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20192018

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية 

2،411520دخل ال�سنة 

تعديالت على: 

165خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة - �سايف

ا�سرتجاع انخفا�ص القيمة على القرو�ص و ال�سلف

)17()9(والإيداعات لدى البنوك

-36انخفا�ص القيمة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

43686انخفا�ص القيمة على القرو�ص و ال�سلف للعمالء

انخفا�ص القيمة على خم�س�ص اخل�سائر الناجتة

81،801عن ال�سمانات

1735ال�ستهالك

2,5223,030

التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)35()61(اأر�سدة لدى امل�رصف املركزي

4771،611قرو�ص و�سلف للبنوك

)335(2،025قرو�ص و�سلف للعمالء 

3،991-مبالغ م�ستحقة من فروع البنك الأخرى

)480(476موجودات اأخرى

)1(-ودائع من بنوك

2،756)7،851(مبالغ م�ستحقة للعمالء

)1،348(8،585مبالغ م�ستحقة لفروع البنك الأخرى

296254مطلوبات اأخرى

6,4699,443�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)10()7(�رصاء جتهيزات ومعدات

)141،009()99،777(�رصاء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

99،275145،776بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت 

4,757)509(من الأن�سطة ال�ستثمارية

5،96014،200�سايف الزيادة يف النقد و ما يف حكمه

48،55734،357النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 

54,51748,557النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

املعامالت غري النقدية

34،932 -التحويل من موجودات مالية متوفرة للبيع اىل موجودات 

مالية بالتكلفة املطفاأة                  

بيان الدخل ال�سامل

)باآلف الدنانري البحرينية(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

20192018

4،5073،860اإيرادات الفوائد 

)238()542(م�رصوفات الفوائد 

3،9653،622�سايف اإيرادات الفوائد 

9381،332اإيرادات الر�سوم والعمولت - �سايف

خ�سائر من امل�ستقات املالية و عمليات العمالت 

)18()3(الأجنبية

4،9004،936اإجمايل دخل الت�سغيل 

م�رصوفات الت�سغيل

)522()545(تكلفة املوظفني 

)35()17(ال�ستهالك

)99()53(تكلفة املباين واملعدات

)1،290()1،796(م�رصوفات ت�سغيلية اأخرى

انخفا�ص ا�سرتجاع  القيمة على القرو�ص و ال�سلف

917والإيداعات لدى البنوك 

انخفا�ص القيمة على املوجودات املالية بالتكلفة 

-)36(املطفاأة

)686()43(انخفا�ص القيمة على القرو�ص و ال�سلف للعمالء

انخفا�ص القيمة على خم�س�ص اخل�سائر الناجتة 

)1،801()8(عن ال�سمانات

)4،416()2،489(اإجمايل م�رصوفات الت�سغيل 

2,411520دخل ال�سنة 

سيتي بنك أن إيه - مصرف تجزئة - البحرين

تم إقرار البيانات المالية من قبل اإلدارة في 26 مارس 2020 ووقع عليها باسمه:

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

كرستوف جيدنر
مسؤول قطاع التجزئة

زهرة جمالي
مدير اإلدارة المالية

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها  
في التدقيق من دون تحفظ  في 26 مارس 2020  

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف للتجزئة

ألف دينار بحريني قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 
201٨ 2019  الموجودات

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
 10,406   10,2٨7 نقد وأرصدة لدى البنوك
  56,317   61,212 األوراق المالية االستثمارية
  62,791   63,534 قروض وتسليفات
  2٨,٨51   34,156 مستحقات من جهات أخرى في المجموعة

  446   503 الفائدة المستحقة القبض
6,559 5,562 موجودات أخرى

  165,370 إجمالي الموجودات 175,254 

المطلوبات و أموال المقر الرئيسي
حساب المقر الرئيسي 4,540  4,540 

االحتياطات 809  774 
ربح غير محّول 8,307  9,486 

  14,٨00   13,656 اجمالي أموال المقر الرئيسي

2,201 مستحقات لجهات أخرى في المجموعة 3,009 
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  1,021  204 

142,177 ودائع عمالء - من غير المصارف 151,05٨ 
الفائدة مستحقة الدفع 99  369 

مطلوبات أخرى 6,411  5,619 
150,570 إجمالي المطلوبات 161,598 

 165,370 إجمالي المطلوبات وأموال المقر الرئيسي 175,254 

بنود مذكرة 44,414  41,292 

بيان التدفقات النقدية
ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018 2019
)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( عمليات التشغيل
ربح السنة 3,820  5,005 

تسويات لمطابقة صافي اإلرادات مع صافي النقد من العمليات:
االستهالك واالطفاء 978  919 

  2,3٨٨ صافي مخصصات القروض والسلف 4,753 
صافي إيرادات الفوائد )14,170( )12,402(

توزيعات األرباح )56( )70(
األرباح المحققة من الصرف األجنبي )1,029( )959(

صافي النقد قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية )5,704( )5,119(
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

قروض وتسليفات لغير المصارف )5,496( )5,888(
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  817  )132(
ودائع عمالء - من غير المصارف 8,881  )95(
موجودات/مطلوبات أخرى 1,112  419 
رصيد إحتياطي مصرف البحرين المركزي )27( )11(

صافي النقد بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية )417( )10,826(
الفائدة المقبوضه نقداً 15,478  14,962 
الفائدة المدفوعه نقداَ )1,635( )2,554(
صافي النقد من عمليات التشغيل 13,426  1,582 

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
شراء المعدات  )298( )124(

أرباح نقدية موزعة 56  70 
صافي النقد من عمليات االستثمار )242( )54(

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
األرباح المحولة للمقر الرئيسي )4,999( )2,601(
صافي النقد من أنشطة التمويل )4,999( )2,601(
صافي التغير في النقد وما في حكمه 8,185  )1,073(
النقد وما في حكمه في بداية السنة 88,404  88,518 

تأثير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه 1,030  959 
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 97,619  88,404 

النقد وما في حكمه بحسب بيان المركز المالي
نقد وأرصدة لدى البنوك 5,870  6,016 

سندات الخزينة  60,602  55,738 
مستحقات من جهات أخرى في المجموعة 34,156  28,851 
مستحقات لجهات أخرى في المجموعة )3,009( )2,201(

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  97,619  88,404 

قائمة الدخل
ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019

201٨ 2019
)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
فوائد مكتسبة 15,535  15,070 
فوائد مدفوعة )1,365( )2,66٨(
صافي إيرادات الفوائد 14,170  12,402 

إيرادات أخرى 4,304  4,395 
إجمالي اإلرادات 18,474  16,797 

مصروفات الموظفين 1,570  1,432 
مصروفات أخرى 331,٨  7,972 
صافي رسوم العجز 4,753  2,3٨٨ 

إجمالي المصروفات 14,654  11,792 

الربح للسنة 3,820  5,005 

ألف دينار بحريني بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
201٨ 2019

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
الربح للسنة  ٨20,3  5,005 

بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

التغير في القيمة العادلة لموجودات األوراق المالية االستثمارية, بالصافي 35  )3(
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة 35  )3(

إجمالي الدخل الشامل للسنة 3,855  5,002 

ألف دينار بحريني بيان التغيرات في أموال المقر الرئيسي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019

المجموع
ربح غير 

محّول

احتياطي القيمة العادلة 
لألوراق المالية 

االستثمارية

احتياطي 
األسهم

حساب المقر 
الرئيسي 2019 )تم تدقيقه(

كما في 1 يناير 4,540 208 566 9,486 14,800
الدخل الشامل: -   -   -   3,820  3,820

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة -   -   35 -   35
إجمالي الدخل الشامل للسنة -     -  35  3,820  3,855 
تحويالت خالل السنة -    -   -  )4,999( )4,999(
كما في 31 ديسمبر 4,540 208 601 8,307 13,656

المجموع
ربح غير 

محّول

احتياطي القيمة العادلة 
لألوراق المالية 

االستثمارية

احتياطي 
األسهم

حساب المقر 
الرئيسي 2018 )تم تدقيقه(

كما في 1 يناير 201٨ 4,540 20٨ )15( 7,942 12,675
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9  -   -   5٨4 )٨60( )276(

الرصيد المعدل في 1 يناير 2018 4,540 208 569 7,082 12,399
الدخل الشامل:

ربح السنة -    -   -   5,005 5,005
بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة -   -   )3( -   )3(
5,002 5,005 )3(   -    - إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويالت خالل السنة -   -   -   )2,601( )2,601(
كما في 31 ديسمبر 4,540 208 566 9,486 14,800

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

ألف دوالر أمريكي بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( اإليرادات
1,909 اإليرادات من الخدمات االستشارية 2,158 

182 126 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة
295 330 اإليرادات من عقود المرابحة

2,386 إجمالي اإليرادات 2,614
المصروفات 

360 394 تكاليف الموظفين
847 1,185 مصروفات أخرى

1,207 إجمالي المصروفات  1,579

الربح للسنة 1,035 1,179

ألف دوالر أمريكي بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   
المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2019 )تم تدقيقه(

  14,453 1,092  3,361   10,000 كما في 1 يناير 2019
1,035 1,035 - - الربح للسنة
1,035 1,035 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

)1,092( )1,092( - - األرباح الموزعة
- )104( 104 - تحويل إلى االحتياطي القانوني

14,396   931  3,465   10,000 كما في 31 ديسمبر 2019

المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2018 )تم تدقيقه(

  13,281 38 3,243   10,000 كما في 1 ديسمبر 2017
 (7) (7) -     - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

13,274 31 3,243   10,000 كما في 1 يناير 2018
1,179 1,179 - - الربح للسنة
1,179 1,179 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

- (118) 118 - تحويل إلى االحتياطي القانوني
14,453 1,092 3,361 كما في 31 ديسمبر 2018 10,000 

ألف دوالر أمريكي  بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 
2018 2019  

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( الموجودات
632 أرصدة لدى البنوك  501  

 13,530  13,622 ذمم مدينة للمرابحة
462 الموجودات األخرى  560 

إجمالي الموجودات  14,683  14,624 

المطلوبات وحقوق المساهمين  
المطلوبات   

  171   287 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

إجمالي المطلوبات 287  171 

حقوق المساهمين  

10,000 10,000 رأسمال األسهم

3,361 3,465 االحتياطي القانوني

1,092 931 اإليرادات المستبقاة

14,453 إجمالي حقوق المساهمين 14,396

14,624 14,683 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في في 20 فبراير 2020

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها 
في التدقيق من دون تحفظ  في 20 فبراير 2020

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بيان للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019   

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(   
أنشطة العمليات   

2,061 2,100 قبض اإليرادات االستشارية 
295 330 قبض اإليرادات من عقود المرابحة 

  182 126 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة 
)835(  (725( المدفوعات للموظفين والموردين 
)488( )785( رسوم اإلدارة المدفوعة 

1,215 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات  1,046 

أنشطة التمويل 

أرباح موزعة  (1,092( -

   - )1,092( التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 1,21٥ )46( صافي )النقص( / الزيادة في النقد ومعادالت النقد 
 12,954 14,169 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير 

 14,169  14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر 

يشمل النقد ومعادالت النقد: 

632 501 أرصدة لدى البنوك 

13,537 13,622 ذمم مدينة للمرابحة 

14,169 14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

أحمد يوسف



لـــم يتوقـــع مالزم أول فـــي إدارة مكافحـــة المخدرات أن 
تحرياته حول أحد الشـــباب المتعاطيـــن للمواد المخدرة 
ستتســـبب فـــي القبـــض علـــى شـــبكة متعاطيـــن وبائعين 
للمواد المخدرة والمؤثـــرة عقليا، بلغ عددهم جميعا أكثر 
من 19 شـــخصا من المدمنيـــن على المخدرات والبائعين، 
حيـــث توصلـــت تحريـــات الضابـــط المشـــار إليـــه إلى أن 
المتهـــم الثامـــن بالقضيـــة يحـــوز ويحرز مادة الحشـــيش 
المخـــدرة بقصـــد التعاطـــي، فاســـتصدر إذنـــا مـــن النيابة 
العامة للقبض عليه وتفتيش شـــخصه ومسكنه، وبالفعل 
تـــم ذلـــك وعند ســـؤاله عـــن مصـــدر حصوله علـــى المواد 

المخدرة أقر بأنه يستلمها من المتهم األول.
وبعـــد اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للقبـــض علـــى األول 
وبعـــد ضبطه قرر أنه يســـتلم المواد المخـــدرة من المتهم 
الثاني وهكذا حتـــى تم القبض على المتهمين من الثاني 
وحتـــى الســـادس، وبالتحقيق مع األخير قرر أنه يســـتلم 
المخدرات من المتهم السابع الخليجي، فتم القبض عليه 

هو اآلخر.
وخـــالل تلـــك الكمائـــن الســـبعة للقبـــض علـــى البائعيـــن 
المذكوريـــن تمكـــن أفراد الشـــرطة من القبـــض على عدد 
11 متعاطيـــا آخريـــن، إضافـــة للمتهـــم الثامـــن المضبوط 
في بداية القضية، فضال عن آخر عســـكري أحيل للقضاء 
العســـكري، كمـــا أن أحـــد المتعاطيـــن وعند القبـــض عليه 
تعـــدى بالضـــرب علـــى أحد أفـــراد شـــرطة إدارة مكافحة 

المخدرات وتسبب له بإصابات.
فأحالتهـــم النيابـــة العامـــة للمحاكمة على اعتبـــار أنه في 

غضون العام 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون مـــن األول وحتـــى الرابع وآخر عســـكري: 
حـــازوا وأحرزوا بقصـــد البيع والتعاطي مادة الحشـــيش 

المخدرة.
ثانيـــا: المتهمـــون الخامـــس والســـادس والســـابع: حـــازوا 
وأحرزوا بقصد البيع والتعاطي مادة الحشيش المخدرة 

والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
ثالثـــا: المتهمـــون من الثامن وحتى التاســـع عشـــر: حازوا 
وأحـــرزوا بقصـــد التعاطي مادتي الحشـــيش والديازيبام 
المخدرتيـــن والمؤثـــر العقلـــي الميتامفيتامين، حال كون 

بعضهم عائدين.
رابعـــا: المتهم التاســـع عشـــر: اعتدى على ســـالمة جســـم 
الشـــرطي أول وأحدث به اإلصابـــات الموصوفة بالتقرير 
الطبي حال كونه موظفا عاما بإدارة مكافحة المخدرات، 

وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته.
بإعفـــاء  األولـــى  الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  وقضـــت 
المتهمين من األول وحتى السادس من العقاب عن تهمة 
حيازة المخـــدرات بقصد البيع وعاقبتهم، إضافة إلى 10 
متهميـــن آخرين بالحبس لمدة ســـنة واحدة وبتغريم كل 
منهـــم مبلـــغ 1000 دينار، وبمعاقبة متعـــاط آخر بالحبس 
لمـــدة 6 أشـــهر وبتغريمـــه مبلـــغ 100 دينـــار، فيمـــا قضت 
بمعاقبـــة المتهـــم الســـابع البائـــع األخيـــر المقبـــوض عليه 
فـــي تلـــك الكمائن بالســـجن لمـــدة 10 ســـنوات وبتغريمه 
مبلغ 5000 دينار، في حين عاقبت المتهم التاســـع عشـــر 
بالسجن لمدة 3 ســـنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار عما 

نسب إليه من اتهام.

تحريات حول مدمن 
للمخدرات تنتهي بالقبض 

على 18 بينهم بائعون

local@albiladpress.com
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العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
الجنائيـــة األولـــى اســـتئناف وافد مدان 
المخـــدرة،  الماريجوانـــا  مـــادة  بجلـــب 
بعدمـــا خبأهـــا بداخـــل مالبســـه ملفوفة 
بـــورق القصدير حتـــى ال تظهر لموظفي 
الجمـــارك، إال أن يقظة ضبـــاط الجمارك 
حالـــت دون ذلـــك، كما ثبت أنـــه متعاط 
للحشـــيش، وأيـــدت معاقبتـــه بالســـجن 
لمـــدة 10 ســـنوات وبتغريمه مبلغ 5000 
دينـــار، كمـــا أمـــرت بإبعـــاده نهائيـــا عـــن 
مملكـــة البحريـــن بعـــد تنفيـــذ العقوبـــة 

وبمصادرة المضبوطات.
وكانت وجهت لـــه النيابة العامة تهمتي 
ارتكـــب   ،2019 يونيـــو   2 بتاريـــخ  أنـــه 

اآلتي:
نبـــات  االتجـــار  بقصـــد  جلـــب  أوال: 
الماريجوانـــا المخـــدر في غيـــر األحوال 

المصرح بها قانونا.
ثانيـــا: حاز وأحرز بقصـــد التعاطي مادة 
الحشـــيش المخـــدرة في غيـــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
وتتمثل التفاصيـــل في أن وحال قدوم 
المتهـــم من بـــالده إلى مملكـــة البحرين 
اشـــتبه  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  عبـــر 
فيـــه ضابـــط الجمـــارك وقـــام بتحويلـــه 
للمســـار األحمر، وبسؤاله عن محتويات 

حقيبته، أفاد أنها تحتوي على مالبســـه 
وأطعمة، وأن جميع ما فيها ملك له.

وبتفتيـــش حقيبـــة المتهـــم عثـــر ضابط 
الجمـــارك علـــى عـــدد 4 لفافـــات بداخل 
رائحـــة  منهـــا  تفـــوح  نبـــات  منهـــا  كل 
الماريجوانـــا  نبـــات  أنـــا  معمليـــا  -ثبـــت 
المخـــدر- وكانت ملفوفـــة بورق قصدير 
إذ  الطعـــام،  بحفـــظ  خـــاص  وكربـــون 
وجدهم مخبئيـــن بطريقة فنية يصعب 
اكتشـــافها، إذ عثـــر علـــى اثنتيـــن منهـــم 
كانتـــا  واألخرتيـــن  “جاكيـــت”  بداخـــل 

بداخل بنطالي جينز.
إدارة مكافحـــة  لمكتـــب  وبعـــد إحالتـــه 
الشـــرطة  ضابـــط  أجـــرى  المخـــدرات، 
تحرياتـــه حـــول المتهـــم، إذ تبيـــن له أن 
المتهم يعلم بما يحوزه من مواد مخدرة 
للمملكـــة ولتوصيلهـــا  قـــد جلبهـــا  وأنـــه 
ألشـــخاص آخرين مقابـــل حصوله على 
مبلغ مالـــي، واعتـــرف المتهـــم بتعاطيه 

لمادة الحشيش المخدر.
المضبـــوط  النبـــات  أن  معمليـــا  وثبـــت 
عبارة عن خليط من األوراق واألغصان 
والبذور النباتية تعود لمادة الماريجوانا، 
وتـــزن 2420.1 جرام، كمـــا ثبت بنتيجة 
فحص عينة إدرار المتهم احتوائها على 

مادة القنب “الحشيش” المخدرة.

10 سنوات لوافد ضبطت بحوزته ماريجوانا

5 سنوات لشاب نطح وعض رجال الشرطة
عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى شــاب متهور تشــاجر مع ســيدة في منطقــة المحرق، وعند حضــور أفراد الشــرطة رفض االنصياع 
ألوامرهــم بدخــول الدوريــة واعتــدى علــى 5 منهم بالضــرب وأهانهم ووجه لهم ألفاظا غيــر الئقة فضال عن تهديداته ألحدهم؛ وذلك بســجنه 

لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، كما أمرت بتغريمه مبلغ 200 دينار.

وتتمثـــل وقائـــع القضيـــة فـــي أن 
غرفـــة العمليـــات الرئيســـية لمركز 
شـــرطة المحـــرق كانت قـــد تلقت 
بالغـــا مفاده وجود مشـــاجرة بين 
رجـــل وامـــرأة، وبنـــاء علـــى ذلـــك 
تم تكليـــف نائب عريـــف بالتوجه 
لموقع البـــالغ، والذي عند وصوله 
وشـــرطي  نجـــدة  دوريـــة  شـــاهد 
ممســـكين  مدنييـــن  ورجليـــن 
بالمتهم، فطلب من األخير الهدوء 
الشـــرطة  مركـــز  إلـــى  ومرافقتـــه 
لمعرفـــة المشـــكلة، ولكنـــه رفـــض 
ذلك وقام بالصراخ عليهم وسبهم 
وحاول الهرب، بأن دخل إلى أحد 

المباني.
المتهـــم  العريـــف  نائـــب  فتتبـــع 
وأمســـك بيـــده لكـــي يهـــدأ، ولكن 
المتهـــم دفعـــه بيـــده مـــن صـــدره 
وتسبب بسقوط قبعته العسكرية، 
وعلـــى ضـــوء ذلـــك طلـــب دورية 
إســـناد مـــن مركـــز الشـــرطة، وفي 
تلك األثناء أمسك به شرطي آخر 
وطلـــب منه الهدوء، فمـــا كان من 
المتهـــم إال أن دفـــع يـــده فأصابت 

زاويـــة الحائـــط، ولحقت به جراء 
ذلـــك إصابـــة، ولكنـــه ظل ممســـكا 
دوريـــة  وصلـــت  حتـــى  بالمتهـــم 
عســـكرية أخرى، كان فيها كل من 

المجني عليهما الثالث والرابع.
علـــى  بالتلفـــظ  المتهـــم  واســـتمر 
جميـــع أفراد الشـــرطة بألفاظ غير 
الئقة مدعيا أنه لم يقم بأي شيء 
خاطـــئ، فتوجه لـــه المجني عليه 
الخامـــس وتحـــدث معـــه لمعرفـــة 
إال  األفعـــال  بتلـــك  ســـبب قيامـــه 
أنـــه لم يســـتجب له وصـــرخ عليه 
وســـبه، وعندمـــا رفـــض مرافقتـــه 
بيـــده  أمســـك  الشـــرطة  لمركـــز 
أن  إال  الدوريـــة،  إلـــى  ليدخلـــه 
عليـــه  االعتـــداء  حـــاول  المتهـــم 
بواسطة رأســـه فأمسك بيده مرة 
أخـــرى وطلـــب مـــن شـــرطي آخر 
وضع القيـــد الحديـــدي “الهفكري” 
في يده ولكنه قاومهما، وتســـبب 
بإصابة لشـــرطي في يده اليمنى، 

كما حاول المتهم عّض يده.
وضـــع  مـــن  الشـــرطيان  وتمكـــن 
األصفـــاد فـــي إحدى يـــدي المتهم 

إال أنه أمســـك القيد بيده األخرى، 
فحضـــر شـــرطي آخر وســـاعدهما 
وقيـــدوه  عليـــه  الســـيطرة  فـــي 
باألصفـــاد، وتوجهوا بـــه للدورية، 
فلم يكتف المتهم بذلك إذ بمجرد 
وصلوهم عند باب الدورية ضرب 
بمقدمة رأســـه الجهـــة اليمنى من 

رأس الشرطي.
للدوريـــة  المتهـــم  إدخـــال  وبعـــد 
أجلسوه بمنتصف المقعد الخلفي 
يمينـــه  عـــن  شـــرطيان  وجلـــس 
الموقـــع  مـــن  وتحركـــوا  ويســـاره 

متوجهين لمركز شرطة المحرق.
وفي الطريق أخـــذ المتهم يعتدي 
على سالمة جسم المجني عليهما 
الجالســـين بجانبه، كمـــا قام بركل 
ســـائق الدورية، فأمســـك أحدهم 
رأس المتهـــم وأنزله لألســـفل لكي 
يهدأ، فقرر له أنه سيهدأ فرفع يده 
عنـــه، وتفاجـــأ الشـــرطي بالمتهـــم 
يرفع رأسه بقوة ويضربه بمؤخرة 
رأســـه علـــى أنفـــه فســـالت الدماء 
منـــه، كمـــا حـــاول االعتـــداء علـــى 
بـــذات  الثانـــي بجانبـــه  الشـــرطي 

الطريقة ولكن األخير تصدى له.
مـــن  النـــزول  المتهـــم  ورفـــض 
لمركـــز  وصولهـــم  عنـــد  الدوريـــة 
الشرطة، ولم يتعاون مع الشرطة، 
وظـــل يصـــرخ عليهـــم ويطالبهـــم 
بفتـــح “الهفكـــري” ويلقـــي عليهـــم 
وأصـــر  والشـــتم  الســـباب  ألفـــاظ 
علـــى بقائه فـــي الدوريـــة، فابتعد 
هدوئـــه،  لحيـــن  الشـــرطة  عنـــه 
وبالفعل ترجل الحقا من الســـيارة 
مـــن تلقـــاء نفســـه، وما إن شـــاهد 
أحـــد المجنـــي عليهم حتـــى بادره 
بالتهديد والوعيد باالعتداء عليه 
بالضرب ووصف الشـــرطة بألفاظ 
امتنـــع  ذلـــك  ورغـــم  الئقـــة،  غيـــر 
الشـــرطة المجني عليهـــم عن الرد 
عليـــه وقـــرروا االبتعـــاد عنـــه فـــي 
ممارســـة واضحة لضبـــط النفس، 
وعندما طلب أحدهم منه احترام 
الشـــرطة تعدى عليـــه المتهم عبر 
“نطحـــه” برأســـه ومـــن ثـــم عـــّض 
اصبـــع اإلبهـــام مـــن يده اليســـرى، 
وهـــدده هو اآلخر، فتم الســـيطرة 

عليه وتم إدخاله للتوقيف.

