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المنامة - وزارة الخارجية

أكـــدت وكيـــل وزارة الخارجيـــة الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة أن عـــدد من تم إجالؤهم بلغ أكثر من 1200 مواطن حتى اليوم 
حســـب خطة اإلجالء التي تم وضعها بهذا الخصوص، وهي تســـير كما 

هو مخطط لها.
وشـــددت وكيـــل وزارة الخارجية في لقاء على تلفزيـــون البحرين على 
أن جهود وزارة الخارجية لم تقتصر على إجالء المواطنين البحرينيين 
الموجودين في الخارج فقط، بل ســـاهمت في تأمين وصول شـــحنات 
مـــن األدوية والغذاء إلى مملكة البحرين بالتنســـيق مع الجهات المعنية 

في المملكة من خالل التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة.

إجالء أكثر من 1200 مواطن 
من الموجودين بالخارج
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فعاليات: االحتفال بيوم الضمير 
تقدير واسع لرؤى سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

جـــاءت مبـــادرة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الخاصة باليوم الدولي 
للضميـــر الـــذي احتفـــى بـــه العالـــم األحـــد، لتؤطـــر لمرحلة 
جديدة في تاريخ البشـــرية وتحفزهـــا على بذل مزيد من 
العمل والجهد لصيانة السالم العالمي وإرساء أسس نظام 
دولي يقـــوم على المحبة والتفاهم والوئـــام، لتقدم مملكة 
البحريـــن بهـــذه المبـــادرة المثـــل والقـــدوة في ضـــرورة أن 

تتوجه جهود المجتمع الدولي نحو كل ما يحقق لإلنسانية 
الخير ويحميها من ويالت الصراعات والحروب.

األمـــم  احتفـــال  أن  علـــى  بحرينيـــة  فعاليـــات  وأجمعـــت 
المتحـــدة والعالـــم باليـــوم الدولـــي للضميـــر يؤكـــد مـــدى 
التقديـــر الواســـع لـــرؤى ســـموه ونهجـــه في تعزيـــز جهود 
المجتمـــع الدولي للمضـــي قدما في كل ما يحقق الســـالم 
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رأس ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة الجلسة االعتيادية 

األسبوعية لمجلس الوزراء. 
بمناســـبة  الـــوزراء  مجلـــس  ووجـــه 
االحتفال بيوم الصحة العالمي خالص 
الطبيـــة  والطواقـــم  للكـــوادر  الشـــكر 
بشـــجاعة  تقـــف  التـــي  والتمريضيـــة 
فـــي الصفـــوف األمامية فـــي مواجهة 
المجلـــس  مشـــيدًا  كورونـــا،  جائحـــة 
وتضحياتهـــم  المخلصـــة  بجهودهـــم 
المقـــدرة فلهـــم كل الثنـــاء والتقديـــر، 
مســـتذكرًا المجلـــس بالعرفـــان الـــدور 
اإلنساني النبيل الذي يضطلع به كادر 
التمريض الذي أعلنت منظمة الصحة 
العالميـــة أن العـــام 2020 ســـنة دولية 

لهذا الكادر.
وقـــرر مجلس الـــوزراء خفـــض أجور 
كالســـكر  الســـائبة  للمـــواد  المناولـــة 

والحديـــد  والجبـــس  والكنكـــري 
والحديد االسفنجي بنسبة 20 % من 
األجـــور الحاليـــة اســـتجابة لمتغيرات 
السوق وخلق بيئة استثمارية جاذبة، 

ووافـــق المجلـــس على مشـــروع قرار 
بتعديـــل القـــرار رقم 15 لســـنة 2017 
والمالحـــة  الموانـــئ  أجـــور  بشـــأن 
الـــذي  النحـــو  علـــى  وذلـــك  البحريـــة 

أوصت بـــه اللجنـــة الوزارية للشـــئون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
وعرضهـــا معالي نائـــب رئيس مجلس 

الوزراء.

تضحيات مقدرة للكوادر الطبية بمواجهة “كورونا”
مجلــس الوزراء: خفــض أجور المناولــة للمواد الســائبة 20 %

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء االعتيادية

المنامة - بنا

اســـتقبل العالم بأســـره بالترحيـــب واالرتياح المبادرة التـــي أطلقها، في 
العـــام الماضي، رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة ؛ والداعية إلى تخصيـــص يوم عالمي للضمير، والتي 
ســـارعت األســـرة الدوليـــة من خالل منظمـــة األمم المتحدة إلـــى تبنيها 
واعتمادها وتخصيص اليوم الخامس من شـــهر أبريل من كل عام يوما 

دوليا للضمير.
ومن دون أدنى شك فقد جاءت هذه المبادرة موفقة من حيث التوقيت 
والمضمـــون؛ إذ تصادف اإلعالن عن تبنيهـــا واعتمادها في الوقت الذي 
بـــدأت فيـــه جائحة كورونا تنتشـــر في كافـــة أنحاء وأرجـــاء المعمورة، 
وتصيب البشر يمنة ويسرة وتزهق األرواح بمئات اآلالف وفي اتجاهها 
لبلـــوغ المالييـــن، دون تفريق أو تمييـــز، ووجدنا العالـــم المتقدم عاجزا 
عـــن توفيـــر العالج لمئـــات اآلالف من المرضى الذيـــن ال يجدون الدواء 
أو المـــكان للعـــالج، وعشـــرات اآلالف من الجثث، حتـــى اآلن، المتراكمة 
التـــي ال تجد من يواريها التراب أو يتخلص منها بأي صورة من الصور، 
ويحـــدث ذلـــك كله على الرغـــم من اعتقادنا وقناعتنا بـــأن عالمنا قد بلغ 
بالفعل أقصى درجات الحماية والحصانة وأعلى مراتب التقدم والتطور 

في كافة المجاالت والعلوم والمعارف وباألخص العلوم الطبية.
لقـــد جـــاءت المبـــادرة، فـــي مضمونهـــا العميـــق وفـــي توقيتهـــا الموفق، 
كالصرخة المدوية في أعماق البشرية، لتهز وتستنهض الضمير العالمي 
الـــذي وقـــف مصدوًمـــا ومذهواًل لهـــول الكارثة التـــي ألمت باإلنســـانية، 
مـــدرًكا الحاجـــة إلى إعـــادة النظر في ســـلوكياتنا وأولوياتنـــا، والحاجة 
إلـــى العـــودة إلـــى حضن القيـــم اإلنســـانية النبيلـــة تحت ظـــالل المحبة 
واالســـتقرار والتعايش واألمن والسالم بين الشعوب واألمم، والتكاتف 
والتعاون فيما بينها لغرض االســـتعداد والتصـــدي للكوارث والتحديات 

التي تواجه البشرية بين الحين واآلخر.
إن اإلنســـانية تقـــف اليـــوم برمتهـــا وقفة إكبـــار وتقدير لصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة على مبادرتـــه الخيرة التي 
أثبتـــت كمـــا أثبتت التجـــارب واأليـــام مرة أخـــرى أننا أمام إنســـان قبل 
وفـــوق كل شـــيء، وأمـــام قائد َمـــنَّ هللا الواهـــب الكريم عليـــه بقدرات 
متميزة ومنحه نعمة المقدرة الثاقبة على االستشعار وقراءة المستقبل؛ 
ولـــذا فإنـــه لم تكن محض صدفـــة أن تتزامن صرخة خليفة بن ســـلمان 
ويتزامن اإلعالن عن مبادرته مع اشـــتداد هجمة كورونا الشرســـة على 

األسرة الدولية.

 في مواجهة “كورونا”.. األمير خليفة 
بن سلمان يستنهض الضمير العالمي

بقلم: عبدالنبي الشعلة
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أجمـــع عاملـــون وأصحاب مهـــن فـــي البحرين على 
انخفـــاض الطلبات وتراجع الدخـــل جراء ركود في 
السوق بشـــكل عام في فترة األسبوعين الماضيين 
بعـــد بـــدء الحجر المنزلـــي لـــدى المواطنين وإغالق 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة للمحالت منذ 

26 مارس وحتى 9 أبريل الجاري.

أعلن النائب عمار آل عباس لـ  «
“البالد” أن وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني 
شرعت فعلًيا باستحواذ غالبية 

البوانيش المخصصة لصيد 
الروبيان. ولفت إلى أن الوزارة 

سوف تبيع البوانيش في الخارج.

أعدت وحدة التكنولوجيا المالية  «
واالبتكار التابعة لمصرف 

البحرين المركزي، دراسة حول 
“العمالت المشفرة المستقرة” 
“stablecoins“ ومدى تأثيراتها 
المحتملة على القطاع المالي 

في المملكة.

أكد بيان حكومي، ليل  «
االثنين، أن حالة رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون 
تدهورت وُنقل إلى وحدة 
للرعاية المركزة من جراء 

مضاعفات اإلصابة بفيروس 
كورونا المستجد.

فتح مهرجان مالمو للسينما العربية  «
ومعهد الفيلم السويدي و “فيلم 

سكونة” باب التقديم للمشاركة 
باألفالم. وتعتبر هذه فرصة 

للسينمائيين البحرينيين للمشاركة، 
إذ سيعلن في أغسطس 2020 عن 

المشروعات المختارة للمشاركة.

احتفلت األسرة الرياضية اإلثنين باليوم  «
الدولي للرياضة؛ من أجل التنمية والسالم 

الذي يصادف 6 أكتوبر من كل عام وذلك 
في إطار الدعوة التي وجهتها الجمعية 

العامة لألمم المتحدة لكل الدول األعضاء 
والمنظمات الرياضية الدولية واإلقليمية والوطنية والمجتمع المدني 

بتسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم.
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األسرة الرياضية ترفع أوراق السالمفرصة للسينمائيين البحرينيينجونسون في العناية المركزة“المركزي” يدرس “العمالت المستقرة”بيع بوانيش صيادي الروبيان بالخارج

سمو رئيس الوزراء

بعــد اســتقطاع ميزانيــة التقاعــد االختيــاري وقانــون “الرواتــب الثالثــة”

460 مليون دينار موجـودة بصنـدوق “التعطـل”

كشفت األرقام المدققة المحاسبية 
أن  االجتماعـــي  التأميـــن  لهيئـــة 
التعطـــل  ضـــد  التأميـــن  صنـــدوق 

يحتـــوي علـــى 905 مالييـــن دينـــار 
أن  إال   ،2020 العـــام  مطلـــع  حتـــى 
الحكومـــة قامـــت باســـتقطاع 230 
مليـــون دينار منه؛ من أجل التقاعد 
االختيـــاري، فأصبح فـــي الصندوق 

675 مليون دينار.
أنـــه  إلـــى  اإلحصـــاءات  وتشـــير 
مليـــون   215 اســـتقطاع  ســـيجرى 
دينار أخـــرى من صنـــدوق التعطل؛ 
مـــن أجـــل دفـــع رواتـــب الموظفين 

البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخـــاص 
ويونيـــو  ومايـــو  أبريـــل  لألشـــهر 
المقبلـــة، وســـيكون الموجـــود فـــي 
الصنـــدوق بعد االســـتقطاع األخير 

460 مليون دينار.

علوي الموسوي

أصحاب محالت: دخلنا متراجع وندفع إيجارات
زينب العكري | تصوير رسول الحجيري
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مدينة عيسى -  وزارة التربية والتعليم

فـــي ضوء ما نشـــرته “البالد” عن شـــكوى عدد مـــن الطلبة الدارســـين في إحدى 
الجامعـــات الخاصـــة، بشـــأن مـــا أعلنـــت عنـــه الجامعة مـــن اســـتعدادها لتنظيم 
امتحـــان )online( بـــدءا من األحد المقبل، قامـــت األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي باســـتدعاء المســـؤولين على هـــذه الجامعة للمرة الثانيـــة؛ لعرض خطتها 

البديلة في ضوء ما سبق لألمانة العامة طلبه من هذه الجامعة.
وقالـــت األمانـــة العامـــة إن متابعاتها بشـــأن شـــكوى عـــدد من الطلبة الدارســـين 
بإحـــدى الجامعـــات الخاصـــة، أثمرت عن اســـتجابة الجامعة لتوجيهـــات األمانة 
العامة بشـــأن تأجيل موعد االمتحانات إلى ما بعد تاريخ 19 أبريل الجاري بدال 

من موعدها السابق في 12 أبريل.

تأجيل أقساط الجامعة الخاصة 
واالمتحانات لما بعد 19 أبريل
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لماذا نحتفل باأليام الدولية ومنها يوم الضمير؟
تبنـــت األمم المتحـــدة االحتفـــاالت باأليام 
إذ  الوعـــي،  لنشـــر  قويـــة  كأداة  الدوليـــة 
يعطـــي كل يـــوم دولـــي فرصـــة للعديد من 
الجهات الفاعلة لتنظيم األنشـــطة المتعلقة 
بموضـــوع اليوم، حيث تعـــد األيام الدولية 
حـــول  النـــاس  عامـــة  لتثقيـــف  مناســـبات 
المـــوارد  ولتعبئـــة  األهميـــة،  القضايـــا ذات 
المشـــاكل  لمعالجـــة  السياســـية  واإلرادة 
العالميـــة واالحتفال باإلنجازات اإلنســـانية 

وتعزيزها.
وترتبـــط موضوعـــات األيام الدوليـــة دائًما 
بمجـــاالت العمل الرئيســـية لألمم المتحدة، 
الدولييـــن  واألمـــن  الســـام  وهـــي: صـــون 
وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق 
اإلنســـان وضمـــان القانـــون الدولـــي ودعـــم 

العمل اإلنساني.

ويعتبر اليوم الدولي للضمير من بين األيام 
الدوليـــة التـــي اعتمدتهـــا األمـــم المتحـــدة 
مؤخـــرا اســـتجابة لمبـــادرة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، وذلك بناء على مشروع 
قـــرار تقدمت به مملكـــة البحريـــن باعتماد 
يـــوم الخامس من أبريل مـــن كل عام يومًا 
المجتمـــع  بهـــدف تحفيـــز  للضميـــر،  دوليـــًا 
الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.

عـــن  الصـــادر  القـــرار  ديباجـــة  واشـــتملت 
المتحـــدة ضمـــن  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
التـــي  والســـبعين  الثالثـــة  الـــدورة  اعمـــال 
عقدت في شـــهر يوليو 2019، على أسباب 
اعتماد هذا اليوم ليضاف إلى أجندة األيام 
الدوليـــة، حيـــث بينت أن اعتمـــاد الخامس 
يأتـــي  للضميـــر،  دوليـــًا  يومـــًا  أبريـــل  مـــن 
كوســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي 
بانتظام لتعزيز السام والتسامح واالدماج 

والتفاهـــم والتضامـــن مـــن أجل بنـــاء عالم 
مستدام قوامه السام والتضامن والوئام.

وأضافت أن ثقافة الســـام تمثل مجموعة 
من القيـــم والمواقـــف والتقاليـــد والعادات 
وأنماط الســـلوك وأســـاليب الحيـــاة بحيث 
تجســـد في مجموعهـــا تعبيرا عـــن احترام 
الحيـــاة واحتـــرام البشـــر وحقـــوق البشـــر، 
مع رفـــض العنف بكل أشـــكاله، واالعتراف 
بالحقـــوق المتســـاوية للجميـــع والتضامـــن 
والتعدديـــة وقبـــول االختافـــات والتفاهم 

بين األمم.
وأوضحت أن تشـــجيع ثقافة للسام هدف 
جديـــر بأن يســـعى إليـــه المجتمـــع الدولي، 
مـــن خال بناء دفاعات للســـام في عقول 
البشـــر، تتأســـس علـــى التضامـــن الفكـــري 
والمعنـــوي للبشـــرية، مشـــيرة إلـــى أن بناء 
ثقافة للسام يتطلب عما تربويا وتثقيفيا 
واجتماعيا ومدنيا شـــاما، يتاح من خاله 

لـــكل شـــخص أن يتعلـــم ويعطي ويشـــارك، 
لجعـــل ثقافـــة الســـام جـــزءا مـــن الثقافـــة 

المترسخة في أفئدة الناس وعقولهم.
وقـــد دعت المنظمة جميـــع الدول األعضاء 
المتحـــدة  األمـــم  منظومـــة  ومؤسســـات 
وغيرها من المنظمـــات الدولية واإلقليمية 
المدنـــي  والمجتمـــع  الخـــاص  والقطـــاع 
واألفـــراد، إلـــى االحتفـــال بهذا اليـــوم على 
النحـــو المناســـب، بمـــا يدعـــم بنـــاء ثقافـــة 
السام بمحبة وضمير وفقا للثقافة السائدة 

في مجتمعاتها المحلية واإلقليمية.
الـــدول  المتحـــدة، جميـــع  األمـــم   وحثـــت 
األعضاء على مواصلة تعزيز ثقافة السام 
بمحبـــة وضميـــر من أجـــل المســـاعدة على 
ضمان تحقيق السام والتنمية المستدامة، 
المجتمعـــات  مـــع  العمـــل  تشـــمل  بطـــرق 
الخدمـــات  تقديـــم  خـــال  مـــن  المحليـــة، 
لألخرين والتشـــجيع على العفـــو والتراحم 

بين األفراد.
وباإلضافـــة إلى زيادة الوعي بالقضايا على 
جـــدول أعمـــال األمـــم المتحدة، تســـتخدم 
المنظمـــة الدولية هذه المناســـبات إلســـداء 
المشـــورة للدول بشأن اإلجراءات المتخذة 
لمعالجة المشـــاكل الخطيـــرة التي يتمحور 

حولها الكثير من هذه االحتفاالت.
 وُتعـــد االحتفاالت الدولية )والتي تشـــمل 
والســـنوات  باألســـابيع  االحتفـــال  أيًضـــا 
والعقـــود الدوليـــة( مـــن أكثـــر الصفحـــات 
زيـــارة على موقـــع األمم المتحـــدة، والتي 
تتوفـــر علـــى شـــكل موقـــع مختـــص لـــكل 
يوم دولي وبالغات الرســـمية الست لألمم 

المتحدة.
 ويقاس التفاعل الشـــعبي مع مواقع األيام 
الدولية كمؤشر على االهتمام الذي يجتذبه 
موضـــوع معيـــن في كل جـــزء مـــن العالم، 
ولمعرفة ذلك األثر، يستطلع القائمون على 

الموقع مستوى المشاركة التي تتلقاها هذه 
االحتفاالت في مناطق ولغات مختلفة في 

العالم.
 وقد نـــال االحتفـــاء بيوم الضميـــر الدولي 
اهتمامـــًا واســـعًا علـــى مســـتوى العالـــم، إذ 
حظـــي بتفاعـــل ومشـــاركات كبيـــرة علـــى 
مســـتوى العالـــم مـــن جانـــب الشـــخصيات 
الدولية والفعاليات السياســـية والحقوقية 
والتـــي  الفكريـــة،  والنخـــب  واالجتماعيـــة 
الضميـــر  بيـــوم  االحتفـــال  أهميـــة  أكـــدت 
الدولـــي، فـــي توجيـــه األنظار إلـــى ضرورة 
تعزيـــز القيـــم االنســـانية المشـــتركة، التـــي 
واألمـــن  الســـام  تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف 
يمـــر  مـــا  ظـــل  فـــي  الســـيما  واالســـتقرار، 
بهـــا العالـــم بســـبب تفشـــي وبـــاء “كورونـــا” 
المســـتجد، إذ تتجلى أهميـــة قيمة الضمير 
في تحقيـــق التضامن والتعـــاون المطلوب 

لمواجهة هذا التحدي العالمي.