 النـتـائـــج الـمـالــــــــيـة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019       

بنك جتزئة، البحرين

sc.com/bh

مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي كبنك جتاري للتجزئة واجلملة

عبداهلل بوخوة

املدير التنفيذي، البحرين

�سيخة طريف

املدير التنفيذي املايل، البحرين

دققت من قبل كي بي ام جي

حما�صبون قانونيون

 بيان الربح اأو اخل�سارة  

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018باآالف الدنانري البحرينية

36٫24734٫836فوائد مكت�صبة

)6٫524()8٫039(فوائد مدفوعة

28٫20828٫312�سايف الفوائد املكت�سبة

11٫30011٫189اإيرادات الر�صوم والعموالت

)2٫587()3٫126(م�صروفات الر�صوم والعموالت

8٫1748٫602�سايف اإيرادات الر�سوم والعموالت

3٫2434٫171�صايف اإيرادات املتاجرة 

186246اإيرادات اأخرى 

39٫81141٫331جمموع االإيرادات الت�سغيلية

11٫57812٫533م�صروفات املوظفني

631510اال�صتهالك واالإطفاء

635885تكلفة املباين واملعدات

16٫20915٫978م�صروفات اأخرى

29٫05329٫906جمموع امل�سروفات الت�سغيلية

10٫75811٫425الربح الت�سغيلي قبل خ�سائر انخفا�ض القيمة 

)8٫699()3٫491(�صايف خ�صائر انخفا�ص القيمة 

7٫2672٫726ربح ال�سنة

 بيان املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2019 

20192018باآالف الدنانري البحرينية

املوجودات

52٫04762٫018نقد واأر�صدة مودعة لدى امل�صارف املركزية

87٫35158٫988مبالغ م�صتحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

24٫77812٫720ودائع ومبالغ م�صتحقة لدى البنوك

431٫413452٫162قرو�ص و�صلف للعمالء 

161٫966138٫104اأوراق ا�صتثمارية

4٫1884٫088عقارات ومعدات واأنظمة احلا�صوب

27٫37923٫097فوائد م�صتحقة وموجودات اأخرى

789٫122751٫177جمموع املوجودات

املطلوبات

20٫23221٫459مبالغ م�صتحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

7٫7556٫903ودائع ومبالغ م�صتحقة للبنوك 

659٫981637٫573ودائع من العمالء

41٫53137٫095فوائد م�صتحقة ومطلوبات اخرى  

729٫499703٫030جمموع املطلوبات

اأر�سدة املقر الرئي�سي

10٫74310٫743راأ�ص املال 

7٫2382٫726اأرباح م�صتبقاة

41٫64234٫678احتياطيات اأخرى

59٫62348٫147جمموع اأر�سدة املقر الرئي�سي

789٫122751٫177جمموع املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي

 بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018باآالف الدنانري البحرينية

2٫726 7٫267ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل االآخر

بنود لن ُيعاد ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة:

-1٫926اال�صتثمار يف اأ�صهم ملكية - �صايف التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة

بنود قد ُيعاد ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة:

)1٫538(5٫038اأوراق ا�صتثمارية - �صايف التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة 

)1٫538(6٫964جمموع الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

1٫188 14٫231جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

النقدية التدفقات  بيان   

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018باآالف الدنانري البحرينية 

)2،083( 53,095�صايف النقد الناجت من / )امل�صتخدم يف( االأن�صطة الت�صغيلية

40،159 )35,227(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( / الناجت من االأن�صطة اال�صتثمارية

)913()2,757(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة التمويلية

37،163 15,111الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

72،022 109,185النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

109،185 124,296النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

الرئي�سي املقر  اأر�سدة  التغريات يف  بيان   

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

باآالف الدنانري البحرينية

اأرباح م�ستبقاةراأ�ض املال

احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2019  

10٫7432٫72634٫05662248٫147 الر�سيد يف 1 يناير 2019

الدخل ال�سامل لل�سنة

7٫267--7٫267-ربح ال�صنة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

6٫9646٫964---�صايف التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة

6٫96414٫231-7٫267-جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

)2٫755(--)2,755(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل ال�صنة

10٫7437٫23834٫0567٫58659٫623 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2019

اأرباح م�صتبقاةراأ�ص املال

احتياطيات اأخرى 

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2018

51٫851 1٫430 34٫056 5٫622 10٫743 الر�صيد يف 1 يناير 2018

)3٫979(730 -)4٫709(-اأثر تطبيق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم )9(

47٫872 2٫160 34٫056 913 10٫743 الر�صيد يف 1 يناير 2018 ــ معدل

الدخل ال�صامل لل�صنة

2٫726 --2٫726 -ربح ال�صنة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

)1٫538()1٫538(---�صايف التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة

1٫188 )1٫538(-2٫726 -جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

)913(--)913(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل ال�صنة
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,388.78 بارتفاع وقدره 3.71 
نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء.

وتداول المســـتثمرون 2.22 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها 613.57 ألف 
دينار، تم تنفيذها من خالل 93 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 429.30 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 69.97 % مـــن القيمة اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرها 

1.50 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 44 صفقة.
جـــاء البنك األهلي المتحد في المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
271.59 ألف دينار، أي ما نسبته 44.26 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
أمـــا المركـــز الثاني، فكان لبنـــك البحرين والكويت بقيمـــة قدرها 128.88 ألف 

دينار، أي ما نسبته 21.00 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
ثم جاءت شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة قدرها 115.10 ألف دينار 

أي ما نسبته 18.76 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

“البورصة” تقفل مرتفعة 3.7 نقطة

470.6 ألف دينار 
لصيانة معدات 
بالمطار سنوًيا

أمل الحامد

“الصغيرة” تناقش “االبتكار وقت األزمات”
”ASTRONAR“ مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  إلــكــتــرونــيــة  نـــــدوة  فـــي 

دعــت جمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة، أصحــاب المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة ورواد باألعمــال للمشــاركة فــي ندوتهــا اإللكترونيــة القادمــة 
Ca� ““االبتــكار وقــت األزمــات”، يقدمها وجــدي أبو شــباب الرئيس التنفيذي لشــركة 
reer International”، وخبيــر القيــادة واالبتــكار الحكومــي، يــوم الثالثــاء الموافــق 
 ”ASTRONAR“ 31 مــارس 2020، مــن الســاعة 6:30 إلــى 7:30 مســاء، بالتعــاون مــع
للتدريــب االفتراضــي، فــي إطــار تخفيــف اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن فيــروس 

كورونا على االقتصاد ولتشجيع البحث عن فرص تجارية جديدة في السوق. 

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
عبدالحســـن الديـــري، عـــن ثقته باســـتمرار 
المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  رواد 
الصغيرة والمتوسطة في إدارة مشاريعهم 
الخاصـــة على الرغـــم من األزمـــة الحالية؛ 
بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم 
حتمًا علـــى قدر المســـؤولية لتحمل أعباء 

هذه األزمة. 

النـــدوة  هـــذه  أن  إلـــى  الديـــري  وأشـــار 
وســـائل  وعبـــر  مجانيـــة  اإللكترونيـــة 
)االبتـــكار  بعنـــوان  االجتماعـــي  التواصـــل 
وقـــت األزمـــات(، وتهـــدف إلـــى مســـاعدة 
أصحـــاب األعمـــال علـــى تســـيير أعمالهـــم 
بشكل مبتكر، السيما خالل وقت األزمات 
مثل أزمـــة فايروس كورونا التي نعيشـــها 

ويعيشها العالم في الوقت الجاري. 
ونوه مدير المؤتمرات والتدريب بجمعية 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
هـــذه  بأهميـــة  المبـــارك،  رائـــد  البحرينيـــة 
النـــدوة اإللكترونيـــة فـــي الوضـــع الراهـــن 
لمســـاعدة أصحـــاب المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة في التكيف مع األزمات، وبعد 
ذلك اســـتنباط أفـــكار جديدة لمشـــاريعهم 
التي سيتم التطرق لها بالتفصيل من قبل 

المحاضر.

وجدي أبو شبابعبدالحسن الديري

المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرياض -أ ف ب

مجموعـــة  دول  قـــادة  عقـــد 
العشـــرين قمة أزمـــة طارئة عبر 
اإلنترنـــت أمـــس فـــي محاولـــة 
لـــدرء مخاطر وقـــوع ركود في 
االقتصـــاد العالمي علـــى خلفية 
المســـتجد.  كورونـــا  فيـــروس 
األميركـــي  الرئيســـان  ويشـــارك 
والروســـي  ترامـــب  دونالـــد 
القمـــة  فـــي  بوتيـــن  فالديميـــر 
يترأســـها  التـــي  االفتراضيـــة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وكتب الملك سلمان في حسابه 
علـــى تويتـــر “فـــي هـــذا الوقـــت 
الحـــرج الذي يواجـــه فيه العالم 
جائحـــة كورونا المســـتجد التي 
تؤثـــر علـــى اإلنســـان واألنظمـــة 
الصحيـــة واالقتصـــاد العالمـــي، 
نجتمع بمجموعة العشـــرين في 

قمة استثنائية”.
وأضاف أن الهدف هو “الخروج 
بمبادرات تحقق آمال شـــعوبنا، 
وتعـــزز دور حكوماتنـــا، وتوحد 

جهودنا لمواجهة هذا الوباء”.
وتركزت المحادثات على كيفية 
حمايـــة أهـــم اقتصـــادات العالم 
من تبعات اإلجراءات المتخذة؛ 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس، بينمـــا 
يلـــوح فـــي األفـــق شـــبح ركـــود 

اقتصادي.

“العشرين” تعقد قمة طارئة عبر اإلنترنت

واحــــد ـــام  ــ عـ فــــي   %  13.2 بــنــســبــة  زيــــــــادة 

قيمة ميزانية المصارف اإلسالمية في يناير

واصلت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية، التي تشمل مصارف 
قطــاع التجزئــة وقطــاع الجملــة، بنهاية شــهر ينايــر الماضــي النمو، إذ 
ارتفعت على أســاس ســنوي بنســبة 13.17 %، و0.74 % قياًســا بشــهر 

ديسمبر الماضي.

وأظهـــرت أحـــدث بيانات رســـمية 
مصـــرف  موقـــع  علـــى  نشـــرت 
البحريـــن المركـــزي، أن الميزانيـــة 
بلغـــت بنهاية شـــهر ينايـــر الماضي 
نحـــو 32.3 مليـــار دوالر، بارتفـــاع 
قرابة 3.8 مليار دوالر، مقابل نحو 
28.6 مليـــار دوالر في الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
كمـــا شـــهدت الميزانيـــة فـــي شـــهر 
يناير الماضي زيادة بمقدار 236.8 
مليون دوالر، قياًسا بتسجيل نحو 
32.1 مليار دوالر في شهر ديسمبر 

الماضي.
شـــهر  فـــي  الميزانيـــة  وتجـــاوزت 
ديسمبر الماضي 32.1 مليار دوالر، 
بارتفاع 4.2 مليار دوالر تقريًبا، أي 
ما نســـبته 14.88 % على أســـاس 
ديســـمبر  فـــي  ســـجل  إذ  ســـنوي، 
دوالر،  مليـــار   27.9 نحـــو   2019
وارتفعت الميزانية بنســـبة 2.3 % 
قياًســـا بشـــهر نوفمبـــر الماضـــي إذ 

سجل 31.4 مليار دوالر.
للبيانـــات، فـــإن الميزانيـــة  ووفًقـــا 
اإلســـالمية  للمصـــارف  الموحـــدة 
العـــام  مـــن  األخيـــر  الربـــع  بنهايـــة 
مليـــار   32.1 تجـــاوزت  الماضـــي 
دوالر شـــكلت 85.1 % مـــن الناتج 
المحلي اإلجمالي في الربع األخير، 
المحلـــي  الناتـــج  مـــن   % و82.9 
اإلجمالي في الربع الثالث إذ بلغت 
و81.4  دوالر،  مليـــار   31.3 نحـــو 
% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
فـــي الربـــع الثانـــي، إذ بلغـــت نحـــو 
مليـــار  و30.1  دوالر،  مليـــار   30.7
دوالر تقريًبا فـــي الربع األول التي 
تمثل 79.6 % مـــن الناتج المجلي 

اإلجمالي في الربع األول.

23.6 مليار دوالر الموجودات 
المحلية بـ “اإلسالمية”

بالمصارف  الموجـــودات  وتوزعت 
اإلسالمية في شهر يناير الماضي، 
مـــا بيـــن موجـــودات محليـــة تقدر 
 20.7( دوالر  مليـــار   23.6 بنحـــو 
مليار دوالر في الفترة المقابلة من 
العـــام 2019(، وموجودات أجنبية 
بنحـــو 8.7 مليـــار دوالر )7.9 مليار 
دوالر في الفترة المقابلة من العام 

.)2019
المحليـــة  الموجـــودات  وتضمنـــت 
للمصارف اإلســـالمية علـــى: 11.7 
مليـــار دوالر تقريًبـــا الســـتثمار مع 
غير المصارف، ونحو 5.2 مليارات 
المصـــارف،  مـــع  الســـتثمار  دوالر 
ونحـــو 4 مليارات دوالر الســـتثمار 
مليـــون  و142.4  الحكومـــة،  مـــع 
دوالر نقـــًدا، ونحو 2.6 مليار دوالر 

مدرجة تحت بند أخرى.
وتضمنـــت الموجـــودات األجنبيـــة 
تقريًبـــا  دوالر  مليـــار   2.6 علـــى: 
للســـندات، ونحـــو 1.9 مليار دوالر 
المصـــارف،  غيـــر  مـــع  الســـتثمار 
ونحـــو 1.8 مليـــار دوالر للمكاتـــب 
الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 
مـــع  الســـتثمار  دوالر  مليـــار   1.7
المصـــارف، و721.1 مليـــون دوالر 

مدرجة تحت بند أخرى.

11 مليار دوالر المطلوبات 
األجنبية على “اإلسالمية”

وأظهرت البيانات أن المطلوبات 

علـــى المصـــارف اإلســـالمية في 
ينايـــر الماضـــي توزعت مـــا بين 
نحو 21.3 مليار دوالر مطلوبات 
محليـــة )20.9 مليـــار دوالر فـــي 
ديســـمبر(، ونحو 11 مليار دوالر 
مطلوبـــات أجنبيـــة )11.1 مليـــار 

دوالر في ديسمبر(.
المحلية  المطلوبـــات  واشـــتملت 
على المصارف اإلســـالمية على: 
نحـــو 12.7 مليـــار دوالر للقطـــاع 
الخاص )غير المصارف(، وقرابة 
المـــال  لـــرأس  دوالر  مليـــار   3.5
واالحتياطـــي، ونحـــو 2.5 مليار 
 1.5 ونحـــو  للمصـــارف،  دوالر 
مليار دوالر للحكومة، ونحو 1.2 
مليـــار دوالر مدرجـــة تحـــت بند 

أخرى.
واشـــتملت المطلوبـــات األجنبية 
 3.1 علـــى:  المصـــارف  علـــى 
لـــرأس  تقريًبـــا  دوالر  مليـــار 
المـــال واالحتياطـــي، ونحو 5.2 
مليـــارات دوالر للمصارف، ونحو 
مليـــارا دوالر الســـتثمار مـــع غير 
المصارف، و484.7 مليون دوالر 
والشـــركات  الرئيســـة  للمكاتـــب 
الزميلـــة، و234.7 مليـــون دوالر 

مدرجة تحت بند أخرى.

73 % استحواذ البحرين من 

موجودات “اإلسالمية”

المصـــارف  موجـــودات  وتوزعـــت 
التصنيـــف  وفـــق  اإلســـالمية 
الجغرافي، إذ جاءت البحرين في 
المرتبـــة األولـــى مســـتحوذة علـــى 
موجـــودات  إجمالـــي  مـــن   %  73
المصـــارف اإلســـالمية العاملة في 
 23.6 نحـــو  تمثـــل  التـــي  المملكـــة 
الخليـــج  ثانًيـــا دول  مليـــار دوالر، 
بنســـبة 9.5 % أي نحـــو 3.1 مليار 
دوالر، ثالًثـــا الدول العربية األخرى 
بنســـبة 5 % التـــي تمثـــل نحو 1.6 

مليار دوالر.
المصـــارف  موجـــودات  وتوزعـــت 
اإلســـالمية العاملـــة فـــي البحريـــن 
ينايـــر  فـــي  العمـــالت  بحســـب 
الماضي، كالتالي: استحوذ الدينار 
مـــن   %  44.1 علـــى  البحرينـــي 
إجمالـــي موجوداتهـــا التـــي تمثـــل 
ثانًيـــا  دوالر،  مليـــار   14.2 نحـــو 
الدوالر األميركي بنســـبة 43.2 % 
تقريًبـــا،  13.9 مليـــار دوالر  تمثـــل 
ثالًثا عمـــالت دول الخليج بنســـبة 
4.6 % تمثل نحو 1.5 مليار دوالر، 
رابًعـــا اليورو بنســـبة 3.7 % تمثل 

1.2 مليار مليار دوالر تقريًبا.

لندن - رويترز

أسعار الذهب 
تتراجع عالميا

ــب بــنــحــو  ــذهــ ــ ــار ال ــ ــع تـــراجـــعـــت أســ
أمــس  ــعــامــالت  ت خــــالل  دوالرا   14
ــات  ــانـ ــيـ ــيــــس، مـــــع تــــرقــــب بـ ــمــ ــــخــ ال
المخاوف  تجدد  ووسط  اقتصادية 
حـــيـــال أزمـــــة “كـــــورونـــــا”. وبــحــلــول 
بــتــوقــيــت  صـــبـــاحـــا   8:28 ــاعـــة  الـــسـ
جرينتش، تراجع سعر العقود اآلجلة 
يونيو  شهر  تسليم  الــذهــب  لمعدن 
دوالرا   14 يــعــادل  بما   %  0.9 بنحو 

إلى 1619.70 دوالر لألوقية.

أمل الحامد

لمالبس مقاومة للهب في “بابكو”
ديـــــنـــــار ألـــــــــف   294 بــــــــ  الــــــــوقــــــــود  مـــــحـــــطـــــات  وبـــــــنـــــــاء  صـــــيـــــانـــــة 

طرحــت شــركة نفــط البحرين “بابكو” في جلســة مجلــس المناقصات والمزايــدات أمس مناقصة 
لتوفيــر مالبــس عمــل مقاومة للهــب لموظفي الشــركة والــزوار العاملين داخل مناطــق العمليات، 
تقدم إليها 12 عطاء أقلها لشركة بوكمال بنحو 557.8 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.3 مليون دينار.

وطرحت “بابكو” مناقصة أخرى لتجديد الفتات 
شـــعار بابكو في محطات التزود بالوقود التابعة 
للشـــركة، تقدم إليها 5 عطـــاءات أقلها بقيمة 43 

ألف دينار وأكبرها بقرابة 255.3 ألف دينار.
كمـــا طرحـــت “بابكـــو” للتزويـــد مناقصـــة لتوفير 
أعمال الصيانـــة والبناء لمحطات الوقود التابعة 
للشـــركة لمدة 3 ســـنوات، تقدم إليها 5 عطاءات 
أقلهـــا لشـــركة مؤسســـة المعاميـــري للمقـــاوالت 
ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا   294.4 والصيانـــة بنحـــو 

بقرابة 768.7 ألف دينار.
واجمـــاال، تـــم أمـــس فتـــح 14 مناقصـــة تابعـــة لـ 
7 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 61 عطـــاء، إذ بلـــغ 

مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 1.8 مليون 
دينار.

وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات إلدارة المخـــازن 
المركزيـــة بهيئـــة الكهربـــاء والماء، أولها لشـــراء 
أمتـــار ميـــاه، تقـــدم إليها 4 عطـــاءات أقلها بنحو 
109.3 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لشـــراء موصـــالت 
كهربائية، تقدم إليها عطاءان أقلهما بقيمة 67.5 
ألـــف دينـــار، واألخيـــرة لتزويد غاز ثاني أكســـيد 
الكربـــون إلـــى محطـــة رأس أبو جرجـــور إلنتاج 
الميـــاه، تقـــدم إليها عطـــاءان أقلهمـــا بنحو 47.9 

ألف دينار.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة الكهرباء 

ألجهـــزة  الروتينيـــة  للصيانـــة  أولهمـــا  والمـــاء، 
مكافحـــة الحريـــق فـــي جميـــع منشـــآت الهيئـــة، 
تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 29.8 ألف 
دينار، والثانية الســـتبدال أنظمة كشـــف الحريق 
فـــي بعض المواقـــع التابعة للهيئة، تقـــدم إليها 4 

عطاءات أقلها بنحو 44.4 ألف دينار.

وكذلك فتح المجلس مناقصتين لشـــركة تطوير 
للبترول، أولهما لتوريد لقطع غيار من نوع “ايغل 
برجمـــان” المطلوبـــة لمشـــروع الــــ “ســـي جي دي 
اف”، تقـــدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 16.1 ألف 
دينار، والثانية لتقديم المقاول خدمات ميدانية 
بمـــا في ذلك توفير موظفي المقاول المختصين 
لإلشـــراف علـــى وتثبيـــت شـــماعات “اينـــر” التي 
اشـــترتها الشركة، تقدم إليها عطاء وحيد بقيمة 

114 ألف دوالر )ما يعادل 42.9 ألف دينار(. 
وأيًضا فتح المجلس مناقصتين لشـــركة طيران 

الخليـــج، أولهما لتوفير قهـــوة على متن رحالت 
الشـــركة، تقـــدم إليهـــا 4 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 
65.2 ألـــف دوالر )مـــا يعـــادل 24.5 ألـــف دينـــار(، 
والثانيـــة لتوفير فنيين لورشـــة نظام االتصاالت 
 5 إليهـــا  تقـــدم  ســـنوات،   5 لمـــدة  والمعلومـــات 
عطاءات أقلها لمجموعة المؤيد بنحو 78.2 ألف 

دينار.
إضافة إلى ذلك، فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن لتوقيع عقـــد الصيانة الســـنوية 
لمعدات فـــي مطار البحرين الدولـــي، تقدم إليها 
عطاء وحيد بنحـــو 470.6 ألف دينار، ومناقصة 
لوزارة الصحة لتوفير 20 سائق لتقديم خدمات 
صحيـــة للـــوزارة، تقـــدم إليهـــا 9 عطـــاءات أقلها 
بقيمة 10 آالف دينار، وأكبرها بقيمة 350.4 ألف 

دينار.

32.3
دوالر مــلــيــار 
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تولوز - آيرباص

دعمهـــا  آيربـــاص  شـــركة  تواصـــل 
للجهـــود العالميـــة لمواجهـــة تحديات 
أزمـــة فايـــروس كورونا، حيـــث تعمل 
الشركة وبالتنسيق مع شركائها بشكل 
صارمـــة  إجـــراءات  لتطبيـــق  وثيـــق 
الموظفيـــن  وســـامة  صحـــة  تضمـــن 

واستمرارية األعمال.
واستأنفت إيرباص اإلنتاج والتجميع 
جزئًيا في فرنسا وإسبانيا يوم اإلثنين 
23 مـــارس بعد توقف دام أربعة أيام، 
كمـــا اســـتمرت العمليات فـــي المملكة 
المتحدة وألمانيا والواليات المتحدة. 
واســـتنادا إلـــى طـــرق العمـــل المتبعة 
التي تعكس تدابير الصحة والسامة، 

تتابع آيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
وقامت مصانـــع األجنحة في المملكة 
المتحـــدة وبريمـــن بألمانيـــا بمراجعـــة 
تـــم تطويرهـــا  التـــي  األجنحـــة  عـــدد 
فـــي الفتـــرة األخيرة، فضـــا عن عدد 
الطلبات من خطوط التجميع النهائية 
جزئًيـــا،  العمليـــات  اســـتئناف  أثنـــاء 
وقـــررت نتيجـــة للمراجعـــة تخفيـــض 
اإلنتـــاج فـــي مصانـــع األجنحـــة خال 

فترة األسابيع الثاثة المقبلة.
وســـتقوم ايربـــاص بتخفيـــض إنتـــاج 
وفيلتـــون  بريمـــن  فـــي  األجنحـــة 
وبروتون. وســـتظل المصانع مفتوحة 

خال هذه الفترة.

“آيرباص” تجري تعديالت بعمليات “األجنحة” “دي جي سي” تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة “كورونا”
منهـــا الســـماح لألمهـــات بالعمـــل مـــن المنـــزل.. وتعقيـــم المكتـــب

أعربـــت شـــركة ديفيدنـــد جيـــت كابيتال 
الشـــركة الرائـــدة فـــي االســـتثمار وإقامة 
عـــن  عالميـــة  مســـتويات  ذات  شـــركات 
تضامنهـــا مع جهـــود وتوجيهـــات اللجنة 
العهـــد  ولـــي  يقودهـــا  التـــي  التنســـيقية 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء، صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
والحملـــة  كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة 
الوطنيـــة واجهـــود الحكومـــة، والحد من 

انتشـــار الفايـــروس، والتـــي عّبـــرت عـــن 
التخطيـــط  فـــي  المـــدى  بعيـــدة  النظـــرة 
اإلستراتيجي لمواجهة مختلف الظروف 

الصعبة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي خالـــد الحمادي 
اإلجـــراءات  بجميـــع  الشـــركة  التـــزام 
المتماشـــية مع رؤيـــة اللجنة التنســـيقية 
الفيـــروس،  مواجهـــة  فـــي  والحكومـــة 
وللحـــد من انتشـــاره وذلك عبـــر تطبيقها 
لعدة إجـــراءات احترازية، منها الســـماح 

لألمهات العامات بها العمل بشكل كامل 
من المنـــزل؛ لمنحهـــم الفرصة لإلشـــراف 
على تعليم ابنائهم في ظل ظروف تعليق 
الدراســـة واالهتمام بشـــؤونهم األسرية، 
وتطبيق قانون الســـماح لبقية الموظفين 
للعمل من المنزل مع تناوب دوامهم بمقر 
الشركة واالعتماد على عقد االجتماعات 
بيـــن الموظفين وعماء الشـــركة عن ُبعد 
الحديثـــة،  التقنيـــة  وســـائل  باســـتخدام 

خالد الحماديعاوة على تعقيم المكتب.