المنامة - بنا

رئيس وزراء الهند يشكر جاللة الملك على الدعم واالهتمام برعايا بالده

تعزيز التنسيق لمكافحة “كورونا”

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة اتصاال هاتفيا أمس، 
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  مـــن 
الهنـــد الصديقة ناريندرا مودي، 
جرى خاله استعراض عاقات 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخية 
الوثيقـــة التـــي تجمـــع البلديـــن 
تنميتهـــا  وســـبل  الصديقيـــن 

وتطويرها في جوانبها كافة.
خـــال  الملـــك  وأشـــاد جالـــة   
العاقـــات  بتميـــز  االتصـــال 
البحرينية الهنديـــة، مؤكدا أنها 
إســـتراتيجية وقديمة  عاقات 
وراســـخة وتقـــوم علـــى أســـس 
قويـــة مـــن المصالح المشـــتركة 
واالحتـــرام والتفاهم، ما جعلها 
نموذجـــا متميـــزا للعاقات بين 
الدول الصديقـــة، مثنيا جالته 

علـــى الـــدور المحـــوري والمؤثر 
جمهوريـــة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي 
الهنـــد علـــى الســـاحة اإلقليمية 
والعالميـــة وإســـهاماتها البناءة 
فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار 

وتعزيز السام الدولي.
 كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى تعزيـــز 

التعاون والتنســـيق فيما يتعلق 
كورونـــا  فيـــروس  بمكافحـــة 
المســـتجد )كوفيـــد 19(، حيـــث 
الملـــك أن مملكـــة  أكـــد جالـــة 
الدعـــم  كل  تقـــدم  البحريـــن 
المواطنيـــن  لكافـــة  والرعايـــة 
علـــى  والحفـــاظ  والمقيميـــن 

سامتهم وصحتهم.
مـــن جانبه، أعـــرب دولة رئيس 
وزراء جمهورية الهند الصديقة 
عن بالغ شكره وتقديره لجالة 
الملك على الدور الكبير لجالته 
لتطويـــر  المتواصـــل  ودعمـــه 
وتنمية التعاون والدفع بمسيرة 
المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
وعلـــى الجهود الكبيـــرة لمملكة 
جالتـــه  بقيـــادة  البحريـــن 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
وتقديـــم  تداعياتـــه  واحتـــواء 
مختلف أشكال الدعم والرعاية 
جمهوريـــة  برعايـــا  واالهتمـــام 
الهنـــد فـــي المملكة، مشـــيدا بما 
تتميـــز به البحريـــن ومنذ عقود 
من تعايش وتنوع بين مختلف 

األديان والثقافات.

المنامة - بنا

رئيس وزراء الهندجاللة الملك
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أصدرت جمعية المحامين البحرينية 
بيانـــا أشـــادت فيـــه بمبـــادرة رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، والتي أطلقهـــا الختيار يوم 
الخامس من شهر أبريل من كل عام 
يوما خاصا لاحتفاء بـ )يوم الضمير 
العالمي(. وأوضحت أن هذه المبادرة 
بـــرزت في ظل احتيـــاج العالم أجمع 
البحرينيـــة  المبـــادرة  هـــذه  لمثـــل 
الفريـــدة من نوعها، الســـيما في ظل 
الظـــروف الحالية التي يمر بها العالم 
مـــن تفاقم لمحنـــة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، ومـــا صرحـــت بـــه منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة من اعتبـــاره وباء 
عالميا اجتـــاح العالم، والذي يتطلب 
وصحـــوة  دوليـــا،  وتعاونـــا  تكاتفـــا 
للضميـــر العالمي؛ حتى يتمكن العالم 
مـــن التعامل مـــع آثار هـــذه الجائحة 
العالميـــة، فالضميـــر هـــو مـــا يجعـــل 
اإلنســـان مســـؤوال وملتزمـــا أخاقيا 
أمـــام اآلخريـــن، وهو ميـــزان الوعي 
الســـلوك  يهـــذب  الـــذي  واإلحســـاس 
والتصرفـــات، ولـــذا ظهـــرت الحاجة 
الملحة للضمير العالمي حتى يتمكن 

العالم من القضاء على هذا الوباء.
وأضافت أن استجابة األمم المتحدة 
لهـــذه المبـــادرة الفريـــدة مـــن نوعهـــا 
بإطـــاق “يـــوم عالمـــي للضميـــر” في 

الخامـــس من شـــهر أبريل لـــكل عام، 
لتضيف إنجـــازا دوليا جديدا ُيضاف 
إلى ســـجل مملكة البحرين، ويعكس 
ما يحظى به ســـمو األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة من مكانـــة وثقل 
دوليين رفيعين المســـتوى، رسختها 
مبادراتـــه وجهـــوده الهادفـــة لتعزيز 
مســـارات  ودفـــع  العالمـــي  الســـام 
إطـــار  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
قناعات ســـموه التي خطها لســـنوات 
رؤيـــة  فـــي  واختصرهـــا  عديـــدة، 
حكيمة ومتزنة حول أهمية الضمير 
اإلنساني العالمي إلنقاذ العالم من ما 

يمر به من ظروف صعبة.
وتابعـــت، ويّدون االحتفـــال العالمي 
بـ “يـــوم الضمير”، اســـم ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء كإحدى الشخصيات 
ذات اإلســـهام المتميـــز في دعم قيم 
الســـام والتعايش والوئـــام العالمي، 
والعطاء في طريق السام والتنمية 
يبـــرز  كمـــا  والتســـامح،  واالعتـــدال 
مكانة مملكة البحرين ودورها الرائد 
في خدمة القضايا اإلنسانية وتعزيز 
الشـــراكة العالميـــة؛ من أجل الســـام 
واالستقرار ســـعيا نحو عالم يسوده 
السام والوئام واالستقرار، وإرساء 
المحبة والتآزر بين الدول وشـــعوبها 
الـــذي يدفع جهـــود التنميـــة لتحقيق 

الخير للبشرية جمعاء.

سمو رئيس الوزراء

 محرر الشؤون المحلية

 

 

 م2020ابريل  6بيان مؤرخ 

تشيد جمعية المحامين البحرينية بمبادرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة    
رئيس مجلس الوزارء الموقر والتي أطلقها إلختيار يوم الخامس من شهر إبريل من كل عام يوم  

 خاص لإلحتفاء بـ ) يوم الضمير العالمي ( .

، الفريدة من نوعها  هذه المبادرة البحرينيةمثل لجمع وبرزت هذه المبادرة في ظل احتياج العالم أ  
وما  كورونا إنتشار فايروسمحنة ل من تفاقمالعالم  يمر بهاالظروف الحالية التي  ظل السيما في

تطلب تكاتًفا  يي ذ، والصرحت به منظمة الصحة العالمية من إعتباره وباء عالمي اجتاح العالم 
ً وتعاونا ً  مع آثار هذه الجائحة  حتى يتمكن العالم من التعامل، ي عالمال ضميرلل، وصحوة  دوليا
، وهو ميزان   ، فالضمير هو ما يجعل اإلنسان مسؤوالً وملتزًما أخالقًيا أمام اآلخرين العالمية

ولذا ظهرت الحاجة الملحة للضمير العالمي ،  الوعي واإلحساس الذي يهذب السلوك والتصرفات
 . ء على هذا الوباءلقضاحتى يتمكن العالم من ا

، التي أحتفلت بهذا  األمم المتحدة  من قبل سريعةاستجابة بوتأكيدا ً لذلك حظت هذه المبادرة   
استجابة   ، وجاءت 2020 لعام الخامس من أبريل، الموافق  األحدأمس ، يوم  ألول مرةاليوم 

للخامس من شهر  األمم المتحدة لهذه المبادرة الفريدة من نوعها بإطالق "يوم عالمي للضمير"
ً دولي اً إنجاز لتضيف، ابريل من كل عام  ، ويعكس ما يحظى  مملكة البحرينسجل ُيضاف إلى  اً جديد ا

، رسختها  ىالمستوان رفيع ين دولي وثقل به سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة من مكانة
في إطار قناعات  مبادراته وجهوده الهادفة لتعزيز السالم العالمي ودفع مسارات التنمية المستدامة

، واختصرها في رؤية حكيمة ومتزنة حول أهمية الضمير  لسنوات عديدة خطهاسموه التي 
  .العالم من ما يمر به من ظروف صعبةإلنقاذ العالمي اإلنساني 

الوزراء كأحد الشخصيات ذات  مجلس العالمي بـ"يوم الضمير"، اسم سمو رئيسويّدون االحتفال   
االسهام المتميز في دعم قيم السالم والتعايش والوئام العالمي، والعطاء في طريق السالم والتنمية 
واالعتدال والتسامح، كما يبرز مكانة مملكة البحرين ودورها الرائد في خدمة القضايا اإلنسانية 

ً وتعزيز  نحو عالم يسوده السالم والوئام  الشراكة العالمية من أجل السالم واالستقرار، سعيا
الذي يدفع جهود التنمية لتحقيق الخير بين الدول وشعوبها المحبة والتآزر  ، وإرساءواالستقرار 

  .للبشرية جمعاء

رئيس مجلس وبهذه المناسبة نرفع لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة   
الوزراء أسمى آيات الشكر واإلمتنان على مبادرات سموه وما لها من أثر عالمي يحقق األمن  

 والسالم والتعايش ، سائلين المولى عزوجل أن يديم عليه بموفور الصحة والعافية .

 هذا ما لزم ودمتم ،،، 

 المحامي حسن أحمد بديوي                                                             

 رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية                                                     

التاريخ بصفحات  ذهب  من  بحروف  سلمان  بن  خليفة  األمير  اسم  تدوين 

“المحامين” تشيد بمبادرة سمو رئيس 
الوزراء لالحتفاء بـ “يوم الضمير”

حميدان: االحتفال بيوم الضمير إنجاز دولي جديد

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئة مـــن وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان؛ 
بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم الدولـــي 
للضميـــر الـــذي تـــم اعتماده مـــن قبل 
منظمة األمم المتحدة تفعيا لمبادرة 

سموه.
االحتفـــال  إن  برقيتـــه  فـــي  وقـــال   
بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء إنجـــاز دولي جديـــد يضاف 
إلى ســـجل إنجازات مملكة البحرين، 

ويعكـــس مـــا يحظـــى بـــه ســـموه من 
المســـتوى،  رفيعـــة  دوليـــة  مكانـــة 
رسختها جهود سموه الهادفة لتعزيز 
مســـارات  ودفـــع  العالمـــي  الســـام 

التنمية المستدامة.
وأضـــاف أن االحتفـــال العالمي يأتي 
مـــن  بحـــروف  ســـموه  اســـم  ليـــدون 
ذهـــب فـــي صفحـــات التاريـــخ كأحد 
الشـــخصيات ذات اإلســـهام المتميـــز 
فـــي دعـــم قيـــم الســـام والتعايـــش 
بفضـــل مـــا يمتلكـــه ســـموه مـــن رؤية 
ثاقبـــة وحكيمة ومتزنـــة حول أهمية 

الضمير اإلنساني إلنقاذ العالم.
 وأضـــاف أن اعتماد مبـــادرة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء لليوم 
الدولـــي للضمير يشـــكل تقديرا دوليا 
لمـــا توليـــه مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
مـــن  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
حـــرص على أن يكون لهـــا دور فاعل 
وإســـهام واضـــح فـــي كل جهد دولي 
غايته تقدم البشـــرية وتحقيق األمن 
الدائـــم والســـام المســـتقر والتنميـــة 
المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

المنامة - بنا

النعيمي: سمو رئيس الوزراء يحظى بتقدير دولي كبير
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  مـــن 
ماجـــد النعيمـــي؛ وذلـــك بمناســـبة 

االحتفـــال باليوم الدولـــي للضمير 
الذي تم اعتمـــاده من قبل منظمة 
األمـــم المتحـــدة تفعيـــا لمبـــادرة 
ســـموه. ورفع الوزيـــر إلى صاحب 
أســـمى  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 

آيـــات التهانـــي والتبريـــكات، بهذه 
بمناسبة الطيبة، مؤكدا أن احتفاء 
العالم بهذه المناســـبة يأتي ليؤكد 
مـــا يحظى بـــه ســـموه مـــن تقدير 
ومكانة دولية، لحرصه على نشـــر 

مبـــادئ األمـــن والســـام الرتباطها 
بالتنمية المستدامة وبناء قدرات 
الشـــعوب، وهـــو الهـــدف األســـمى 
الذي يســـعى المجتمع الدولي إلى 

تحقيقه.

المنامة - بنا

مي بنت محمد: ارتقاء المملكة ثمرة لرؤية سمو رئيس الوزراء
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
من رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة؛ بمناســـبة االحتفال باليوم 
الدولـــي للضمير الـــذي تم اعتماده 
مـــن قبـــل منظمـــة األمـــم المتحدة 

تفعيا لمبادرة سموه.
 وقالـــت في برقيتها، إن اســـتمرار 
مملكة البحرين بارتقائها وتقدمها 
الحضاري هو ثمـــرة رؤية صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وعملـــه الـــدءوب؛ من أجـــل تعزيز 
مكانة مملكـــة البحرين بين األمم، 
مشـــيرًة إلـــى أن االحتفـــال باليوم 

عـــام  كل  مـــن  للضميـــر  الدولـــي 
اعتـــراف وتقديـــر لجهـــود ســـموه 
لدعـــم  والمتواصلـــة  الحثيثـــة 
فـــي  الدولـــي  المجتمـــع  مبـــادرات 

إقرار األمن والسام العالميين.
 وأضافت رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، أن هـــذا المنجـــز 
االنســـاني الجديد الذى استحقت 

مملكـــة البحرين رفـــع رايته، يأتي 
في ســـياق ما توليه قيـــادة جالة 
الملك الحكيمة من اهتمام ورعاية 
لكل ما من شأنه بناء الثقة ما بين 
األوطان وتعزيـــز عمليات التنمية 
المستدامة والمساهمة في إحياء 
الضمير العالمي ومشاعر التضامن 

ما بين المجتمعات اإلنسانية.

المنامة - بنا



رأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلــس الوزراء، 
حيــث وجــه مجلــس الوزراء بمناســبة االحتفال بيــوم الصحة العالمي خالص الشــكر للكوادر 
والطواقــم الطبيــة والتمريضيــة التــي تقــف بشــجاعة فــي الصفــوف األماميــة فــي مواجهــة 
جائحــة الكورونا، مشــيدًا المجلس بجهودهــم المخلصة وتضحياتهم المقدرة فلهم كل الثناء 
والتقدير، مستذكرًا المجلس بالعرفان الدور اإلنساني النبيل الذي يضطلع به كادر التمريض 

الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العام 2020 سنة دولية لهذا الكادر.

 وفـــي ســـياق ذي صلـــة، فقـــد أكـــد مجلـــس 
الـــوزراء بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للرياضـــة 
من أجـــل التنمية والســـام أن الحكومة قد 
هيـــأت الســـبل ووفـــرت اإلمكانيـــات لتنمية 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  وشـــبابية  رياضيـــة 
جعلت هذا القطاع الحيوي يســـير في نسق 
تصاعـــدي مـــع قطاعـــات التنميـــة األخـــرى 
فـــي الدولـــة إيمانـــًا منهـــا باألهـــداف النبيلة 

للرياضة وبدورها في االندماج االجتماعي 
محليًا واقليميًا ودوليًا. إلى ذلك فقد أعرب 
مجلـــس الوزراء عن تأييـــد مملكة البحرين 
لدعـــوة المملكـــة العربيـــة الســـعودية لعقـــد 
اجتمـــاع لـــدول “أوبـــك بلـــس” ألهميته في 
تحقيـــق التـــوازن المنشـــود ألســـواق النفط 
ووقف تراجع األسعار وتأكيد الدور الريادي 

للمملكة العربية السعودية.

المنامة - بنا

الكوادر الطبية تقف بشجاعة في الصفوف األمامية لمواجهة “كورونا”
ــي الــبــديــع ــي فـ ــح ــى اإلســــــراع فـــي بــنــاء مــركــز ص ــل ــوافـــق ع مــجــلــس الـــــــوزراء يـ
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وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
عن بعد بتقنية االتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظــر مجلــس الــوزراء فــي المذكرات المدرجة على جــدول أعماله واتخذ بشــأنها من القرارات 
ما يلي:

الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  أوالً: 
لمذكـــرة  اســـتعراضه  خـــال 
اللجنـــة التنســـيقية بتوجيهـــات 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الداعمـــة لـــدور القطـــاع الخاص 
لاقتصـــاد،  رئيســـي  كمحـــرٍك 
ومـــن بينهـــا قـــرار ســـموه رقـــم 
)5( لســـنة 2020 بشـــأن اإلعفـــاء 
مـــن بعـــض الرســـوم لـــدى هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل والهـــادف 
إلـــى إعفـــاء أصحـــاب العمل من 
سداد الرسوم المستحقة للهيئة 
لمدة ثاثة أشـــهر لجميـــع أنواع 
تصـــدر  التـــي  العمـــل  تصاريـــح 
لمـــدة ســـنة واحـــدة فقـــط، مـــع 
مراعـــاة أنه فـــي انتقـــال العامل 
لصاحـــب عمـــل آخر أثنـــاء فترة 

ســـريان تصريح العمـــل يتحمل 
صاحب العمـــل الجديد تعويض 
صاحب العمل األول عن الرســـم 
المـــدة  عـــن  مقدمـــًا  المســـدد 
المتبقيـــة مـــن التصريـــح، حيث 
شـــمل قرار االعفاء لمـــدة ثاثة 
أشهر كل من الرســـوم الشهرية، 
ورســـم مزاولـــة صاحـــب العمـــل 
المهنيـــة،  لألنشـــطة  األجنبـــي 
لتجـــاوز  االختيـــاري  والرســـم 
نسبة البحرنة، إلى جانب رسوم 

اإلصدار والتجديد.

ثانيًا: قرر مجلس الوزراء خفض 
أجـــور المناولـــة للمواد الســـائبة 
والجبـــس  والكنكـــري  كالســـكر 
والحديـــد والحديد االســـفنجي 
بنسبة 20 % من األجور الحالية 
لمتغيـــرات  اســـتجابة  وذلـــك 

الســـوق وخلق بيئة اســـتثمارية 
جاذبـــة، ووافـــق المجلـــس على 
القـــرار  مشـــروع قـــرار بتعديـــل 
رقم 15 لسنة 2017 بشأن أجور 
البحريـــة  والماحـــة  الموانـــئ 
وذلـــك على النحـــو الذي أوصت 
للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة  بـــه 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالـــي وعرضهـــا معالـــي نائـــب 

رئيس مجلس الوزراء.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على 
إعادة تشـــكيل اللجنـــة الوطنية 
لمنظمة التجـــارة العالمية وذلك 
فـــي ضـــوء المذكـــرة المرفوعـــة 
لهـــذا الغرض مـــن وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على 

الميثـــاق األساســـي للمجموعـــة 
الفضائـــي،  للتعـــاون  العربيـــة 
التعـــاون  دعـــم  إلـــى  والهـــادف 
الفضائـــي العربي في األنشـــطة 
الفضائيـــة بين الـــدول األعضاء 
وبنـــاء  المعلومـــات  وتبـــادل 
القدرات الفضائيـــة لدى أعضاء 
المجموعـــة، وذلـــك علـــى النحو 
الذي أوصت به اللجنة الوزارية 
للشـــئون القانونية والتشـــريعية 
نائـــب  معالـــي  عرضهـــا  والتـــي 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
اللجنة.

خامســـًا: وافق مجلـــس الوزراء 
على مشروع قرار ُيعدل جداول 
والمؤثـــرات  المخـــدرة  المـــواد 
العقليـــة الملحق بقانـــون المواد 
العقليـــة  والمؤثـــرات  المخـــدرة 
مـــواد جديـــدة  بحيـــث تضـــاف 
إلـــى المجموعـــة الثانيـــة )وهـــي 
العقليـــة(  المؤثـــرات  مجموعـــة 
)وهـــي  الثالثـــة  والمجموعـــة 
مجموعة الســـائف(، وذلك على 
النحـــو الـــذي أوصت بـــه اللجنة 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة 
عرضهـــا  والتـــي  والتشـــريعية 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  معالـــي 

الوزراء رئيس اللجنة.

سادســـًا: أحال مجلـــس الوزراء 
إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون 
والتشـــريعية مشروع  القانونية 
اتفاقية مقر بين حكومة مملكة 

البحريـــن والصنـــدوق الكويتـــي 
للتنميـــة العربية والتـــي عرضها 

سعادة وزير الخارجية.
ســـابعًا: أخـــذ المجلـــس علمًا من 
خال مذكر وزيرة الصحة بشأن 
العـــام الدولي للتمريض والقبالة 
2020، ومـــا تضمنتـــه من عرض 
مفصل وتوصيات بشـــأن القوى 
العاملة في التمريض وبالجهود 
المبذولة بكافة المجاالت خدمة 

للقطاع الصحي.

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على 
اقتراح برغبة مقدم من مجلس 
النواب لإلســـراع فـــي بناء مركز 

صحي لمنطقة البديع.