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  قامـــت 
والســـياحة وبالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
“طيران الخليج” وأســـواق “لولو هايبر 
“بوينـــغ  طائـــرة  باســـتئجار  ماركـــت” 
شـــحنة  لتوفيـــر  دريماينـــر”   9-787
ضخمـــة لمجموعة “لولو هايبر ماركت” 
البحريـــن، التـــي تضـــم مجموعـــة مـــن 
الســـلع الغذائية، تنفيذا لقرارات اللجنة 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  التنســـيقية 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
فـــي  الجمهـــور  لطمأنـــة  منهـــا  ســـعيا 
المملكـــة فـــي ظل ما تفرضـــه الظروف 

االستثنائية الراهنة.
فـــي إطـــار   وجـــاءت هـــذه الخطـــوة، 
المســـاعي المجتمعية وحرص الجميع 
للعمـــل والتكاتف للحد مـــن التداعيات 
االقتصاديـــة العالمية لفايروس كورونا 
المســـتجد؛ لضمـــان اســـتمرارية عجلة 
البحريـــن،  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
إضافة إلى العمل على توفير المخزون 

الغذائي بشكل مستمر. 
وعلـــى هامـــش وصـــول طائرة شـــركة 
طيـــران الخليـــج الـــى مطـــار البحريـــن 
الدولي، أكـــد وزير الصناعـــة والتجارة 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  والســـياحة 
طيـــران الخليج زايـــد الزياني، أن هذه 
العمليـــة تعد األولـــى من نوعهـــا وذلك 
مـــن خـــال تســـيير رحلـــة خاصـــة تـــم 
تشـــغيلها مـــن الهنـــد إلـــى البحرين في 
مبـــادرة لدعـــم فريق_البحريـــن، األمـــر 
الـــذي يؤكـــد وقـــوف جميـــع الجهـــات 
مـــن  الحـــد  فـــي  للمســـاهمة  وتكاتفهـــا 

هـــذه التداعيـــات االقتصاديـــة بتوفـــر 
شـــحنة من الســـلع الغذائية، األمر الذي 

علـــى  األول  بالدرجـــة  يســـهم  ســـوف 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  طمأنـــة 

المملكة بتوافر السلع الغذائية وضمان 
اســـتمرارية وصولهـــا بشـــكل طبيعـــي، 

مشـــددا في الوقت ذاتـــه على ضرورة 
عـــدم التهافت لتخزين الســـلع الغذائية 

وضـــرورة الحصـــول علـــى المعلومـــات 
مـــن الجهـــات الرســـمية للحيلولـــة مـــن 
انتشـــار الشـــائعات التي قد تســـهم في 

إرباك العملية الشرائية لدى الجميع.
ومـــن جانبهـــا، أدلـــت الوكيل المســـاعد 
للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة إيمـــان 
الدوسري، بتصريح أكدت فيه الجهود 
الكبيـــرة التي قامت بها مجموعة “لولو 
هايبـــر ماركـــت” وبالتعـــاون مـــع وزارة 
فـــي  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
توفير هذه الدفعة من الســـلع الغذائية 
المهمـــة، مؤكدة حـــرص الحكومة على 
وضع كافة اآلليات والتدابير للحيلولة 
الســـوق  فـــي  نقـــص  أي  دون حـــدوث 
المحليـــة، والعمـــل بشـــكل متكامل مع 
كافـــة األطـــراف المعنيـــة بســـير هـــذه 
أي  احتـــواء  علـــى  والعمـــل  العمليـــة، 
العالميـــة  الجائحـــة  لهـــذا  انعكاســـات 
بشكل طبيعي وســـلس، مشيدة بكافة 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة مـــن قبـــل 
الجهـــات المعنيـــة التي تعمـــل من أجل 

البحرين. 
يذكر أن مجموعة “لولو هايبر ماركت”، 
تلقت أمس شـــحنة خاصة من الفواكه 

والخضروات الطازجة من الهند.
وأكـــد المديـــر التنفيذي فـــي مجموعة 
“لولـــو” جـــوزر روبـــاواال، أن المجموعة 
تدرك تماًما مســـؤوليتها وبالتعاون مع 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
تجاه توفير األمن الغذائي في المملكة، 
األمر الذي يؤكد مســـؤولية المجموعة 
كشـــريك للحكومـــة فـــي الحفـــاظ على 
مـــؤن الغـــذاء في ظـــل هـــذه الظروف 

االستثنائية.

أثناء وصول الشحنة من المواد الغذائية

المنامة - الصناعة والتجارة

وصول شحنة مواد غذائية بالتعاون مع “طيران الخليج” و“لولو هايبر ماركت”
بالبحرين الــســلــع  بــتــوافــر  الــجــمــهــور  لطمأنة  ــارة”  ــج ــت وال “الــصــنــاعــة  ســعــي  ضــمــن 

“األســرة” يؤجــل قــروض المواطنيــن بــال فـوائــد 6 أشهـــر
أعلـــن وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك األســـرة جميـــل 
حميـــدان، أنـــه اســـتكمااًل لحزمـــة مبـــادرات 
بنك األسرة في مواجهة تداعيات األوضاع 
الحاليـــة التـــي طالـــت مختلـــف القطاعـــات، 
القـــروض  تقـــرر تأجيـــل اســـتحقاق ســـداد 
لمواطنـــي مملكـــة البحريـــن لمـــدة 6 أشـــهر، 
وبمـــا يشـــمل جميع األســـر المنتجـــة التابعة 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية واألفراد 
الذيـــن اســـتفادوا مـــن قـــروض وتســـهيات 
بنك األسرة، تماشًيا مع التوجيهات الملكية 
الســـامية، وتطبيًقـــا لتعميم البنـــك المركزي 

بهذا الخصوص.
التنفيذيـــة  اإلدارة  أن  حميـــدان  وأكـــد 
هـــذا  تفعيـــل  فـــي  باشـــرت  األســـرة  لبنـــك 
القـــرار مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار قـــرارات 
البنـــك المركـــزي بشـــكل فوري بوقـــف كافة 
مطالبات األقســـاط أو المستحقات الخاصة 
بمختلـــف أنـــواع القـــروض لألفراد واألســـر 
ذوي الدخـــل المحـــدود والمنخفض، إضافة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  إلـــى 
والمســـتحقة عن 6 األشهر المقبلة، مع إلغاء 
الفوائد واألرباح المترتبة وأي رسوم أخرى، 
مشيرا إلى أن العماء الذين ال يرغبون في 
تأجيل األقســـاط المســـتحقة عليهـــم، فيتم 

حالًيـــا مراجعتهـــم للحصول علـــى تعليمات 
كتابية منهم بذلك.  ومن جانبه، أكد الرئيس 
التنفيذي لبنك األســـرة، خالد عتيق، أن هذا 
القـــرار يأتي ضمن اإلجراءات التي تتخذها 
البحريـــن لمســـاندة المواطـــن البحريني في 

تجـــاوز اآلثار المترتبة على تبعات الظروف 
الراهنـــة التي تمر بها الباد ودول العالم من 

تأثير فيروس كورونا )كوفيد 19-(.
وفـــي هذا اإلطـــار، قام بنك األســـرة بإيقاف 
كافـــة الرســـائل التذكيريـــة للعمـــاء لســـداد 

األقســـاط، وإيقاف فرق عمل البنك المنوط 
بهـــا التحصيـــل مـــن مطالبـــة العمـــاء بأيـــة 
مبالـــغ مســـتحقة للقـــروض.  ويعتبـــر بنـــك 
األســـرة أول بنـــك متخصـــص فـــي التمويل 
لألعمال المتناهية الصغر، إذ تســـتند أعماله 

المصرفية على أحكام الشـــريعة اإلسامية، 
وهـــو يمثل نموذجـــا لاقتصـــاد االجتماعي 
من خال الشراكة بين القطاعين الحكومي 
والخـــاص، ونمـــوذج للمشـــاريع االجتماعية 
التـــي تعمـــل علـــى تحســـين مســـتوى دخل 
المواطـــن واالرتقـــاء بـــه، مـــن خـــال توفير 
الخدمـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة بطريقـــة 
اإلســـامية،  الشـــريعة  وأحـــكام  تتوافـــق 
واســـتفاد مـــن خدمـــات البنـــك مـــا يزيد عن 
6000 أســـرة بحرينية ومشروع صغير منذ 
افتتاحـــه، وتـــم ضـــخ أكثـــر مـــن 13 مليون 
دينـــار كقـــروض صغيـــرة تســـاهم فـــي دفع 

عملية النمو في البحرين.

المنامة - بنا

تماشًيا مع 
التوجيهات الملكية 

السامية وتعميم 
“المركزي”

تعليمات كتابية 
من العمالء الذين 

ال يرغبون في 
تأجيل أقساطهم

6000 أسرة 
بحرينية ومشروع 

صغير استفادوا 
من خدمات البنك
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دبي - واشنطن

أثارت صفقة تحفيز االقتصاد األميركي اهتمامات األسواق 
العالمية في تعامات نهاية األسبوع.

وتوصلـــت إدارة الرئيس األميركـــي دونالد ترامب وأعضاء 
الكونجرس إلى اتفاق بشـــأن حزمـــة تحفيز االقتصاد، التي 
تبلـــغ قيمتهـــا تريليونـــي دوالر لمواجهـــة األثـــر االقتصـــادي 

الناتج عن تفشي وباء “كورونا”.
في حين، ذكر الســـناتور بيرني ســـاندرز أنه مســـتعد لتعليق 
مشـــروع القانون للضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة 
على الشـــركات التي ســـوف تتلقى المســـاعدات بقيمة 500 

مليار دوالر.

وارتفعت مؤشـــرات األسهم األميركية في ختام التعامات 
لتســـجل أول مكاســـب لجلســـتين متتاليتيـــن منـــذ فبرايـــر 

الماضي مع االتفاق بشأن صفقة التحفيز.
فـــي حيـــن تراجعـــت عوائـــد أذون الخزانـــة األميركية دون 

الصفر ألول مرة، وسط استمرار تداعيات كورونا.
وصعدت مؤشرات األسهم األوروبية بأكثر من 3 % للجلسة 

الثانية على التوالي بدعم صفقة التحفيز األميركية.
في حين دعمت صفقة التحفيز األميركية األسهم اآلسيوية 
للصعود بنهاية التعامات، مع تسجيل األسهم اليابانية أكبر 

وتيرة مكاسب يومية منذ األزمة المالية.

صفقة التحفيز األميركية تسيطر على األسواق
الهملة - بتلكو

أعلنـــت شـــركة بتلكـــو عـــن اســـتمرار خدمتهـــا للزبائـــن على 
الرغـــم مـــن إغاق فروعهـــا، وذلك من خـــال إطاق خدمة 
التوصيـــل للمنـــازل فـــي نفـــس اليـــوم لألجهـــزة والخدمات، 
ابتـــداًء مـــن أمـــس الخميـــس الموافق 26 مـــارس، في إطار 
دعمها للمجتمع في ظل الظروف الراهنة والمعنية بااللتزام 

بتدابير التباعد االجتماعي وبقاء األفراد في المنزل.
اآلن، يمكن للزبائن طلب األجهزة والخدمات الذين يرغبون 
بشـــرائها عبـــر قنوات بتلكـــو لخدمـــة الزبائن، وهـــي الموقع 
االلكتروني batelco.com وتطبيق بتلكو وخدمة الدردشة 
االلكترونيـــة وقنـــاة الواتســـاب. ســـيقوم الفريـــق بتوصيـــل 

األجهـــزة أو الخدمات المقدمة قبل الســـاعة 11 صباًحا في 
نفـــس اليـــوم، أما بالنســـبة لألجهـــزة أو الخدمـــات التي يتم 
طلبهـــا بعد الســـاعة 11 صباًحا، فســـيتم توصيلها في اليوم 
التالي. والجدير بالذكر أنه يتم توصيل الطلبات إلى منازل 
الزبائن من خال فريق بتلكو وباستخدام السيارات التابعة 

للشركة.
ســـيتم اتخاذ التدابير االحترازية أثناء قيام الفريق بعملية 
التوصيل، وذلك تماشـــًيا مع إرشادات وزارة الصحة، حيث 
تعتبـــر بتلكـــو ســـامة زبائننـــا وموظفيها من أهـــم أولويات 

الشركة في ظل هذه الظروف.

“بتلكو” تعلن عن خدمة التوصيل للمنازل

توجـــه الســـتخدام البواخـــر الســـتيراد المـــواد الغذائيـــة
األمين : 30 حاوية خضروات وفواكه ستصل مطلع أبريل

علي الفردان

خالد األمين
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350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

38344464

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المستثمرون العرب للمقاوالت واستيراد مواد البناء ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد  / ) كابيتــال إمباكــت ش.ش.و( لمالكهــا علي العــرادي باعتباره المصفي 
القانوني لشــركة المســتثمرون العرب للمقاوالت واســتيراد مواد البناء ذ.م.م ، 
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 105246-1 طالبا 
إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا مالــك شــركة جاما لدعم التعليــم ش.ِش.و لمالكها محمد الســيد ابراهيم 
الشــكل  تحويــل  طالبــا   123294 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  المســلماني 
القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة بــرأس مــال 

وقدره 2000 دينار، بين كل من:
 1.   محمد السيد ابراهيم المسلماني

2.   أحمد عبدالغفار أحمد عبدالرحمن
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد مشــهور موســى عيــد العنــزي المالــك ل مشــهور للنقــل وتأجير الســيارات 
تحويــل  طالبــا   16808-7 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال وقدره 10,000 
د.ب ) عشــرة آالف دينــار بحرينــي (، لتصبــح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

أسمائهم:
 1.   مشهور موسى عيد العنزي

2.   الشيخة حصة علي أحمد آل خليفة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء في شــركة أبو أسد للحلول ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 
92808-1 طالبين تحويل الشكل القانوني  للشركة المذكورة إلى شركة تضامن 

برأس مال وقدره 20000 دينار بحريني،بين كل من :
 1.   أحمد عبدالحميد حسن أبو أسد
2.   صالح عبدالحميد حسن أبو أسد
3.   محمد عبدالحميد حسن أبو أسد

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه قــد تقدم اليها 
الشركاء في مصنع الصقر للحديد المطاوع ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم 
1 - 72881 طالبيــن  تحويــل  الشــركة الــى المؤسســة الفردية  لتصبــح المملوكة  
من الســيد علي منصور عيســى الســواد وتســجيلها تحت مؤسســة الفردية بقيد 

رقم 17158 وتعيين علي منصور عيسى السواد للقيام باجراءات التحويل ..

بناء على قرار الشــركاء في  شــركة نايار بروبرتيز ذ.م.م المســجلة تحت رقم 
 NAYYAR MAHMOOD / 69483، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد

MALIK  مصفيا للشركة
 بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

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

+973-33474706
nayyar.properties@ymail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )49511( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )49863( لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
 إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2020 - 32276 ( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة

الى مؤسسة فردية  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة                                                                                     
إعالن بحل وتصفية
نايار بروبرتيز ذ.م.م

القيد:123294
التاريخ :25/03/2020

القيد: 16808
التاريخ :26/03/2020

القيد:1-92808
التاريخ :26 /03/2020

القيد  1 - 72881
التاريخ 11/3/2020

القيد : 69483
التاريخ : 26/03/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل                                                                      

CR 2020-48824 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:  مهناز رحمة أكبر رجب

االسم التجاري الحالي:  صالون لمسة تيجي
االســـــم التجـــاري الجديد: صالون فن تك 3 للتجميل

قيد رقم: 52118-11

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمت 
إليه الســادة الشــركاء في شركة كهرمانة للعطور ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم 133797، طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة 
الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره 1000 دينــار، بحرينــي لتصبــح مملوكة من 

أحمد بن محمد بن سيف العبادي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )41754( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة 
الشخص الواحد

القيد:133797
التاريخ :25/03/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-50623 إعالن رقم 
معاملة مشتركة

 
تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: شوقي أحمد حسن محمد الذوادي

االسم التجاري الحالي:  بوتيك استار وان
االســـــم التجـــاري : استار وان للخياطة

رقم القيد: 15-32325

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري    

)CR2020-47749( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

 
تقدم إلينا السيد المعلن أدناه    بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: عبد الرضا عبد الرسول علي رضي
االسم التجاري الحالي  :    بوتيك ارض الهند            

االســـــم التجـــاري الجديد  : نقطة القوة للتجارة              

رقم القيد:   63590 – 1  2 - 39288649222

الفرعرقم القيدرقم القيد

مؤسسة الركن الرياضيمطعم اكسفورد هيلثي اند لوفات فود

االسم التجارياالسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -     
)CR2020-50059( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
)CR2020-45290( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقدم إلينا   السيد ]جاسم سلطان جاسم الجودر              بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي:  إلى  السيدة فاطمة احمد علي عبدهللا         

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

الشــخصي  الرقــم  محمــد  صالــح  احمــد  الســيد/اديب  إلينــا    تقــدم 
870812998بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي:  إلى  الســادة / ابتســام 

محسن ناجي شعبان 830611142       
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

التاريخ 15/03/2020التاريخ 25/03/2020
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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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المصابــون بفيــروس “كوفيــد 19” يالمســون النصف مليون

السعودية تطالب قمة الـ 20 بالحزم في مكافحة “كورونا”

سلمان  الملك  السعودي  العاهل  حث 
بـــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، أمــــس الــخــمــيــس، 
زعـــمـــاء مجموعة  لــقــمــة  كــلــمــتــه  فـــي 
ــعــد،  ــن ُب الــعــشــريــن، الــمــجــتــمــعــيــن عـ
أكــبــر االقــتــصــادات فــي الــعــالــم على 
على  ومنسقة”  “حازمة  تدابير  اتخاذ 
جائحة  لمكافحة  األصــعــدة  مختلف 

فيروس كورونا المستجد.
وأكد العاهل السعودي الدعم الكامل 
لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها 
لجهود مكافحة الفيروس، مضيفا أن 
على مجموعة العشرين أن تأخذ على 
عاتقها “مسؤولية تعزيز التعاون في 
تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا 

للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا”.
تقوية  لنا  ينبغي  “كــمــا  قــائــا:  وتــابــع 
لمكافحة  العالمية  الــجــاهــزيــة  إطـــار 
تتفشى  قــد  التي  المعدية  األمـــراض 

مستقبا”.
تترأس  الــذي  سلمان،  الملك  دعا  كما 
باده مجموعة العشرين لسنة 2020، 

إلى “مد يد العون” للدول النامية.
وتتركز المحادثات على كيفية حماية 
أهـــم اقــتــصــادات الــعــالــم مــن تبعات 
انتشار  لمنع  الــمــتــخــذة  اإلجــــــراءات 
الفيروس، بينما يلوح في األفق شبح 

ركود اقتصادي عالمي.
اجتماعنا  “نعقد  سلمان:  الملك  وقال 
أكبر  كــقــادة  لمسؤوليتنا  تلبية  هــذا 
جائحة  لمواجهة  العالم؛  اقتصادات 
كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير 

حازمة على مختلف األصعدة”.
معدالت  تباطؤ  ظــل  “فــي  ــاف:  وأضــ
المالية،  األســـواق  واضــطــراب  النمو 
فإن لمجموعة العشرين دورا محوريا 
لهذه  االقتصادية  لآلثار  التصدي  في 

الجائحة”.
البد  “لذلك  السعودي:  العاهل  وتابع 
لــنــا مـــن تــنــســيــق اســتــجــابــة مــوحــدة 
لمواجهتها وإعادة الثقة في االقتصاد 

العالمي”.

ــا فـــي الــعــالــم،  ــاء كـــورونـ ــ وتــفــاقــم وب
خــال اآلونــة األخــيــرة، ليقترب عدد 
في   )19 )كوفيد  بفيروس  المصابين 
كافة الدول من نصف مليون مصاب، 

أمس الخميس.
ــى هــذا  ــ ــدد الــمــصــابــيــن إل ــل عــ ــ ووصـ
أضحت  بعدما  القياسي،  المستوى 
إيــطــالــيــا والـــواليـــات الــمــتــحــدة على 
وشك تجاوز أعداد الصين التي ظهر 
فيها الفيروس، أواخر العام الماضي.

وظـــهـــر أمــــس الــخــمــيــس، بــلــغ عــدد 
فيما  ألفا،   488 بالفيروس  المصابين 
وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا و58، 
بينما تماثل 117 ألف شخص للشفاء.
وتداعت أنظمة الرعاية الصحية في 
أوروبا ونيويورك، تحت وطأة رعاية 
المسؤولون  يبحث  حيث  المصابين، 
هناك بشكل دءوب عن أجهزة تنفس 

صناعية إلبقائهم على قيد الحياة.
الــتــهــديــد، صــدق  إدراك حــجــم  وإثـــر 
مساء  األمــيــركــي،  الــشــيــوخ  مجلس 
األربعاء، على حزمة إنقاذ اقتصادية 
تريليون   2.2 بقيمة  مسبوقة  غــيــر 
وموظفي  شــركــات  لمساعدة  دوالر 

وأنظمة الرعاية الصحية.
ــل مـــايـــيـــن األمـــيـــركـــيـــيـــن أن  ــأمــ ــ وي
حياة،  اإلجــراء شريان  هــذا  يمنحهم 
كـــثـــيـــرون وظــائــفــهــم  فـــقـــد  بـــعـــد أن 
ودخـــلـــهـــم بــســبــب قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
انتشار  إلبــطــاء  الــازمــة  االجتماعي 

الفيروس.
يقل  مــا ال  ذلــك، يخضع  فــي غضون 
لقيود  اآلن  شــخــص  مــلــيــار   1.5 عــن 

صارمة على السفر.
العالمية،  الصحة  منظمة  رئيس  لكن 
ــــوم غــيــبــريــســوس،  ــان ــدروس أدهــ ــيـ تـ
عــاتــب قـــادة الــعــالــم إلضــاعــة الوقت 
الذي  الفيروس  مكافحة  في  الثمين 
قتل أكثر من 21 ألف شخص، وترك 
ــر على  ــ مــايــيــن مــن دون عــمــل، وأث

االقتصاد العالمي.
وأطــلــق غــريــبــســوس عــلــى فــيــروس 
العام  “العدو  صفة  المستجد  كورونا 

رقم 1”.
ارتفع  التي  المتحدة،  الواليات  وفي 
مع   ،1050 ــى  إل فيها  الــوفــيــات  عــدد 
معركة  نشبت  مصاب،  ألــف   70 نحو 
يطالبون  مــن  بــيــن  شــرســة  سياسية 

ــة لــفــرض  بــاتــخــاذ إجـــــــراءات عــاجــل
حصار طويل ضد الوباء، مثل حاكم 
الرئيس  أندرو كومو، وبين  نيويورك 

دونالد ترامب.
عدد  فــي  الصين  إسبانيا  واجــتــازت 
ــهــا إلـــى الــرقــم  ــوفــيــات بــعــد وصــول ال

3600، وفق ما نقلت رويترز.
المرتبة  البلد األوروبــي في  وأضحى 
فيها  توفي  التي  إيطاليا  بعد  الثانية 

7500 شخص.
ــادة االتـــحـــاد األوروبـــــي،  واجــتــمــع قــ
الثالثة  قمتهم  فــي  الخميس،  أمــس 
فـــي غــضــون ثــاثــة أســـابـــيـــع، حيث 
يكافحون الحتواء انتشار الفيروس، 
يــســبــبــه  الـــــــذي  الـــــخـــــراب  وإدارة 

القتصادهم.
فرض  الخميس  امــس  الهند  وبـــدأت 
محاولة  في  العالم،  في  إغــاق  أكبر 
داخـــل  ــار شــخــص  ــي مــل  1.3 إلبـــقـــاء 
المجاورة،  باكستان  وفــي  منازلهم. 
ارتفع عدد الحاالت المصابة لما يقرب 
الحكومة  دفــع  مــا  حــالــة،   1100 مــن 
مليون شخص   200 من  أكثر  إلقناع 

في الباد بالبقاء في منازلهم.

عواصم ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمة السعودية بالفيديو خالل ترؤسه مجموعة العشرين )أ ف ب(

الرياض ـ وكاالت

قالت وزارة الداخلية السعودية، 
المواطنين  إن  الخميس،  أمــس 
كبير  بشكل  تجاوبوا  والمقيمين 
التنقل  السلطات بوقف  مع قرار 
بين 13 من مناطق المملكة، في 
ــار جــهــود كــبــح انــتــشــار وبــاء  إطـ

كورونا.
وزارة  باسم  المتحدث  وأوضــح 
ــســعــوديــة، الــمــقــدم  الــداخــلــيــة ال
طــال الــشــلــهــوب، خــال مؤتمر 
في  التجول  حظر  أن  صحفي، 
والمدينة  الــريــاض  مــدن  كل من 
عند  بدأ  المكرمة  ومكة  المنورة 

أمس  مــن  ظهرا  الثالثة  الساعة 
الفئة  الخميس. وحين سئل عن 
في  التنقل  قيود  من  المستثناة 
الشلهوب،  أكد  المذكورة،  المدن 
أن  بوسعهم  ــراد  األفــ هـــؤالء  أن 
ــوب عــمــلــهــم، في  يــتــحــركــوا صــ
لديهم بطاقة خاصة  كانت  حال 
محدد،  مسار  عن  فضا  بالعمل، 
الــذي يعمل في  الشخص  أن  أي 
العاصمة الرياض، وكان مرخصا 
عمله،  يـــؤدي  حتى  بالتنقل،  لــه 
خـــارج  ــى  إلـ الــســفــر  يستطيع  ال 

المدينة.

السعودية.. بدء سريان قيود التنقل وتحذيرات للمخالفين

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قــوات  بــاســم  الــرســمــي  المتحدث  أكــد 
في  الشرعية  لــدعــم  العربي  التحالف 
المالكي،  تــركــي  الــركــن  العقيد  اليمن، 
للتحالف  المشتركة  القوات  قيادة  أن 
اليمنية  الحكومة  قــرار  وتــدعــم  تؤيد 
فــي قــبــول دعـــوة األمــيــن الــعــام لألمم 
اليمن  النار في  لوقف إطاق  المتحدة 
ومـــواجـــهـــة تــبــعــات انــتــشــار فــيــروس 

كورونا “كوفيد19-”.
ــاف الــعــقــيــد الــمــالــكــي أن قــيــادة  ــ وأضـ
القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث 
النار  اليمن لوقف إطاق  المتحدة إلى 

خطوات  واتخاذ  التصعيد  وخفض 
ــيــة لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة بــيــن  عــمــل

الــطــرفــيــن فـــي الــجــانــب 
اإلنساني واالقتصادي، 
ــيــــف مـــعـــانـــاة  ــفــ ــخــ ــ وت
والعمل  اليمني  الشعب 

جائحة  مخاطر  لمواجهة  جــاد  بشكل 
فيروس )كورونا( ومنعه من االنتشار.

الحكومة  وفـــي وقـــت ســابــق، رحــبــت 
لألمم  ــعــام  ال األمــيــن  ــدعــوة  ب اليمنية 
ومواجهة  النار  إطاق  لوقف  المتحدة 

تبعات انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الحكومة الشرعية في بيان أن 
واقتصاديا  اليمن سياسيا  في  “الوضع 
أشكال  كافة  إيــقــاف  يستلزم  وصحيا 
ــوف ضــمــن الــجــهــد  ــوقــ ــ الــتــصــعــيــد، وال
للحفاظ على حياة  العالمي واإلنساني 
المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع 
الحكومة  موقف  وجــاء  ــاء”.  ــوب ال هــذا 
ــوة أطــلــقــهــا  ــ ــات مـــن دعـ ــاعـ عــقــب سـ
ــألمــم الــمــتــحــدة،  األمـــيـــن الـــعـــام ل
أنطونيو غوتيريش، وبعد أيام 
مــمــاثــلــة وجهها  ــوة  دعــ مـــن 
مارتن  الــدولــي  المبعوث 

غريفيث.