تاســـعًا: وافـــق مجلس الـــوزراء 
علـــى  الحكومـــة  ردي  علـــى 
اقتراحيـــن برغبة، األول بشـــأن 
مرضى الســـكلر، والثاني بشـــأن 
المنطقـــة  فـــي  الـــوالدة  حـــاالت 
الغربية من المحافظة الشمالية.

قرارات المجلس
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تأييد دعوة 
السعودية 

لعقد اجتماع 
لدول “أوبك 

بلس”

خفض أجور 
المناولة 

للمواد 
السائبـــة 

بنسبــة 20 %

الحكومة هيأت 
اإلمكانــــــات 

لتنمية الحركة 
الرياضية 

والشبابية

إعادة تشكيل 
اللجنة الوطنية 

لمنظمة 
التجارة 

العالمية

ياسر الناصر



أكــدت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة أن الدبلوماســية البحرينيــة لهــا دور 
إيجابي وفاعل في التواصل الدولي لتوحيد الجهود للتعامل مع مختلف األزمات ومنها الظرف االستثنائي المتمثل 
فــي انتشــار فيــروس كورونــا بمختلف دول العالم، مشــيدة بعمل فريــق البحرين الذي أثبت من اليــوم األول كفاءته 
وجدارته في ظل التوجيهات الســديدة لولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، وجهوده في قيــادة الفريق، منوهة بــأن وزارة الخارجية جزء من 
الفريــق وتعمــل جاهــدة علــى تحقيــق كل أهدافــه عبر مختلــف إداراتها وســفاراتها وقنصلياتها في الخــارج للتصدي 

لفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في مقابلة لها، أمس، في برنامج مجتمع واع على تلفزيون البحرين.

وأشـــارت وكيل وزارة الخارجية 
إلـــى الجهود التـــي بذلتهـــا وزارة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الخارجيـــة 
حرصـــت  فقـــد  عمومـــا،  كورونـــا 
مـــع  التواصـــل  علـــى  الـــوزارة 
المواطنيـــن فـــي الخـــارج والعمل 
علـــى حصـــر أعدادهـــم تحضيـــًرا 
لوضع الخطـــط الالزمة إلجالئهم 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، موضحـــة 
بـــأن البدايـــة كانت مـــع مواطني 
المتواجديـــن  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 
خصوصا الطلبة الدارسين هناك، 
حيث كانـــوا أول من تم إجالئهم 

بالتنسيق مع الســـلطات الصينية 
المختصـــة رغـــم صعوبـــة الوضع، 
كمـــا قامـــت الـــوزارة بالبـــدء فـــي 
حصـــر البحرينييـــن الموجوديـــن 
في العالـــم والراغبين في العودة 

إلـــى مملكـــة البحريـــن، من خالل 
حثهم على التواصل مع سفارات 
مملكة البحرين في الخارج أو من 
خـــالل االتصال بمكتـــب المتابعة 
بالديـــوان العـــام للـــوزارة، والـــذي 
يعمـــل على مـــدار الســـاعة لتلقي 
واستفســـارات  مكالمـــات  كافـــة 
المواطنيـــن الذيـــن يرغبـــون فـــي 
العـــودة إلـــى البالد، حيـــث يتلقى 
المكتـــب أكثـــر مـــن 400 اتصـــال 

يوميا.
وعمـــا يتعلق بما قامـــت به وزارة 
المواطنيـــن  إلجـــالء  الخارجيـــة 
الخـــارج،  فـــي  الموجوديـــن 
أوضحـــت وكيل وزارة الخارجية 
أن وزارة الخارجية بدأت بإجالء 
المواطنين بالتنسيق والتعاون مع 
وزارة الصحـــة والفريـــق الوطني 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
وذلك وفـــق الخطة التـــي أعلنت 
االجتمـــاع  فـــي  الحكومـــة  عنهـــا 
الـــذي عقـــد مـــع مجلـــس النـــواب 
بتاريـــخ 29 مـــارس 2020، إذ تم 
وضـــع هـــذه الخطة بما يتناســـب 
فـــي  الطبيـــة  االســـتعدادات  مـــع 
مملكـــة البحرين ووفـــق المعايير 
المعتمدة من قبل منظمة الصحة 
العالميـــة، والتي أشـــادت بكفاءة 
مملكـــة البحرين في إدارة األزمة 
وقدرتهـــا على اتخـــاذ اإلجراءات 
الســـليمة والمناسبة للتصدي لهذا 
وزارة  أجلـــت  الفيـــروس، حيـــث 
الخارجية عـــدًدا مـــن المواطنين 
من عدة دول منها إيران والعراق 
والمغـــرب واألردن وغيرهـــا مـــن 
الدول، وعملت على تسهيل عودة 
المواطنين المتواجدين في دول 

مجلس التعاون بعد توقف حركة 
الطيـــران فيهـــا وإغـــالق منافذها 
البرية، باإلضافة إلى التنسيق مع 
إدارة األوقـــاف الجعفرية لتأمين 
مقـــر إقامـــة جديد بشـــأن حادثة 
طـــرد 140 مواطنـــا مـــن الفنـــدق 
الـــذي يقيمـــون فيـــه فـــي منطقة 
مشهد، مشـــيرة ســـعادتها إلى أن 
عـــدد مـــن تـــم إجالؤهم بلـــغ أكثر 
مـــن 1200 مواطـــن حتـــى اليـــوم 
حســـب خطـــة اإلجـــالء التـــي تم 
وضعهـــا بهـــذا الخصـــوص، وهـــي 

تسير كما هو مخطط لها.
وزارة  وكيـــل  شـــددت  كمـــا 
الخارجيـــة على أن جهـــود وزارة 
علـــى  تقتصـــر  لـــم  الخارجيـــة 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  إجـــالء 
الموجوديـــن فـــي الخـــارج فقط، 
بل ســـاهمت الـــوزارة فـــي تأمين 
األدويـــة  مـــن  شـــحنات  وصـــول 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  والغـــذاء 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
فـــي المملكة من خـــالل التواصل 
مـــع الـــدول الصديقة والشـــقيقة، 
مـــع  اجتماعـــات  بعقـــد  وقامـــت 

سفراء الدول األجنبية في مملكة 
البحريـــن إلطالعهم على الخطط 
اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
التصـــدي  ســـبيل  فـــي  المملكـــة 
للفيـــروس وذلـــك بمشـــاركة مـــن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
حمـــالت  عـــن  ناهيـــك  كورونـــا، 
التوعيـــة واإلرشـــادات والبيانات 
التحذيريـــة التـــي قامـــت الوزارة 
بنشـــرها علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعي، للمساهمة في توعية 
المجتمـــع حـــول كيفيـــة التصدي 
لهـــذا الوباء، كما وجهـــت الوزارة 
بعثات مملكة البحرين وسفاراتها 
في الخارج لتسهيل عودة المئات 
ترتيـــب  عبـــر  المواطنيـــن  مـــن 
حجـــوزات الطيران الخاصة بهم، 
ومســـاعدتهم مـــن خـــالل تأميـــن 
بعـــض الحاجـــات األساســـية لهم 
مـــن الطعـــام واألدوية. وأشـــادت 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة بجهـــود 
ووزارات  مؤسســـات  مختلـــف 
تعمـــل  والتـــي  البحريـــن  مملكـــة 
مواجهـــة  فـــي  متكامـــل  بشـــكل 
هذه األزمة، والتـــي تبذل جهوًدا 

جبـــارة تهـــدف إلى الحفـــاظ على 
مـــن  وتأمينـــه  المجتمـــع  ســـالمة 
األخطـــار التـــي قـــد يتعـــرض لها، 
كـــوزارة الداخلية ووزارة الصحة 
ووزارة التربية والتعليم والفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19( وجميع العاملين في 
الصفوف األماميـــة لمواجهة هذا 

الوباء وغيرهم الكثير.
وفي الختـــام، أكدت وكيل وزارة 
الخارجية على أن مملكة البحرين 
قـــادرة وبكل تأكيـــد على تخطي 
التوجيهـــات  ظـــل  فـــي  األزمـــة 
صاحـــب  البـــالد  لملـــك  الســـامية 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مؤمنة بكفاءة اإلجراءات 
المتخـــذة مـــن الحكومة برئاســـة 
رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وبدعـــم مـــن 
فريـــق البحرين بقيادة ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة أن توجيهات عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة بأن تكــون البحرين 
دوًما الحضن اآلمن للجميع دون تفريق بين عرٍق أو دين أو أي انتماء فكري 
أو اجتماعــي، هــي دوًمــا نبــراس عمــل فريــق البحريــن الواحــد مــن أعضــاء 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية ومؤسســات القطاعيــن الخــاص واألهلي 
والمواطنيــن والمقيميــن، منوهــًا ســموه بأن تحــدي مواجهة فيــروس كورونا 
)COVID-19( أثبــت للجميــع بــأن بنــاء اإلنســان واالســتثمار بالتعليــم هــو من 
مرتكــزات أمــان المجتمعات واألوطان فال يكتمل اإلتقان بالعمل وإن توفرت 
التقنيــات واإلمكانيــات الماديــة وغيرهــا إال بالجهد المتميــز للمواطن المتعلم 

المثابر والمخلص من أجل وطنه.

القـــوة  مصـــدر  إن  ســـموه  وقـــال 
لتحقيـــق التميز والنجـــاح لمملكة 
البحريـــن فـــي معركتهـــا لمواجهة 
وعـــي  هـــو  كورونـــا  فيـــروس 
المجتمع البحرينـــي بأهمية اتباع 
التعليمـــات الصادرة مـــن الجهات 
الرســـمية، معربًا سموه عن شكره 
وتقديـــره لكافـــة أفـــراد المجتمـــع 
على ما أبدوه من التزام بالقرارات 
واإلجراءات الصادرة من الجهات 
ومســـؤولية  بوعـــٍي  الرســـمية 
والتـــي تهـــدف لضمـــان صحتهـــم 
األول.  المقـــام  فـــي  وســـالمتهم 
منوهـــًا ســـموه بـــأن التـــزام كافـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن بقـــرارات 
وإجراءات كل مرحلة يســـهم في 

تحقيق األهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى زيارة ســـموه امس 
بحضور عدد من كبار المسؤولين 
لغرفـــة العمليـــات التابعـــة للفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 

كورونـــا )COVID-19( فـــي مركز 
ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحـــوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري، 
حيـــث اطلـــع ســـموه علـــى ســـير 
والتدابير  االحترازية  اإلجراءات 
المتخـــذة ضمن الحملـــة الوطنية 
CO- )لمكافحـــة فيـــروس كورونا 

.)VID-19
نشـــهده  “مـــا  إن  ســـموه  وقـــال 
اليـــوم مـــن عمـــل وطني يشـــكله 
أبناء البحريـــن المخلصون بروح 
الفريق الواحـــد من كافة الجهات 

هـــو محـــل إعجـــاب وتقديـــر لدى 
يعملـــون  لمـــن  الجميـــع وخاصـــًة 
البحريـــن ولكنهـــم  ضمـــن فريـــق 
خـــارج نطـــاق الظهـــور اإلعالمـــي 
ويبذلـــون جهـــود وطنية مخلصة 
أو  األماميـــة  بالصفـــوف  ســـواًء 

بمواقع إدارة العمليات واإلســـناد 
الخلفيـــة،  بالخطـــوط  والمتابعـــة 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره لهم 
على بذلهم وعطائهـــم المتواصل 

من أجل البحرين وأهلها”.
وأوضح سموه أن أولويات العمل 

تتـــم وفق مســـارين همـــا الحفاظ 
على صحـــة وســـالمة المواطنين 
التنميـــة  ومواصلـــة  والمقيميـــن 
يتـــم  مـــا  وأن  الجميـــع،  لصالـــح 
اتخـــاذه مـــن قـــرارات وإجراءات 
تحقيـــق  اتجـــاه  فـــي  تصـــب 

أهـــداف تلك األولويـــات الصحية 
واالقتصاديـــة التـــي هـــي لصالح 
وتحقيـــق  والمواطـــن  الوطـــن 
للمملكـــة  المســـتدامة  التنميـــة 
وفـــق أهـــداف المســـيرة التنموية 

الشاملة.

سمو ولي العهد يزور غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

النجاح في معركتنا ضد “كورونا” يعتمد على وعي المجتمع 
ســـمو ولـــي العهـــد: البحريـــن الحضـــن اآلمـــن للجميـــع دون تفريـــق بين عـــرق أو دين
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التوجيهات 
الملكية تشكل 

نبراس عمل فريق 
البحرين الواحد

ـــذاء ـــة والغ ـــحنات األدوي ـــول ش ـــن وص ـــات وتأمي ـــودة المئ ـــهيل ع ـــة”: تس ـــل “الخارجي وكي

إجالء أكثر من 1200 مواطن من الموجـوديـن بالخـارج

المنامة - وزارة الخارجية

وكيل وزارة الخارجية في لقاء تلفزيوني

فريق البحرين 
أثبت من اليوم 
األول كفاءته 

وجدارته



جاءت مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الخاصة باليوم الدولي للضمير 
الــذي احتفــى بــه العالــم األحد، لتؤطر لمرحلة جديدة في تاريخ البشــرية وتحفزها على بــذل مزيد من العمل والجهد 
لصيانة الســام العالمي وإرســاء أســس نظام دولي يقوم على المحبة والتفاهم والوئام، لتقدم مملكة البحرين بهذه 
المبادرة المثل والقدوة في ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي نحو كل ما يحقق لإلنسانية الخير ويحميها من 

ويات الصراعات والحروب.

وإن هذه المبـــادرة البحرينية الرفيعة 
القـــت تأييـــدا وترحيبا دوليا واســـًعا، 
خصوصـــا فـــي الوقـــت الراهـــن الـــذي 
يعاني فيه العالم من تفشـــي “فيروس 
علـــى  الخطيـــرة  وتداعياتـــه  كورنـــا” 
حاضـــر ومســـتقبل دول العالـــم، فكان 
الحديـــث عـــن دور الضميـــر العالمـــي، 
كما أكد سموه في رسالته للعالم بهذه 
المناســـبة، بمثابـــة بارقـــة األمـــل أمام 
الشـــعوب لكـــي تـــدرك أهميـــة الجانب 
اإلنســـاني في صياغة منظومة العمل 
الجماعـــي الدولي، بعيدا عن كل أفكار 
العولمـــة التقليدية القائمـــة على نزعة 
فمبـــادرة  النفـــوذ،  وبســـط  الســـيطرة 
ســـموه ُوصفـــت بأنها رســـالة من أجل 
عالـــم مســـتقر وآمـــن وشـــعوب قادرة 
التنمويـــة  عملياتهـــا  مواصلـــة  علـــى 

بسالم ومحبة.
علـــى  بحرينيـــة  فعاليـــات  وأجمعـــت 
أن احتفـــال األمـــم المتحـــدة والعالـــم 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر يؤكـــد مـــدى 
التقديـــر الواســـع لرؤى ســـموه ونهجه 
فـــي تعزيـــز جهـــود المجتمـــع الدولـــي 
للمضي قدما في كل ما يحقق السالم 
العالمـــي، وأكدت أن ما حملته رســـالة 
ســـموه إلى العالـــم في هذه المناســـبة 
مـــن مضاميـــن تعـــد تجســـيدًا حقيقيا 
لرســـالة مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والتـــي تنطلق من 
مرتكزات إنســـانية راســـخة تدعو إلى 
الســـالم والوئـــام والتعـــاون بين األمم 

والشعوب.

مبادرة بحرينية خالصة

مـــن جانبها، أكدت رئيســـة المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري، 
الملكـــي  الســـمو  مبـــادرة صاحـــب  أن 
رئيس الوزراء المتعلقة باليوم الدولي 
للضميـــر هي مبـــادرة بحرينية خالصة 
مـــن الدرجـــة األولى هدفـــت إلى حث 
المجتمـــع الدولـــي علـــى تعزيـــز ثقافة 
السالم العالمي، من أجل عالم مستقر 
وآمن، وشـــعوب قادرة علـــى مواصلة 

عملياتها التنموية بسالم ومحبة.

واالمتنـــان  الشـــكر  عظيـــم  ورفعـــت   
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
علـــى مبادراتـــه الرفيعة ليـــوم الضمير 
وجهود ســـموه الكبيرة التي ســـاهمت 
فـــي رفـــع مكانـــة مملكـــة البحرين في 
المجتمـــع الدولي، وعـــززت من دورها 
الفاعـــل والمؤثر في دعم جهود تعزيز 

السالم والوئام.
 وأضافـــت أن اليـــوم الدولـــي للضمير 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  الجهـــود  يعـــزز 
العالمـــي،  الســـالم  دعائـــم  إلرســـاء 
والنزاعـــات،  الصرعـــات  ومكافحـــة 
اليـــوم  هـــذا  أهميـــة  إلـــى  وأشـــارت 
البالغـــة فـــي تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
هـــي  والتـــي  والحريـــات  اإلنســـان 
إحدى الركائز األساســـية في سياســـة 
مملكـــة البحرين، وقالـــت “من دواعي 
الفخـــر أن يخرج هـــذا اليوم من أرض 
البحريـــن باعتبارها أرض للســـالم منذ 

قديم األزل”.

السالم بحاجة للضمير

وبدورها أكدت الصحافية واإلعالمية 
سوســـن الشـــاعر، أن قضايـــا الســـالم 
العالمـــي في حاجة للضمير اإلنســـاني 
باعتبـــاره الســـبيل إلـــى تحقيق ســـبل 
الشـــعوب  لكافـــة  والنمـــاء  التنميـــة 
والعيـــش فـــي ســـالم دون صراعـــات، 
منوهـــًة بأهمية يـــوم الضميـــر الدولي 
لألمـــم  العـــام  الجمعيـــة  أقرتـــه  الـــذي 
المتحـــدة اســـتجابة لمبـــادرة صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء وجهوده 
الهادفـــة لتعزيز الســـالم العالمي ودفع 

مسارات التنمية المستدامة.
بيـــوم  العالـــم  احتفـــال  إن  وقالـــت:   
الضميـــر الدولـــي، ومـــا لقتـــه مبـــادرة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
مـــن تأييـــد دولـــي وعربـــي وإقليمـــي 
مكانـــة  إلـــى  جديـــدة  إضافـــة  كبيـــر، 
مملكـــة البحريـــن عالميـــًا، ودليل على 
مـــا تتمتـــع بـــه المملكـــة من ثقـــل على 
المستوى الدولي رغم صغر مساحتها 
وإمكانياتها، وانعكاســـًا واقعيا لمكانة 

سموه في األوساط الدولية.
 وأشـــارت الشـــاعر إلـــى أن تخصيص 

يـــوم عالمي لالحتفـــال “بيوم الضمير” 
أمر فـــي غاية األهميـــة، خصوصا في 
ظل التداعيات العالمية الراهنة جراء 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا ومخاطـــره 
الكامنـــة علـــى الحيـــاة البشـــرية، ومـــا 
لهـــذا اليوم مـــن دور مؤثر فـــي عملية 
واالعتـــراف  والمكاشـــفة  المصارحـــة 
المتبـــادل من كافـــة األنظمـــة العالمية 
في ســـبيل الســـيطرة على هذه الوباء 

العالمي.
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  أن  وأوضحـــت   
البحريـــن مـــن منجـــزات فـــي مجاالت 
الســـالم العالمي، ترســـيخًا لنهج عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، يؤكـــد حرص 
المملكة على تهيئة المناخ الذي تدعم 
مـــن خاللـــه كل حـــوار جاد يســـهم في 
نشـــر مقومات السالم العالمي ويسهم 
والمحبـــة  الضميـــر  روح  تعزيـــز  فـــي 

والتسامح بين الشعوب.