التحالف يؤيد وقف النار باليمن لمواجهة “كورونا”

واشنطن ـ رويترز

األميركية  المتحدة  الواليات  فرضت 
20 من  أمس الخميس عقوبات على 
التي  والشركات  واألفراد  المسؤولين 
واتهمتهم  والـــعـــراق،  إيــــران  مــقــرهــا 
تصعيد  في  إرهابية  جماعات  بدعم 
للضغط على طهران حتى في الوقت 
الذي تحارب فيه تفشي وباء كورونا.
في  األميركية  الخزانة  وزارة  وقالت 
بــيــان إن الــكــيــانــات واألفـــــراد الــذيــن 
فـــرضـــت عــلــيــهــم الــعــقــوبــات دعــمــوا 
الحرس الثوري وفيلق القدس التابع 
له، والمسؤول عن العمليات الخارجية 
ــوا مـــســـاعـــدات  ــلـ ــقـ ــجـــســـس، ونـ ــتـ والـ
تستخدم في القتل لجماعات مسلحة 
تدعمها إيران في العراق منها كتائب 

حزب هللا وعصائب أهل الحق.
وأضافت الوزارة أنهم متورطون في 
وبيع  واليمن  للعراق  أسلحة  تهريب 

بموجب  المحظور  ــي،  ــران اإلي النفط 
الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة، لــلــحــكــومــة 

السورية ضمن أنشطة أخرى.
للمستهدفين  ــوداء  ــســ ــ ال والــقــائــمــة 
أصــول  أي  تجميد  تعني  بالعقوبات 
المتحدة  الواليات  بها في  للمدرجين 
وتــمــنــع األمــيــركــيــيــن بشكل عـــام من 

التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
إيــران شبكة من  بيان “تستخدم  في 
الشركات التي تعمل كواجهة لتمويل 
جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة 
الشعب  عــن  بعيدا  ــمــوارد  ال وتــحــول 
لوكائها  أولـــويـــة  لتعطي  ــرانـــي  اإليـ
اإلرهــابــيــيــن عــلــى حــســاب الــحــاجــات 

األساسية لشعبها”.

وزارة الخزانة األميركية

بتهمة التورط في تهريب األسلحة إلى العراق واليمن وتهريب النفط
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانيين

بغداد ـ أ ف ب

ــان جـــديـــدان أمــس  ــاروخــ اســتــهــدف صــ
العراق،  في  الغربية  المصالح  الخميس 
ــعــديــد مـــن الـــدول  تــزامــنــًا مـــع ســحــب ال
الباد، خوفًا من تفشي وباء  قواتها من 
كوفيد19- وكذلك تعزيز الجهود الرامية 

إلى مواجهته على أراضيها.
800 عــســكــري ومــتــعــاقــد  ــادر أمـــس  ــ وغـ
مدني أميركي وفرنسي خصوصًا قاعدة 

القيارة في شمال الباد. 
القوات  وجرت عملية تسلم وتسليم مع 
ــعــراقــيــة، بــحــســب مـــا أفــــاد مــراســلــون  ال
ــرس فــي الــقــاعــدة  مــن وكــالــة فــرانــس بـ

العسكرية.
سحب  وأستراليا  بريطانيا  أعلنت  وإذا 
على  واإلبــقــاء  العراق  من  فقط  مدربيها 
“أفراد أساسيين”، فإن فرنسا ستبدأ في 
سحب مئتي جندي من العراق، على غرار 
تشيكيا التي سحبت جنودها، وهم نحو 

30، من الباد.
بغداد  فــي  األميركية  الــســفــارة  وأعلنت 
الدبلوماسي  فريقها  من  أعضاء  إجــاء 
وسط رغبة بمغادرة الباد خشية تفشي 

الفيروس.
األشهر  فــي  التحالف  قـــوات  وتــعــرضــت 
صاروخية  هجمات  إلــى  األخــيــرة  الستة 
تتواجد  التي  القواعد  غالبية  على  عدة، 

فــيــهــا. وســقــط صــاروخــا كــاتــيــوشــا فجر 
الخميس على المنطقة الخضراء شديدة 
ــداد، حــيــث مــقــّر  ــغـ الــتــحــصــيــن بــوســط بـ
أعلنت  مــا  األمــيــركــيــة، بحسب  الــســفــارة 
بيان.  الرسمي في  األمني  اإلعــام  خلية 
26 منذ  الــهــجــوم، وهـــو  هـــذا  ولـــم يسفر 
أو  أكتوبر، عن سقوط أي ضحايا  أواخر 

أضرار.

جندي عراقي أمام ناقلة عسكري أميركية في قاعدة القيارة الجوية )أ ف ب(

الهجوم رقم 26.. صاروخان على المنطقة الخضراء في بغداد
التحالف الدولي يغادر قاعدة ثانية في شمال العراق

القاهرة ـ وكاالت

ــمــصــري، عــبــد الــفــتــاح  ــا الــرئــيــس ال دعـ
في  الرسمية  صفحته  عبر  السيسي، 
خرق  عدم  إلى  المواطنين  “فيسبوك”، 
ــراءات االحــتــرازيــة الــتــي دخلت  ــ اإلجـ
ــاد لــمــواجــهــة  ــبـ ــي الـ حــيــز الــتــنــفــيــذ فـ
فـــيـــروس كــــورونــــا. وذكـــــر الــســيــســي 
فــي الــتــدويــنــة: “فــي الــيــوم األول من 
اإلضافية  للحزمة  الحكومة  تطبيق 
من  االحترازية  الوقاية  إجــراءات  من 
فــيــروس كـــورونـــا، أتــطــلــع إلـــى الــتــزام 
ــدم  ــذه اإلجــــــــــراءات وعــ ــهـ الــجــمــيــع بـ
تــجــاوزهــا حــرصــًا على ســامــة وأمــان 
أننا  مصر والمصريين”. وأضاف “أؤكد 
نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف 
ــرأة الــمــصــريــة  ــمـ الــجــمــيــع بــــدءا مـــن الـ

وشبابًا،  كبارا  وأسرتها  العظيمة 
وأيــضــًا جــهــود أبــنــائــنــا في 

ــة االتــــجــــاهــــات  ــ ــافـ ــ كـ
ــوات الــمــســلــحــة  ــقــ ــ ال

وجميع  الــبــواســل  المدنية  والــشــرطــة 
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــنــظــومــة  أبـــطـــال 
مصر”.  ربـــوع  فــي  المنتشرة  الشاملة 
وتابع: “أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى 
وبعون  العصيبة  اللحظات  هــذه  كــل 
هللا ستصير ذكرى من الماضي البعيد. 

حفظ هللا مصر وشعبها العظيم”.
الــمــصــريــة،  الــصــحــة  وزارة  ــنــت  وأعــل
األربعاء، عن ارتفاع حاالت الشفاء من 
المستجد،  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة 
فــيــمــا تـــم تــســجــيــل 54 حــالــة إصــابــة 
الرسمي  المتحدث  وكــشــف  جــديــدة. 
خالد  المصرية،  الصحة  وزارة  باسم 
الــذي  الــعــدد  إجمالي  أن  إلــى  مجاهد، 
تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 
 456 هــو  األربـــعـــاء،  حــتــى،  المستجد 
حـــالـــة مـــن ضــمــنــهــم 95 حـــالـــة تم 
شفاؤها وخرجت من مستشفى 

العزل، و21 حالة وفاة.

السيسي يحذر من خرق اإلجراءات االحترازية
موسكو ـ وكاالت

أقر الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
بصعوبة الوضع الذي تواجه الشركات 
ــبــاد  الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فـــي ال
لها  يــتــعــرض  الــتــي  الــضــغــوط  بسبب 

االقتصاد الروسي وانتشار كورونا. 
ــتـــمـــاع مــع  ــال اجـ ــ ــال بـــوتـــيـــن خـ ــ ــ وق
الروسي  األعمال  قطاع  عن  ممثلين 
تــدرك  السلطات  إن  الخميس،  أمــس 
تمر  الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع 

به الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بشكل  أثـــرا  عاملين  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
الصغير  األعمال  قطاعي  على  سلبي 
انهيار  وهما  الــبــاد،  فــي  والمتوسط 

النفط  أسواق  النفط في  أسعار 
العالمية، وانتشار فيروس 

ــا، مــشــددا على  كــورون
تــدرك  الــســلــطــات  أن 
ــات الـــتـــي  ــ ــوب ــعــ ــــصــ ال
يــــواجــــهــــهــــا قـــطـــاع 

األعـــمـــال ومــســتــعــدة لــاســتــمــاع إلــى 
رجال األعمال لمساعدتهم.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن 
فــيــروس كورونا  الــحــرب ضــد  تنتهي 

خال شهرين أو ثاثة.
العزل، أكد بوتين أن  وعن إجــراءات 
اتخاذها  تــم  الــتــي  الحجر  ــراءات  إجــ
ــا هـــي قــســريــة  ــورونـ ضـــد فـــيـــروس كـ
ومــؤقــتــة. وأشــــار إلـــى أنــهــا ستكون 
كورونا،  فيروس  مواجهة  في  فعالة 
كلما  أشـــد  اإلجـــــراءات ســتــكــون  وأن 

كانت فترة تطبيقها قصيرة.
وكــــان بــوتــيــن قـــد أعــلــن فـــي كلمة 
سلسلة  عــن  أمــس،  لألمة  وجهها 
إجراءات استثنائية اقتصادية 
ــدعــم قــطــاع  واجــتــمــاعــيــة ل
ــل  األعـــــــــمـــــــــال فــــــــي ظـ
تداعيات انتشار كورونا.

بوتين: الحرب على “كورونا” ستنتهي خالل 3 أشهر

مقتل جنديين تركيين 
شمالي العراق

أنقرة ـ وكاالت

أن  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
جنديين تركيين قتال وأصيب آخران 
فــي هــجــوم بــقــذائــف الــمــورتــر نفذه 
هفتانين  بمنطقة  أكـــراد  مسلحون 
انتقمت  أنها  مضيفة  العراق،  شمال 

من منفذي الهجوم.
وذكرت الوزارة في بيان أن مسلحي 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي شنوا  حـ
“هــجــومــا اســتــفــزازيــا” على الــقــوات 

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

للتواصل: 17111483

ليس هناك دول عظمى.. كورونا أعاد ترتيب الدول
لقـــد غيـــر فيـــروس “كورونـــا” ترتيـــب الـــدول ومواقعهـــا ألســـباب وعوامل 
عديـــدة، فالدول التي كان يطلق عليها مســـمى “الـــدول العظمى” نظرا لقوة 
تأثيرها سياســـيا وعسكريا وهي بالمناسبة 8 دول، أصيبت بهزيمة ساحقة 
غيـــر متوقعة، وأصبحت موضعا للتســـاؤل، فصدمة اإلخفـــاق الطبي تجاه 
فيـــروس كورونـــا ومـــوت الكثير مـــن الناس ضحية لهـــذا الوبـــاء، والنتائج 
المخيبـــة لآلمـــال في طريقـــة التعامل مع األزمـــة يعطي انطباعـــا عاما بأن 
األعـــوام القادمـــة ســـتكون أكثـــر صعوبـــة، ولعـــل الســـؤال الملـــح هـــو.. أين 
المنشآت الطبية المتقدمة والعلماء واألطباء الذين يواصلون العمل بالليل 
والنهار في ســـبيل التعرف على المسبب والناقل، واستنباط طرق مكافحة 

األوبئة؟
أميـــركا وحدهـــا صرفـــت علـــى اإلنشـــاءات العســـكرية ووزارة الدفاع 738 
مليار دوالر، وتصور الجميع أن التقدم الذي أحرزته في القطاع العســـكري 
ســـيجعلها بعيـــدة عـــن أي تأثيـــر للوبـــاء، ولكـــن حيـــن المراجعـــة الشـــاملة 
والمتكاملة يتضح أن النظام الصحي في أميركا يعاني من الهشاشـــة رغم 

الشعارات التي تطلقها والصيحات القتالية.

ما كنا نطلق عليها بالدول العظمى أصيبت بشلل تام بسبب جائحة كورونا، 
والفشـــل فـــي مكافحـــة المرض المعـــدي، وهـــذا االنفجار أصبح أمـــرا واقعا 
بالفعل، والســـرعة غير العادية تعطينا مؤشـــرا وصورة صارخة على ضعف 
تلـــك الـــدول دون مبالغة أمام األخطـــار التي تهددها، فمـــن كان يتصور أن 
إيطاليا أو كما أطلق عليها “أســـطورة األمة في القرن العشـــرين” وبلد شاعر 
فلورنســـا العظيم “دانتي” والروائي الذي بعث وجه العالم الجديد برواياته 
الرائعـــة “البرتـــو مورافيـــا” ســـتصل إلى هـــذه الحالة مـــن البـــؤس والكارثة 
والمصيبـــة، أكثـــر من 6800 حالة وفـــاة بكورونا، وكذلك بريطانيا وفرنســـا 

وكندا وروسيا.

تتجلى الطبيعة االستثنائية اليوم بوضوح أكثر، فنحن وكما يطلقون علينا  «
“دول العالم الثالث” تفوقنا “طبيا واستعدادا وتنظيما” في كل ما يتعلق 
بالصحة العامة وفي القضاء أو التقليل من وباء كورونا، ولو أمعنا النظر 

مليا في أسباب نجاحنا وتفوقنا لوجدنا أن قيمة اإلنسان وأهميته، العنوان 
األبرز وليس شيئا آخر، ولمن يريد معرفة التفاصيل أكثر عليه قراءة كتاب 

“تدهور الحضارة الغربية” ألسوالد أشبنغلر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي حيـــن أن العالم يصـــارع وباء فيروس COVID-19 “مـــا يعرف بكورونا” 
وال يتعلم من العديد من الكوارث السابقة إلنشاء خطط علمية للتعافي من 
الكـــوارث، فإنه من الضروري بمكان إعادة التأكيد على العديد من المجاالت 
حيـــث بـــدأ كل مـــن الـــذكاء االصطناعـــي وتعلـــم اآللـــة فـــي إحـــداث تأثيـــر، 
خصوصا مجاالت كاالســـتعداد للكوارث واإلغاثة، وعندما يتم تنفيذ الذكاء 
االصطناعـــي بالطـــرق الصحيحـــة لمســـاعدة وإبـــاغ المســـتجيبين األوائل، 
باإلضافـــة إلـــى المجتمعات المتضررة، يمكن االســـتفادة منـــه إلنقاذ األرواح 

في حاالت الكوارث.
يمكن للذكاء االصطناعي اكتشاف األنماط في البيانات والقيام بالتوقعات، 
واألمل هو أن تتمكن هذه األدوات من تحديد احتماالت األدوية الختبارها 
CO-  على البشر في غضون أشهر، ومع تحول وتغير فيروسات كورونا مثل

VID-19، يجـــب أن يكـــون الـــدواء المرشـــح فعاال ضد مجموعة واســـعة من 
األشـــكال المحتملـــة. يجري العمل حالًيا في جميع أنحاء العالم، الســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي في الســـعي وراء الحصـــول على اللقاح، فـــي حين أن 
الـــذكاء االصطناعـــي سيســـرع بـــا شـــك مـــن تطويـــر اللقاحـــات، إال أن هذه 
التكنولوجيـــات تعتمـــد علـــى كميـــات كبيـــرة من بيانـــات التدريـــب الدقيقة، 

وبالتالـــي فـــإن مرًضا جديًدا شـــديد العـــدوى يحتوي على بيانـــات محدودة 
سوف يمثل تحديًا حتى لتقنيات الذكاء االصطناعي األكثر تعقيًدا.

تتمثـــل إحدى نقاط القوة األساســـية للذكاء االصطناعـــي في الطريقة التي 
يزيـــد بها قدرتنـــا على التنبؤ باألحـــداث والظروف، وبالتالـــي التخطيط لها، 
بالنظـــر إلى أن إحدى أهم الطرق إلنقـــاذ األرواح في الكوارث هي الحصول 
علـــى تحذيـــر مبكـــر، هنـــاك الكثيـــر مـــن األشـــياء الجيـــدة التي يمكـــن لهذه 

التكنولوجيا القيام بها.
إن إمكانـــات الذكاء االصطناعي ليســـت فقط في التنبـــؤ بحدوث كارثة، بل 
فـــي التنبـــؤ بالمكان األكثـــر تضـــرًرا، وأي األنظمة الدفاعية مـــن المحتمل أن 
تفشـــل، وأي المجتمعـــات هي األكثـــر تعرًضا للخطر. يمكـــن أن يثبت الذكاء 
االصطناعـــي أنـــه مهـــم جـــدًا ألجل جهـــود التتبـــع واإلعـــداد، باإلضافـــة إلى 

تحديث وصيانة المعدات والدفاعات المهمة.

تعتمد معظم منصات وسائل التواصل االجتماعي بالفعل على خوارزميات  «
التعلم اآللي، ولكن يمكن أن تساعد وظائف الذكاء االصطناعي اإلضافية بشكل 
كبير أثناء الكوارث، مما يساعد األشخاص العاديين والمستجيبين األوائل على 

البقاء على اطالع ومنظمين، عند نشرها بالطريقة الصحيحة.

فـــي إحـــدى قـــرى الســـويد الهادئـــة والبـــاردة، ولـــدت الطفلـــة ســـلمى 
الغرلوف عام 1858 ألب جنرال عســـكري وأم معلمة، مع عيب خلقي 

في ركبتها تحول إلى شلل عند الثالثة من عمرها.
وبالرغم من مازمتها الفراش طوال ســـنوات، كانت تحيطها قصص 
والدهـــا الجنـــرال وحكايـــات جدتهـــا الشـــعبية واألســـاطير الخياليـــة 
المشـــوقة، األمر الذي ســـاهم فـــي تكوين مخزون هائـــل من القصص 
تســـتقي منـــه كلمـــا أرادت الكتابة وســـاعدها لتجاوز االكتئـــاب. ومع 
نجـــاح العـــاج، تمكنت ســـلمى من المشـــي باســـتخدام العـــكاز، رفيق 
دربهـــا، فقررت مواصلة تعليمها حتـــى صارت معلمة، كما نجحت في 
لفـــت األنظـــار إليهـــا بعد نشـــر روايتها األولـــى “ملحمة غوســـتا برلنغ” 
ونيلهـــا جائـــزة أدبية عنها، وهو ما بّشـــر بنهضة في األدب الســـويدي 

على يدها.
ولعـــل المرحلـــة الفاصلة فـــي حياتها كانت عندما تـــم تكليفها بتأليف 
كتـــاب للجغرافيـــا مختلـــف عـــن المناهـــج المملـــة والمنفـــرة، يجعـــل 

األطفـــال يحبـــون بادهـــم أكثـــر، فقضت 3 ســـنوات تنقلـــت فيها عبر 
مختلف المحافظات للتعرف على خصائص كل منطقة، درســـت فيها 
الحيوانات والنباتات وعادات وتقاليد كل محافظة، وكانت المفاجأة 
أن حقـــق الكتـــاب نجاحـــا فائقا تجـــاوز حدود الســـويد ليصل ألوروبا 

بأكملها ومن ثم العالم.
هذا الكتاب هو “مغامرات نيلز المدهشـــة” التي ترجمت ألكثر من 30 
لغـــة منهـــا العربية، كمـــا تحولت إلى مسلســـل كارتوني شـــاهدناه في 
طفولتنا، وكان ســـر نجاحها الســـاحق يكمن في قدرتها المتفردة على 
دمج قصص التراث الســـويدي بالقيم والمبادئ اإلنســـانية والمشـــاعر 

النبيلة.
في عام 1909 نالت سلمى جائزة نوبل في األدب، لتصبح أول امرأة في  «

التاريخ تحصل عليها، كما أنها أول كاتبة سويدية تفوز بهذه الجائزة 
العالمية، وتقديرا إلنجازاتها فقد طبعت صورتها على العملة الورقية 

وهو أمر تستحقه عن جدارة بال شك.

 

 Ameerasulaibeekh@
gmail.com

د. جاسم حاجي

أميرة صليبيخ

تواجد الذكاء االصطناعي في الميدان أثناء الكوارث

سلمى الغرلوف... وكتاب الجغرافيا الذي أهلها لنوبل

في ذكرى احتالل العراق
فـــي الوقـــت الـــذي ُتعاني فيـــه دول العالـــم وشـــعوبها من وباء 
الكورونـــا مـــع مطلـــع 2020م، فـــإن شـــعب العـــراق عانـــى فـــي 
2003م من االحتال األميركي واإليراني وميليشـــيات طهران 
الطائفية، فقد عانى العراق وشـــعبه ويـــات )هذا الوباء( اآلثم 
مـــن فقـــر وفســـاد وظلم وانحـــال وانحـــراف، وتفشـــي الجهل 
والظـــام، واســـتغال الديـــن والطائفيـــة فـــي قمـــع الحريـــات 
وسرقة الثروات وبيع العراق با ثمن للنظام اإليراني، وأصبح 
هذا الوباء مشـــروع إيرانيـــا أميركيا صهيونيـــا لتفكيك الدولة 
العربيـــة العراقية تحت ذرائـــع التحرير والديمقراطية وحقوق 

اإلنسان والحريات.
إن المليشـــيات الطائفية تمثل كابوســـا للعراق قتل كل شـــيٍء 
جميل.. ُحرق العراق واستبيحت ُمدنه، ُسرقت ثرواته وُهربت 
آثاره، ُطمســـت ثقافته وانتهكت ُنظمه، وُختم صك بيعه ودفع 

العراق ثمن بيعه بنفسه أللد أعدائه وعدو األمة العربية. 
لـــم يقـــف أحد مع العراق ولم ُيشـــارك في إطفـــاء ولو جزء من 
هذا الحريق، إال كوكبة مضيئة من فرســـان تموز العراق الذين 
حملـــوا مشـــروع إعـــادة العـــراق إلـــى أهلـــه وأمته، أهلـــه الذين 

تشردوا وأصبحوا الجئين في بادهم وبلدان كثيرة أخرى.

لعبت الميليشيات وَمن يقف وراءها دوًرا في إذكاء التوترات  «
وصياغة الصراعات الداخلية وانتعشت تجارة المخدرات التي 

خدمت المشروع الذي جاءت من أجله، ما جعل العراق دولة 
متربعة على قائمة الدول الُمفسدة في العالم.

 شعب العراق األبي الذي يئن لم يفقد الصبر فحزم أمره وعزم  «
بثورته أن يجتث هذا الوباء وُيَخِلص العراق من وسخ المجوسية 

وآثامها من أجل هوية العراق وعروبته.

عبدعلي الغسرة

ابقوا في بيوتكم

تكاد ال تصدق األحداث المتســـارعة التي يشـــهدها العالم هذه 
األيـــام، فالكم الهائل من الدعوات للبقاء في البيوت دليل على 
عظم المشـــكلة، واألهميـــة الحتمية للتصرف بمســـؤولية تجاه 

أنفسنا، وأقاربنا، وأصدقائنا، ومجتمعنا المحيط بنا.
لقد كلف االســـتهتار مجتمعات متقدمة ثمنًا باهظًا من الموتى 
والمصابين بفيروس ينتشر أسرع من النار في الهشيم، ال يعرف 
صغيرًا وال كبيرًا، ويتحور كالحية حتى يصيب ما يصيب، إلى 
الدرجة التي يســـتهدف بها قوة المنظومات الصحية، ويتغلب 
علـــى أعتـــى األنظمة الصحية في العالـــم صابة كما حدث في 

إيطاليا.
إنَّ الدعـــوات المتهافتـــة إلـــى البقاء في البيـــوت، خصوصا من 
العاملين في المجال الصحي، دعوات صادقة، مبحوحة باأللم، 
فهم من رأوا المعذبين، ومن تجرعوا األلم، وانهارت أجسادهم 
أمامهـــم، ويعرفـــون حجم الخطـــر القادم أكثر مـــن غيرهم، هم 
مـــن لهـــم من األبنـــاء، واألهل، ممـــن يخافون عليهـــم، ويأملون 

سامتهم، فيدعونكم بأمانة للحفاظ على أنفسكم، والوطن.

االلتزام بكل اإلرشادات والنصائح الصحية بشكل عام، كأفراد،  «
وجهات، وجماعات، خط الدفاع الذي سيؤمن مستقبلنا 

ومستقبل أبنائنا. إنَّ أي تهاون مع عظم المشكلة، وهي مازالت 
لم تسجل أية حاالت من داخل البحرين، وفقًا للتصريحات 

الرسمية بهذا الشأن، قد يجر إلى منطقة تكلف ثمنًا غاليًا من 
األنفس والصحة، ال قدر الله. هذه دعوة مني ككاتب رأي، وإعالمي 

بحريني، إلى مجتمعي وأبناء وطني الذي أنتمي إليه، نعول 
جميعًا على وعيكم، وقدرتكم على تحدي الصعاب، وعلى حبكم 
لمجتمعكم وبلدكم، فألجلكم، وألجل أبنائكم، وألجل البحرين، 

ابقوا في بيوتكم، حتى تنقشع هذه الغمة، وتعود الحياة إلى 
طبيعتها، ونصبح في أفضل حال.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ
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المكتب اإلعالمي

أعــرب رئيــس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى بن 
عبــدهللا آل خليفــة عــن شــكره وتقديــره إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة علــى دعم ســموه المتواصل لالتحاد والمســابقات التــي ينظمها 

االتحاد. 

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا 
علـــى  حريـــص  االتحـــاد  أن  خليفـــة  آل 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـموه بتوزيـــع جوائـــز 
مـــن  كان  والـــذي  للقـــدرة،  ســـباق ســـموه 
المقـــرر إقامتـــه يـــوم الجمعـــة 27 مـــارس 
الجـــاري علـــى اإلســـطبالت التي شـــاركت 
فـــي ســـباقات هذا الموســـم، مبينا ســـموه 
أن هـــذه التوجيهـــات تؤكـــد حرص ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم 
اإلسطبالت المشاركة في موسم القدرة. 