حجر األساس لالستقرار 

 من جهته، قـــال رئيس تجمع الوحدة 
الوطنية الشيخ عبد اللطيف المحمود 
إن اليـــوم الدولـــي للضميـــر، الذي جاء 
بمبـــادرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، وأقرته األمم المتحدة 
تكمن أهميته في أن العالم بحاجة في 
الوقـــت الراهـــن لمثل هـــذه المبادرات 
في ظـــل ما يخيم عليـــه من تطورات 
متســـارعة تســـتوجب حـــل النزاعـــات 
واألزمـــات والصرعـــات عبـــر مبادرات 

ودعوات تؤمن بالسالم.
وتعزيـــز  الضميـــر  إحيـــاء  أن  وأكـــد   
ثقافـــة المحبـــة والوئـــام بين شـــعوب 
األســـاس  حجـــر  يشـــكل  العالـــم، 
الســـتقرار المجتمعـــات ورقيهـــا، وهو 
مـــا هدفـــت إليـــه مبـــادرة ســـموه لكي 
تنعم المجتمعات باالستقرار والتنمية 

والرخاء.
 وقال “إن من المتعارف عليه دينيًا، أن 
اإلنسان هو األساس في عمارة األرض 
أو إفســـادها، وأن اإلنســـان ينطلق من 
خالل قيمه تدعو إلى أعمال الخير أو 
الشر، ومن هنا تكمن أهمية استنهاض 

ضمائـــر المجتمعـــات والبلدان وإحياء 
القيـــم والمبـــادئ القادرة علـــى تحدى 
الظـــروف ومواجهه مـــا يحيط بنا من 

صراعات”.

تشكيل نهج للتسامح 

 بـــدوره، قـــال رئيـــس لجنـــة العالقات 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  الخارجيـــة 
محمـــد السيســـي: إن احتفـــال العالـــم 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر الـــذي جـــاء 
بمبـــادرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
لـــكل  فخـــر  محـــل  الـــوزراء  رئيـــس 
بحرينـــي، كونه اعترافـــًا دوليًا، بمكانة 
المســـتوى  علـــى  المرموقـــة  المملكـــة 
المؤثـــر  اإلقليمـــي والدولـــي ودورهـــا 

على المستوى العالمي.
يجـــدد  الضميـــر  يـــوم  أن  وأضـــاف 
حـــرص مملكة البحريـــن على التفاعل 
مـــع قضايـــا الســـالم العالمي والســـعي 
الحثيـــث إليجـــاد حلـــول لهـــا، وأشـــار 
إلـــى أن مبـــادرة ســـموه ليـــوم الضمير 
ســـوف تســـهم بفعاليـــة فـــي تشـــكيل 
نهـــج للتســـامح والتعايـــش والســـالم 
ولوقف ما يشـــهده العالـــم من حروب 
وصراعـــات والســـعي إلـــى نشـــر قيـــم 

السالم والعيش المشترك.
 وأوضـــح السيســـي أن مبادرة ســـموه 
ودعوته لالستنهاض بالضمير الدولي 
جـــاءت فـــي وقـــت العالم فـــي حاجة 
ملحـــة لمثل تلـــك الدعوات، نظـــرًا لما 
يمـــر به مـــن أزمات وتحديـــات تواجه 
البشرية، خصوصا مع تفشي فيروس 
“كورونا”، الذي تســـبب في آثار سلبية 
مـــا  المســـتويات،  كافـــة  علـــى  كبيـــرة 
يحتـــاج إلـــى رؤيـــة متكاملـــة كالتـــي 
تلـــك  علـــى  للتغلـــب  ســـموه  وضعهـــا 
تهـــدد  التـــي  والمخاطـــر  التحديـــات 

البشرية.

مجابهة وباء “كورونا”

 فيمـــا قـــال النائـــب عبدهللا الـــذوادي: 
إن االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضمير 
يشكل دعما لمرتكزات حقوق اإلنسان 
الســـالم  لتعزيـــز  وســـيلة  باعتبارهـــا 
ُينبـــه  الـــذي  هـــو  فالضميـــر  العالمـــي، 
العالم إلى ضرورة القيام بمسؤولياته 
المشتركة تجاه كل ما يحقق التقارب 
بين البشـــر، ويلبي تطلعات الشـــعوب 
والعيـــش  واالســـتقرار  النمـــاء  فـــي 

الكريم.

 وأكد أن مبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بشـــأن اليـــوم الدولي 
للضميـــر قادرة على تجنيب البشـــرية 
كـــوارث وبـــاء “كورونـــا” عبـــر يقظـــة 
الضمائر اإلنسانية، وحث المجتمعات 
الدولية على ضرورة التكاتف والعمل 
ســـويا من أجل مواجهة هذه الجائحة 

للخروج بأقل األضرار.
وأضـــاف أن شـــعب البحريـــن تعامـــل 
باحترافيـــة  “كورونـــا”  فيـــروس  مـــع 
عاليـــة من خالل التزامـــه باإلجراءات 
االحترازيـــة، يحدهم في ذلك الضمير 
الوطنيـــة  والمســـؤولية  الوطنـــي 
فـــي  الوطنيـــة  بالشـــراكة  وااللتـــزام 
تجـــاوز جميع هذه التحديات، وأشـــار 
التـــي  الرفيعـــة  القيـــم  هـــذه  أن  إلـــى 
هـــذه  فـــي  البحريـــن  شـــعب  مارســـها 
الظروف االســـتثنائية كّرســـتها مملكة 
البحريـــن منـــذ البدايـــة بقيـــادة عاهل 

البالد.

نبذ الحروب والخالفات

 وأكـــد النائـــب إبراهيم خالـــد النفيعي 
أن اليـــوم الدولي للضمير والمســـتلهم 
من فكر صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء، يقدم للعالم ولجموع البشرية 
إضـــاءات حية لعالم جديد متســـامح، 
يسوده األمن والسالم، وينبذ الحروب 

والخالفات والنزاعات.
ونوه إلـــى أن االحتفال بيـــوم الضمير 
يتزامـــن هذا العـــام مع أزمـــة فيروس 
يذكـــر  مـــا  وهـــو  المســـتجد،  كورونـــا 
الحكومات والشعوب بأهمية التكاتف 
وتوحيـــد الصـــف، فالجميـــع اليوم في 
قـــارب واحـــد، والتعـــاون فيمـــا بينهم 

البد منه لمواجهة هذا الفيروس.
ووصف مبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء باألمـــل الناهـــض في 
الحفاظ على اســـتقرار الشـــعوب وفي 
نمائهـــا، وأكـــد أن ســـموه يهتـــم دائمـــا 
بضـــرورة انتصـــار إرادة الخيـــر وبنـــاء 
اإلنسان والتأسيس لمجتمعات واعية 
مســـتنيرة تكـــون قـــادرة علـــى القيـــام 
بمسؤولياتها التاريخية نحو الشعوب 

واألجيال القادمة.
وقـــال النفيعـــي “إن فكـــر ســـموه هـــو 
البحريـــن  لـــروح  أصيـــل  انعـــكاس 
الكريـــم،  شـــعبها  وقيـــم  ولعـــادات 
ويتوافـــق مـــع المشـــروع اإلصالحـــي 
لعاهل البالد، الذي اهتم منذ البدايات 
األولى على تأســـيس دســـتور عصري، 

اإلنسان هو محوره الرئيس”.

مناسبة لالحتكام للضمير 

سوســـن  النائبـــة  قالـــت  وبدورهـــا، 
كمـــال: إن اليـــوم الدولـــي للضمير يعد 
مناســـبة عالميـــة تدعو لالحتـــكام إلى 
الضمير كركيزة مشـــتركة في الشعور 
اإلنســـاني، واإلحســـاس بالمسؤوليات 
المترتبـــة علـــى مـــا يعيشـــه العالم من 
نزاعات وحروب وصراعات وكوارث.

وأضافت “من الباعث للفخر أن ُيســـن 
هذا اليوم الدولي بمبادرة من صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، لتضاف 
لمملكة البحرين مساهمة جديدة على 
المســـتوى العالمـــي مـــن رجـــل الدولة 
الجليـــل، ذي القلب األصيل، والتاريخ 

الطويل”.
ورأت كمـــال أنـــه ِفـــي ظـــل األوضـــاع 
فـــي  العالـــم  يعيشـــها  التـــي  الراهنـــة 
مكافحة انتشـــار فيروس كورونا فإن 
مملكـــة البحريـــن تقدم نموذجـــًا رائدًا 
فـــي تعزيـــز حـــق الصحة واالســـتقرار 
االقتصادي والحمايـــة المجتمعية بما 
يمليـــه عليها الضمير اإلنســـاني، وذلك 
عبر جهود ضخمة في رعاية المواطن 
والمقيـــم علـــى حد ســـواء، مســـتلهمة 

قيم السالم من فكر جاللة الملك.

إثراء مسيرة السالم 

دينـــا  المحاميـــة  رأت  ناحيتهـــا،  مـــن 
اللظـــي وهـــي رئيســـة مركـــز المنامـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، أن احتفـــال العالـــم 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر الدولـــي يعد 
ترجمـــة لنهـــج وطنـــي خطتـــه مملكـــة 
الســـالم  مســـيرة  إلثـــراء  البحريـــن 
العالمـــي بمبادئ الضمير اإلنســـاني، ما 
يســـهم في دعم جهود تحقيق السالم 

والتنمية المستدامة.
وأكدت أن الصدى الكبير الذي حققته 
النســـخة األولى من االحتفـــال باليوم 
الدولـــي للضمير هذا العـــام، يدل على 
قناعـــة العالـــم بأهميـــة هـــذه المبادرة، 
ويؤكـــد المكانة الكبيـــرة التي يحظى 
بهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  الـــوزراء 
والدولـــي تقديـــرا لمبـــادرات وجهـــود 
الســـالم  إرســـاء  ســـبيل  فـــي  ســـموه 
العالمـــي، وتعزيـــز التكاتـــف والتعاون 
الدولي وكل ما يخدم تحقيق أهداف 

وخطط التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

االحتفال بيوم الضمير تقدير واسع لرؤى سمو رئيس الوزراء
العالمـــي الســـام  دعائـــم  إلرســـاء  الدوليـــة  الجهـــود  لتعزيـــز  مناســـبة  فعاليـــات: 

local@albiladpress.com
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الجالية المصرية تتضامن مع اإلجراءات االحترازية

دينا اللظيسوسن كمالماريا خوري عبدالله الذوادي محمد السيسي سوسن الشاعرعبداللطيف المحمود

تخفيض رسوم البلدية “فوري” للمستأجرين الجدد
ــارة الـــواحـــدة ــ ــزي ــ ــة فـــي ال ــام ــم ــاح بــصــرف 3 أكـــيـــاس ق ــم ــس ال

أكــد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف 
عدم إمكانية تطبيق تخفيض الرسوم على المستأجريني البحرينيين من 

تاريخ الطلب بأثر رجعي.

وقـــال في رده على توصية لمجلس 
بلـــدي المحـــرق بشـــان تطبيـــق قرار 
تخفيـــض الرســـوم مـــن يـــوم تقديم 
الطلب بدال عن يوم موافقة الوزير، 
إن العمـــل جـــار علـــى تعديـــل القرار 
المتضمـــن تخفيـــض بعض الرســـوم 
البلديـــة بمـــا يتوافـــق مع احتســـاب 
تقديـــم  تاريـــخ  مـــن  التخفيضـــض 
المســـتندات  مســـتوفيًا  الطلـــب 

المطلوبة.
الوزيـــر  أبـــدى  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 

موافقته على صرف أكياس القمامة 
بعـــدد ال يتجاوز 3 اكياس في المرة 

الواحدة.
جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى مقتـــرح 
بصـــرف  البلـــدي  المحـــرق  مجلـــس 
أكيـــاس القمامـــة بمـــا ال يقـــل عـــن 6 
أكيـــاس في المـــرة الواحـــدة؛ وذلك 
علـــى  والوقـــت  الجهـــد  الختصـــار 
موظفـــي البلدية والمســـتفيدين من 

هذه الخدمة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ال مانع مـــن صرف 

حتـــى  أكيـــاس   3 يتجـــاوز  ال  عـــدد 
انتهاء الوزارة مـــن إجراءات توفير 
األجهـــزة الذاتيـــة لصـــرف األكياس، 
والتـــي ســـيتم تركيبهـــا فـــي مواقـــع 

عدة فـــي نطـــاق محافظـــة المحرق 
وبقية المحافظات، بما يضمن تلبية 
احتياجات المســـتفيدين في الوقت 

المالئم لهم طيلة اليوم.

وزير األشغال مدشنا أحد أجهزة صرف أكياس القمامة 

سيدعلي المحافظة

المنامة - السفارة المصرية

العربيـــة  مصـــر  ســـفير جمهوريـــة  رفـــع 
آيـــات  أســـمى  ياســـر شـــعبان  الشـــقيقة 
الشكر والتقدير إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
على الرعاية الســـامية للجالية المصرية 
الشـــقيقة التي يلمســـها أعضـــاء الجالية 
والســـفارة المصرية بالمملكة، في ضوء 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
التـــي تتخذهـــا البحريـــن لحماية صحة 
وســـالمة جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
علـــى أرضهـــا لمكافحة انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
التـــي تبذلهـــا حكومـــة  ونـــوه بالجهـــود 
المملكة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، والخطـــوات الحثيثـــة التـــي 
يقـــوم بهـــا فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأكـــد في تصريحـــات صحافية تضامن 
أعضـــاء الجالية المصرية والســـفارة مع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة، ومضيهما في 
دعـــم الجهـــود المميـــزة والدؤوبـــة التي 
تبذلهـــا الســـلطات البحرينيـــة الشـــقيقة 
فـــي مكافحـــة الوباء الـــذي يمثل تحديا 

لمختلف دول العالم.

السفير المصري



“يوم الضمير الدولي” في عيون الصحافة وكتاب الرأي
ــي ــم ــا فـــي الــمــحــفــل األم ــرب جــمــيــًع ــع ــل ــرف ل ــ ــوزراء ش ــ ــ ــو رئــيــس الـ ــم ــادرة س ــبـ مـ

مليارا دوالر قيمة استثمارات منطقة البحرين العالمية
الـــــــــزيـــــــــانـــــــــي: تــــــضــــــم مــــــصــــــانــــــع “ديــــــــــــتــــــــــــول” و”كــــــــــرافــــــــــت”

قــال وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي إن إجمالــي قيمــة االســتثمارات فــي منطقــة البحريــن العالمية 
لالستثمار في الحد بلغت 2 مليار دوالر.

وأشـــار في رده على طلب مجلس 
بلدي المحرق بإعادة فتح الشـــارع 
رقـــم 19، عنـــد البوابـــة الجنوبيـــة 
أن  إلـــى  االســـتثمارية،  للمنطقـــة 
المشروع يعد أحد مشاريع الوزارة 
الشـــركات  الســـتقطاب  الهادفـــة 
العالمية إلقامة منشآتها الصناعية 
الســـوق  لخدمـــة  المملكـــة؛  فـــي 

اإلقليمية.
ولفـــت إلى أنه وبناء على المعايير 
هـــذه  فـــي  المطلوبـــة  العالميـــة 
إلـــى  الـــوزارة  عمـــدت  المشـــاريع 
تســـوير المنطقـــة وتوفيـــر خدمـــة 

علـــى  الدائمـــة؛ حفاظـــًا  الحراســـة 
الدخـــول  حركـــة  ورصـــد  األمـــن 
تنظيـــم  بغيـــة  وذلـــك  والخـــروج، 
الموقـــع والحفـــاظ علـــى مســـتوى 
خدمات البنيـــة التحتية والفوقية 
توفرهـــا  التـــي  النظافـــة  وخدمـــة 

الوزارة.
فـــي  نجحـــت  الـــوزارة  أن  وبيـــن 
الشـــركات  مـــن  عـــدد  اســـتقطاب 
الصناعية العالمية إلقامة منشآتها 
في المنطقة، ومن أهمها مصنع آرال 
فود الدنماركية المصنعة لمنتجات 
“كرافت”، وشركة باسيف األلمانية 

البالســـتيك،  لمضافـــات  المصنعـــة 
وشـــركة أرماسيل األلمانية الرائدة 
ا في تصنيـــع المواد الرغوية  عالميًّ
بنكيـــزر  ريكـــت  وشـــركة  العازلـــة، 
المصنعة لمنتجات ديتول وفاتش، 

وعدة شركات أخرى.
وأكـــد أنـــه ومـــن منطلـــق الحفـــاظ 
علـــى مســـتوى الخدمـــات المقدمة 
للشـــركات العالميـــة وما قـــد ينتج 
عـــن فتح البوابـــة الجنوبية للعامة 
مـــن تأثيـــرات ســـلبية فإنـــه يتعذر 
على الوزارة النظر في تلبية طلب 

المجلس.
فتح البوابة الجنوبية يؤثر سلبا على المنطقة االستثمارية

“الدستور 
المصرية”: سياسي 
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اهتمــت الصحف ووســائل اإلعــالم المحلية والعربيــة وكّتاب الرأي، 
باحتفــال العالــم، بانطــالق مبــادرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، بتخصيص “يوم عالمي” 
للضمير، وأبرزت الصحف ووســائل اإلعالم أهمية مبادرة سموه في 
إيقــاظ وعــي العالــم بالضميــر كــوازع إنســاني وأخالقــي يحفــز على 

إرساء أسس السالم واالستقرار في العالم.

فقد أكد الكاتب الصحفي ســـامي 
كمـــال في “األهرام” المصرية، في 
مقـــال لـــه تحـــت عنـــوان “إحيـــاء 
ضميـــر العالـــم”، أن العالم يحتفل 
بيـــوم  العـــام،  هـــذا  مـــرة  وألول 
الضميـــر العالمـــي، الـــذي اعتمدته 
األمم المتحدة رســـميا، اســـتجابة 
لمبادرة إنســـانية شـــجاعة أطلقها 
رئيـــس وزراء البحريـــن صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، ســـعيا إلحياء 
والتأكيـــد علـــى قيمـــة “الضميـــر” 
التـــي تشـــكل وازعـــا بيـــن الخيـــر 
والشـــر، وحـــدًا فارقـــا بيـــن الخطأ 

والصواب.
إلحيـــاء  دعـــوة  أنهـــا  وأضـــاف 
أطلقهـــا  اإلنســـاني”،  “الضميـــر 
رجـــل دولـــة يمتلك رؤيـــة حكيمة 
صقلتها خبرات وتجارب الســـنين 
اإلداري  العمـــل  فـــي  والتمـــرس 
والسياســـي، فتعـــددت مبادراتـــه 
تفعيـــل  إلـــى  الســـاعية  الدوليـــة، 
الـــدول، والتركيـــز  التعـــاون بيـــن 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  علـــى 
بحيـــاة  واالرتقـــاء  المســـتدامة 
إنهـــاء  علـــى  والعمـــل  الشـــعوب، 
النزاعـــات والصراعات والحروب، 
للتنميـــة  الـــدول  تتفـــرغ  كـــي 
والحفـــاظ علـــى كرامة اإلنســـان، 
أمنـــه  وصـــون  حياتـــه  وتأميـــن 

وأمانه في أرجاء العالم.
وختم الكاتب مقاله قائالً: “تحية 
إلى رئيس وزراء البحرين، األمير 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
الضميـــر  “يـــوم  مبـــادرة  صاحـــب 
العالمـــي”، والرجـــل الـــذي تتبـــدى 
بصورهـــا  وتتجلـــي  إنســـانيته 
الرائعـــة، فـــي كثيـــر مـــن القضايـــا 
والدوليـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة 
وصاحـــب اآلراء الحكيمـــة التـــي 
تثبـــت األيـــام صدقهـــا وصحتهـــا، 
مـــع  يتجـــاوب  العالـــم  وتجعـــل 
ويبـــدى  بهـــا  ويشـــيد  مبادراتـــه، 

لصاحبها كل االحترام والتقدير.

المصـــري  الكاتـــب  أشـــاد  بـــدوره 
أسامة عجاج في مقال بصحيفة 
بمبـــادرة  المصريـــة،  “األخبـــار” 
الملكـــي رئيـــس  الســـمو  صاحـــب 
الوزراء، لالحتفال باليوم العالمي 
للضميـــر، مشـــيرا إلـــى أن الهـــدف 
من المبادرة، التركيز على إرســـاء 
أســـس الســـالم، الذي يوفر للدول 
األجواء التي تمكنها من استكمال 
مسيرتها على صعيد التنمية وأن 
الضميـــر العالمي يجـــب أن يكون 
اكثر إيجابًيا وتحرًكا في مواجهة 
إلـــى  تـــؤدى  التـــي  األســـباب،  كل 
زعزعة األمن واالستقرار العالمي.