وأوضح ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن التوجيهـــات تعتبـــر إثـــراء 
فـــي مســـيرة القـــدرة البحرينية وتســـاهم 
بتطوير المنظومة الفنية لدى اإلسطبالت 
المحليـــة، حيـــث إن تقديـــم جوائز ســـباق 
لهـــا  اإلســـطبالت  علـــى  للقـــدرة  ســـموه 
انعكاسات إيجابية كبيرة على اإلسطبالت 
من خالل عملها الفني للتحضير للموســـم 
الرياضـــي المقبـــل، والعمـــل علـــى تطويـــر 
كوادرهـــا الفنية واإلدارية والفرســـان؛ من 
أجل المســـاهمة في تطوير رياضة القدرة 

البحرينية. 
وتأتـــي توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بتوزيـــع الجوائـــز علـــى 
اإلســـطبالت تقديـــرا واعتزازا من ســـموه 
بالـــدور الكبير الذي قامت به اإلســـطبالت 
البحرينيـــة  القـــدرة  مســـيرة  إثـــراء  فـــي 
ســـباقات  فـــي  الفاعلـــة  مشـــاركتها  عبـــر 
هـــذا الموســـم وحرصهـــا الموصـــول علـــى 
البطـــوالت،  علـــى  الحقيقـــي  التنافـــس 
والعمـــل علـــى تطوير منظومتهـــا اإلدارية 
والفنيـــة؛ األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي إخراج 
موســـم القـــدرة بحلـــة متميزة ســـاهم في 
تأكيـــد التطـــور الكبير الذي باتت تعيشـــه 
القـــدرة البحرينيـــة، وتحقيقهـــا إنجـــازات 

كبيرة. 

 خالد: إثراء مسيرة القدرة البحرينية 

 وأكـــد مديـــر الفريق الملكـــي للقدرة خالد 

أحمـــد حســـن أن توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة تعتبـــر إثـــراء 
لمسيرة القدرة البحرينية والتي ستساهم 
بإعطاء اإلســـطبالت الدافع الكبير لتقديم 
األفضل في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن 
هـــذه المبـــادرة تؤكد نظرة ســـموه الثاقبة 

نحو مواصلة تطوير رياضة القدرة. 
وأعـــرب خالد أحمـــد عن شـــكره وتقديره 
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى 
خليفـــة من خـــالل دعم ســـموه المتواصل 
مختلـــف  فـــي  والفرســـان  لإلســـطبالت 
البطـــوالت ســـواء المحليـــة أو الخارجية، 
مشـــيرا إلى أن دعم سموه ساهم بتحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي المشـــاركات 
الخارجية وســـاهم بنجاح كافة البطوالت 

التي نظمها.  
وقـــال خالد أحمد إن توزيع جوائز ســـباق 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
والفرســـان،  لإلســـطبالت  وســـام  للقـــدرة 
مـــن  العديـــد  بتحقيـــق  حيـــث ستســـاهم 
األهـــداف التـــي وضعتها اإلســـطبالت من 
خـــالل مشـــاركتها فـــي الموســـم، مبينا أن 
هذه التوجيهات ستســـاهم بتنفيذ خطط 
اإلسطبالت الفنية واإلدارية، وستعطيهم 
للموســـم  مميـــزة  لبدايـــة  الكبيـــر  الحافـــز 

المقبل. 

 جناحي: شكرا ناصر بن حمد 

أشـــاد مـــدرب فريـــق فيكتوريـــوس أحمد 
جناحـــي، بتوجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
الجوائـــز  بتوزيـــع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
على اإلســـطبالت المشـــاركة في الموســـم 
الرياضي 2019/2020 بعد توجيه ســـموه 
بإقامـــة ســـباق ناصـــر بـــن حمـــد للقـــدرة، 
مشـــيرا إلـــى أن هـــذه التوجيهـــات تعكس 
مـــدى اهتمـــام وحرص ســـموه علـــى دعم 

اإلسطبالت المحلية. 
وأكـــد أحمـــد جناحـــي ان هـــذه المبـــادرة 
ليست بالغريبة على سمو الشيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفة الذي عودنـــا دائما بدعمه 
المتواصل لكافة اإلسطبالت المحلية عبر 

تقديم مختلف المبادرات. 
وقال: “الشـــك أن هـــذه المبادرة ســـتكون 
لها بوادر إيجابية كبيرة على اإلســـطبالت 
بتحقيـــق  ستســـاهم  حيـــث  والفرســـان، 
أهداف اإلسطبالت للموسم القادم، ونحن 
نقـــدم جزيـــل  فـــي فريـــق فيكتوريـــوس 
الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة”. 

 جعفر ميرزا: مبادرات رائدة 

فريـــق  مـــن  ميـــرزا  جعفـــر  الفـــارس   
ســـمو  مبـــادرات  أن  أكـــد  فيكتوريـــوس، 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة دائما ما 
تكون رائـــدة ومتميزة وتصب في تطوير 
رياضـــة القـــدرة التـــي حققـــت نجاحـــات 
متواصلـــة بفضـــل الدعم واالهتمـــام الذي 
اإلســـطبالت  كافـــة  تجـــاه  ســـموه  يوليـــه 
مبـــادرة  أن  إلـــى  مشـــيرا  والفرســـان، 
توزيع جوائز ســـباق ســـموه للقـــدرة دليل 
علـــى حـــرص ســـموه بدعـــم اإلســـطبالت 

والفرسان. 
وأعـــرب الفـــارس جعفـــر ميـــرزا عـــن بالـــغ 

شـــكره وتقديـــره إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، وقال: “ســـموه عودنا 
دائما على الوقوف إلى جانب اإلسطبالت 
المحلية في مســـيرتها نحو المشاركة في 
االرتقـــاء برياضة القدرة، وهـــذه المبادرة 
ليســـت بالغريبة على ســـموه، حيث تؤكد 
مبـــادرات ســـموه فـــي تطويـــر الجوانـــب 

اإلدارية والفنية لإلسطبالت”. 
وأضـــاف “علـــى الرغـــم مـــن إلغـــاء ســـباق 
ســـموه للقدرة إال أن ســـموه وجـــه بتوزيع 
الجوائز، وهذا دليل على الدعم المتواصل 
من ســـموه لكافة اإلســـطبالت والفرسان، 
وأود أن أشـــكر ســـموه على هذه المبادرة 

الرائدة”. 

رائد محمود: سعداء بهذه المبادرة 

أعـــرب الفـــارس رائـــد محمود عن شـــكره 
وتقديره إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى مبـــادرة ســـموه بتوزيـــع 

جوائز سباق سموه للقدرة. 
وقـــال رائـــد محمـــود: “نحن ســـعداء بهذه 
المبـــادرة، حيـــث إنهـــا ستســـاهم بتحقيق 
لإلســـطبالت  األهـــداف  مـــن  العديـــد 
والفرســـان، حيـــث إن اإلســـطبالت تســـير 

وفق خطط مدروســـة للمشاركة في كافة 
البطوالت، وأن توزيع الجوائز على الرغم 
مـــن إلغـــاء الســـباق بـــادرة تؤكـــد النظـــرة 
بـــن حمـــد  الثاقبـــة لســـمو الشـــيخ ناصـــر 
آل خليفـــة بتطويـــر هـــذه الرياضـــة التـــي 
شـــهدت طفرة نوعية في الفترة الماضية 
بفضـــل اهتمـــام ودعـــم ســـموه المتواصل 

لإلسطبالت والفرسان”. 
علـــى  “ســـنعمل  محمـــود  رائـــد  وأضـــاف 
تســـخير هـــذه المبـــادرة مـــن أجـــل تطوير 
وتلبيـــة  الفريـــق  فـــي  الفنيـــة  الجوانـــب 
االحتياجـــات والعمـــل علـــى تجهيـــز كافة 
المقبـــل،  الرياضـــي  للموســـم  احتياجاتنـــا 
حيـــث إن الموســـم المنتهـــي شـــهد نجاحا 
كبيـــرا مـــن العديـــد مـــن الجوانـــب ســـواء 
الفنيـــة أو التنظيميـــة، ونقدم لســـموه كل 

الشكر والتقدير على دعمه المتواصل”. 

دانة البنغدير تشيد بمبادرة ناصر 

بن حمد 

أشـــادت الفارســـة دانـــة البنغديـــر بمبادرة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 

بتوزيع جوائز سباق سموه للقدرة. 
لهـــا  المبـــادرة  هـــذه  أن  “الشـــك  وقالـــت: 

اإلســـطبالت  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات 
والفرســـان، حيث كنا نأمل المشـــاركة في 
الســـباق الـــذي يحمل اســـم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة الداعـــم الكبير 

لإلسطبالت والفرسان”. 
وأضافت “نحن سعداء بدعم سمو الشيخ 
المتواصـــل  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
يعتبـــر  حيـــث  والفرســـان،  لإلســـطبالت 
ســـموه القائد الملهم لدى الفرسان، ونحن 
دائمـــا نتعلـــم مـــن ســـموه الكثير فـــي هذه 
الرياضة التي شـــهدت طفرة كبيرة بفضل 
اهتمـــام ودعـــم ســـموه”.  وتابعـــت “أقـــدم 
جزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلى ســـموه على 
هـــذه المبـــادرة الرائـــدة، ونعـــد ســـموه أن 
نواصل على بذل العطاء والجهد لتحقيق 

األهداف في المشاركات القادمة”. 

هيا جمال: دافع لألفضل 

أكدت الفارســـة هيا جمال أن مبادرة سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة تعكس 
اهتمـــام ســـموه باإلســـطبالت والفرســـان، 
وهي دافع لتقديم األفضل في الســـباقات 
المقبلـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه المبـــادرة 
تؤكـــد نظرة ســـموه الثاقبة نحـــو مواصلة 

تطوير رياضة.  
وأوضحـــت هيـــا جمـــال أن هـــذه توزيـــع 
والفرســـان  اإلســـطبالت  علـــى  الجوائـــز 
مـــا هـــي إال خطـــوة مـــن خطـــوات ســـموه 
التطويريـــة وحـــرص ســـموه علـــى دعـــم 
اإلسطبالت والفرســـان، مبينة أنها تعطي 
الفرســـان دافـــع كبير لمواصلـــة التألق في 

المسابقات.
  وأعربت الفارســـة هيا جمال عن شكرها 
وتقديرها إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى دعـــم ســـموه المتواصـــل 

لإلسطبالت والفرسان.

خالد أحمد جعفر ميرزا

هيا جمال

أحمد جناحي

دانة البنغدير

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 

رائد محمود 

سمو الشيخ ناصر بن حمد من سباقات القدرة

ــان ــرسـ ــفـ ــام لـــإســـطـــبـــات والـ ــ ــ ــوه وس ــمـ ــن عــــبــــداهلل: مــــبــــادرة سـ ــ ــى ب ــس ــي ع

أصداء إيجابية لتوجيهات ناصر بن حمد بتوزيع جوائز سباق القدرة

أحمد مهدي

نجوم “األحمر” يشاركون في توعية آسيا
“كورونا” لمحاربة  القاري  االتحاد  لحملة  األولى  السلسلة  في  يظهر  الحردان 

أطلــق االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم حملة بمشــاركة أبرز نجــوم القارة؛ من 
أجــل التوعيــة العامــة وتشــجيع النــاس في كافــة أرجــاء العالم علــى القيام 

بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الحملة في انطالقتها ظهور 
العـــب منتخبنا الوطنـــي األول محمد 
الحـــردان، والذي وجه رســـالة باللغت 
العربيـــة إلى العالم جاء نصها كاآلتي: 
احم نفســـك، وســـاعد وطنـــك، خليك 
في البيت، وساهم في إيقاف انتشار 

سلسلة المرض”.
وجـــاء حملة إيقـــاف سلســـلة المرض 
التـــي أطلقهـــا االتحاد اآلســـيوي لكرة 
BreakThe� #القـــدم، عبـــر هاشـــتاغ 

Chain، إذ حملـــت رســـالة التضامـــن 
فـــي هذه الظـــروف، وكذلـــك الترويج 

لقواعد الصحة العامـــة التي وضعتها 
منظمـــة الصحة العالميـــة، خاصة من 
خـــالل البقاء فـــي المنازل وممارســـة 
إجراءات النظافـــة والتعقيم، والتأكد 
من ترك مساحة مع اآلخرين، وكذلك 

احترام قواعد العزل الشخصي.
وتضـــم السلســـلة األولـــى مـــن الحملة 
آســـيا،  قـــارة  نجـــوم  مـــن  العبيـــن   8
ومـــن ضمنهـــم الصينيـــة وانغ شـــوانغ 
أفضـــل العبـــة في آســـيا عـــام 2018، 
وثنائـــي نادي ســـوون بلو وينغز تيري 
وكذلـــك  هنـــري،  ودونيـــل  انتونيـــس 

الكورية الجنوبية جي سو-يون العبة 
نـــادي تشيلســـي والعبين مـــن مملكة 
البحريـــن منهم محمد الحـــردان الذي 
ظهر هـــو وعدًدا مـــن زمالئه اآلخرين 

فـــي المنتخـــب الذيـــن انتشـــرت لهـــم 
مقاطع ســـريعة فـــي فيديو السلســـلة 
األولـــى ومنهم: كميل األســـود، مهدي 

حميدان وسيد ضياء سعيد.

الحردان خالل ظهوره في الحملة التوعوية

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة رياضـــات الموروث الشـــعبي بتوزيـــع الجوائـــز المخصصة 

لمسابقة تحدي الموروث على جميع المتأهلين للمرحلة النهائية. 
 وكانت رياضات الموروث الشعبي قد ألغت إقامة المرحلة النهائية لمسابقة 
تحدي الموروث وذلك تماشيا مع القرارات الصادرة بمنع التجمعات؛ بسبب 
الظروف الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19�”.

 وتنفيذا للتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ستقوم 
رياضات الموروث الشعبي بتوزيع الجوائر المخصصة للمسابقة على جميع 
المتأهليـــن للمرحلـــة النهائيـــة وعددهـــم 60 شـــخصا وذلك بالتســـاوي فيما 

بينهم. 
 وكانـــت رياضـــات الموروث الشـــعبي قد أقامـــت التصفيـــات الخاصة بهذه 

المسابقة على ثالث مراحل تأهل منها 20 متسابقا في كل مرحلة.
 وتعد مســـابقة تحدي الموروث إحدى المبادرات التي أطلقها ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية؛ وذلك بهـــدف إحياء المهن 
القديمة التي مارســـها اإلنســـان البحريني في الزراعـــة والبحر، وهي عبارة 
عن مسابقة مكونة من 11 تحديا مختلفا يتوجب على المتسابق إنهاء هذه 

التحديات في أقل زمن ممكن شرط أال يتجاوز ثالث دقائق.

ناصر بن حمد يوجه بتوزيع جوائز “تحدي الموروث”
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تلقــى االتحــاد البحرينــي لكرة القدم إشــعارا من االتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
كشــف مــن خاللــه عــن عزمــه اســتئناف مســابقة كأس االتحاد اآلســيوي لكرة 
القــدم 2020، والتــي يشــارك فيهــا ناديــا الرفــاع والمنامة كممثلين عــن مملكة 

البحرين، وذلك بدًءا من النصف الثاني لشهر أغسطس المقبل.

 وجـــاء فـــي إشـــعار االتحاد اآلســـيوي 
القـــاري  االتحـــاد  عـــزم  القـــدم  لكـــرة 
الســـتئناف المســـابقة التي تـــم تأجيل 
مبارياتها بسبب تفشي انتشار فيروس 
“كورونا” المســـتجد، إذ أوضح االتحاد 
ستســـتكمل  المســـابقة  أن  اآلســـيوي 
فـــي مباريـــات دور المجموعات بنظام 

التجمع في دولة واحدة.
لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  وخاطـــب 
القـــدم، االتحـــادات األعضـــاء؛ لمعرفة 

مـــدى رغبتهـــا في اســـتضافة مباريات 
مجموعـــات ممثليها، والتي تبقى منها 
4 مباريات )مبـــاراة واحدة في مرحلة 
الذهاب، باإلضافـــة إلى 3 في اإلياب(، 
إضافـــة إلى إشـــعار األندية المشـــاركة 
فـــي مســـابقة كأس االتحاد اآلســـيوي 
الســـتئناف  للتحضيـــر  القـــدم  لكـــرة 
المســـابقة في النصف الثاني من شـــهر 
أغســـطس المقبـــل، حيـــث سيســـتأنف 
ممثـــا المملكـــة ناديا الرفـــاع والمنامة 

اآلســـيوية  البطولـــة  فـــي  مشـــوارهما 
خال منتصف أغسطس.

كمـــا استفســـر االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم عن مدى رغبة الدول الستضافة 
المباريات المتبقية التي ستقام بنظام 

التجمع خال شـــهر أغســـطس المقبل؛ 
التـــي  المســـابقة  الســـتئناف  تمهيـــًدا 
توقفت في بداية شهر مارس الجاري، 
وأعلـــن االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
في وقت ســـابق عن تأجيـــل مباريات 

مـــارس وأبريـــل إلى وقـــت الحق، قبل 
أن يقـــر حالًيـــا إقامـــة مـــا تبقـــى مـــن 

مباريات المجموعات بنظام التجمع.
يذكر أن االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
حـــدد يوم 29 ســـبتمبر المقبـــل موعًدا 

االتحـــاد  لـــكأس  آســـيا  غـــرب  لنهائـــي 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، فيمـــا ســـتقام 
 7 يـــوم  للمســـابقة  النهائيـــة  المبـــاراة 
نوفمبر المقبل، وذلك في منطقة غرب 

آسيا.

نوفمبــر فــي  والنهائــي  التجمــع..  بنظــام  المجموعــات  مباريــات  مــن  المتبقــي  إقامــة 

االتحاد اآلسيوي يستأنف مسابقة كأس االتحاد في أغسطس

كووورة

دخل تشيلســـي اإلنجليزي، في ســـباق المنافســـة على ضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى 
ميـــان اإليطالـــي، في فتـــرة االنتقاالت الصيفيـــة المقبلة، حســـبما أفادت تقاريـــر إخبارية أمس 
الخميس. وذكر موقع )كالتشيو ميركاتو( اإليطالي، أن فرانك المبارد مدرب تشيلسي يستهدف 
ضم دوناروما لصفوف الفريق اللندني هذا الصيف، لخافة اإلسباني كيبا أريزاباالجا، الذي يرتبط 
بالرحيل عن قلعة )ستامفورد بريدج( في سوق االنتقاالت المقبل. وأضاف الموقع اإليطالي، أنه 
يتعين على إدارة تشيلســـي خوض منافســـة شرسة مع الريال وســـان جيرمان لخطف دوناروما 
)21 عاما(، بعدما سبق أن أبدى الفريقان اإلسباني والفرنسي اهتمامهما بالحصول على خدمات 
الحـــارس اإليطالـــي الشـــاب. وأشـــار إلى أن إيفـــان جازيديس المديـــر التنفيذي لميان، اشـــترط 

الحصـــول علـــى 60 مليون يورو علـــى األقل نظير االســـتغناء عن دوناروما، 
الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومباردي في يونيو2021.

تشيلسي يسعى لضم دوناروما

إيطاليـــة،  صحفيـــة  تقاريـــر  كشـــفت 
ميـــان  إنتـــر  أن  الخميـــس،  أمـــس 
ال يمانـــع علـــى اإلطـــاق فـــي رحيـــل 
المخضـــرم  األوروجويانـــي  مدافعـــه 
دييجـــو جوديـــن، نهاية هذا الموســـم، 
علـــى الرغم من انضمامـــه في الصيف 
الماضـــي مباشـــرة، قادًما مـــن أتلتيكو 

مدريد. 
ويكافـــح جوديـــن )34 عاًما( للحصول 
تشـــكيلة  فـــي  أساســـي  مقعـــد  علـــى 

المـــدرب اإليطالـــي أنطونيـــو كونتـــي، 
علـــى  االعتمـــاد  ظـــل  فـــي  خصوصـــا 
المدافع الشـــاب أليســـاندرو باســـتوني 

)20 عاًما(.
وبحســـب موقـــع “كالتشـــيو ميركاتـــو” 
اإليطالـــي، فإن جوديـــن لديه عرضان 
مـــن  األول  اإلنجليـــزي،  الـــدوري  مـــن 
مانشستر يونايتد، والذي يستعد لبيع 
مدافعـــه كريس ســـمولينج إلـــى روما، 
حيـــث يلعـــب بقميـــص الذئـــاب علـــى 
ســـبيل اإلعـــارة، وبالتالـــي يرغـــب في 

تعويضه بجوديـــن، وكاليدو كوليبالي 
مدافع نابولي.

أمـــا العـــرض الثاني فهو مـــن توتنهام، 
الرحيـــل  لتعويـــض  يســـعى  الـــذي 

المحتمل للبلجيكي يان فيرتونخين.
رحيـــل  فـــي  ميـــان  إنتـــر  يمانـــع  وال 
جوديـــن، خصوصـــا وهـــو ثالـــث أعلى 
البلجيكـــي  بعـــد  الفريـــق  فـــي  راتـــب 
والدنماركـــي  لوكاكـــو،  روميلـــو 
كريســـتيان إريكسن، بـ 5 مايين يورو 

في الموسم.

هل يرحل جودين عن إنتر؟

هذا هو المكسب الوحيد من “كورونا”!!
حاولت جاهدا أن أكسر القاعدة القائمة في جميع الوسائل اإلعامية فيما يتعلق بفيروس كورونا 
وأذهب للحديث عن موضوع ليس له صلة عله يسهم في تخفيف المعاناة وينسينا دمار كورونا 
ولــو لحيــن، إال أننــي وجــدت في نهاية المطاف أنــه ال مفر من الحديث عــن أي موضوع ال يرتبط 
بهــذا الوبــاء المستشــري، ففي عالمــي الرياضي ما إن طرأ موضوع علــى مخيلتي إال وقد وجدته 
مرتبطــًا بكورونــا؛ لــذا قررت أن أمشــي مع المســير، وأال اهرب من هذا الواقــع المرير، بل ووصلت 
لقناعة تامة بأن الحديث أصا عن موضوع ال يتعلق بكورونا لن يستهوي أحدا، وسيكون مصيره 

مثل مصير موجة البرد التي مرت علينا قبل أيام وذهبت بريحها ولم يعيرها أحد أي اهتمام!!.
وبما أن الحديث سيستمر عن تبعات كورونا وما يمكن أن يخلفه من دمار أكثر، وبما أن األوضاع 
القائمــة ال تنــذر بوجــود حتــى مامــح للقضاء على هــذا الوبــاء الخطير وعودة الحيــاة من جديد 
علــى األقــل خــال الشــهرين القادميــن؛ لذا فــإن الدوريات والبطــوالت األوروبية التي تــم إيقافها 
حتى بداية شــهر أبريل من المتوقع ان تمتد مدة حظرها ألجٍل غير مســمى. وبكل تأكيد أنه كلما 
طالت فترة الحظر ســينعكس هذا ســلبيا على األندية اقتصاديا، إذ ســيؤدي إلى أن تتكبد األندية 
خســائر مالية وخيمة نظير خســارة عوائد حقوق نقل المباريات وبيع التذاكر وهذا ما ســيقودها 
للوقــوع فــي طائلــة الديــون ممــا قد يتســبب فــي تغير منظومتهــا بعد العــودة للوضــع االعتيادي. 
فاألنديــة حينهــا ســتلجأ إلــى وضــع خطــط إلعــادة الهيكلــة، وســتكون مجبــرة على عــرض نجوم 

الفريق وأصحاب األجور العالية للبيع.
ومن هنا ســيظهر المكســب الوحيد الذي ســتجنيه الكرة العالمية من فيروس كورونا، إذ سيســهم 
فــي القضــاء علــى أســعار الاعبيــن الفلكيــة التي ظهــرت في الســنوات األخيرة وتجــاوزت حاجز 
الـــ 100 مليــون يــورو ويعيدهــا لوضعهــا الطبيعــي بعــد حالة من االنفــات؛ ألن جميــع األندية بعد 
انقضاء فترة كورونا ســتكون “مديونة” - كما اشــرنا ســلفا- ولن يكون بمقدورها دفع هذه المبالغ 

الفلكية!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي سيد ضياء سعيد يتلقى عروًضا من أندية كويتية
ــن الـــكـــويـــت ــ ــ ــه م ــ ــ ــودت ــ ــ ــد ع ــ ــع ــ ــزل ب ــ ــن ــ ــم ــ ــال ــ ــدرب ب ــ ــ ــت ــ ــ ي

عــاد نجــم منتخبنــا الوطني لكــرة القدم ونادي النصر الكويتي ســيد ضياء ســعيد إلى 
البحريــن؛ بســبب توقــف الــدوري الكويتي إزاء تفشــي فايروس كورونــا ) كوفيد -١٩( 

وتعليق كافة األنشطة الرياضية هناك.

ويواصـــل ســـيد ضيـــاء تدريباتـــه بعدمـــا 
اقتنـــى أجهـــزة رياضية فـــي منزله؛ بهدف 
االستمرار في مزاولة الحصص التدريبية 
والمحافظـــة علـــى لياقته البدنيـــة ويكون 
علـــى أهبـــة االســـتعداد فـــي حـــال عـــودة 

النشاط الرياضي من جديد.
لجريـــدة  حديثـــه  فـــي  الاعـــب  وذكـــر 
السياســـة الكويتيـــة )حرصت على شـــراء 
أجهـــزة رياضيـــة للمحافظـــة علـــى لياقتي 
وحتى ال تؤثر فترة التوقف على مستواي 
أن  ضيـــاء  ســـيد  وأوضـــح  البدنـــي..(. 
فايـــروس كورونا وباء يجب القضاء عليه 
ومحاربتـــه من خـــال التعـــاون والتكاتف 
واتبـــاع اإلرشـــادات الصحية مـــن الجهات 

المختصـــة، أبرزها االلتـــزام بالجلوس في 
المنزل لتعود األوضاع الطبيعية ونمارس 

حياتنا بشكلها المعتاد.
وكشـــف الاعب عن رغبة النادي الكويتي 
فـــي تجديد التعاقد معه لموســـم آخر الى 
جانب أندية كويتية أخرى تواصلت معه، 
إال أنه اشار إلى أن الموضوع سابق ألوانه 
وال يســـتطيع اتخـــاذ قـــرار نهائـــي في ظل 

األوضاع الحالية.
وعبـــر ســـيد ضيـــاء عـــن ســـعادته الكبيرة 
بتجربتـــه االحترافيـــة بالـــدوري الكويتي، 
والتـــي وصفها بالممتازة ســـواء من حيث 
نظـــام الـــدوري أو قـــوة المنافســـة مـــرورا 

بالجانب اإلجتماعي.

وأضاف “الدوري الكويتي جيد ومستواه قوي، ولكنه ال يزال دوري هواة، وليس دوري  «
محترفين، ويحتاج المزيد من العمل والتطوير …” متمنيا بأن تكون له بصمة 

إيجابية في الدوري الكويتي.

سبورت

سيد ضياء سعيد

كووورة

نشــر االتحاد البحريني لكرة القدم رســالة من رئيس االتحاد الشــيخ 
علــي بــن خليفة بــن أحمد آل خليفة، إلى األســرة الكرويــة البحرينية 

عموما.

إطـــار  ضمـــن  الرســـالة  وجـــاءت 
محاربـــة تفشـــي انتشـــار فيروس 
لتعليـــق  أدى  الـــذي  كورونـــا، 
المســـابقات الرياضيـــة بمـــا فيهـــا 

المسابقات الكروية.
وأورد الشـــيخ علـــي فـــي رســـالته 
“العبينـــا والعباتنـــا... نفخـــر بكـــم 
ونترقـــب عودتكـــم. بدايـــة أتقدم 
أعضـــاء  إلـــى  الجزيـــل  بالشـــكر 
ولـــي  برئاســـة  #فريق_البحريـــن 

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ نظير 
كل الجهـــود المبذولة، والســـاعية 
بعينها الســـاهرة على أمن وصحة 
وســـامة الجميـــع. نجومنـــا الذين 
تزهوا بهم ماعبنا... توقفنا لفترة 
من الزمن ال يعني تأجيل أهدافكم 
وطموحاتكم.. إنما فرصة لكســـب 

المزيد من القوة، والعودة بنشاط 
النظيـــر؛  منقطـــع  وحمـــاس  أكبـــر 
مـــن  جـــزًءا  كنتـــم  كمـــا  لتكونـــوا 
نجاحات االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم. أنتم المســـتقبل واألمل... 
وكونـــوا  أدائكـــم،  علـــى  حافظـــوا 
#معًا_ضد_الكورونـــا. نراكـــم فـــي 
أمـــل  علـــى  هللا  شـــاء  إن  يوليـــو 
الفيـــروس،  هـــذا  علـــى  االنتصـــار 
فنحن مشتاقون لرؤيتكم مجدًدا 

في المستطيل األخضر”.
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  وكان 
القـــدم قـــد أصـــدر بياًنـــا أورد فيه 

عزمه اســـتئناف المسابقات خال 
شهر يوليو المقبل، لكنه ربط ذلك 

بتحسن الوضع الصحي العام.
نشـــرت  التـــي  الرســـالة  وشـــهدت 
يـــوم أمـــس تفاعا كبيـــرا من قبل 
تناقلتهـــا  إذ  الكرويـــة،  األســـرة 
لرياضييـــن  مختلفـــة  حســـابات 
وجهـــات إعاميـــة ورياضيـــة، كما 
نقـــل الحســـاب الرســـمي لاتحـــاد 
الرســـالة  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
االتحـــاد  إن  إذ  اإلنجليزيـــة، 
البحريني لكرة القدم نشر الرسالة 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة لالعبين
تزامًنـــا مـــع تعليـــق المســـابقات بســـبب انتشـــار فيـــروس “كورونـــا”

أحمد مهدي



تصدرت أول دراسة وبحث علمي محكم حول فيروس كورونا لباحَثين بحرينيين في اقتصاد اإللهام، هما مستشار التخطيط االستراتيجي 
بالمجلس االعلى للمرأة الباحثة دينا أحمد، والباحث محمد بوحجي صفحات مجلة أميركية علمية متخصصة واسعة االنتشار حول العالم، 

وجاءت تحت عنوان “التبصر واستشراف المستقبل” فرص لعالم أفضل مع وباء وفيروس كورونا.

وســـيكون الباحثان دينـــا وبو حجي بهذ 
البحث الخارج عن المألوف أول رائَدين 
بحرينـــي  وبحـــث  دراســـة  إصـــدار  فـــي 
موثـــق في هـــذا الجانب، وعكفـــا بالعمل 
عليـــه حتـــى قبـــل اإلعـــان عـــن “كوفيد 
منظمـــة  قبـــل  مـــن  عالمـــي  كوبـــاء   ”19
علمـــي  اتجـــاه  فـــي  العالميـــة  الصحـــة 
محكم لتبيـــان الفـــرص الكامنة في هذه 
االزمـــة وجدواهـــا والتعلم من دروســـها، 
بوضع آليات اســـتعداد ومواجهة أزمات 
مســـتقبلية قادمـــة قـــد تكـــون مثيلـــة لها 

وربما أصعب منها.
وأوضحـــت الباحثة في اقتصـــاد أإللهام 
دينـــا أحمـــد فـــي تصريحـــات خاصـــة لــــ 
فـــي  نشـــرها  تـــم  الدراســـة  أن  “البـــاد”، 
المجلـــة األميركية لاقتصاد وهي مجلة 
علميـــة محكمـــة معروفة لـــدى الباحثين 
والمختصيـــن فـــي هـــذا الجانـــب حـــول 
مـــن  اســـتغرقت  بأنهـــا  منوهـــة  العالـــم، 

قبـــل الباحثيـــن شـــهرين متواصليـــن من 
العمل البحثـــي واالســـتقصائي المعرفي 
والميدانـــي، وتـــم خالهمـــا الرجـــوع الى 
أكثـــر مـــن 30 مرجعـــا ودراســـة وكتابـــا، 
مبينـــة المصـــادر معتمـــدة هـــي محليـــة 
وخليجيـــة وإقليميـــة وعالميـــة حديثـــة 

وتاريخية.
ذكـــرت أن عملهمـــا يأتـــي ويصـــب ضمن 
اإللهـــام  القتصـــاد  العالمـــي  المشـــروع 
حيـــث تعـــد مملكـــة البحريـــن جـــزءا من 
المشـــروع متمثـــا فـــي جمعيـــة اقتصاد 
االلهـــام بالبحريـــن، منوهـــة أن الدراســـة 
ُنشـــرت باســـم البحرين مما يساهم برفع 
اسمها في مؤشر المشاركة في المشروع 
العالمـــي القتصاد اإللهام، وكذلك للبحث 
عـــن فرص للعالم من منظور مختلف من 
خـــال التفكيـــر خارج الصنـــدوق للبحث 
عـــن فـــرص داخل كل أزمة مـــع االهتمام 

باستشراف المستقبل.

وبينـــت دينـــا أحمـــد، أن قيامهـــا وزميلها 
الباحـــث بو حجـــي بهذه الدراســـة، يأتي 
من أنهما من المؤسسين لمفهوم اقتصاد 
اإللهـــام فـــي البحرين والخليـــج، والنهما 
مهتمين باالقتصاد االجتماعي منذ بداية 
انخراطهمـــا العلمـــي فـــي هـــذا الجانـــب، 
وإصرارهما على العمل واالســـتمرار فيه، 
مؤكـــدة أن لديهما العديـــد من النصوص 
والكتـــب واألبحاث والدراســـات العلمية 
المرموقة، مضيفة أننا نشـــرف على عدد 
مـــن المجـــات العلميـــة المتخصصة في 
هـــذا الجانـــب وضمـــن المشـــروع العلمي 

القتصاد اإللهام. 
وأشـــارت إلـــى أن الدراســـة نشـــرت فـــي 
وكانـــت  لاقتصـــاد،  األميركيـــة  المجلـــة 
تحت عنـــوان: فيروس كورونـــا “التبصر 
لعالـــم  فـــرص  المســـتقبل”  واستشـــراف 
أفضـــل مع وبـــاء كورونـــا، كوفيـــد - 19، 
يؤكـــد  الدراســـة  ملخـــص  أن  موضحـــة 

أنـــه وعلى مـــر التاريـــخ، أعطـــت األوبئة 
للبشـــر العديد من التحديات لكنها جلبت 
معهـــا أيضـــًا العديـــد من الفـــرص المرئية 
والخفيـــة، مؤكـــدة أن فيـــروس كورونا “ 

كوفيد 19”، ليس استثناء.
الدراســـة  هـــذه  تنبـــأت  لقـــد  وأضافـــت 
هـــذا  جلبهـــا  التـــي  المختلفـــة  بالفـــرص 
الفيـــروس مـــن أجـــل عالـــم أفضـــل، مـــن 
خال اســـتقراء حوادث ســـابقة مماثلة، 
تقـــوم  حيـــث  الســـارس،  مـــرض  مثـــل 
الدراســـة بإعادة التفكيـــر وإعادة تعريف 

CO� الفـــرص الخفيـــة داخـــل  )صياغـــة 
VID�19( والمشاكل والتحديات القادمة 
المماثلـــة، ويقـــوم هـــذا التفكيـــر )خـــارج 
الصنـــدوق( بتعريـــف مســـارات جديـــدة 
نحو اقتصاديـــات أكثر إلهامًا من شـــأنها 
معالجـــة العناصـــر الرئيســـية التـــي بدأنا 

نفتقدها في رحلتنا التنموية كبشر.
وتحدثت الباحثة عن أن الدراسة تقترح 
التبصـــر  علـــى  العمـــل  اســـتمرار  أهميـــة 
خـــال  مـــن  للمســـتقبل  واالستشـــراف 
محاوالت حل المشكات التي سيولدها 

هذا الوبـــاء، والذي ســـيؤدي إلى صناعة 
أجيال أكثر معرفة بالمســـتقبل، وبالتالي 
األجيـــال  هـــذه  تقـــوم  أن  الممكـــن  مـــن 
القادمـــة بالتعاضد تجاه تحديات البشـــر 

القادمة والمعقدة.
وتابعـــت دينـــا أحمـــد أن الدراســـة ُتختم 
بإطـــار مقتـــرح الســـتغال الفـــرص مـــن 
هـــذه األزمـــة المعقدة وكيفيـــة التخفيف 
مـــن مخاطرها، حيث قدمنـــا أنا وزميلي 
الباحـــث بو حجـــي كباحَثيـــن في مجال 
اقتصاد اإللهام الدعوة الى إجراء المزيد 
من الدراســـات التي تدير المســـتقبل من 
اآلن إذا مـــا أردنا أن نرى حلواًل يمكن أن 

تنقذ البشرية من األزمات القادمة.
واختتم الباحثان دراســـتهما أنه ستكون 
هنالـــك سلســـلة من الدراســـات واألوراق 
ســـيقومان  التـــي  البحرينيـــة  العلميـــة 
بنشـــرها فـــي الفتـــرة القادمـــة بالمجات 
العلمية المحكمـــة، كتفاعل من الباحثين 
والخبـــراء في مجـــال اقتصاد اإللهام مع 
جائحـــة الكورونا فيروس، موضحين أن 
“فيروس كورونا كان يسمى وباء وليس 
جائحـــة فـــي وقـــت تقديـــم الورقـــة في 

فبراير 2020”.

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح أن كافة الجهود الوطنية التــي يقودها ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء  صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة بروح الفريق الواحد أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا 
)COVID-19(، مشيرًة إلى أن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها مملكة 
البحريــن تأتــي بنــاًء علــى خصوصيــة المملكــة ومعطياتهــا ومؤشــراتها وهو ما شــكل أساًســا 

لنجاح كافة الخطط االحترازية واإلستراتيجيات الوقائية والرقابية.

جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
CO� )الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيروس كورونـــا 

VID�19( مســـاء أمس في مركز ولي العهد للبحوث 
الطبيـــة والتدريب بمستشـــفى قوة دفـــاع البحرين 
)المستشـــفى العسكري(؛ للوقوف على آخر تطورات 

.)COVID�19( فيروس كورونا

ال داعي للتهافت على الشراء

 وأوضحـــت الوزيـــرة أن المخـــزون الغذائـــي فـــي 
البحرين وفير ويكفي ألكثر من 6 أشهر، وال داعي 
للتهافـــت علـــى الشـــراء بكميات تفـــوق الحاجة أو 
التخزيـــن، فحمايـــة الـــدواء والغـــذاء أولويـــة لدى 
البحريـــن والعمل متواصل دومـــا لضمان توفرهما 

للجميع.
وأكدت الوزيرة الصالح أن محات الهايبر ماركت 
والصيدليـــات  والمخابـــز  والبـــرادات  والبقـــاالت 
وفـــروع البنوك والمصـــارف والخدمات والمحات 
ذات الضرورة المعيشـــية التي أعلنـــت عنها وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ســـتظل مفتوحة، 
كمـــا ستســـتمر أنشـــطة كافـــة المطاعـــم مـــن خال 
الطلبـــات الخارجيـــة والتوصيـــل، علـــى أن تعـــاود 
جميـــع المحات التجارية فتـــح أبوابها مجدًدا من 

9 أبريل لغاية 23 أبريل القادم.
وأعربت وزيرة الصحة عن تعازيها الحارة ألســـرة 
وذوي المواطـــن البحريني البالغ من العمر 78 عاما 
الـــذي توفي أمس األول، حيث كان يعاني أمراضا 
وظروفا صحية كامنة أخرى وكان إحدى الحاالت 
المخالطة ألحدى الحاالت القائمة لفيروس كورونا 

)COVID�19(، داعيـــًة الجميـــع التبـــاع التعليمـــات 
واإلرشادات الطبية الصادرة.

1667 سريرا الطاقة االستيعابية

وأكـــدت الوزيـــرة دْأب البحرين علـــى توفير كافة 
اإلمكانـــات الازمـــة للتصدي للفيـــروس، حيث تم 
توفيـــر طاقـــة اســـتيعابية عاليـــة لمراكـــز الفحص 
والحجـــر والعـــزل والعـــاج تفـــوق بمراحـــل طاقة 
اإلشـــغال الحاليـــة، إذا تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 
الحاليـــة لمراكز العزل والعاج 1667 ســـريًرا، يبلغ 
اإلشـــغال منهـــا 249 ســـريًرا فقط، وتصـــل الطاقة 
االســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الصحـــي االحترازي 
إلى 2504 أســـّرة، يبلغ اإلشـــغال منها 139 ســـريًرا 
لحد اآلن، كما أن مراكز الحجر الصحي االحترازي 
مجهـــزة بكافـــة اإلمكانات لتحويلهـــا لمراكز العزل 

والعاج إذا استدعت الحاجة.
وأثنـــت الوزيرة علـــى الكوادر الطبيـــة المتخصصة 
التـــي تعمل على مدار الســـاعة فـــي مراكز الفحص 
والحجـــر والعزل والعـــاج، فجهودهم واضحة في 
كافـــة مســـارات العمـــل، مبينًة أنـــه تم إجـــراء أكثر 
مـــن 29 ألف فحص مختبري لفيـــروس كورونا كما 
أن آليـــة معرفـــة تفاصيـــل أثـــر المخالطيـــن وأماكن 

تواجدهم مستمرة.

تدشين خدمة نتائج الفحص إلكترونيا

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أعلنـــت وزيـــرة الصحـــة عن 
تدشـــين خدمـــة االطـــاع علـــى نتائـــج الفحـــص 
لفيـــروس كورونـــا عبـــر موقـــع وزارة  المختبـــري 

الصحة اإللكتروني، حيث يمكن ألي شخص خضع 
للفحوصـــات المختبريـــة زيارة الموقـــع واالطاع 
علـــى نتيجته بعـــد إدخال بياناته الشـــخصية، كما 
سيتم تزويده بالتعليمات الازمة بناًء على نتيجة 
الفحـــص، موضحًة أن هـــذه الخدمـــة اإللكترونية 
تأتي ســـعيا من الـــوزارة لتقديم أفضـــل الخدمات 
بأعلى جودة وكفاءة ممكنة في أسرع وقت متاح 
بما يســـهم في حفظ صحة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.

مجتمعنا واع

 مـــن جانبـــه، أشـــاد استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )COVID�19(  المقدم 
طبيب مناف القحطاني بوعي المجتمع البحريني 
الـــذي أثبـــت اليـــوم أن البحريـــن فعًا قـــادرة على 
تخطي مختلف التحديات بتكاتف أبنائها، موضًحا 
أن هنـــاك 3 مراحـــل ممكن أن تواجههـــا الدول في 
تعاملها مـــع الفيروس في مجـــال مكافحة األوبئة 
هـــي مرحلـــة االحتـــواء )Containment(، ومرحلة 
الحـــد مـــن االنتشـــار )Mitigation(، ومرحلة الكبت 

.)Suppression(
وأكـــد القحطانـــي أن البحريـــن اآلن فـــي مرحلـــة 
الحد من االنتشـــار، وهو أمـــر طبيعي عندما يكون 
هناك انتشـــار واسع على مســـتوى العالم حيث من 

المســـتبعد أن تبقى أية دولة في مرحلة االحتواء 
فقـــط، ومن خال وعـــي المجتمع وااللتـــزام بقرار 
منـــع التجمع وتطبيـــق معايير التباعـــد االجتماعي 
ســـنتجنب مرحلة المنـــع والكبت التـــي وصلت لها 
بعـــض الـــدول بســـبب عـــدم اتخاذهـــا اإلجـــراءات 
االحترازية الازمة؛ للحد من االنتشـــار، مشيًرا إلى 
أن ما تمر به مملكة البحرين اليوم ظرف استثنائي 

عالمي يستوجب التحلي بالمسؤولية الوطنية.

المتوسط 21 حالة فقط 

وأوضـــح القحطانـــي أن الزيادة في عـــدد الحاالت 
القائمـــة فـــي مملكة البحريـــن تعتبـــر طبيعية لهذه 
المرحلـــة من مواجهـــة الفيروس وكذلك االنتشـــار 
العالمـــي للفيـــروس، حيـــث بلـــغ متوســـط الحاالت 
اليوميـــة فـــي األســـبوع األول 7، وفـــي األســـبوع 
الثانـــي 5، وفـــي األســـبوع الثالـــث 19، واالســـبوع 
الرابـــع 17، فـــي حين بلغ المتوســـط في األســـبوع 

الخامس 21 حالة فقط.
اإلجـــراءات  سلســـلة  أن  القحطانـــي  وأضـــاف 
االحترازية والتدابير الوقائية ومجموعة القرارات 
والتعليمـــات واالرشـــادات الصـــادرة مـــن الجهـــات 
المعنيـــة والتزام كافـــة المواطنيـــن والمقيمين في 
مملكـــة البحريـــن بهـــا هي ركائـــز أساســـية لتجاوز 

.)COVID�19( تحدي فيروس كورونا

الحد من األعراض

من جهتها، أوضحت استشـــارية األمراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي جميلة 
الســـلمان أن مملكة البحرين مـــن أوائل الدول على 
مســـتوى العالم التي استخدمت دواء هيدروكسي 
كلوركين فـــي بروتوكولها العاجي؛ نظًرا لما حققه 
مـــن نجـــاح كبيـــر باالطـــاع علـــى تجـــارب الـــدول 
األخرى. وأشـــارت الســـلمان إلـــى أن الدواء أســـهم 
فـــي الحد مـــن أعـــراض الفيـــروس وتعافـــي بعض 
الحـــاالت القائمة، حيث أثبت فعاليتـــه بعدما ُطبق 
علـــى الذيـــن لديهـــم حـــاالت صحيـــة خاصـــة مثـــل 
وجود أعراض الفيروس أو التهاب رئوي أو عوامل 
خطورة، منوهًة بأن البحرين مستمرة في االطاع 
علـــى تجارب الدول األخرى؛ لاســـتفادة من أفضل 
بروتوكوالتهـــم  فـــي  يتبعونهـــا  التـــي  الممارســـات 
العاجية. واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحي 
للحـــاالت القائمة، حيـــث أوضحت أن عدد الحاالت 
باســـتثناء  مســـتقرة  حالـــة جميعهـــا   249 القائمـــة 
حالـــة واحـــدة فقـــط تحـــت العنايـــة، كمـــا تعافـــت 
أمـــس 14 حالة إضافية مـــن الفيروس ليصل بذلك 
العـــدد اإلجمالـــي 204 حـــاالت وتـــم إخراجهـــم من 
مراكـــز العـــزل والعاج بعد إخضاعهـــم للفحوصات 
المختبريـــة الازمـــة، إلـــى جانـــب خـــروج 7 حاالت 
إضافيـــة مـــن الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي، ليبلـــغ 

مجموع 412 شخًصا.

وزيرة الصحة تتحدث في المؤتمر

بدور المالكي من المنامة

البحرين في مرحلة الحد من انتشار الوباء وزيادة الحاالت طبيعي 
ــر ــه ــن 6 أش ــ ــي وفـــيـــر ويـــكـــفـــي ألكـــثـــر م ــ ــذائ ــ ــغ ــ ال ــزون  ــ ــخ ــ ــم ــ ال ــح:  ــ ــال ــ ــص ــ ال

محمد بوحجي دينا أحمد

local@albiladpress.com
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الشيخ لـ “البالد”: 40 مريض كبد يناشدون حجرهم منزلًيا
ناشـــد رئيـــس وأعضاء جمعيـــة أصدقاء 
عـــن  نيابـــة  البحرينيـــة  الكبـــد  مرضـــى 
مرضـــى الكبد وزراعة الكبـــد من الرجال 
يزيـــد  والذيـــن  واألطفـــال،  والنســـاء 
أن  بحرينًيـــا  مريًضـــا   40 عـــن  عددهـــم 
ُينظـــر لحالتهـــم المرضية الحرجـــة التي 
بموجبهـــا قـــد يلتقطـــون بســـرعة عدوى 
فيـــروس كورونا؛ إذ إن مناعتهم ضعيفة 
ووضعهم الصحي واإلنســـاني الصعب ال 
يســـمح لهـــم بالمخالطة، وأمـــل المرضى 

اإليعاز للجهات المسؤولة إصدار توجيه 
بمنح إجـــازة مؤقتة للحجر المنزلي لفئة 
مرضى الكبد؛ لضمان ســـامتهم وسامة 
المجتمع، داعيـــن إلى األخذ في االعتبار 
أن مرضى زراعة الكبد ال يملكون المناعة 
الكافيـــة للمقاومـــة فـــي حـــال إصابتهـــم 
احتياجهـــم  بســـبب  الفيـــروس؛  بعـــدوى 
لتناول أدوية تثبيط المناعة، موضحين 
والنســـاء  الرجـــال  مـــن  كمرضـــى،  أنهـــم 
ومن جميع األعمـــار، ومنهم أطفال رضع 
يضطرون للذهاب إلى طوارئ السلمانية 

في حال الضرورة. 
وأعـــرب رئيـــس الجمعية محمد الشـــيخ 
فـــي اتصال مع “الباد” عن أمله بســـرعة 
أن  مؤكـــدا  رســـالتهم،  مـــع  التجـــاوب 
رســـالتهم تأتـــي بعد أن ُأغلقـــت عيادتهم 
“عيادة الكبد” في مجمع السلمانية الطبي 
منذ شـــهر، ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المتخـــذة؛ لمنع انتشـــار فيـــروس كورونا 

في العالم والبحرين. 
وأشـــار إلـــى أن مرضـــى الكبـــد يداهمهم 
نقـــص  بســـبب  العـــدوى  مـــن  الخـــوف 

مناعتهم، فهم معرضون ألسباب العدوى 
مناشـــدتهم  جـــاءت  لذلـــك  العمـــل،  فـــي 
بمســـاعدتهم جميًعا؛ لكـــي يتخطوا هذه 
للحجـــر  مؤقتـــة  إجـــازة  بمنـــح  األزمـــة 
ويتابعـــوا  بأنفســـهم  ليهتمـــوا  المنزلـــي 

عاجاتهم، وضمان ســـامتهم؛ ألن كثيرا 
مـــن المرضـــى متخوفون مـــن أن يفقدوا 
حياتهم بســـبب العـــدوى وبســـبب نقص 

مناعتهم. 
وثمـــن الشـــيخ الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الحكومـــة 
للفريـــق الوطنـــي  والجهـــود المتواصلـــة 
لمواجهة كرونا، خصوصا الكوادر الطبية 
والتمريضية التي تعمل ليل نهار بصورة 
متواصلـــة؛ مـــن أجـــل ســـامة البحريـــن 

والبحرينيين.

شبح “كورونا” 
يهدد أرواحهم 
لقلة مناعتهم

محمد الشيخ

ــاد ــص ــت ــاق ل ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ بــالــمــجــلــة  تــنــشــر  بــحــريــنــيــة  دراســـــــة  أول 

الباحثان دينا وبوحجي لـ “^”: فرص أفضل للعالم مع “كورونا”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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يبـــدو أن الصيـــف ســـيحمل إلى العالم بشـــرى ســـارة. فقد 
كشـــف مســـؤول صيني رفيع أن وبـــاء كورونا قـــد ينتهي 

بحلول يونيو المقبل.
وقال زونغ نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة 
الصينية مؤخرا، في ظل تراجع نسبي في أعداد اإلصابات 
في البالد، إنه من المتوقع أن ينتهي كالفيروس المستجد 

في يونيو.
كما أوضح العالم الشهير في البالد أن العديد من المرضى 
والحـــاالت التي أتت إلى البالد مـــن الخارج، أظهرت عدم 
تجانـــس واضح. إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 
عاما والمعروف بمحاربته الســـابقة لفيروس “ســـارس” أن 
معـــدل اإلصابـــة بالتهابات أو عوارض صحيـــة أخرى، بين 

المرضى المتعافين منخفض جدا.
يأتـــي هـــذا بعـــد أن أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة، أن 
فيـــروس كورونا بات وباء عالميا. وأضاف مدير المنظمة، 
تيـــدروس أدهانـــوم أن عـــدد الحـــاالت خـــارج الصيـــن زاد 

بواقع 13 ضعفا خالل األسبوعين األخيرين.
كمـــا قال فـــي حينه: “يمكن تصنيف كوفيـــد19- اآلن على 
أنه جائحة.. لم نشـــهد مطلقا في الســـابق انتشـــار جائحة 
بســـبب فيروس كورونا”. وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ 

دول لإلجـــراءات الالزمـــة للحـــد مـــن الفيـــروس. يذكر أن 
المديـــر التنفيذي لبرنامج الطـــوارئ الصحية في المنظمة، 
مايـــك ريـــان كان أعلن مؤخرا أنه علـــى الجميع االفتراض 
أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على االنتشار، وأنه من 
الخطأ االعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف 
مثل اإلنفلونزا، بحســـب تعبيره. كمـــا أعرب ريان عن أمله 
في أن يختفي الفيروس، إال أنه أشار أن هذا االحتمال هو 

افتراض دون دليل.

كورونا قد يختفي في هذا التاريخ

خبيــر أوبئــة صيني كبير يلمــح إلى أنه لــن يعيش طويال
“كورونا” قد يختفي في هذا التاريخ
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اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
والعالميـــة  المحليـــة  االحترازيـــة 
فـــي إطـــار الحد مـــن عـــدوى كورونا 
والوقايـــة منه، وعليك اتبـــاع التالي 

من النصائح:
-1 تجنب المرضى: تجنب المخالطة 
اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض 

نزالت برد أو انفلونزا.
-2 نظافـــة اليدين: البـــد من الحفاظ 
على نظافة اليدين بالصابون والماء 

أو معقم يدوى كحولي.
-3 اســـتعمل المناديـــل: عنـــد الكحـــة 
أو العطس قـــم بتغطية األنف والفم 

بمنديـــل أو بكـــم المالبـــس أو بثـــي 
الكوع. 