وقـــال الكاتـــب، إن عالـــم مـــا بعـــد 
“كورونـــا” يحتاج إلـــى العديد من 
مثل هذه المبادرات، التي أطلقتها 
مملكـــة البحريـــن، وتبينهـــا بعيـــدا 
عـــن رمزيتهـــا، مـــع توفيـــر اإلرادة 
ووضعهـــا  لتفعيلهـــا،  السياســـية 
يختفـــى  عالـــم  التنفيـــذ،  موضـــع 
الجديـــدة  الصراعـــات  تلـــك  فيـــه 
والمســـتحدثة، علـــى ضـــوء أزمة 

كورونا.
وقـــال الكاتـــب الصحفـــي طـــارق 
بصحيفـــة  مقـــال  فـــي  العامـــر 
“المصري اليـــوم” المصرية، تحت 
عنوان “مبادرة خليفة بن ســـلمان 
شـــعوب  إن  الكارثيـــة”،  وثنايـــا 
العالم، دائما ما تبحث في أوقات 
األزمـــات والمحـــن عمـــن يقودهم 
لحاجتهـــم ومعاناتهم، ويزرع في 
قلبهم الطمأنينة ويلهمهم العزيمة 
واإلصـــرار، ويبعدهـــم عـــن ســـبل 
التشـــرذم واالختـــالف، مؤكدًا أن 
القيادة الرشـــيدة هـــي التي تظهر 
واألزمـــات،  المحـــن  أوقـــات  فـــي 
والمجـــد ال يأتـــي دون أفعال فهو 
غاية ما يســـعى لـــه أفذاذ الرجال، 
والتاريـــخ ال يوهـــب ولكن يصنع، 
ومـــن يصنـــع التاريـــخ تظـــل على 
علـــى  عصيـــة  نقـــوش  صفحاتـــه 

الطمس. 
وأضاف الكاتـــب أن تبنى منظمة 

األمـــم المتحـــدة مبـــادرة صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
بتخصيص يوم ســـنوي لالحتفال 
إنجـــازا  يعـــد  العالمـــي،  بالضميـــر 
دوليا جديدا يضاف إلى إنجازات 
ســـموه، ويعكـــس مـــا يحظـــى بـــه 
مـــن مكانـــة وتقدير عالمـــي، وهو 
مبعـــث فخر واعتزاز في قلب كل 
بحرينـــي بـــل كل عربـــي وإنســـان 
على هذه البســـيطة، ينشد السلم 
التاريـــخ  أن  مؤكـــدًا  واألمـــن، 
سيسجل لهذه الشخصية الفريدة 
والغنية بإنسانيتها بكل ما تحمله 
الكلمة من معـــاٍن جميلة، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، أنه جعل العالم 
ينحنـــي تقديـــًرا واحتراًمـــا أمـــام 
بلـــده الصغيـــرة ويســـجل مبادرة 
البحريـــن  مملكـــة  اســـم  تحمـــل 
فـــي اكبـــر محفـــل أممـــي بالعالم، 
عالميـــة  تقديـــر  شـــهادة  وهـــي 
لمملكـــة البحرين، كوطن للســـالم 

والتعايش والتآخي. 
فيما أشار الكاتب المصري حمدي 
رزق فـــي مقال بمجلـــة “المصور”، 
إلى أن مملكة البحرين ســـتحتفل 

بــــ “يـــوم الضميـــر العالمـــي”، الذي 
ســـجلته عالميـــا فـــي 5 أبريل من 
كل عام، وأنه سيكون يوما عالميا 
لحث الضمير اإلنساني على عون 
الفقـــراء، وعالج األمـــراض، ومنع 

المجاعات، وتدفق المساعدات.
وأكد أن الضمير العالمي ســـيكون 
حاكمـــا، وتأنيب الضميـــر العالمي 
ســـيكون كوخـــز اإلبـــر فـــي ذراع 
مريـــض بالفيـــروس علـــى ســـرير 
متهـــاو في عشـــة فقيرة في قرية 
إفريقية نائيـــة، يعاني من النقص 
والعوز والقـــوت الضرورة لتقوية 
جهـــاز مناعته المتهافـــت، الضمير 
عبـــر  هـــؤالء  ســـيرصد  العالمـــي 
مراصد إنسانية عالمية، لن تكون 
فحســـب أطبـــاء بـــال حـــدود بـــل 

بشرية بال حدود.
وتحـــت عنوان “يوم الضمير” قال 
الكاتب الصحافى ســـيدعبدالقادر 
بصحيفـــة الدســـتور المصرية، إن 
االستشـــعار بأهمية يـــوم الضمير 
الـــذي تحتفـــل به األمـــم المتحدة 
والعالـــم فـــي الخامس مـــن أبريل 
مـــن كل عام فـــي ظل مـــا يحدث 
فـــي العالم جـــراء كورونـــا والذي 

جعـــل مئـــات الماليين من البشـــر 
مـــن  خوفـــا  أنفاســـهم  يكتمـــون 
انتقـــال الفيـــروس اللعين، فكانت 
فيـــه  نوقـــظ  يـــوم  إلـــى  الحاجـــة 
الطمـــع  أماتهـــا  التـــي  ضمائرنـــا، 
والجشع والحســـد، والتي أباحت 
ظهور مـــن يتاجـــرون ويتربحون 
بآالم البشر من أجل تحقيق مزيد 

من المكاسب واألرباح المادية.
وأضـــاف أن كل الدالئل من حولنا 
تؤكد أننا اليوم في أمس الحاجة 
الشـــخصية  أحوالنـــا  نتأمـــل  ألن 
وأحـــوال العالم في يـــوم الضمير 
الدولي ألن غياب أو موت الضمير 
جعـــل العالـــم يبـــدو أكثـــر قســـوة 
ووحشـــية وإعماال لمبـــدأ الضمير 
يجـــب أن نذكر أن االحتفال بيوم 
الضمير الذي جاء بناء على دعوة 
عربية كريمة، استجابت لها األمم 
أطلقهـــا  دعـــوة  وهـــي  المتحـــدة، 
رئيس الـــوزراء البحرينـــي األمير 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
وهو سياســـي مخضرم يؤمن بأن 
الضميـــر الحـــي هو ســـالح الوطن 
العيـــش  أجـــل  مـــن  والمواطـــن 
الكريم وهو قارب النجاة لإلنسان 

ولإلنسانية جمعاء. 
وكتـــب الصحافـــي ناهـــي فاروق 
فـــي مقـــال بموقـــع “صـــدى البلد” 
احتفـــال  “إن  قائـــال:  المصـــري 
العالـــم وألول مرة هذا العام بيوم 
الضميـــر العالمـــي، الـــذي اعتمدته 
األمم المتحدة رســـميا، اســـتجابة 
قدمهـــا  رائـــدة  إنســـانية  لمبـــادرة 
القائد اإلنســـان األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس وزراء 
مملكـــة البحرين، إلحيـــاء الضمير 
اإلنساني الغائب، الذي تسبب في 
مـــآس كثيـــرة وحـــروب ونزاعات 
يعاني من تداعياتها العالم أجمع، 
في مبـــادرة تعـــد بمثابـــة محكمة 

رائدة، هو قاضيها.
المبـــادرة،  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
شـــرف للعرب جميعا في المحفل 
األممي، بأن يكون الضمير العربي 
حيا، في ظل ما نعيشـــه من أزمة 
عالمية، وهي ليست جديدة على 
األميـــر خليفة بن ســـلمان، فهو لم 
يكن فقـــط مهندســـا لنهضة بالده 
االقتصاديـــة والحضاريـــة فقـــط، 
بـــل امتـــد ضميـــره اإلنســـاني إلى 
كافة األشـــقاء العرب، وليس أدل 
على ذلك سوى موقفه الشخصي 
وموقـــف بـــالده فـــي دعـــم مصـــر 
ماديـــا ومعنويـــا في حـــرب العزة 
بنصـــر  انتهـــت  والتـــي  والكرامـــة 
أكتوبـــر المجيـــد في العـــام 1973 
واعتزازه بمصر على قدر اعتزازه 

بوطنه البحرين. 
كمـــا اهتمـــت الصحافـــة المحليـــة 
وكتـــاب األعمـــدة باليـــوم الدولي 
الضمير من خالل نشـــر مجموعة 
تناولـــت  التـــي  المقـــاالت  مـــن 
مضاميـــن  العميـــق  بالتحليـــل 
الملكـــي  الســـمو  رســـالة صاحـــب 
رئيـــس الـــوزراء إلى العالـــم بهذه 
المناســـبة وما اشـــتملت عليه من 
رؤى ودعـــوات تؤكد نهج ســـموه 
الســـالم  يعـــزز  مـــا  لـــكل  الداعـــم 
والوئـــام بين الشـــعوب، باإلضافة 
إلى ما تشكله القيم الرفيعة التي 
تضمنتها الرســـالة مـــن تأكيد على 
الوجه الحضاري لمملكة البحرين 

وشعبها.

حمد رزق
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سامي كمال أسامة عجاج

سيد عبدالقادر  طارق العامر هاني فاروق

“المصري اليوم”: 
من يصنع التاريخ 

تبقى على 
صفحاته نقوش ال 

تفنى

“المصور”: 
الحث على عون 

الفقراء وعالج 
األمراض ومنع 

المجاعات

“األهرام”: 
وازع بين الخير 

والشر وحد 
فارق بين 

الخطأ والصواب

“األخبار”: عالم 
ما بعد “كورونا” 

يحتاج للعديد 
من مثل هذه 

المبادرات



جيبي كوفودوزير الخارجية
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أعلنت قوة دفاع البحرين في بيان أمس 
بأنهـــا ســـتجري اليـــوم رمايـــة بالذخيرة 
الحيـــة تقـــوم بهـــا إحـــدى وحـــدات قوة 
دفـــاع البحرين فـــي المنطقـــة الجنوبية 
الغربيـــة وســـاحلها الغربـــي، مـــن جنوب 
راس المطلـــة إلـــى راس البـــر ولمســـافة 
)5 کیلومترات( داخل البحر من ســـاحل 

المنطقـــة المذكـــورة، وذلك اعتبـــارا من 
الســـاعة الســـابعة والنصـــف صباحا الى 
الســـاعة الثانية مســـاء. وأهابت القيادة 
العامـــة لقوة دفـــاع البحرين مـــن جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن أخـــذ الحيطـــة 
والحـــذر واالبتعـــاد عن منطقـــة الرماية 

حفاظا على سالمتهم.

رماية بالذخيرة الحية من جنوب رأس المطلة إلى رأس البر

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  شـــكل 
والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
فريـــق  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
عمـــل مشـــترك لمتابعـــة عمليـــات 
وإجراءات التحويـــل اإللكتروني 
األســـري”،  “التوفيـــق  لخدمـــات 
فـــي ســـياق مـــا تقـــوم به الـــوزارة 
مـــن جهـــود الفتـــة لتقديـــم أغلب 
للتســـهيل  إلكترونًيـــا  خدماتهـــا 
المتقاضيـــن  أمـــام  اإلجـــراءات 
وصولهـــم  اســـتمرار  وضمـــان 
يتـــم  أن  المؤمـــل  للعدالـــة، ومـــن 
تقديم جلســـات التوفيق األسري 
في إطار من الخصوصية وبشكل 
ســـلس ويســـير لمســـتخدميه من 
خـــالل برنامـــج “مستشـــارك عـــن 
بعـــد” الـــذي أعلـــن عنـــه المجلـــس 

أخيًرا.
وتأتـــي هـــذه البـــادرة المشـــتركة 
الوصـــول  مـــن  األســـر  لتمكيـــن 
للخدمات الضرورية مع اتباع كل 

ما يلزم للتقيد بإجراءات الصحة 
مـــن  للوقايـــة  العامـــة  والســـالمة 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.
يذكـــر أن المجلس األعلـــى للمرأة 
يواصل تقديم خدماته “عن بعد” 
علـــى المنصـــة االفتراضية تحت 
مظلـــة برنامـــج “مستشـــارك عـــن 
بعـــد”، الذي يوفر خدمـــات الدعم 
والقانونـــي  األســـري  واإلرشـــاد 
واالقتصادي للمرأة البحرينية في 
ســـياق حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل 
ســـالمة البحريـــن”، التـــي تهـــدف 
لمواصلـــة تقويـــة مجـــاالت العمل 
بيـــن فئات المجتمـــع بروح “فريق 
ومباشـــرة  الواحـــد،  البحريـــن” 
الطارئـــة  االحتياجـــات  توفيـــر 
مـــع  بالتعـــاون  وأســـرتها  للمـــرأة 
الشـــركاء من مختلف القطاعات، 
والعمل بشكل موازي على تأمين 
االســـتقرار النفســـي واالجتماعي 

لجميع أفراد األسرة.

خدمات “التوفيق األسري” تتحول إلكترونًيا

خدمـــة  الخارجيـــة  وزارة  دشـــنت 
 ”Ask MOFA“ المساعد االفتراضي
وهي قناة جديـــدة لتقديم خدمات 
الـــذكاء  بتقنيـــة  تعمـــل  إلكترونيـــة 
والتفاعـــل  للتواصـــل  االصطناعـــي 
على مدار الســـاعة وطوال األسبوع 
مع المواطنين والمقيمين للحصول 
أســـئلتهم  علـــى  إجابـــات  علـــى 
جميـــع  بخصـــوص  واستفســـاراتهم 
الخدمات المقدمـــة من قبل الوزارة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وبعثـــات 

الخارج.
ســـتوفر هـــذه الخدمـــة اإللكترونية 
للعمـــالء الدعـــم الفـــوري مـــن خالل 
واألســـئلة  الشـــائعة  االستفســـارات 
المتداولة مع مساعدتهم أيضا على 
التواصل الحي مع مكتب العمليات 
إن اســـتدعت الحاجـــة لذلك لضمان 

تقديـــم أفضـــل الخدمـــات بكفاءة و 
جودة عالية.

وقد تم تدشين الخدمة عبر الموقع 
الخارجيـــة  لـــوزارة  اإللكترونـــي 

www.mofa.gov.bh
وســـتتم إضافـــة هـــذه الخدمـــة في 
الذكيـــة  للهواتـــف  الـــوزارة  تطبيـــق 

القريـــب  فـــي  وجهتـــي”  “تطبيـــق 
العاجل.

وحـــول تدشـــين هـــذه الخدمة، قال 
مدير إدارة نظم المعلومات الســـفير 
علـــي العـــرادي إنـــه في ظـــل جهود 
وزارة الخارجية المســـتمرة لتطوير 
المتعامليـــن  وإعطـــاء  الخدمـــات 
تجربـــة مغايـــرة عـــن الطـــرق التـــي 
علـــى  للحصـــول  عليهـــا  اعتـــادوا 
أهـــداف  مـــع  وتماشـــيا  الخدمـــات 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن للتحـــول 
اإللكترونـــي لتقديـــم الخدمـــات، تم 
إطـــالق خدمـــة إلكترونيـــة خاصـــة 
خدمـــة  وهـــي  الخارجيـــة،  بـــوزارة 
 ”Ask MOFA“ المساعد االفتراضي
لنكـــون أول جهـــة حكومية تدشـــن 
هذا النوع من الخدمات باســـتخدام 

تقنيات الذكاء االصطناعي.

قناة جديدة لتقديم خدمات إلكترونية تعمل بتقنية الذكاء االصطناعي
”Ask MOFA“ الخارجية” تدشن خدمة المساعد االفتراضي“
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تلقى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أمس اتصـــاالً هاتفًيا من 
وزيـــر خارجيـــة مملكـــة الدنمـــارك 
جيبي كوفود، جـــرى خالله بحث 
عالقـــات الصداقة والتعـــاون بين 
البلدين الصديقين، وسبل تنميتها 
وتطويرها في مختلف المجاالت، 
إضافـــة إلـــى تداعيـــات فيـــروس 
كورونـــا على دول العالم والجهود 
الدوليـــة المبذولـــة لمكافحـــة هذه 
الجائحـــة الطارئـــة، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

الزياني يستعرض 
مع نظيره الدنماركي 

تداعيات “كورونا”

إتاحة رفع الدعاوى العمالية إلكترونًيا
ــام ــ ــك ــ ــاألح ــ ــق ب ــ ــط ــ ــن ــ ــى ال ــ ــت ــ ــا ح ــ ــه ــ ــع ــ ــن رف ــ ــ بـــــــــــدًءا م

أصـــد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة 
قـــراًرا باعتماد تطبيق النظـــام اإللكتروني 
علـــى الدعـــاوى العماليـــة، وذلك فـــي إطار 
المدنيـــة  الدعـــاوى  رفـــع  تدشـــين خدمـــة 

بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونًيا.
وبموجب القرار بشأن اإلجراءات الخاصة 
بالدعـــاوى العماليـــة واســـتخدام الوســـائل 
اإللكترونيـــة فيهـــا، فإن الدعـــاوى العمالية 
المتعلقـــة بمنازعـــات العمل الفرديـــة ُترفع 
بالوســـائل المعتمدة لرفـــع الدعوى بما في 
ذلـــك الوســـائل اإللكترونية بموجب الئحة 

تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.
وطبًقا للقرار، فإنـــه يمكن للخصوم تقديم 
للخصـــوم تقديـــم الطلبـــات والمســـتندات 
والمذكرات إلكترونًيا، بما في ذلك حوافظ 
مســـتندات باألدلـــة التي يســـتند إليها في 

دفاعه، ومذكرات بالدفوع وأوجه الدفاع، 
وطلب ســـماع الشهود، وبيان الوقائع التي 
يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء 
وعناويـــن الشـــهود، وطلـــب نـــدب خبيـــر، 
وبيـــان المســـائل المـــراد إثباتهـــا بالخبـــرة، 
وأســـماء الخبـــراء ممن يرغب في ســـماع 
رأيهـــم الفنـــي، وطلـــب اإلنـــكار أو االدعاء 
بالتزويـــر، وطلب إلـــزام الخصم اآلخر في 
الموجـــودة  المحـــررات  بتقديـــم  الدعـــوى 
تحـــت يده، وطلب إلـــزام الجهات اإلدارية 
بتقديـــم ما قـــد يكون لديها مـــن معلومات 
أو وثائـــق، وطلـــب إلـــزام الغيـــر بعرض ما 
أشـــياء، وطلـــب  مـــن  أو يحـــرزه  يحـــوزه 
توجيـــه  وطلـــب  الخصـــوم،  اســـتجواب 
اليمين الحاســـمة وبيان الوقائع التي يريد 
اســـتحالف خصمه عليهـــا وصيغة اليمين، 

وطلب إجراء المعاينة.
الدعـــوى  فـــي  الخصـــوم  إعـــالن  وحـــول 
العماليـــة، بيـــن القـــرار أنـــه يعلـــن المدعـــي 

لنظـــر  المحـــدد  األول  االجتمـــاع  بموعـــد 
الدعـــوى  إدارة  قاضـــي  أمـــام  الدعـــوى 
العماليـــة عند رفع الدعوى، ويعلن المدعى 
عليـــه بموعد هـــذا االجتماع وبنســـخة من 
الئحـــة الدعـــوى فـــور تقديمها إلـــى مكتب 
إدارة الدعـــوى العماليـــة، كمـــا يعلن من لم 
يحضـــر منهمـــا االجتمـــاع األخيـــر المحدد 

لنظرها أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية 
المحكمـــة  أمـــام  لهـــا  المحـــددة  بالجلســـة 

الكبرى المدنية.
اإللكترونيـــة  بالوســـائل  اإلعـــالن  ويعتبـــر 
منتجا آلثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن 

إليه.
وأشـــار القـــرار إلـــى أنـــه يجـــوز للمحكمـــة 
فـــي  األحـــكام  إصـــدار  المدنيـــة  الكبـــرى 
الدعـــاوى العماليـــة بالوســـائل اإللكترونية 
دون حاجـــة إليـــداع مســـوداتها وحفظهـــا 

بملف الدعوى.
ختـــام  فـــور  بالحكـــم  النطـــق  ويكـــون 
المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإال ففي جلســـة 
ـــن لهذا الغـــرض، وذلـــك بتالوة  أخـــرى ُتعيَّ
بنشـــره  أو  فـــي جلســـة علنيـــة،  منطوقـــه 
بالوســـائل اإللكترونية في قاعة المحكمة 
والنظـــام اإللكترونـــي فـــي اليـــوم المحدد 

لجلسة النطق به.