-4 ســـلة المهمالت: ألِق المناديل في 
سلة مهمالت مغلفة.

تجنـــب  الحيوانـــات:  تجنـــب   5-  
التعامـــل مع الحيوانـــات البرية دون 

استخدام وسائل الوقاية.
-6 طهـــى الطعـــام: البـــد مـــن التأكـــد 
مـــن طهي الطعـــام كاللحوم والبيض 

جيدا.
-7 األخبـــار والشـــائعات: ابتعـــد عـــن 
مـــا  لـــكل  الموثوقـــة  غيـــر  المصـــادر 

يتعلق بالفايروس.

للوقاية من عدوى “كورونا”

فيـــروس كورونا هو بالتأكيـــد أمر يجب 
أخـــذه علـــى محمـــل الجـــد، فـــإن فـــرص 
أي شـــخص أن ُيصـــاب بالعـــدوى ال تزال 
منخفضـــة. ولكن، إذا كنت تتســـاءل عما 
إذا كان اإلزعاج الذي تشـــعر به في أنفك 
يمكـــن أن ينتهـــي به األمر ليكـــون عبارة 
 CNN عن ســـيناريو أســـوأ، فقد تحدثت
إلـــى دكتـــور جريـــج بولند، أســـتاذ الطب 
واألمـــراض المعديـــة فـــي عيـــادة “مايـــو 
كلينك” ومدير مجموعة أبحاث لقاحات 
“مايـــو كلينـــك”، حـــول االختالفـــات بين 
الحساســـية النموذجية، وأعـــراض البرد 
واإلنفلونـــزا، وتلـــك المرتبطـــة بفيـــروس 

كورونا.
ويقـــول بولنـــد إن “مشـــكلة الحساســـية 
الموســـمية هـــي أنهـــا تؤثـــر علـــى األنـــف 
والعيـــن”، مضيفـــا: “تميـــل إلـــى أن تكون 
األعـــراض  ومعظـــم  باألنـــف،  مرتبطـــة 
تحـــدث فـــي الـــرأس، إال إذا كنـــت تعاني 
أيضا من الطفح الجلدي”. تميل أعراض 

أن  إلـــى  واإلنفلونـــزا  كورونـــا  فيـــروس 
تكـــون أكثر نظاميـــة، أي أنهـــا تؤثر على 
الجســـم كله. وُيوضح بولنـــد: “اإلنفلونزا 
وفيـــروس كورونا الجديـــد، يؤثران على 
أنظمة أخرى والجهاز التنفسي السفلي”. 
وربما لن يكون لديك ســـيالن في األنف، 
ولكـــن ما قد يكـــون لديك هو التهاب في 

الحلـــق، أو ســـعال، أو حمـــى، أو ضيـــق 
فـــي النفس. لذا فهو تشـــخيص ســـريري 

مختلف.
يقـــول بولنـــد إنـــه مـــن غيـــر المحتمل أن 
تـــؤدي الحساســـية إلى الحمـــى. عادة ال 
تســـبب ضيق التنفس أيًضـــا، إال إذا كان 

لديك حالة موجودة مسبقا مثل الربو.

حساسية أم إنفلونزا أم كورونا؟

تحدث أعراض الحساسية بانتظام وعادة ما تكون خفيفة
حساسية أم إنفلونزا أم “كورونا”؟

درســت هيئــة مستشــفى هونــغ كونغ الموجــة األولى مــن المرضى الذين 
تعافوا من الحاالت المؤكدة للفيروس.

وقـــال المديـــر الطبي لمركـــز األمراض 
بمستشـــفى  للســـلطة  التابـــع  المعديـــة 
تســـانغ  أويـــن  مارغريـــت،  األميـــرة 
تاكييـــن، إن األطبـــاء رأوا بالفعـــل مـــا 
يقـــرب مـــن 12 مريضـــا خرجـــوا فـــي 
“ســـاوث  وأفـــادت  متابعـــة،  مواعيـــد 
تشاينا مورنينغ بوست” بأن اثنين إلى 

ثالثـــة أشـــخاص منهم لـــم يتمكنوا من 
مزاولة األشـــياء كما كانوا يفعلون في 
الماضـــي. وذكر تســـانغ “إنهـــم يلهثون 
إذا مشوا بسرعة أكبر قليال. قد يعاني 
بعض المرضى من انخفاض بنسبة 20 
إلـــى 30 فـــي المئة فـــي وظائـــف الرئة 

بعد الشفاء”.

حذر وزير الصحة الفرنســـي أوليفييه 
فيران من استخدام األدوية المضادة 
لاللتهابـــات فـــي حـــال ظهـــور أعراض 
كورونـــا  فيـــروس  أعـــراض  تشـــبه 
المســـتجد “كوفيد19-”؛ ألنها يمكن أن 

تزيد من سوء حالتهم.
“تويتـــر”:  علـــى  فيـــران  وكتـــب 
لاللتهـــاب  المضـــادة  األدويـــة  “تنـــاول 
)إيبوبروفين وكورتيزون...( قد يكون 
ضمـــن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت 

مصابـــا بارتفـــاع فـــي درجـــة الحـــرارة 
باراســـيتامول”.  تأخـــذ  أن  فعليـــك 
مـــن جانبـــه، أعلـــن الرئيس الفرنســـي، 
إيمانويـــل ماكـــرون، الخميـــس، إغالق 
المـــدارس ودعـــا النـــاس إلـــى تجنـــب 
اللوفـــر  متحـــف  وأغلـــق   . االختـــالط 
اســـتقطابا  المتاحـــف  أكثـــر  بباريـــس، 
فرســـاي  وقصـــر  العالـــم،  فـــي  للـــزوار 

بضواحي العاصمة، أبوابهما.

علمـــاء  مـــن عشـــرة  نشـــرت مجموعـــة 
مقالة فـــي مجلة “ايراســـموس” الطبية 
الهولنديـــة عـــن اكتشـــاف جســـم مضاد 
ضد فيـــروس كورونـــا المســـتجد، يمنع 

العدوى وانتشار المرض.
وقـــال أســـتاذ بيولوجيا الخليـــة فرانك 
غروســـفيلد إن “الجســـم المضـــاد يمنـــع 
الفيـــروس مـــن القـــدرة علـــى العـــدوى”، 
أنـــه يســـاعد أيضـــا علـــى  إلـــى  مشـــيرا 

الكشف عن الفيروس.

وأعرب غروسفيلد عن تفاؤله، وأضاف 
هـــذا  يصبـــح  أن  فـــي  ثقـــة  علـــى  أنـــه 
بمواجهـــة  حيويـــة  فرصـــة  االكتشـــاف 
فيـــروس كورونـــا، الفتـــا إلـــى أن هـــذا 
الجســـم المضـــاد هـــو أول جســـم يتـــم 
وأكـــد  العـــدوى.  لمنـــع  عليـــه  التعـــرف 
أن “هنـــاك فرصـــة جيـــدة لطرحـــه فـــي 
الســـوق”. وقـــد نجحـــت التجـــارب على 
الفئران حتـــى اآلن بانتظـــار الموافقات 

الرسمية لبدء التجارب البشرية.

ما اآلثار الدائمة إذا تعافيت منه؟

نصائح فرنسية ضد الفيروس

جسم مضاد يمنع عدوى “كورونا”

يمكن أن ُيصاب به جميع األعمار وزيت السمســم ال جدوى له!

تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن “كورونا”

مـــرض  فيـــروس  ينتقـــل  أن  يمكـــن   *
كوفيـــد19- فـــي المناطق التـــي يكون 
المنـــاخ فيهـــا حـــارا  ورطبـــا مـــن خالل 
البّينـــات المتوافـــرة لحـــد اآلن، يمكـــن 
كوفيـــد19-  مـــرض  فيـــروس  انتقـــال 
في  جميع المناطـــق، بما فيها المناطق 
ذات الطقـــس الحـــار والرطب. وكيفما 
كان  المنـــاخ، اتخـــذ التدابيـــر الوقائيـــة 
ُأبلـــغ  منطقـــة  فـــي  تعيـــش  كنـــت  إذا 
فيها عـــن حـــاالت  عـــدوى بكوفيد19- 
أو تنـــوي الســـفر إليهـــا. ولعـــل أفضـــل 
طريقـــة لحمايـــة نفســـك مـــن  اإلصابة 
بمرض كوفيـــد19- هي المواظبة على 
غســـل يديك. فبواســـطة ذلك، يمكنك 
 التخلـــص مـــن الفيروســـات التـــي قـــد 
تكون عالقـــة بيديك، وتتجنب بالتالي 
العـــدوى  المحتمل حدوثها إذا لمســـت 

عينيك أو فمك أو أنفك. 
)المتوافـــرة  األيـــدي  هـــل مجففـــات   *
فـــي المراحيـــض العامـــة مثـــال( فعالـــة 
فـــي القضـــاء علـــى فيـــروس كورونـــا 

المستجد خالل 30 ثانية؟
فعالـــة  ليـــس  األيـــدي  مجففـــات  كال، 
فـــي القضـــاء علـــى فيـــروس كورونـــا 
مـــن  نفســـك  لحمايـــة  المســـتجد. 
المداومـــة  الجديـــد يجـــب  الفيـــروس 
على تنظيف اليدين بفركهما بواســـطة 
بالمـــادء  غســـلهما  أو  كحولـــي  مطهـــر 
والصابون. وبعد تنظيف اليدين يجب 
تجفيفهمـــا تمامـــا بمحـــارم ورقيـــة أو 

بمجففات الهواء الساخن.  
* هل تقضي مصابيح التعقيم باألشعة 
فوق البنفسجية على فيروس كورونا 

الجديد؟  
ينبغي عدم استخدام مصابيح األشعة 
فـــوق البنفســـجية لتعقيـــم اليديـــن أو 
أي أجـــزاء أخـــرى من الجلـــد؛ ألن هذه 
األشـــعة يمكـــن أن تســـبب حساســـية 

للجلد.
* هـــل يســـاعد رش الجســـم بالكحـــول 
أو الكلـــور فـــي القضـــاء علـــى فيروس 

كورونا الجديد؟

أو  بالكحـــول  الجســـم  رش  كال، 
الكلـــور لـــن يقضي علـــى الفيروســـات 
التـــي دخلـــت جســـمك بالفعـــل. بل قد 
يكـــون ضـــارا بالمالبـــس أو األغشـــية 
مـــع  والفـــم(.  )كالعينيـــن  المخاطيـــة 
ذلك، فإن الكحـــول والكلور كليهما قد 
يكـــون مفيـــدا لتعقيم األســـطح، ولكن 
ينبغي اســـتخدامهما وفقـــا للتوصيات 

المالئمة.
* هـــل يســـاعد غســـل األنـــف بانتظـــام 
مـــن  الوقايـــة  فـــي  ملحـــي  بمحلـــول 

العدوى بفيروس كورونا المستجد؟
ال توجد أي بّينة على أن غســـل األنف 
بانتظـــام بمحلـــول ملحـــي يقـــي مـــن 

العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ولكـــن توجد بّينات محـــدودة على أن 
غســـل األنف بانتظـــام بمحلول ملحي 

مـــن  الشـــفاء  فـــي  يســـاعد 
أكبـــر.  الـــزكام بســـرعة 
ومع ذلك، لم يثبت أن 
غســـل األنـــف بانتظام 
األمـــراض  مـــن  يقـــي 

التنفسية.
* هل يحـــول وضع 
السمســـم  زيـــت 
علـــى البشـــرة دون 

فيـــروس  دخـــول 
كورونـــا المســـتجد إلى 

الجسم؟

ال يقضي زيت السمســـم على فيروس 
بعـــض  هنـــاك  المســـتجد.  كورونـــا 
تقتـــل  التـــي  الكيميائيـــة  المطهـــرات 
المســـتجد2019-  كورونـــا  فيـــروس 
مطهـــرات  وتشـــمل  األســـطح.  علـــى 
تحتوي علـــى ُمَبّيضات/كلور، وغيرها 
مـــن المذيبات، واإلْيَثاُنـــول بتركيز 75 
آِســـِتيك،  البيُروْكِســـي  وحمـــض   ،%

والكُلوُروُفوْرم.
إال أن تأثيرهـــا على الفيروس ضعيف 
أو منعـــدم إذا ُوِضَعت على البشـــرة أو 
أســـفل األنف مباشـــرة. بل مـــن الخطر 
وضـــع هـــذه المـــواد الكيميائيـــة علـــى 

البشرة.
ُعرضـــة  األكثـــر  َمـــن   *
بفيـــروس  لإلصابـــة 
كورونا المستجد، كبار 
السن أم صغار السن؟

ُيصـــاب  أن  يمكـــن 
مـــن جميع  األشـــخاص 
األعمار بفيـــروس كورونا 
المستجد2019-. ويبدو أن 
كبار السن واألشخاص 
المصابيـــن بحـــاالت 

مرضيـــة ســـابقة الوجـــود )مثـــل الَرْبو، 
وداء الُســـكَّرّي، وأمـــراض القلـــب( هم 
األكثـــر ُعرضة لإلصابـــة بمرض وخيم 

في حال العدوى بالفيروس.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتنصـــح 
األشـــخاص من جميـــع األعمـــار باتباع 
الخطوات الالزمة لحماية أنفسهم من 
الفيـــروس، مثـــل غســـل اليديـــن جيًدا 

والنظافة التنفسية الجيدة.
* هـــل المضـــادات الحيويـــة فاعلة في 
الوقاية من فيروس كورونا المســـتجد 

وعالجه؟
 ال تقضـــي المضـــادات الحيويـــة علـــى 
الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم 

فقط.
يعد فيروس كورونا المســـتجد2019- 
مـــن الفيروســـات، لذلـــك يجـــب عـــدم 
اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة فـــي 

الوقاية منه أو عالجه.
إلـــى  إدخالـــك  تـــم  إذا  ذلـــك،  ومـــع 
المستشـــفى بســـبب فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد2019-، فقـــد تحصـــل علـــى 
الحتماليـــة  الحيويـــة  المضـــادات 

إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479



ترتبط بمواعيد على قدر كبير من األهمية.

تعيش حاًل من الصفاء الفكري والذهني.

تعاني صعوبة في التواصل مع اآلخرين.

مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيًرا في العمل.

تحصل على األجوبة التي كنت تنتظرها من 
الشريك.

فرص عديدة لتصحيح األخطاء الماضية.

حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك.

تنشط كثيًرا هذا اليوم على مستوى العمل.

الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة.

انت في حاجة إلى الراحة والنوم هذه األيام.

النصيحة ليست خطيئة بل طريق نجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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والعشرون  الثاني  يوحنا  البابا 
الجمهورية  في  له  بياًنا  يصدر 
يدين  الــزراعــيــة  الدومينيكية 
بـــــــــــــعـــــــــــــض 
كـــــــتـــــــابـــــــات 
مـــــيـــــســـــتـــــر 
إكــــــــــهــــــــــرت 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

هرطقة.

حرص العديد من الفنانيــن والمطربين على مجاراة الواقع 
الحالي، وحث الناس على البقــاء في منازلهم، ليس فقط 
من خــال الرســائل التوعوية التــي عرضهــا البعض عبر 
مختلف مواقع التواصل االجتماعي، أو من خال األغنيات 

الســنغل، إنما كشــف بعــض الفنانين عن مبــادرات طيبة 
تهدف إلى الترفيه عن جمهورهم.

وعلــى الصعيد الكويتي، بادر الفنان محمد الحملي بإعان عرض “اليف شــو” كل 
يوم خميس، في الثامنة مساء، في بث مباشر عبر قناته الخاصة في “يوتيوب”.

يشــارك الفنان محمد عاشــور بأكثر من عمل في موســم 
رمضــان المقبــل. وقــال عاشــور “انتهيــت مــن تصوير 
مشاهدي في مسلســل “درويشــيات”، الذي يعرض في 
رمضان، وأقــدم فيه عددا كبيرا من الشــخصيات مع كل 

حلقة، خصوصا النتمائه لنوعية المسلسات ذات الحلقات 
المنفصلة المتصلة، التي تناقش موضوعات جديدة كل يوم، 

وهو من تأليف يوســف المانع”. وأضاف أنه منشــغل حاليا بتصوير مشاهده في 
مسلسل “زواج مصلحة”، المقرر عرضه رمضان المقبل.

بعد تأكيد إصابة ابنتها أســماء القبندي بفيروس كورونا 
المســتجد، أطلت الممثلــة غدير الســبتي في مقطع 

فيديو بّثته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل.
وقالــت غديــر “أنــا طبًعا لبســت الن تــو دقــوا علينا 

المستشــفى ألن طلعــت نتيجة بنتــي إيجابية والحين 
اإلســعاف جاييــن ياخدونها ونتيجتــي أنا باالنتظــار ادعوا 

إن شــاء الله ما في شــي”. وانهــارت غدير بالبكاء في فيديــو لها برفقة إحدى 
صديقاتها وابنتها أسماء من الحجر الصحي.

انهيار غديرمشاركات عاشوراليف شو
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انتشر عبر مواقع التواصل الجتماعي، مقطع فيديو جديد للممثلة 
اللبنانيــة ناديــن نســيب نجيــم، لفــت أنظــار الكثيرين، فظهــرت فيه 
وهــي ترقــص علــى أنغــام أغنيــة ســريعة، بطريقــة طريفــة وأبــدى 
العديد من المتابعين إعجابهم بعفويتها، فيما انتقد آخرون رقصها 
فيما العالم يشهد مأساة، تتمّثل بانتشار الوباء الناتج عن فيروس 

كورونا.

وكانت نجيم قد أثارت االهتمام 
أيًضا بمقطع بفيديو نشـــرته عبر 
صفحتهـــا الخاصـــة، ظهـــرت فيه 
مع صديقتها، وهما تؤديان عمًل 
منزلًيـــا بطريقـــة راقصـــة، وحقق 
الفيديـــو أكثر من مليونين و900 

ألف مشاهدة.

ومـــن المقـــرر أن تطـــل نجيم في 
الموســـم الرمضانـــي المقبل، في 
جانـــب  إلـــى   ،”2020“ مسلســـل 
الممثـــل الســـوري قصـــي خولي، 
كما أن عددا من المشاريع الفنية 

في الطريق سيعلن عنها الحقا.

نجيم تلفت أنظار الكثيرين برقصة
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مر أكثر من شهر على 
برومو أغنية الفنان هيثم 

شاكر “لحقتيني”، التي كان 
مقررا طرحها في فبراير، 

دون أن يقوم بطرح الفيديو 
كليب األغنية.

وذكرت وسائل إعلمية 
أن السبب وجود مشاكل 
بين هيثم شاكر والشركة 

الفنيالمنتجة التي يتعاون معها. ــور  ــض ــح وال عليها  الــقــائــمــيــن  أربـــك  ــا”  ــورونـ “كـ

تأجيل جميع المهرجانات السينمائية

معظـــم  كورونـــا  فيـــروس  أربـــك 
المهرجانـــات الفنيـــة العالميـــة؛ بســـبب 
الخوف من انتشار المرض، إذ تم إلغاء 
لمهرجـــان  الثالثـــة والســـبعين  الـــدورة 
كان الســـينمائي، التي كانت مقررة في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 12 مايـــو إلى 23 

منه بسبب انتشار الوباء.
وأعلن المسؤولون في “كان” الفرنسية 
الجنـــاح  المدينـــة ســـتفتح  أن  أخيـــرا، 
الســـينمائي  لمهرجانهـــا  المخصـــص 
بســـبب  تأجيلـــه؛  تـــم  الـــذي  الســـنوي 
فيروس كورونا للمشـــردين مع انتشار 

الوباء في فرنسا.
وقـــرر منظمـــو مهرجان جلســـتونبري 
الموســـيقي البريطانـــي إلغـــاء فعاليات 
المهرجـــان هذا العـــام، وتم كذلك إلغاء 

فعاليات مهرجان موسكو السينمائي.
وقال المنظمان مايكل وإيميلي ايفاس 
“بالطبـــع لم يكـــن هذا هو المســـار الذي 
كنـــا نأمـــل أن نســـلكه بشـــأن المهرجان 

في نسخته الـ 50، ولكن عقب اإلعلن 
جديـــدة  حكوميـــة  إجـــراءات  عـــن 
هـــذا األســـبوع، وفـــي هـــذا الوقت من 
الغمـــوض غير المســـبوق، فـــإن هذا هو 
الخيـــار الوحيد المتبقي لنـــا”. وأضافا: 

“نأمـــل أن يتحســـن الوضـــع فـــي 
المملكة المتحدة بصورة كبيرة 

بحلول نهاية يونيو المقبل”.
وفي روســـيا، تـــم تأجيل 

مهرجـــان  فعاليـــات  
موســـكو الســـينمائي  
الــــ42، الذي كان من 
المفـــروض أن يعقـــد 
فـــي 22 – 29 أبريـــل 
المقبل في موسكو.

وتـــم إعـــلن األمـــر من 
مهرجـــان  رئيـــس  جانـــب 
الســـينمائي،  موســـكو 

مؤتمـــر  فـــي  ميخالكـــوف،  نيكيتـــا 
الحكومـــة  قـــرارات  أن  إال  صحافـــي. 
الروســـية، التـــي فرضـــت قيـــودا على 
إقامـــة الفعاليات بمشـــاركة عـــدد يزيد 
على 50 شـــخصًا، أجبرت لجنة تنظيم 
المهرجان على تأجيل إقامته 
إلـــى موعـــد ســـيعلن عنـــه 
الحقًا. ومهرجان موســـكو 
أطلـــق  الســـينمائي 
ثـــم   ،1935 العـــام 
أعماله  اســـتأنف 
 1959 العـــام 
وبـــدأ يقام مرة 

كل عامين.
 2000 والعـــام 
اتخذ قـــرار بإقامة 
موســـكو  مهرجـــان 

السينمائي كل عام.

أوبرا فيينا

وفـــي خطـــوة احترازيـــة ضـــد انتشـــار 
الفيروس، أعـــرب مدير دار أوبرا فيينا 
فولفغانـــغ جييـــر عـــن حزنـــه إزاء عدم 
القـــدرة على عـــرض مشـــاهدة واقعية 
بســـبب  “فيديليـــو”؛  بتهوفـــن  ألوبـــرا 
كورونا. ومن المقـــرر أن يتم في فيينا 
عرض اإلنتاج المرتقب ألوبرا بيتهوفن 
“فيديليـــو” للمرة األولى أمام جمهور ال 
يشاهدها من مقاعد المسرح المخملية، 

ولكن من على األرائك بالمنزل.
غيـــر أن العـــرض األول الـــذي كان مـــن 
المقـــرر فـــي األســـاس أن يقـــام االثنين 
اللحظـــة  فـــي  إلغـــاؤه  تـــم  الماضـــي 
األخيرة، بعدما دخلت النمسا في حالة 
إغـــلق، فـــي محاولة للحد من انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
وســـتتيح دار أوبـــرا فيينـــا األوبرا عبر 
خدمـــة التدفق اإللكتروني على منصة 
الموســـيقى “ميديســـي دوت تـــي في” 

للمشاهدين في دول أخرى.
إلى ذلك، ألغيت نسخة العام 2020 من 
“يوروفيغن” المقررة أساسًا في مدينة 
روتـــردام الهولنديـــة فـــي مايـــو، للمرة 
األولـــى منـــذ انطـــلق هـــذه المســـابقة 
 64 قبـــل  األبـــرز  األوروبيـــة  الغنائيـــة 
عامًا، من جراء تفشي فيروس كورونا 

المستجد، وفق ما أعلن المنظمون.
وفـــي جانب آخـــر، أثبتـــت الفحوصات 
اإلنجليزيـــة  الممثلـــة  أن  الطبيـــة 
 Game of“ العالميـــة  إنديرا فارما  بطلة
Thrones” “صـــراع العـــروش” أصيبت 
بالفيروس التاجي “كورونا” المستجد.

“واتساب” ُيضيف ميزتين لمكافحة المعلومات الخاطئة
فـــي إطـــار التقليل من أهوال جائحة كورونا المســـتجد، تطبيق 
“واتســـاب” ُيقّدم ميزتيـــن لمكافحة المعلومـــات الخاطئة حول 

الفيروس التاجي.
وُتعـــّد وســـائل التواصـــل والتراســـل االجتماعـــي أكثـــر األدوات 
حسًما في مساعدتنا على البقاء على اتصال مع األهل واألقارب 
واألصدقـــاء، كذلك متابعة ما يدور حول العالم من أخبار، وفي 
اآلونـــة األخيـــرة، تم تضخيـــم دور هذه الخدمات بشـــكل كبير، 

إذ يواجه العالم أحد أكبر التحديات 
خطـــورة، والُمتمّثلـــة في فيروس 

كورونا المستجد.
وفيما يتعلـــق باألخبار المتداولة 

حـــول هـــذه الجائحـــة، يجـــب أن 
تضـــع في اعتبـــارك أنه ليـــس كل ما 
تـــراه علـــى اإلنترنـــت صحيـــح، وال 
يعـــرف الجميع هـــذه الحقيقة، هنا 
تفهم “واتســـاب” الـــدور الذي تلعبه 
في نشر المعلومات وُتضيف حالًيا 

معلومـــات  علـــى  للحفـــاظ  ميزتيـــن 
الجميـــع صحيحـــة، والمســـاعدة فـــي 

اكتشاف األخبار والحقائق الخاطئة.
فيمـــا يتعلـــق بهاتيـــن الميزتيـــن، األولى هي 

القدرة على الدردشـــة مع منظمة الصحة العالمية )WHO(، وما 
عليك سوى النقر على الرابط لبدء محادثة “واتساب”، على أن 
يكـــون كل شـــيء مؤتمت بأرقام بـــدالً من القوائـــم، ولكن هناك 
مـــا يكفي للحصول على أحدث أرقام الجائحة، وقراءة نصائح 
حـــول حماية نفســـك، واالطـــلع على إجابـــات األســـئلة األكثر 

شيوًعا، وقراءة األخبار والمزيد.
أما الميزة الثانية، فهي متمثلة في إضافة أيقونة بحث جديدة 
بجـــوار النص المعاد توجيهه، ما ُيتيح لك مباشـــرة البدء 
فـــي البحث عن أي شـــيء في محرك “جوجل”، 
مـــن  الرســـالة،  محتـــوى  علـــى  واعتمـــاًدا 
فـــي  هـــذا  يســـاعدك  أن  المفتـــرض 
اكتشـــاف األخبـــار الصحيحـــة مـــن 
المزيفـــة، أو إجـــراء عملية فحص 
ســـريعة للحقائق، مع اإلشـــارة أن 
هذه الميزة تصل المســـتخدمين 

بشكل تدريجي.
أخيًرا، تحديث “واتساب” الحالي 
يبـــدو أنه مـــن جهة الخـــادم، ولكن 
ُيفّضـــل التأكـــد من أنـــك على أحدث 
إصدار للتطبيق ســـواء على “أندرويد” 

.”iOS“ أو
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أشهر أمهات الدراما البحرينية

استطاعت العديد من النجمات في الدراما البحرينية والخليجية أن يحتفظن بصورة خاصة واستثنائية 
في ذهن وعقل المشــاهد؛ بســبب األدوار التي جســدن فيهم دور األم، إذ أصبحن أيقونة ورمزا لألمومة 

على الشاشة الصغيرة.

ومن أبرزهن الفنانة ســـلوى بخيت، التي برزت كنجمة 
كبيرة في العديد من المسلســـات واشـــتهرت باألدوار 

الكوميديـــة ولقبـــت بـــأم هـــال؛ بســـبب دورهـــا في 
مسلســـل )سوالف أم هال( و جسدت شخصية 

أم كبيـــرة في بن عقل، وجســـدت شـــخصية 
امـــرأة أرملـــة يحومـــون الرجـــال حولهـــا 

ليتزوجوهـــا لمـــا تملكه مـــن نعمة في 
مسلسل “خزنة والفرسان الثاثة”.

وجّسدت شـــخصية أم ابراهيم 
“حامـــض  مسلســـل  فـــي 

حلو”التـــي كانـــت تفعـــل كل 
شـــيء لكـــي ال يتـــزوج 

زوجهـــا امـــرأة أخرى 
وغيرهـــا مـــن األدوار 
التـــي جعلـــت منها أم 

الفن البحريني.

وتعد الفنانة  القديرة لطيفة المجرن  من ابرز نجوم 
الدرامـــا الخليجيـــة الاتي جســـدن دور األم، ومن أبرز 
أعمالهـــا مسلســـل “حـــزاوي الـــدار” و “األصيل” 
ومسلســـل  أمونـــة”  مذكـــرات   “ ومسلســـل 

“نيران” وغيرها.
النجمات  من  محمد  أحــام  النجمة  وتعد 
األمومة  ادوار  قدمن  الاتي  البحرينيات 
الى جانب أدوارهــن بإتقان، وبدأت 
في  صغرها  منذ  التمثيل  أحــام 
خال  وقــدمــت   ،1974 الــعــام 
50 عماً  مسيرتها حوالي 
التلفزيون  بين  تمثيليًا 
ــمــســرح،  والــســيــنــمــا وال
ــة  ــعـ ــذيـ ــمـ ــت كـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
فـــي إذاعـــــة الــبــحــريــن 
ومـــــقـــــدمـــــة نــــشــــرات 

األخبار، ومقدمة للبرامج المباشرة المنوعة والثقافية 
والمسرحيات.

والنجمة شـــفيقة يوســـف التي ســـطعت في عالم الفن 
فـــي العـــام  1976، ثـــم غابـــت 6 أعـــوام، لكنهـــا رجعـــت 
بقوة للســـاحة الفنية في العام  2005، وبرعت من ذلك 
الوقـــت الـــى اليـــوم فـــي دور األم الحنونـــة الـــى جانب 

أعمالها المتنوعة.

طارق البحار

 أسامة الماجد

»  ”Break My Heart“ قررت النجمة دوا ليبا إطالق أغنيتها الجديدة
اليوم، رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع؛ بسبب تفشي 

 ”vogue“ فيروس كورونا. ومن جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غالف مجلة
في نسختها االسترالية لشهر أبريل.
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تحية وتقدير لمسارحنا األهلية ورسالتها العظيمة في اليوم العالمي للمسرح 
ــر الـــثـــقـــافـــة ــ ــش ــ ــرة فـــــي ن ــ ــاش ــ ــب ــ ــة بـــــصـــــورة م ــيـ ــالـ ــعـ ــا فـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ أقــــــــوى األجــــــهــــــزة وأكـ

يصادف اليوم الجمعة 27 مارس اليوم العالمي للمسرح، وقد كلفت الهيئة العربية للمسرح الكاتب الباكستاني 
شــهيد نديــم أن يكتب رســالة هــذا العام، وحملت الكثير مــن الفكر والثقة والحماســة باإلضافة إلى االمنيات 

التي تحترق كالنار الخضراء، وقبل الدخول في تفاصيل موضوعنا ننقل إلى القارئ فقرة من رسالة نديم:

“عالمنـــا اليوم يكثر فيه التعصب، الكراهية، العنف، 
المؤمنـــون  بعـــض،  علـــى  بعضهـــا  تحـــرض  األمـــم 
يقاتلـــون المؤمنيـــن، المجتمعـــات تبـــث الكراهيـــة، 
األطفال يموتون من ســـوء التغذية، األمهات يمتن 
أثناء الوالدة بسبب عدم وجود رعاية طبية جيدة، 

أيدلوجية الكراهية تزيد وتزدهر. 
كوكبنـــا اليوم يغرق أكثر وأكثـــر تحت مناخ كارثي 
مـــن الحروب، المجاعـــات، المـــوت، كل هذا يحدث 
صمتـــًا رهيبـــًا وينبـــئ بالفعـــل بنهايـــة العالـــم، نحن 
بحاجـــة في هـــذه االيـــام لتجديـــد قوتنـــا الروحية 
نحن بحاجة لمحاربة الامباالة، الخمول، التشاؤم، 
الجشع، محاربة من يتجاهل عالمنا الذي نعيش به، 

الكوكب الذي نعيش عليه. 
للمســـرح دور نبيـــل مـــن خـــال 

االداء  مســـاحة  إعطـــاء 
واالهتمـــام بقيمـــة خشـــبة 
لتحويلها  والسعي  المسرح 
تعطـــي  مقدســـة  لخشـــبة 
طاقة، حيوية، تعبئة بشرية 

لعدم السقوط في الهاوية. 
الفنـــان المســـرحي في جنوب 
آســـيا يشعر بحساســـية خشبة 

عليهـــا،  يصعـــد  أن  قبـــل  المســـرح 
يســـاعده علـــى إتمـــام ذلـــك تقليد قديم يمـــزج بين 
الـــروح والثقافـــة، حـــان الوقـــت الســـتعادة العاقة 
التكامليـــة مابيـــن الفنـــان المســـرحي والجمهور، ما 
بيـــن الماضـــي والمســـتقبل، العمل في المســـرح هو 
عمـــل مقدس، وللرفع من قيمة األعمال المســـرحية 
الروحية يجب على الممثلين التعمق في الشخصية 
وتاريخها، أخيًرا المســـرح لديه القدرة ليتحول إلى 
مـــزار لـــأداء الروحـــي”.  المســـرح هو المـــرآة التي 
تحيط بالظاهرة االنســـانية كاملة عبر الحركة سعة 
وعمقـــا، فهـــو بهـــذا التحديـــد ليـــس الحدث نفســـه، 
بـــل محاولة فـــي إعادة تأليفه بشـــكل يتيح للفاعل 
أن يـــرى فعله، ويشـــاهد نفســـه ممســـكا بالزمن عن 
الـــدوران، ليتملي طويا مـــن صورته المثبتة أمامه 
وقـــد طفقت تختال بشـــتى األلوان، وتتجلى ضمن 
شـــتى الخطـــوط واألطـــر. ولعـــل اهتمـــام الجمهور 
بالمســـرح الذي يحلل العـــادات ويغوص إلى أعماق 
النفـــوس، يعـــود إلى هـــذه الطبيعـــة البشـــرية التي 
تغري االنســـان بمشـــاهدة ما ال يســـتطيع مشاهدته 
في نفســـه بينما هو يجري وتجـــري معه الحياة با 

توقـــف، ولعـــل التأمـــل واللهو لدى المشـــاهد نفســـه 
علـــى المســـرح، عمـــان يتمان معا بـــا انفصال، في 
غمرة المشـــاهدة، كمـــا يتم العبث واالســـتغراق معا 
فـــي وقـــوف الحســـناء أمـــام نفســـها، وجهـــا لوجـــه 
فـــي المـــرآة. وما أظن مســـرحا يفقد إحـــدى هاتين 

الميزتين او کليهما.
المســـرح هو من يضع األســـس والقواعد في منهج 
حياتنـــا، ولـــه دور كبير فـــي ترقية الشـــعوب، حتى 
ولـــو لـــم نكن نســـتعل مـــا تعلمنـــاه بطريقة مباشـــرة 
فـــي الفـــن المســـرحي، لكـــن تبقـــى حقيقـــة واحدة، 
وهـــي بقاء هـــذه القواعد أو األساســـيات التعليمية 
في الاشـــعور، والتي هي الكنز والمعين الذي يدفع 
الفنان فـــي كل لحظة إلى العمل وإلى 
مـــن  كثيـــر  فـــي  التمثيـــل 
األحاسيس والوجدانيات. 
الينبـــوع  هـــو  المســـرح 
الدافـــئ الذي يرفد أنفاســـنا 
بالحيـــاة، وكمـــا يقـــول الناقد 
المســـرحي روبيـــر كامـــب “أن 
أقـــوى األجهـــزة  هـــو  المســـرح 
فعاليـــة  وأكثرهـــا  الثقافيـــة 
بصورة مباشـــرة في نشر الثقافة 
عـــن طريـــق التســـلية والمـــرح، ففي المســـرح 
يتعلـــم اإلنســـان معنـــى العواطـــف، وكمـــا يجمع 
الهـــواة طوابع البريـــد، يجمع المتفرج في المســـرح 
أنماطـــا من الطبـــاع واألخاق. هذا إلـــى أنه يتذوق 
األســـلوب الرفيـــع واأللفـــاظ الجزلـــة. أمـــا االبتـــذال 
والقبـــح فيجـــب إقصاؤهمـــا مـــن المســـرح اقصـــاء 
األمراض المعدية، فالمســـرح خيـــر عاج ناجع ضد 
أمراض النفس والفكر، المســـرح الرفيع با شك. أما 
المســـرح الوضيع فا يمكن أن تتفشـــي معه، ســـوى 
أبشع ألوان األوبئة المعدية، وغالبا ما تنتشر بسببه 

عيوب ذهنية ال لعاج لها.
في هذا اليوم، نقدم كل التحية والتقدير لمسارحنا 
البيـــادر،  جلجامـــش،  الصـــواري،  “أوال،  االهليـــة 
الريـــف” ورســـالتهم العظيمـــة ونذكرهـــم بـــأن علـــى 
عاتقهم رســـالة ثقافية مهمة وأن المســـرح المتقدم 
هـــو المســـرح الذي يوقظ الجمهـــور ويتوجه به إلى 
النظر في المشـــكات العامة والجماعية، كما نتمنى 
مـــن الجهات المســـؤولة أن تعيد مســـابقة المســـرح 
الســـنوية وإعادة فتح هذه القنـــاة لما لها من أهمية 

بالغة في التكوين الثقافي والفني.
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عروسان يقهران “كورونا” عبر الفضاء اإللكتروني
فــي تحد لوباء كورونا الذي يستشــري فــي بريطانيا وتبعاته 
القاهرة من فرض قرار اإلغالق في البالد، وصدور التعليمات 
الصارمة بضرورة التباعد االجتماعي، قرر عروســان اســتباق 

الزمن بإقامة حفل زفافهما عبر الفضاء اإللكتروني.
روبســون  كريســتن  العروســين  مــن  كل  أمضــى  أن  فبعــد 
وريتشارد غروم طيلة عام ونصف في التخطيط والتحضير 
وعمــل كل الترتيبــات لتلــك اللحظة إلقامة حفــل الزفاف في 

أبريل، كاد ذلك الحلم أن يتبخر.
لكنهما فكرا باســتباق األمور وإقامة يوم العمر قبل أن تتأزم 
الظــروف ألكثــر مــن ذلــك بفــرض إجــراءات حكوميــة أكثــر 
صرامة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كاد أن 

يحول دون أن يجتمعا تحت سقف واحد.
وعلــى الفــور توجــه العروســان، اللــذان يبلغــان مــن العمــر 26 
عاًمــا، إلــى كنيســة القديس ماثيو في مدينة والســال، وســط 
القــرار  مــن  قبــل يوميــن  الزفــاف  إنجلتــرا، إلجــراء مراســم 
الحكومي بإلغاء جميع حفالت الزفاف في المملكة المتحدة.

وقام العروسان ببث حفل الزفاف مباشرة عبر الهاتف النقال 
علــى “فيســبوك” بحضــور أكثــر مــن 300 “ضيــف إلكترونــي”، 
ليشــارك الحضور العروســين فرحــة العمر من داخــل منازلهم 
فــي إنجلتــرا مســقط راس العريــس وأيرلنــدا الشــمالية التــي 

تتحدر أصول كريستن منها.
ولــم يحضــر الحفــل ســوى 12 شــخصا، كانــوا قــد خضعــوا 
إلجــراءات العــزل الذاتــي لمــدة أســبوع قبــل يــوم الزفــاف، 
وتزييــن  الزهــور  باقــات  ترتيــب  فــي  العروســين  ليشــاركوا 

الكنيسة.
وتقول العروس كريســتن “كان يتملكنا الشــعور بأن األوضاع 
يمكــن أن تصبــح أكثــر ســخونة وأن القيــود يمكن أن تمســي 
أكثــر تشــددا، ولم نرغــب في المخاطرة بإلغــاء حفل الزفاف، 
لــذا جــاءت الفكــرة بالتبكير بحفل الزفاف ودعــوة األصدقاء 

للمشاركة بفرحنا ومشاهدة مراسم الزفاف عبر اإلنترنت”.

ابتكــر المواطنون فــي إيطاليا طريقة 
فريــدة من نوعها للتخفيف من ضجر 
العزلــة بعد فــرض الحجر الصحي في 

البالد بسبب كورونا.
وعلــى الرغــم مــن أن إيطاليــا تعانــي 
من أكبــر عدد وفيات جراء الفيروس 
فــي العالم، تحــاول إحــدى المنظمات 
مــن  المعنويــة  الــروح  رفــع  المحليــة 
األفــالم  مــن  مشــاهد  عــرض  خــالل 

الكالسيكية على المباني في روما.
وقام مديرا مهرجان روما الســينمائي 
بتشــجيع الســكان على عرض األفالم 
علــى المبانــي المجــاورة وســرعان مــا 
جميــع  فــي  الظاهــرة  هــذه  انتشــرت 
أنحــاء العاصمــة، حيث عرضت أفالم 

مختلفة كل مساء.
وقــال مؤلفــو المشــروع إن هدفــه هو 
إرســال الناس للنوم بقلب مرتاح أكثر 

بعد هذه األيام المتعبة.

إيطاليون يحاربون 
الضجر بطريقة 

فريدة

رجل يرتدي قناع وجه يغذي الحمام خارج ضريح 
صوفي أثناء إغالق فرضته الحكومة كإجراء وقائي 

ضد فيروس كورونا التاجي في سريناجار )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  حيــوان  حديقــة  أقــدم  أغلقــت 
للمــرة  الجمهــور  أمــام  أبوابهــا  العالــم 
األولــى منــذ الحــرب العالميــة الثانية، 
لنــدن  الــذي تشــهد فيــه  الوقــت  فــي 
عــدوى  بســبب  اإلغــالق  مــن  حالــة 
فيــروس كورونا، لكن الحياة بالنســبة 
لحيوانــات الحديقــة البالــغ عددها 18 

ألفا يجب أن تمضي بشكل طبيعي.
التــي  لنــدن  حيــوان  حديقــة  وتعــد 
فــي  العلمــاء  أمــام  أبوابهــا  فتحــت 
العــام 1828 وأمام الجمهور في العام 
1847، واحدة من أكثر أماكن الجذب 
المحببــة فــي لندن، لكنهــا تأثرت مثل 
أي شــيء آخــر في المدينــة من جراء 
المخــاوف  أثــار  مــا  الراهنــة،  األزمــة 

بشأن رعاية الحيوانات.
وخالفــا ألي متحــف أو معــرض فنــي 
بغلــق  يتعلــق فحســب  ال  األمــر  فــإن 

األبواب.

أقدمــت مراهقــة بريطانيــة تبلــغ مــن 
العمــر 19 عامــا علــى االنتحــار بســبب 
فــي  الصحــي  الحجــر  تحملهــا  عــدم 
بعــدوى  اإلصابــة  لتجنــب  المنــزل 

فيروس كورونا المستجد.
“ديلــي  صحيفــة  نشــرته  لمــا  ووفقــا 
ميل”، كشــفت عائلة الشابة إنها كانت 
وإلغــاء  عالمهــا،  “إغــالق  مــن  تعانــي 
الخطــط ولــم تتحمــل أن تظــل عالقة 

في الداخل”.
وحــذرت إيميلــي المقربيــن لهــا قبــل 
مــن  كبيــرة  أعــداد  انتحــار  مــن  أيــام 

الناس خالل تفشي هذا الفيروس.
وتوفيــت إيميلــي أويــن، التــي كانــت 
لمســاعدة  التطوعــي  للعمــل  تخطــط 
اآلخريــن الذيــن يكافحــون مــن أجــل 
التأقلــم، فــي المستشــفى يــوم األحــد 
بعــد أن عثــر عليهــا فــي حالــة حرجــة 

يوم األربعاء.

“ضربة مؤلمة” 
ألقدم حديقة 

حيوان بالعالم

نهاية مأساوية 
لمراهقة عانت من 

الحجر الصحي
جنيفــر  تقدمــت  أن  منــذ  عامــا   15 مــرت 
أنيستون بطلب الطالق من براد بيت، لكن 
معجبيهمــا ظلــوا يأملــون بعــودة العالقــة 

بينهما دون يأس. 
وظهــر النجمــان فــي وقت ســابق مــن هذا 
العــام معــا، وكثــرت الشــائعات عــن عالقــة 

محتملة بينهما.
وعلــى الرغــم مــن عــدم تأكيــد أو نفــي أي 
منهما هذه اإلشاعات، إال أن مصدرا مطلعا 

أنيســتون  وجنيفــر  بيــت  بــراد  أن  كشــف 
“يحبــان” بعضهمــا، بــل إنهما بــدآ يخططان 
لمجلــة  المصــدر  وقــال  الثانــي.  لزفافهمــا 
“هيــت”: إن الثنائــي وضــع خطــة مصممــة 
بعنايــة حتــى ال ُتكشــف عالقتهما، مشــيرا 
إلى أنهما يتواعدان ويقضيان وقتا أطول 
معــا أكثــر ممــا يعتقــده الكثيــرون، مضيفــا 
أنهمــا “وقعــا في الحب من جديد” ويتوقع 

أنهما يخططان لحفل زفاف سري.

براد بيت وجنيفر أنيستون “يتزوجان” سرا في المكسيك

ووفقا لموقع Life & Style، فإنهما يستعدان لجعل عالقتهما رسمية مع حفل زفاف على الشاطئ 
في كابو بالمكسيك.

تمت إجراءات الزفاف في كنيسة القديس ماثيو في والسال

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:15

 11:43 

03:11 

05:52

07:22 
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“أسفرت الديار يا مجد الوطن”
ــد الـــشـــْعـــر ويـــضـــرب لـــك تــحــّيــه ــّع ــت ــس م

ــدي تــمــام ــ ــْي ــ ــك: ِس ــ ــه تـــقـــول ل ــل ــم ــّل ُج ــ ك  
ــه ــرّي ــك ــس كــّنــهــا فـــي الــضــبــط ِوحــــــده ع

ــزام ــ ــ وح درع  ِعـــــّدهـــــا  ــوازم  ــ ــ ــل ــ ــ ال فــــي   
ــه ــا قـــلـــوب حــّي ــه ــْن ــي الـــوْجـــد ك بــيــنــمــا فـ

ــي مــظــاريــف الــكــالم ــه ف ــرّي ــواٍق ط ــ تــرســل اش  
ــه ــن ســلــمــان( رّيـ ــ ْب ــن نـــْبـــع )  والـــشـــِعـــر مـ

ــام ــ ــض ــ ُي وال  يــــخــــّف  وال  يــــجــــّف  ال   
ــه ــّيـ َمـ قـــــاع  فــــي  ــط  ــل ــت ــخ ي مــــا   ٍ بــــــرزخ 

ــالم وس بـــرد  يلتقي  بــحــره  مـــاي  ــع  م ــٍب  ــوك ك  
ــه ــّي هــن ــه  ــربـ شـ ــك  ــ ل ِشــــــرب  ــه  ــت ــي ــغ ب إن 

ســـام ــات  ــ ــدان ــ ــال ــ ب ِزيــــنــــه،  ــه  ــت ــي ــغ ب وإن   
ــادي )جــــودرّيــــه( ــ ــأي ــ ــٍد لـــك ب ــقـ صــغــت عـ

ــن الـــِحـــشـــام ــ ــحــشــيــم ابـ ــل ــه ل ــم ــي ــش ــن ح ــ م  
ــه حــيــّيــه ــل ــم ــن ُج ــا تــــاج الــــــراس مـ ــك يـ لـ

دام والــــعــــّز  الــــوطــــن(  ــد  ــجـ )مـ ســـّمـــتـــك   
عــلــّيــه دارك  ــي(..  ــلـ ــوعـ بـ  ( إســـمـــك  دام 

ــذت أعـــلـــى مــقــام ــ ــن نــصــيــب اســـمـــك خ مـ  
ــر تــرحــيــبــه هـــدّيـــه ــْعـ ــشـ ــوق الـ ــسـ ــك يـ ــ ل

ــد والـــــصـــــور لـــجـــلـــك قـــيـــام ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ والـ  
ــه ــ ــزّي ــ ــال وْبـــــــال ِج ــ ــغ ــ ــب ال ــ ــي ــ ــراح ــ كــــل ت

ــام ــن ــا ي ــ ــه م ــ ــراع ــ ــض ــ ــي ال ــ ــوٍر ف ــ ــع ــ ــن ش ــ م  
ــه ــوّيـ ــم سـ ــ ــزاح ــ ــت ــ ــوف ت ــ ــف ــ الـــــحـــــروف ك

ــك لــلــســالم ــقـ ــريـ ــطـ ــت صــــــّف بـ ــ ــفـ ــ وّقـ  
ــه( ــحــمــّي ــو ال ــح ) بـ ــاف ــص ــا تــنــطــر ْم ــه ــم ل كـ

ــه واحــــتــــرام ــّبـ ــحـ فــــي خــــشــــوٍع مــــن مـ  
ــه ــٍس ســخــّي ــفـ نـ ــن  ــ م ــخ(  ــاريـ ــتـ ــلـ لـ  ( لـــلـــي 

ــي  قـــلـــبـــه مــقــام ــ ــ ــن ف ــريـ ــحـ ــبـ ــط الـ ــ ــّل ــ ق  
ــه ــ ــودّي ــ أج ــه  ــ ب انـــتـــخـــت  ال  يـــالـــلـــي  ذاك 

ــام ــس ُح  ) ــره  ــ أمـ  ( ــذ  ــ وخ الـــفـــزعـــات  شـــّمـــر   
ضــّيــه ــن  ــري ــح ــب ال ــوا  ــ ض ــل  كـ ــي  ــل ل ــا  يـ ذاك 

تمام تصبح  شفى  وإن  معاه  تمرض  مرض  إن   
ــه ــّيـ األبـ ــره  ــديـ ــالـ هـ روح  ــة(  ــف ــي ــل خ  ( يـــا 

ــالم ــ ــم م ــكـ ــتـ ــّبـ ــحـ ــا فـــــي مـ ــيـــهـ ــلـ مـــــا عـ  
ــوٍب وفـــّيـــه ــ ــل ــ ــي ق ــ يـــالـــزرعـــت الـــحـــب ف

باهتمام ــاٍم  ــم ــت واه محبه  لجلك  ــرت  ــم اث  
ــه ــّي ــف ع بــــك  أرٍض  ــد  ــجـ مـ يــــا  ــا  ــبـ ــرحـ مـ

ــام ــ ــ ــل األن ــبـ ــا قـ ــمـ ــسـ لــــك تـــراحـــيـــب الـ  
ــس بــمــجــّيــه ــق ــط ــة مـــن غــــدا ال ــل ــب حــــّي َق

فــــرحــــٍة مـــصـــحـــوبـــه مــــع زّخـــــــة هــيــام  
ــه ــّي ــح ت لــــه  ــا  ــانـ ــمـ سـ أّدت  مــــن  حــــــّي 

ــن غـــيـــث وغـــمـــام ــ ــدوب م ــ ــن ــ وأرســــلــــت م  
ــه ــدّيـ ــه نـ ــ ــّف ــ ــن قــلــبــه نـــــدى وك ــ حـــــّي م

ــم الـــُهـــمـــام ــهـ ــشـ ــذا الـــفـــزعـــات والـ ــ ــوخ ــ ن  
ــه ــّي ــص ــع ال ــرة  ــكـ ــفـ والـ ــر  ــْكـ ــفـ الـ رّب  ــّي  ــ حـ

ــام ــج ــات وأفـــــكـــــاره ل ــبـ ــعـ ــصـ عـــاســـف الـ  
ــه حــّي  .. ــن  ــري ــح ــب ال ــة  ــض ــه ن ــانـــي  بـ حــــّي 

ــه والـــنـــظـــام ــ ــاس ــ ــي ــ ــك ــ ــه وال ــ ــراس ــ ــف ــ ــال ــ ب  
ــه ــ ــوّي ــ ــخ بــــــعــــــزوٍم ق ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ قــــايــــد الـ

والــــمــــواقــــف تـــمـــنـــح اصــــــــــراره وســــام  
ــه ــّي ــض ــع ق ــ ــار الــــحــــْزم مـــبـــدأ م ــيـ بـــاخـــتـ

ــل أصــــــــول اإللـــــتـــــزام ــ ــاه ــ ــج ــ عــــّلــــم ال  
ــٍس رضــّيــه ــفـ وفــــي رحـــــاب الــلــيــن لـــه نـ

كــالم وال  ــدال  ــ الج  .. تــنــّعــم  لينه  كــســب  ــن  م
 

وعشّيه صبح  )بوعلي(   انتظارك  عيون  قــّرت 
ــام ــ ــ ــع ازدح ــ ــذت وضـ ــ ــك خـ ــ ــر ل ــاعـ والـــمـــشـ

 
ــه ــرّي ــب ال رّب  و  الـــســـمـــاء  أبــــــواب  تـــطـــرق 

ُســقــام أي  ُيـــغـــادر  ال  ــاًء  ــف ش يشافيكم  أْن 

قصيدة مهداة إلى 

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

الشاعرة هنادي بنت عيسى الجودر
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