وزير العدل

المنامة - وزارة العدل

العمل عن ُبعد.. ليس إجازة!
Û  للعمل المكتبي وقاره وفوائده؛ ألنه يتيح فرصة االحتكاك بشخصيات

وتجــارب ونهــل الفائدة، ويعــزز روح التنافس بيــن الموظفين، ويزيد 
اإلنتاجيــة، ويجعــل مطلب صــرف الحوافز حاضرا دائمــا على طاولة 

المسؤولين. أما أهم فائدة، فهي فصل العمل عن الحياة الشخصية.
Û  َفَرَض قرار العمل عن ُبعد نفســه إجباريا بمختلف األجهزة الحكومية

والخاصــة. وبعــد مضــي فترة لتطبيقــه، وحتى تنجلــي غيمة كورونا، 
كّمــا   - الموظفيــن  إنتاجيــة  لمســتوى  تقييــم موضوعــي  مــن  فالبــد 
ونوعــا- وبخاصــة مــا يتــردد عن وجود تفــاوت باألداء بيــن موظفين 
صعد مؤشــر إنتاجيتهم بعد ترنح، وآخرين اعتبروا العمل من المنزل 
“إجــازة ضمنيــة” واســتراحة تحررهم مــن المســؤوليات وتراخوا عن 

أداء واجباتهم المهنية.
Û  أداء الموظــف اليــوم أكبــر امتحان للــوالء الوظيفي، ومدى اســتعداد

جهــة العمــل لقبول طلبه بالعمل عن ُبعد مســتقبال، إذ من غير الممكن 
قبــول طلــب موظــف غيــر منضبــط أو يبــرر تقصيــره بالعمــل بســبب 
انشــغاالته األســرية أو يعمل بعدد ســاعات أقل من المعدل المطلوب 

فيما لو كان على رأس عمله مكتبيا. 
Û  ــر علــى طلبــه للعمــل عــن ُبعــد أمــا مــن يقضــي نهاراتــه نائمــا، فليؤشَّ

مستقبال بعبارة “صباح الخير”!.
Û  يســتحق المتفانون بهذه الظروف التكريم، وال تثريب للنائمين حتى

يستيقظوا من إجازتهم غير الرسمية! 
Û  ...احــذروا مــن هــؤالء؛ ألنهم ال ينقلــون جهات العمل للمســتقبل وإنما

للسرير!

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

Û .”!ثمة صوٌت ال يستخدم الكلمات.. فأنِصْت“
موالنا جالل الدين الرومي

تيار

“الخارجية”: “تراسل” إلدارة وتسجيل المراسالت إلكترونًيا
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اعتمـــد 
اإللكترونـــي  النظـــام  أمـــس  الزيانـــي 
كافـــة  وتســـجيل  إلدارة  )تراســـل( 
المذكرات والمرفقات الصادرة والواردة 
للـــوزارة عـــن ُبعـــد أينمـــا كان الموظـــف 
وفي أي وقـــت وعبر األجهزة المحمولة، 
والـــذي تـــم تصميمـــه وتنفيـــذه مـــن قبل 
المعلومـــات  نظـــم  إدارة  فـــي  الفنييـــن 
بالـــوزارة. واطلـــع وزيـــر الخارجيـــة، عن 
ُبعد، وبمشـــاركة مساعد وزير الخارجية، 
ووكالء الـــوزارة والـــوكالء المســـاعدين 
والمديرين، على شـــرح مـــن المختصين 
فـــي إدارة نظم المعلومـــات حول المزايا 
الفنيـــة التي يوفرها النظام للعاملين في 
وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماســـية 
مـــن  اشـــتمل عليـــه  الخـــارج، ومـــا  فـــي 
إمـــكان لتوفير آليات متابعة المخاطبات 

عنهـــا  والبحـــث  وحفظهـــا  وأرشـــفتها 
واســـتعراضها إلكترونيـــا وعبـــر األجهزة 
المحمولـــة، ممـــا سيســـاعد علـــى تطوير 
األداء وسرعة اإلنجاز وزيادة اإلنتاجية.
شـــكره  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
وتقديـــره للجهـــود المخلصـــة التي يقوم 
بهـــا المختصـــون فـــي تقنيـــة المعلومات 
لتطبيـــق عـــدد من البرامـــج التقنية التي 
ستســـهم فـــي توفيـــر بيئة عمـــل محفزة 
علـــى اإلنجاز وتســـريع العمـــل واالرتقاء 

بـــه. وقال إن الوزارة تعـــول على تطوير 
منظومـــة األعمـــال اإلداريـــة باســـتخدام 
تقنيـــة المعلومـــات لمـــا توفره مـــن مزايا 
عديدة تســـمح للعامليـــن بإنجاز أعمالهم 
بكل يســـر وسهولة، مؤكدا ضرورة وضع 
برنامج تدريبي متطور وفعال؛ من أجل 
إكســـاب العاملين في الشـــؤون اإلدارية 
الالزمـــة  والمهـــارة  الكافيـــة  القـــدرات 
للتعامـــل مـــع هـــذا النظـــام بـــكل فاعليـــة 
تحقيقا لألهداف التطويرية التي تسعى 

إليها الوزارة. 
وأفاد مدير إدارة نظم المعلومات السفير 
العـــرادي بأنه قد تم إنجـــاز البرنامج في 
الـــوزارة بزمـــن قياســـي وهـــو 30 يومـــا 
فقـــط باالعتمـــاد علـــى جهـــود موظفـــي 
إدارة نظـــم المعلومـــات، وبـــأن المرحلـــة 
الحالية من البرنامج ســـتضمن أن تكون 
كافـــة المراســـالت بشـــكل إلكتروني بين 
مختلف اإلدارات في الـــوزارة والبعثات 

الدبلوماسية في الخارج.

المنامة - بنا

واصلت الفرق الطبية بمساعدة اإلدارة العامة للدفاع 
المدني وأفراد شـــرطة خدمة المجتمع والمتطوعين، 
زيارتاهـــا الميدانية ألخذ العينات العشـــوائية وإجراء 
الفحوصـــات المختبرية عن طريـــق وحدات الفحص 
المتنقلـــة المجهـــزة وفق المعاييـــر الطبيـــة المعتمدة، 
وذلـــك فـــي إطار الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 

كورونا )COVID-19( لعدد من مناطق مملكة البحرين، 
بهدف تعزيز صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين. 
وقالت وزارة الصحة إن الزيارات شملت مجمع 303، 
ومناطق سكن العمالة الوافدة بمنطقة الحد، ومنطقة 
ألبـــا الصناعية، إلـــى جانب المناطـــق القريبة من عدد 
مـــن المستشـــفيات الخاصة في محافظتـــي العاصمة 
والمحـــرق، حيـــث تـــم اختيـــار هـــذه المناطـــق ألخـــذ 

العينـــات العشـــوائية وإجراء الفحوصـــات المختبرية 
لفيـــروس كورونـــا للقاطنيـــن في هـــذه المناطـــق، بما 
يضمن سالمتهم وسالمة كافة المواطنين والمقيمين، 
وأن الفـــرق الطبية مســـتمرة فـــي زياراتهـــا الميدانية 
ألخـــذ العينات وإجراء الفحوصـــات المختبرية. وفي 
ســـياق متصل، تواصل اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
القيـــام بعمليات تطهير وتعقيم بعـــض هذه المناطق، 

موضحـــة أن الحفاظ على ســـالمة الجميع مســـؤولية 
مشـــتركة، فيمـــا قام أفـــراد شـــرطة خدمـــة المجتمع، 
خـــالل الزيارات الميدانية، بتوعيـــة وتثقيف مختلف 
فئـــات المجتمع مـــن مواطنين ومقيميـــن والتأكد من 
اتباعهـــم لإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
الالزمـــة والتزامهـــم بكافـــة التعليمـــات واإلرشـــادات 

الصادرة من الجهات المعنية.

استمــرار الجـوالت العشوائيــة للكشـف عن “كورونـا”

المنامة - بنا

شملت مناطق سكن 
العمالة في الحد 
و ”ألبا” الصناعية 

والمحرق والعاصمة



“باس” شركة وطنية تحتضن 3000 عامل وتهتم بالبحرينيين
التــي تبذلهــا شــركة  الــذوادي بجميــع الجهــود  النائــب يوســف  أشــاد 
خدمــات مطــار البحريــن “بــاس” مــن مبــادرات وإجــراءات فــي ســبيل 
استدامة العمل بمختلف أقسام الشركة في ظل ركود حركة الطيران 

في الفترة األخيرة.

ــك، اســتــقــبــال الــرئــيــس  ــ ــاء ذلـ جــ
التنفيذي سلمان المحميد للنائب 
الـــــــذوادي بــمــكــتــبــه بــمــقــر شــركــة 

“باس”.
ــد الــــذوادي  ــال الـــزيـــارة، أكـ وخــ
تــعــتــبــر مــن  “بـــــــاس”  ــة  ــركـ أن شـ
الــشــركــات الــعــريــقــة بــالــبــحــريــن، 
من  ألكــثــر  تاريخها  يمتد  والــتــي 

42 عاما، وساهمت في االهتمام 
األولى،  بالدرجة  الوطني  بالكادر 
ــهــا تــحــتــضــن قــرابــة  خــصــوصــا أن

3000 عامل.
ــب الــــــــــذوادي مــا  ــائـ ــنـ وبـــحـــث الـ
غير  معلومات  مــن  مــؤخــرا  أثــيــر 
الــشــركــة  إلــــزام  بــشــأن  صحيحة 
ــروج  ــخـ ــالـ لـــبـــعـــض مـــوظـــفـــيـــهـــا بـ

وغير  إجبارية  سنوية  بــإجــازات 
ذلك من مغالطات تم تداولها في 

وسائل التواصل االجتماعي.
واســتــمــع الــــــذوادي إليـــجـــاز عن 
اتخذت  التي  الشركة  إجـــراءات 
ــفــتــرة، ومـــن أبــرزهــا  فـــي هـــذه ال

المخاطر  إلدارة  لجنة  تشكيل 
بتأمين  وتــخــتــص  والــــطــــوارئ، 
اإلجراءات الكفيلة بتحقيق مزيد 
للموظفين  واألمـــن  السامة  مــن 

والمتعاملين مع الشركة.
الــتــزمــت بما  الــشــركــة  ــال إن  وقــ
ينص عليه قانون العمل بالقطاع 
الداخلي،  عملها  ونــظــام  األهــلــي 
تصفية  الموظفين  من  طلبت  إذ 
ــمــتــراكــمــة  ــد اإلجـــــــــازات ال ــيـ رصـ
عدم  مــع  السابقة  الــســنــوات  مــن 

المساس بإجازاتهم المستقبلية.

الكوادر الطبية أثبتت قدرتها العالية على التعامل مع مختلف التحديات
ــن فـــــــوق كـــــل اعـــتـــبـــار ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ــة الـــــوطـــــن وســـــامـــــة ال ــحـ ــلـ ــصـ “الـــــــــشـــــــــورى”: مـ

أعرب مجلس الشورى شكره وتقديره للفرق الطبية والتمريضية العاملة في مختلف ميادين العمل، وما يبذلونه من جهود إنسانية 
نبيلة في حفظ صحة وسالمة الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة.

وبــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــصــحــة الـــذي 
يــصــادف الــســابــع مــن شهر أبــريــل كــل عــام، 
الــعــام تحت شعار  هــذا  بــه  يحتفل  والـــذي 
المجلس  أعــرب  والقبالة”،  التمريض  “دعــم 
والفخر  االعتزاز  وافــر  عن  اليوم،  بيان  في 
والتمريضية  الطبية  الــكــوادر  به  تقوم  بما 
تــفــاٍن وإخــاص  بكل  مــن إسهامات جــبــارة 
ضمن الصفوف األولى في مواجهة جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19-(، حيث حظيت 
كيفية  فــي  واســعــة  دولــيــة  ــادة  إشـ المملكة 

تعاملها مع هذه الجائحة.
 وأكد مجلس الشورى ما يحظى به قطاع 
الصحة في مملكة البحرين من أولوية ودعم 

الجالة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  مــن  مستمر 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
نائب  العهد  وولـــي  خليفة،  آل  سلمان  بــن 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بما جعل نظم الخدمات 
بالمستوى  المملكة  في  الصحية  والرعاية 
المتطور الذي يفخر بها كل مواطن ومقيم 
على أرض مملكة البحرين، وبما ينسجم بل 
الدولية  والمعايير  األسس  أفضل  وينافس 

في هذا المجال.
 وأضاف مجلس الشورى أنه في ظل هذه 

الظروف االستثنائية في مواجهة فيروس 
كورونا، أثبتت الكوادر الطبية والتمريضية 
فـــي الــمــمــلــكــة وكـــذلـــك الـــكـــوادر الــوطــنــيــة 
الرسمية  المؤسسات  واألمنية في مختلف 
مع  التعامل  في  العالية  قدرتها  واألهلية، 
الوضع  فرضها  الــتــي  الــتــحــديــات  مختلف 
ــراهــن بــكــل إنــســانــيــة ومــهــنــيــة، واضعين  ال
وكل  المواطنين  وسامة  الوطن  مصلحة 
فوق  الطيبة  األرض  هــذه  على  يعيش  من 
البحرين  أثــبــت شــعــب  فــيــمــا  ــار،  اعــتــب كــل 
وعًيا كبيًرا أسهم في مساندة هذه الجهود 
الــوطــنــيــة ودعــمــهــا للحد مــن انــتــشــار هــذه 

الجائحة.

القضيبية - مجلس الشورى
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الرميحي: سنبقى مدينين لجهود كوادرنا الطبية
ــي ــم ــال ــع ــدٍّ صــحــي عــلــى الــمــســتــوى ال ــحـ ــر تـ ــبـ ــتـــصـــدون ألكـ يـ

أكــد وزيــر شــؤون اإلعالم علــي  الرميحي الــدور الوطني والجهــود المخلصة 
التــي يتوالــى الكادر الصحي بذلهــا لمواجهة خطر فيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد ١٩( وتكامل هذه الجهود في التصدي للخطر العالمي وما عكسه ذلك 
من متانة النظام الصحي في مملكة البحرين وما يحظى به من مهنية عالية 
تضاهي به األنظمة المتقدمة، وهي تتصدى ألكبر تحد صحي على المستوى 
العالمــي فــي ظــل اهتمــام ورعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ودعم ومتابعة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة.

ووجـــه وزيـــر شـــؤون اإلعـــام في 
تــصــريــح بــمــنــاســبــة يــــوم الــصــحــة 
ــذي تــــشــــارك مــمــلــكــة  ــ ــ الـــعـــالـــمـــي ال
ــي  ــ ــدول ــ الـــبـــحـــريـــن الـــمـــجـــتـــمـــع ال
وتقدير  شكر  رسالة  به  االحتفاء 

من  األول  الدفاع  خط  إلى  وثناء 
الكوادر الصحية في المستشفيات 
ــبـــرات ومــــراكــــز الـــعـــزل  ــتـ ــمـــخـ والـ
والحجر والعاج وفي المنافذ عن 
الوطن والذين يتقدمون الصفوف 

لينعم  والمقيم  المواطن  لحماية 
ــة  ــامـ ــسـ الـــجـــمـــيـــع بـــالـــصـــحـــة والـ

واألمان.
وأعــــرب الــرمــيــحــي عــن االعــتــزاز 
والفخر بالجهود الوطنية المخلصة 
التي تواصل الليل بالنهار عما في 
حفاظا  االستثنائي  الــظــرف  هــذا 

على صحة وسامة المجتمع.

ــام:  ــ ــؤون اإلعــ ــ ــر شــ ــ ــ ــال وزي ــ ــ  وق
ســنــبــقــى مــديــنــيــن لــهــذه الــجــهــود 
وسيبقى الوطن يسمو بهذا العمل 
النبيل والعطاء الوطني المخلص.

المنامة - بنا

المنامة - نهرا

قــــــررت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
والخدمات  المهن  لتنظيم 
ــرا( ســحــب  ــ ــهـ ــ الـــصـــحـــيـــة )نـ
ــة  ــ ــ ــيــق جــمــيــع األدوي ــعــل وت
ــة عـــلـــى مـــــادة  ــويـ ــتـ ــحـ ــمـ الـ
الـــرانـــيـــتـــديـــن مـــن أســــواق 
ــريـــن ومــنــع  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
استيرادها بناء على توصية 
ــذاء والــــــــدواء  ــ ــغـ ــ هـــيـــئـــة الـ
األميركية ومجلس الصحة 
احتواء  الخليجي الحتمال 
مادة الرانيتدين على بعض 

الشوائب المسرطنة.
وفــي هــذا اإلطـــار، أصــدرت 
الـــهـــيـــئـــة تــعــمــيــمــًا لــجــمــيــع 
والصيدليات  المستشفيات 
ــرف  صـ أو  وصــــــف  ــدم  ــعــ ــ ب

تلك األدوية، وتنصح الهيئة مستخدمي تلك األدوية باستشارة مختصي 
الرعاية الصحية لوصف البدائل المناسبة لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على صحة وسامة المجتمع 
البحريني من خال مراقبة جميع األدوية المتداولة في المملكة.

سحب األدوية المحتوية على “الرانيتدين” من األسواق

علي الرميحي

طلبة الصيدلة: مكاننا بالصفوف األولى لمواجهة “كورونا”
أكــد عــدد من طلبــة الصيدلة بالســنة الثالثة في كلية العلوم الصحية اســتعدادهم 
ألن يكونوا في الصف األول مع فريق البحرين بالحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
“كورونــا”، موضحيــن أنهم كانوا من أوائل المســجلين بالحملــة، ألنهم متخصصون 

بالحقل الطبي لكنه لم يتم التجاوب معهم بعد.

مع فريق البحرين

وقـــال عــبــدهللا الــحــشــاش لـــ “الــبــاد” 
ــدة فـــي أن  ــيـ ــرغــبــة األكـ إن لــديــه ال
يكون من ضمن الصف األول بفريق 
البحرين، لمواجهة فيروس “كورونا” 
باعتبار أنه واجب وطني يتشرف به 

الجميع.
ــح أنـــه قـــام بــالــتــســجــيــل في  ــ وأوضـ
للحملة  بــالــتــطــوع  ــخــاص  ال الـــرابـــط 
أنه  اال  الفيروس  لمكافحة  الوطنية 
“بعد  مضيفًا  بــعــد،  اتــصــاالً  يتلق  لــم 

تواصلي مع الرقم )444( طلبوا مني 
للمتابعة،  الصحة  بـــوزارة  االتــصــال 
وهــــو مـــا حــــدث فـــعـــاً، ولــكــن دون 

تجاوب منهم”.
أنه وعدد آخر  إلى  الحشاش  وأشار 
بالكلية  الصيدلة  بقسم  زمائهم  من 
عــلــى اســتــعــداد تـــام لــلــمــشــاركــة في 
ولشعبها  للبحرين  خــدمــة  الحملة 
الـــكـــريـــم، بــاعــتــبــار أنــهــم طــلــبــة في 
الحقل الصحي، وأكثر قدرة للعطاء 

وخدمة المرضى.

بالصف األول

مــن جهته، قــال محمد عــلــي:  حين 
ــادي  ــن ــهــم الـــخـــطـــوب، وحـــيـــن ت ــدل ت
استعداد  الجميع على  فإن  البحرين 
للعطاء والوفاء والتضحية والفداء، 
مبينًا أن اختياره لتخصص الصيدلة 
هــو لــخــدمــة الــنــاس ولــلــقــرب منهم، 
وللتخفيف عن أمراضهم وأوجاعهم 

وتلبية احتياجاتهم.
ــل  ــ ــن أوائـ ــان مــ ــ ــه كـ ــ ــن عـــلـــي أنـ ــيـ وبـ
الوطنية  الــحــمــلــة  فــي  مــن ســجــلــوا 

لمكافحة فيروس “كورونا” مردفا أن 
فرصة  ستكون  الميدانية  المشاركة 
الــخــبــرة  الكــتــســاب  للطلبة  ســانــحــة 
للبحرين،  خدمة  العملي  والتدريب 
السريع،  بالتجاوب  المعنيين  داعيًا 

لمنحهم الفرصة بذلك.

واجب وطني

ثــمــن عــمــار طـــارق الجهود  ــدوره،  ــ بـ
الجبارة للكادر الطبي البحريني في 
“كــورونــا”  فيروس  جائحة  مواجهة 

المستجد، والذي وضع البحرين في 
صدارة دول العالم في االنتصار على 
التعافي  مستويات  وعــلــى  ــاء،  ــوب ال
ــة اإلصــــابــــات، وكــثــافــة  ــدوديـ ــحـ ومـ
ــارات  ــزيــ ــ ــفــحــوصــات الــطــبــيــة، وال ال
اإلدارة  ــم  ــ واألهـ ــعــمــل،  ال لــلــمــســاكــن 

المميزة للمحاجر الصحية.
وأعـــرب عــن أمــلــه الــجــم بــأن يكون 
مـــع فــريــق الــبــحــريــن فـــي مــواجــهــة 
ــأنــه شـــرف ال  )كــوفــيــد 19( مــبــيــنــًا ب
ــب وطــنــي وأخــاقــي  يــدعــيــه، وواجـ

ــوده فــي الحقل  ــأن وجــ وديــنــي، وبـ
للمرضى،  المساعدة  سيقدم  الطبي 
حد  على  الــفــيــروس  مــن  وللوقائية 

سواء.
“البحرينيون  بالقول:  طــارق  وختم 
أروع  األزمــات  في  يقدموا  ما  دائمًا 
نفعل  وحين  والتضحيات،  الماحم 
هو  بل  مقاباً،  ننتظر  ال  فنحن  ذلك 
أمر نابع من الحس الوطني والوالء 
للقيادة وللشعب الوفي، وأسأل هللا 

األمن واألمان للجميع”.

أول المتطوعين 
بفريق البحرين وال 

تجاوب معهم

محرر الشؤون المحلية
الذوادي: “باس” 

من الشركات 
العريقة في 

البحرين

إبراهيم النهام
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تأجيل األقساط واالمتحانات لما بعد 19 ابريل
تستجيب التعليم”  “أمانة   ..”^“ بـ  خاصة  جامعة  طلبة  شكوى  بعد 

ــاد” عن  ــ ــب ــ ــا نــشــرتــه “ال ــوء مـ فـــي ضــ
شكوى عدد من الطلبة الدارسين في 
ما  بشأن  الخاصة،  الجامعات  إحــدى 
استعدادها  من  الجامعة  عنه  أعلنت 
من  بــدءا   )online( امتحان  لتنظيم 
األحـــد الــمــوافــق 12 أبــريــل الــجــاري، 
قامت األمانة العامة لمجلس التعليم 
على  المسؤولين  باستدعاء  الــعــالــي 
لعرض  الثانية؛  للمرة  الجامعة  هــذه 
مــا سبق  فــي ضـــوء  الــبــديــلــة  خطتها 
لألمانة العامة طلبه من هذه الجامعة.

العالي  للتعليم  العامة  األمانة  وقالت 
من  عــدد  شكوى  بشأن  متابعاتها  إن 
الجامعات  بإحدى  الدارسين  الطلبة 
ــن اســتــجــابــة  ــرت عــ ــمــ ــ ــــخــــاصــــة، أث ال
العامة  األمــانــة  لتوجيهات  الجامعة 
إلى  االمتحانات  موعد  تأجيل  بشأن 

بدال  الجاري  أبريل   19 تاريخ  بعد  ما 
من موعدها السابق في 12 أبريل.

ــاع بــأن  ــمـ ــتـ وتـــبـــّيـــن مـــن خــــال االجـ
الثاثة،  الفصول  نظام  تتبع  الجامعة 
وليس لديهم فصل صيفي، حيث بدأ 
الفصل الدراسي الثاني يوم 15 يناير، 
أبريل،   18 يــوم  ينتهي  أن  ويفترض 
بشكل  دراستهم  الطلبة  واصــل  وقــد 
حتى  يــنــايــر   15 تــاريــخ  مــن  طبيعي 
فقد  المتبقية،  المدة  أمــا  فبراير.   26
بدأت منذ تاريخ 8 مارس عن طريق 
Zoom, Moo� )المنصات االلكترونية 
اليومي،  dle( وفق الجدول الدراسي 
ــــة الـــعـــامـــة على  ــان ــعــت األمــ كــمــا اطــل
نوعية الخدمة التعليمية اإللكترونية 
المحاضرات  ومنها  للطلبة،  المقدمة 
ــتــي يــتــم بــثــهــا مــبــاشــرة مـــن خــال  ال

المقررات  بقية  الستكمال   )online(
المطلوبة لهذه الفترة.

أمـــــا بــالــنــســبــة لـــمـــوضـــوع الـــرســـوم 
الدراسية، فقد تبّين أنه لم يطرأ عليها 
وآلــيــة  الــمــقــدار  حــيــث  مــن  تغيير  أي 
استحصالها، حيث تقّسم الرسوم إلى 
ثاث دفعات يسددها الطالب في كل 

مرحلة.
وقـــد أكـــدت الــجــامــعــة بــأنــهــا ستقوم 
القادرين  غير  الطلبة  أقساط  بتأجيل 
كما  ــقــادم،  ال الفصل  ــى  إل الــدفــع  على 
يستطيعون  ال  الــذيــن  للطلبة  يمكن 
يقوموا  أن  الثالث  الفصل  في  الدفع 

بدفعها في الفصل ما بعد القادم.
الجامعة  العامة  األمــانــة  ألزمت  وقــد 
ــا بما  ــهــ ــ ــراءات بــتــعــديــل خــطــتــهــا وإجــ
ــروف الــمــســتــجــدة  ــظـ يــتــنــاســب مـــع الـ

فاستجابت  الطلبة،  أوضــاع  ومراعاة 
الجامعة لذلك، وقدمت خطة محدثة 
العامة،  األمانة  ماحظات  ضــوء  في 
ومــصــالــح  بـــحـــقـــوق  اإلضــــــــرار  دون 
بالعملية  ــال  اإلخــ ودون  الــجــامــعــة، 
على  التقييم  واعــتــمــاد  التعليمية، 

أسس موضوعية.
العامة كان قد سبق  األمانة  أن  يذكر 
هذه  على  المسؤولين  اســتــدعــاء  لها 
ــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي  ــ ــجــامــعــة ي ال
الموافق 2 أبريل الجاري، حيث حضر 
االجتماع كل من نائب رئيس الجامعة 
بأعمال  والقائم  األكاديمية،  للشؤون 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس لـــلـــشـــؤون اإلداريــــــة 
وتم  الطلبة،  شؤون  وعميد  والمالية، 
االستفسار منهم عما تم اإلعان عنه، 

وشكاوى الطلبة بهذا الخصوص.
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“التربية”: التعامل مع 843 اتصااًل في 5 أيام
النعـيــمــي: مضاعــفــة خـطــوط “التعـلــيــم العــام والفـنــي” إلــى 6

التربية والتعليم ماجد  أشاد وزير 
على  القائمين  بــجــهــود  النعيمي  
مركز التواصل بقطاع التعليم العام 
تمكنوا  والــذيــن  ــوزارة،  ــال ب والفني 
مع  السريع  اإليجابي  التعامل  من 
أيــام،  اتــصــااًل، خــال خمسة   843
حتى يوم أمس األول األحــد، في 
وأولياء  الطلبة  مع  التواصل  إطار 

األمور.
ــاالت  ــ ــصــ ــ ــ ــنــــت هـــــــذه االت ــمــ وتــــضــ
ــارات مـــتـــنـــوعـــة بــشــأن  ــســ ــفــ ــ ــت اســ
التعليمية،  الـــشـــؤون  مــن  الــعــديــد 
ــة،  ــ ــن ــراهــ ــ ــروف ال ــ ــظــ ــ ــ ــل ال ــ ــي ظـ ــ فـ
ــا يــتــعــلــق بــالــبــوابــة  خـــصـــوصـــا مــ
والــدروس  اإللكترونية،  التعليمية 

الوزير،  وأكــد  المركزية.  التفاعلية 
ــى الــمــركــز،  ــام بــهــا إلـ فــي زيــــارة قـ
أمــــس، أن قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــام 
االتصال  خطوط  ضاعف  والفني 
6 خطوط؛  ــى  إل  3 الــمــتــوافــرة مــن 

الفترة  في  االتصاالت  لكثرة  نظًرا 
األخــيــرة، ومــن أجــل زيــادة القدرة 
جميع  مــع  للتعامل  االســتــيــعــابــيــة 
األســئــلــة واالســـتـــفـــســـارات، وذلــك 
ــوزارة من  ــ ــ ــار مــا تــولــيــه ال فــي إطــ

اهتمام بالغ للتواصل مع جمهورها، 
إيصال  فــي  يسهم  الـــذي  بالشكل 

خدماتها بالصورة المطلوبة.
خال  االتــصــاالت  المركز  ويتلقى 
التاسعة  الرسمي، من  الــدوام  أيام 
صباًحا وحتى الواحدة ظهًرا، على 
 ،17873150  ،17873173 أرقــام: 
 ،17896829  ،17873095
إضافًة   ،17896720  ،17896734
ــى تــخــصــيــص أرقـــــــام هــاتــفــيــة  ــ إلـ
أخرى عبر البوابة التعليمية لتلقي 
بــالــجــانــب  ــعــاقــة  ال األســئــلــة ذات 
الـــزيـــارة لطيفة  الــتــقــنــي. حــضــرت 
البونوظة الوكيل المساعد للتعليم 

العام والفني.
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وفاة لكل
1000

من السكان

3,3
وفاة لألمهات
لكل 100 ألف

مولود حي

15
وفاة لكل

1000
مولود حي

3,6
 وفاة لألطفال
دون الخامسة

لكل 1000 مولود حي

7,9

السکــان

الصحـــۀ

التعلیـم

العمل والتشغیل

األمـن البشـري

االستـدامـۀ

تمکیـن المـرأة

ا في مؤشر رأس المال البشري حسب تقرير  عالميٍّ  47 تصدرت مملكة البحرين المركز األول من بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز 
ا على  مؤشرات التنمية البشرية  البنك الدولي حول التنمية في العالم لسنة 2019. يأتي ذلك في وقت حلت فيه المملكة في المرتبة 45 عالميٍّ
ا. وتنشر "البالد" في هذا الصدد سلسلة من التقارير حول مؤشرات  لألمم المتحدة للعام 2019، ضمن الدول التي لديها تنمية بشرية مرتفعة جدٍّ
التنمية البشرية في البحرين، بعد أن سجلت مؤشرات األمم المتحدة للتنمية البشرية تراجع ترتيب المملكة 4 درجات بين بين عامي 2016 و

2019، حيث حلت في العام 2016 في المرتبة 41 عالمياً.

من الوفيات بفعل
أمراض الدورة الدمويةالسكريالسرطانأمراض الجهاز التنفسياألمراض غير السارية

األمراض األخرى
غير السارية

%3%16%26%32
%23 %65

%77

%74

%26 %8%14,7

البحرين

10
عالميا 

في معدالت السمنة

الذكور

اإلناث

األطفال
من السكان البالغين

مصابين بالسكر
من الوالدات يشرف

عليها اختصاصيين صحيين
نسبة صرف الدولة

على الخدمات الطبية

%99,8

الوعي المجتمعي.. موطن وُمواطن
جاهزية  مــدى  عن  لتكشف  العام  هــذا  العالمية  األحــداث  موجة  تسارعت 
دول العالم نحو استقبال موجات عارمة محملة بتحديات جديدة.. واليوم 
ونحن نواجه أزمة صحية كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، 
يمكننا قياس مدى تحضر األمم من خال الوعي المجتمعي انعكاًسا على 

ما يحدث في البحرين والدول المجاورة..
نبدأ بقياس مدى الوعي الذاتي الذي يعتبر المكون األساس لتشكيل الوعي 

المجتمعي..
تأزمها  ذروة  إلــى  تصل  قد  فإنها  وتقاربت  تفاقمت  مهما  أزمــة  كل  ففي 
وذلك قبل انحسارها... وفي كل مرحلة منها يتوجب اإللمام التام بحسن 
التامة في ذلك حتى ال نقع في أزمــة أخرى  إدارتــهــا.. ال، بل التخصصية 

وتتعقد األزمات..
الفرد  التي يظهرها  السلوكيات  الذاتي يظهر من خال  لذلك فإن اإلدراك 
حوله.  من  العالم  مع  وتفاعله  به،  المحيط  وللواقع  لنفسه  إداركــه  نتيجة 
وهذا بالطبع يلعب دوًرا كبيًرا في التطور االجتماعي. نقيس على ذلك ما 
التعليمات والتوجيهات االحترازية  لكافة  لنا اآلن، في االستجابة  يحدث 

لمواجهة أزمة كورونا وبرغبة وطنية تامة.
ومن منطلق هذا الوعي الذاتي ودرجته بإمكاننا التعرف على مدى جاهزية 
المجتمع إلدارة األزمة حيث إن الوعي الفردي يتحول إلى سلوك جماعي 
من خال تبادل المعارف و التجارب الفردية التي تظهر في المجتمع وتؤثر 

فيه إيجاًبا أو سلًبا، وبالتالي تساهم في تشكيل الوعي المجتمعي..
وبالنظر في متطلبات الوعي الذاتي فإنها ذلك الجهد الذي يبذله الشخص 
في  التخصصي  الوعي  إلى  إضافة  العام،  الوعي  لتشكل  شخصي  بشكل 
التخصصية  إلــى  استناًدا  آلخــر  شخص  من  يختلف  والــذي  معين  مجال 
يمتزج من  مما  يظهر  الذي  المجتمعي  الوعي  ما يشكل  كله  التامة، وهذا 

معارف وسلوكيات وقوانين وأنظمة خاصة بتشكيل الحياة..
بالرجوع إلى أزمة الكورونا في البحرين فقد بدا الوعي المجتمعي انعكاًسا 
إدارتــهــا وقيادتها ســواء من خال  لنا من طريقة  لما يتجسد  ذلــك..  لكل 
القيادة  قوة  والتي ظهرت في  الفردي  أو  المؤسسي  أو  الحكومي  الوعي 
للتعليمات  واالمتثال  وتعاونهم  الشعب  وتكاتف  الصاحيات  وتفويض 
الحكومية لمنع تفاقم األزمة.. فتعددت المشاركات والحمات المجتمعية 
متعددة  واحــدة  مجتمعية  ثقافة  تحكمه  وطني  فريق  ضمن  والتطوعية 
الخبرات والتخصصات مدركة تماًما للواقع والمخاطر المحيطة به، تسعى 
لألزمة  التاشي  مرحلة  إلــى  للوصول  التامة  السيطرة  نحو  تــام  بوعي 

وتجاوزها.
المجتمعي في  للوعي  التأثير االيجابي  تلك هي، محصات هامة تعكس 
البحرين، الذي يبعث الراحة والطمأنينة في نفس كل مواطن ممن تؤرقه 
هذه األزمة، والذي يتنامى من وجهة نظري بمدى إيمان المواطن بأحقية 

موطنه عليه.

حورية الديري

أنها  عبدالرحيم  معصومة  النائب  أكــدت 
االستعجال  بصفة  بمقترح  التقدم  تعتزم 
بمعية النائب األول لرئيس مجلس النواب 
النواب خال  عبدالنبي سلمان وعدد من 
جلسة مجلس النواب اليوم الثاثاء بشأن 
دفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص 

في حساباتهم البنكية مباشرًة.
مشروع  على  الموافقة  وبعد  إنــه  وقالت 
ــقــانــون بــدفــع رواتــــب الــمــواطــنــيــن في  ال
بتمويل من  أشــهــر   3 ـــ  ل الــخــاص  الــقــطــاع 
أجل  ومن  التعطل  ضد  التأمين  صندوق 
لر واتبهم دون  المواطنين  ضمان استام 
البيانات  كــافــة  أن  اعتبار  وعــلــى  تأخير، 
الهيئة  خــال  مــن  المالية  لـــوزارة  متاحة 
يجب  والتي  االجتماعي  للتأمين  العامة 
المواطنين  رواتـــب  بــإيــداع  القيام  عليها 
مــبــاشــرًة فـــي حــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة دون 
لــلــشــركــات لتقوم  ــهــا  الــحــاجــة الـــى إرســال
بدورها بعملية االيداع عن طريق البنوك، 

ــرة فــــي عــمــلــيــة  ــ ــي ــوقـــف األخــ فــــي ظــــل تـ
والعقارية. الشخصية  القروض  استقطاع 

إيــداع  أن  إلــى  معصومة  النائب  ونوهت 
رواتب البحرينيين مباشرة يجب أن يتم 
المباشر  االيصال  لضمان  مباشره  تفعيله 
عــواقــب،  أي  وجـــود  دون  شــهــور   3 لفترة 
والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فعاً 
أنفسها،  الــشــركــات  قبل  مــن  تــدخــل  دون 
الـــدعـــم ســيــقــدم بشكل  اعــتــبــار أن  عــلــى 

مباشر ويضمن للجميع حقوقهم.

معصومة: إليداع “الرواتب الثالثة” 
بحسابات الموظفين
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معصومة عبدالرحيم

قيام  عبداألمير  زينب  النائب  استغربت 
بمملكة  ــخــاصــة  ال ــجــامــعــات  ال مـــن  ــدد  عــ
أجل  مــن  الطلبة  على  بالضغط  البحرين 
ســداد رســوم الفصل مــرة واحـــدة عوًضا 
عن تقسيطها، وتهديدها إياهم بحرمانهم 
من االختبارات في حال تخلفوا عن ذلك، 
“ُمجحفة  بأنها  الخطوة  واصفًة مثل هذه 
النائب  وقــالــت  بــصــلــة”.   للواقع  تمت  وال 
تشهد  الــعــالــم  دول  جميع  إن  عــبــداألمــيــر 
فيروس  انتشار  بسبب  استثنائية  ظروفا 
تظافر  يتطلب  مما  “كــوفــيــد19�”،  كورونا 
الوباء،  هذا  مواجهة  في  الجميع  وتعاون 

بما فيها الجامعات والمدارس الخاصة.
وأضافت في هذا السياق: “هناك امتعاض 
واستياء في أوساط األهالي والطلبة لما 
ذهبت إليها المؤسسات التعليمية الخاصة 
في مملكة البحرين من إجراءات مجحفة 
في حق أولياء األمور والطلبة، خصوًصا 
بــعــد مــا وصــلــت إلــيــهــا بــمــطــالــبــة األهــالــي 
الرسوم في دفعة واحدة  والطلبة بسداد 
عليه،  متفق  هو  لما  مخالفة صريحة  في 

إطاق  حد  إلى  منهم  البعض  وصل  فيما 
التهديدات برفع باغات ضدهم وحرمان 

الطلبة من االختبارات”.
التعليمية  الــمــؤســســات  “جميع  ــرت:  وذكــ
ــمــنــظــومــة  ــادت مــــن ال ــفــ ــ ــت الـــخـــاصـــة اســ
االقتصادية المرنة بالمملكة، فهي ال ُتسدد 
أي ضرائب وليس لديها أي ُمبادرات على 
صعيد المسؤولية االجتماعية، إال ما ندر، 
مطالبًة  استحياء”،  على  ُتطلق  وجميعها 
األزمــة  فــي  إيجابي  دور  تلعب  أن  إيــاهــا 

بالوقوف إلى جانب الطلبة.

عبداألمير: جامعات تهدد الطلبة... 
الدفع أو الحرمان من االختبارات
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زينب عبداألمير



موجودة بصندوق “التعطل”

كشــفت األرقــام المدققــة المحاســبية لهيئــة التأميــن االجتماعي أن صندوق التأميــن ضد التعطل يحتوي علــى 905 ماليين دينار حتى 
مطلــع العــام 2020، إال أن الحكومــة قامــت باســتقطاع 230 مليون دينار منــه؛ من أجل التقاعد االختيــاري، فأصبح في الصندوق 675 
مليــون دينــار. وتشــير اإلحصــاءات إلــى أنــه ســيجرى اســتقطاع 215 مليــون دينــار أخــرى من صنــدوق التعطــل؛ من أجل دفــع رواتب 
الموظفيــن البحرينييــن فــي القطــاع الخــاص لألشــهر أبريل ومايــو ويونيو المقبلة، وســيكون الموجــود في الصندوق بعد االســتقطاع 

األخير 460 مليون دينار.

الخبير االكتواري توقع أن تنمو أوصل 
صنـــدوق التعطل خالل المـــدة الزمنية 
المتوقعة، حيـــث إن الدخل يتوقع بأن 
يتجاوز المصروفات خالل كل األعوام 
المقبلة المتوقعـــة، إذ بينت األرقام أنه 
فـــي العام 2019 بلغ صافي الدخل بعد 
اقتطـــاع المصروفـــات فـــي الصندوق، 
وتوقعـــت الدراســـة بان يكـــون صافي 

الربـــح فـــي 2020 نحـــو 112.8 مليون 
 121.6 يســـاوي   2021 وفـــي  دينـــار، 
مليـــون دينار، وفـــي 2022 يبلغ 131.1 

مليون دينار.
ولفتـــت دراســـة الخبيـــر إلـــى أنـــه مـــن 
المؤكـــد أن القيمـــة الســـوقية لألصول 
فـــي المخطـــط الحالي اعتبـــاًرا من 31 
مليـــون   799 يســـاوي   2018 ديمســـبر 

دينار، مشيًرا إلى أن مبلًغا يساوي 230 
مليـــون دينـــار بحريني قد تـــم تحويله 
مـــن صنـــدوق البطالـــة )التأميـــن ضـــد 
التعطـــل( إلى الحســـاب العام للحكومة 
فـــي 2019 لتمويـــل مخطـــط ببرنامـــج 
التقاعد االختياري في القطاع المدني.

وقال الخبير: “لقد تم إعالمنا بأن مبلغ 
وقـــدره 230 مليون دينـــار بحريني قد 

تـــم تحويله مـــن صنـــدوق التعطل إلى 
الحســـاب العـــام للحكومة فـــي 2019، 
كمـــا وأعلمنـــا بـــأن مبلغـــًا يســـاوي 242 
مليـــون دينار بحريني تـــم تحويله من 
الحكومـــة إلـــى المخطـــط المدنـــي في 
2019. ولغـــرض عمـــل الدراســـة، فقـــد 
قمنـــا بإلغـــاء مبلـــغ 230 مليـــون دينـــار 
بحريني من صنـــدوق التعطل وأضفنا 
مبلـــغ 242 مليـــون دينـــار بحرينـــي في 

أصول المخطط المدني في 2019”.
وعلـــى صعيـــد متصـــل وافـــق مجلـــس 
النواب خالل جلســـته األخيرة برئاسة 
رئيســـة مجلس النـــواب فوزيـــة زينل، 
علـــى  نائبـــا،   ”38“ الحضـــور  بإجمـــاع 
المشـــروع بقانـــون بشـــأن دفـــع رواتب 

الموظفيـــن البحرينييـــن فـــي القطـــاع 
الخاص للشـــهور ابريـــل ومايو ويونيو 
القادمـــة مـــن صنـــدوق التأميـــن ضـــد 
دينـــار،  مليـــون   215 بمبلـــغ  التعطـــل 
واحال المشـــروع بقانـــون إلى مجلس 

الشورى.
وأكد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
للبحرينييـــن  هـــو  الرواتـــب  دفـــع  أن 
فقـــط نافيا ما يقال عـــن تحمل رواتب 
الحكومـــة  أن  إلـــى  لألجانـــب، مشـــيًرا 
تتعامـــل بـــكل وضـــوح وشـــفافية مـــع 

األمر.
عـــن مشـــاركة  الماليـــة  وكشـــف وزيـــر 
القطاع الخاص والعديد من الشـــركات 

فـــي وضع الحلـــول خالل تلـــك األزمة، 
الفتـــا إلى انه ســـيتم اإلعـــالن عن تلك 
المشـــاركات الحقا، منوها بدور القطاع 
الخـــاص في المشـــاركة بصـــورة فعالة، 
كما وجه شكره إلى غرفة التجارة على 
التعـــاون فـــي مواجهـــة هـــذا التحـــدي، 
وأن هناك شركات كبيرة وبالتعاون مع 
غرفة التجارة ســـتعلن عـــن العديد من 

المبادرات مستقبال.
مبـــادرات   8 هنـــاك  أن  الوزيـــر  وبيـــن 
لدعـــم االقتصاد، وان مشـــروع القانون 
قيد المناقشـــة هو أحد تلك المبادرات 
التي تغطي شـــريحة واسعة من العمل 
حقـــوق  علـــى  وتحافـــظ  االقتصـــادي 

ومكتسبات المواطنين.
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مليـــون دينـــار

بعـــد اســـتقطاع 445 مليـــون دينـــار للتقاعـــد االختيـــاري وقانـــون “الرواتـــب الثالثـــة”
علوي الموسوي

أعلـــن النائب عمار آل عبـــاس لـ “البالد” 
أن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي شـــرعت فعلًيـــا 
باستحواذ غالبية البوانيش المخصصة 
أثمـــرت  أن  بعـــد  الروبيـــان  لصيـــد 
التحركات والجهود المبذولة بتسجيل 
255 صياد ربيان رسميا؛ من أجل شراء 

أصولهم من بوانيش وِعدد الصيد.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بعد عملية 

شراء البوانيش ببيعها خارج البحرين، 
مشـــيًرا إلـــى أن البلديات تقوم بشـــراء 
البوانيـــش مـــن 26 ألـــف دينـــار إلى 31 
ألف دينار من الصيادين، وذلك باعتماد 

التقييمات الفنية عن كل بانوش.
وكيـــل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني نبيل محمـــد أبوالفتح أكد أن 
الجهود المبذولة أثمرت على تســـجيل 
255 من أصحاب رخص صيد الروبيان 
الذيـــن أبـــدوا رغبتهـــم باالســـتفادة من 

قـــرار مجلس الـــوزراء الـــذي نص على 
شـــراء أصـــول صيـــادي الروبيـــان مـــن 
بوانيـــش الصيـــد لمـــن رغـــب منهم في 
ذلـــك أو تحويل رخص صيـــد الروبيان 
إلى رخص صيد األســـماك وشراء عدة 
الصيـــد منهم، وذلـــك حرًصا من الوكالة 
علـــى تنظيـــم قطـــاع الصيد وتحســـين 
خاصـــة،  الروبيـــان  صيـــادي  أوضـــاع 
ويشكل العدد ما نسبته أكثر من 93 % 

من اجمالي صيادي الروبيان.
وأوضـــح أبوالفتـــح أنـــه حتـــى تاريـــخ 

منهـــم   70 فـــإن  الجـــاري،  مـــارس   11
بـــاع األصول واســـتلم مســـتحقاته، و5 
آخريـــن بانتظار تســـليم مســـتحقاتهم، 
كمـــا تســـلم 25 مســـتحقاتهم عـــن بيـــع 
عدة الصيد، ويجري العمل على تسليم 
وينتظـــر  آخريـــن،  اثنيـــن  مســـتحقات 
138 ممـــن تقـــدم ببيـــع األصـــول إنهـــاء 
اإلجـــراءات الخاصـــة، إلـــى جانـــب 15 
آخرين ممن تقدم على بيع عدة الصيد.

بتحديـــد  المعنيـــة  اللجنـــة  أن  وبيـــن 
مقدار مســـتحقات الصياديـــن واصلت 

عملهـــا منذ إصدار قرار مجلس الوزراء 
ومازالـــت مســـتمرة فـــي تثميـــن عـــدة 
الصيـــد، منوًهـــا إلـــى التجـــاوب الكبيـــر 
صيـــد  رخـــص  أصحـــاب  أبـــداه  الـــذي 

الروبيان.
وذكر أن شراء أصول صيادي الروبيان 
من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في 
ذلـــك أو تحويل رخص صيـــد الروبيان 
إلى رخص صيد األســـماك وشراء عدة 
الصيد منهم، جاء برغبة من الصيادين 

أنفسهم.

تعويـــض كل بانـــوش 27 ألـــف دينـــار.. و93 % مـــن البحـــارة رفعـــوا الرايـــة البيضـــاء

بيـع بوانيـش صيـادي الروبيـان خـارج البحـريـن

بعــد أن تركهــا أصحابهــا قســًرا، وهجرتهــا نوارســها جهــًرا، تســتعد العشــرات مــن 
البوانيــش الراســية بمــا يتعارف عليــه بفرضة المنامــة قديًما، فرضــة المرفأ المالي 
حديًثــا لمغــادرة ميــاه البحريــن، تارًكــة وراءهــا إرثــا ضاربــا فــي كيميــاء الوجــدان 
البحرينــي، وانعكاســه ألبــرز القيم المالية القديمة التــي كان يعتاش عليها اقتصاد 

البحرين في صيده للؤلؤ، فيما يعرض مجاًزا بوانيش مناجم الذهب األبيض.

وفـــي الوقت الذي تســـعى فيه الحكومة 
لتأصيـــل القيم الحضاريـــة الموروثة عبر 
دعم هيئـــة الثقافة للعديد من المبادرات 
من جملتها إعادة االعتبار لصناعة اللؤلؤ 
وصيـــده، يتخذ مســـؤولون آخـــرون بيع 
بوانيـــش الصيـــد ذريعـــة للحصـــول على 

األموال وإدخالها في خزينة الدولة.
البوانيـــش في مـــاض وحاضـــر البحرين 
تمثـــل معلًمـــا تراثًيـــا مهًمـــا يحمـــل فـــي 
حافـــل  وتاريـــخ  األصالـــة  عبـــق  طياتـــه 
باإلنجـــاز، فهي كانت وســـيلة اقتصادية 
واجتماعية مهمة، ومن أهم األدوار التي 
تلعبها الدور الحضاري والتراثي العميق، 
فهي وســـيلة تواصل ثقافيـــة ووجدانية 
بيـــن شـــعوب الخليـــج ووســـيلة تبـــادل 

حضاري مهم وغني.
دول الخليج اســـتطاعت أن تعيد الهيبة 
لهـــذه البوانيش، ونجحـــت دبي بإدخالها 

بمعالمها، حيث تشـــق العبـــرة )البوانيش( 
المياه وســـط إطاللة ناطحات الســـحاب 
لتوصل السواح بين ضفتين سياحيتين، 
الـــزوار  آالف  العبـــرة  هـــذه  ويقصـــد 

ويستمتعون باإلبحار بالبوانيش.
ومـــدن أخرى في الخليـــج أعادت الهيبة 
لهـــذه البوانيش عبر اســـتصدار قرار بأن 
ال ترســـو علـــى مضـــاف بحـــار وفرضـــة 
البوانيـــش  ســـوى  الســـياحية  المناطـــق 
البوانيـــش مـــن قيمـــة  لمـــا تمثلـــه هـــذه 
ثقافيـــة ووجدانية في مكنـــون المجتمع 

الخليجي.
وحقيقـــة أن كثيـــًرا من األشـــجار لم تكن 
تثمـــر فـــي التربـــة، لكنهـــا أثمـــرت وســـط 
البحار، بعد أن نجح القالفون في تحويل 
خشـــب هذه األشـــجار إلـــى بوانيش ذات 
معاييـــر فنية وقيمـــة عالية لتعـــد أيقونة 

وعالمة فارقة لجميع بلدان الخليج.

عدســـة “^”: بوانيـــش مناجـــم الذهـــب األبيـــض تترجـــل وتســـتعد للرحيـــل

خشـــب األشجـــار... يثمـــر فـــي البحـــار

محرر الشؤون المحلية   |   تصوير رسول الحجيري

عمار آل عباس



“التمييز” تنقض حكًما بعد تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية
فــي أول حكــم مــن نوعــه بعــد صــدور التعديــات الجديــدة علــى قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة قبــل عــدة أيــام، أصدرت محكمــة التمييز الثانيــة حكما بإعــادة قضية، مدان 
بالتســبب في إصابة أحد عمال شــركة المقاوالت التي يعمل فيها إلصابات جراء عدم 
اســتعمال حــزام الســامة أثنــاء تســلق الســقاالت عقب ســقوطه منها؛ وذلــك للمحكمة 
التــي أصــدرت حكمهــا بتغريمه ومتهم آخر -لم يطعن علــى الحكم- 1200 دينار عن كل 
االتهامات المســندة إليه، نظرا إلى أن المجني عليه طالب بتعويض يصل إلى 80 ألف 

دينار جراء اإلصابات التي لحقت به.

الطاعـــن  أحالـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
ومتهمـــا آخر للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهما 

بتاريخ 20/9/2017، ارتكبا اآلتي:
 أوال: تســـببا بخطئهمـــا فـــي إصابـــة عامـــل 
نتيجة إخاللهمـــا بما تفرضه عليهما أصول 
مهنتهمـــا بأن ارتكبا المخالفـــات أدناه األمر 

الذي تسبب بإصابة العامل سالف الذكر.
ثانيـــا: لم يلتزمـــا بمراعاة تقييـــم المخاطر 
العمـــل وتحديـــد اإلجـــراءات  فـــي موقـــع 
المتخـــذة ســـابقا ومـــدى فعاليتهـــا واتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة والتـــي تكفل ســـالمة 

العمال في موقع العمل. 
ثالثا: المتهم األول:

توفيـــر ســـقاالت  بمراعـــاة  يلتـــزم  لـــم   -  1
مأمونة ومناسبة ألداء العمل المطلوب.

2 - لـــم يلتزم باتخـــاذ االحتياطات الالزمة 
لحمايـــة عمالـــه مـــن مخاطـــر بيئـــة العمـــل 
أثناء العمل مـــن حيث إحاطة العامل علما 
بمخاطر مهنته والوسائل الوقاية الواجب 

عليه مراعاتها. 
3 - لـــم يلتزم بمراعـــاة تدريب العامل على 
اســـتخدام حـــزام الســـالمة لمزاولـــة عملـــه 

بشكل آمن.
4 - لـــم يلتـــزم بإجـــراءات التحليل وتقييم 
المخاطـــر والتـــي ثبت أن اســـتخدام حزام 

السالمة ناجع عمليا. 
رابعـــا: المتهـــم الثانـــي )الطاعن(: لـــم يلتزم 
باتخـــاذ  العمـــل  صاحـــب  قيـــام  بمراعـــاة 
اإلجراءات واالحتياطـــات الالزمة لحماية 
األشـــخاص المتواجديـــن بموقـــع العمل أو 

بالقرب منه.
وأثنـــاء نظر الدعوى مـــن قبل محكمة أول 
درجـــة الصغـــرى الجنائيـــة تقـــدم العامـــل 
بإلزامهمـــا  فيهـــا  طالـــب  مدنيـــة  بدعـــوى 

بتعويـــض مؤقـــت قدره 80 ألـــف دينار عن 
اإلصابـــات التـــي لحقت به جـــراء الحادث، 
ولكـــن المحكمة انتهت إلى القضاء بتغريم 
كل من المتهمين مبلغ 200 دينار عما نسب 
إليهما بالبند أوال، وأمرت بتغريم كل منهما 
مبلـــغ 500 دينـــار عـــن كل تهمـــة مـــن التهم 
المســـندة اليهمـــا، فلم يرتضيـــا بهذا الحكم 
وطعنا باالســـتئناف، إال أن المحكمة قضت 
برفض اســـتئنافيهما وأيدت الحكم ســـالف 
البيـــان، وهو مـــا لم يقبل بـــه المتهم الثاني 

وطعن عليه أمام محكمة التمييز.
أســـباب  فـــي  التمييـــز  محكمـــة  وقالـــت 
حكمهـــا إنـــه لمـــا كان ذلـــك وكان قـــد صدر 
بعـــد الحكـــم المطعون فيه القانـــون رقم 7 
لسنة 2020 بتاريخ 2 أبريل 2020 بتعديل 
بعض أحـــكام قانون اإلجـــراءات الجنائية 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم 46 لســـنة 
2002 ونـــص في المـــادة 5 منه على العمل 
بأحكامـــه مـــن اليـــوم التالـــي لنشـــره فـــي 
الجريـــدة الرســـمية، والـــذي تـــم بتاريـــخ 3 
أبريـــل 2020، ونص في المادة 4 منه على 
إضافـــة مواد جديـــدة من بينهـــا )21 مكرر 
أ وب( إلـــى قانـــون االجـــراءات الجنائيـــة، 
واللتـــان نص فيهما علـــى أنه للمجني عليه 
أو وكيلـــه الخـــاص أو لورثتـــه أو وكيلهـــم 
الخاص مجتمعين في الجنحة المنصوص 
عليهـــا في المادة 343 من قانون العقوبات 

أن يطلـــب مـــن النيابة العامـــة أو المحكمة 
بحســـب األحوال إثبات صلحـــه مع المتهم 
بموجـــب محضر صلح كتابـــي موقع منهما 
فـــي أية حالـــة كانـــت عليها الدعـــوى وبعد 
صيرورة الحكم باتا ويترتب على التصالح 
الجنائيـــة  الدعـــوى  انقضـــاء  الصلـــح  أو 
فـــي الجريمـــة محـــل التصالـــح أو الصلـــح 
والجرائـــم األخـــرى المرتبطـــة بهـــا ارتباطا 
ال يقـــل التجزئة بجميـــع أوصافها وكيوفها 
القانونيـــة إذا كانـــت العقوبـــة المقـــررة لهـــا 

أخف مـــن عقوبة الجريمة محـــل التصالح 
أو الصلـــح وال أثـــر للتصالح أو الصلح على 
حقـــوق المضرور من الجريمـــة، وإن كانت 
كل مـــن المـــادة 21 مكـــرر أ وب ســـالفتي 
ان حكمهـــا  إال  إجرائـــي  الذكـــر ظاهرهمـــا 
يقـــرر قاعـــدة موضوعيـــة؛ ألنهـــا تقيد حق 
الدولـــة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح بدال من معاقبة المتهم.
وأضافـــت أنـــه ومـــن ثم فـــإن هـــذا القانون 
يســـري من اليـــوم التالي لنشـــره بالجريدة 

الرســـمية باعتباره القانون األصلح للمتهم 
وفقـــا للفقرة الثانية من المـــادة األولى من 
قانـــون العقوبـــات، إذ أنشـــأ للمتهـــم وضعـــا 

أصلح له من القانون السابق.
وأشـــارت إلى أنه ولما كانت المادة 33 من 
قانون محكمـــة التمييز الصادر بالمرســـوم 
رقم 8 لســـنة 1989 تخول محكمة التمييز 
أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة 
المتهم إذا صدر بعـــد الحكم المطعون فيه 
قانون يسري على واقعة الدعوى، فلكل ما 

تقـــدم فإنـــه يتعين نقض الحكـــم المطعون 
فيـــه، واالعادة، حتى تتـــاح للطاعن فرصة 
محاكمتـــه مـــن جديـــد علـــى ضـــوء أحكام 
القانـــون رقـــم 7 لســـنة 2020 ســـالف الذكر 
أوجـــه  ســـائر  لبحـــث  حاجـــة  دون  وذلـــك 
الطعـــن. فلهذه األســـباب حكمـــت المحكمة 
بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض 
بإعـــادة  وأمـــرت  فيـــه  المطعـــون  الحكـــم 
القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم 

فيها من جديد.

أول حكم من نوعه
بعد تعديل قانون اإلجراءات الجنائية

التـــــعــــــــــــــديـــــــــــــــــــالت:

قيدت حق الدولة في 
معاقبة المتهم بالغرامة 

أو الحبس

الحكم بانقضاء الدعوى 
الجنائية بالتصالح بدال 

من معاقبة المتهم

الحكم بإعادة القضية ليتاح 
للطاعن فرصة محاكمته 

على ضوء 
التعديالت

العامل سقط من 
«سقلة» وحدثت له 

إصابات عدة

طالب العامل بتعويضه 80 ألف 
دينار أمام المحكمة الجنائية

صدر حكم بتغريم 
الطاعن 1200 دينار 
واآلخر بـ2700 دينار

بتاريخ 2 أبريل 2020 صدرت 
تعديالت على قانون 

اإلجراءات الجنائية

«التمييز» قررت أن 
التعديالت الجديدة 
هي قانون أصلح 

للمتهم

اتهمت «النيابة» 
اثنين من الشركة 

بالمسؤولية التقصيرية

محكمة االستئناف قضت 
بقبوله وتأييد الحكم 

المستأنف بحقهما

إنفوجرافيك: 

محمد خليل

 إعـــداد: 

عباس إبراهيم
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“التمييز” ترفض طعًنا لعامل تشاجر مع مواطن وتسبب بوفاته
ــوق ــ ــس ــ ــر ال ــ ــم ــ ــى م ــ ــل ــ ــل ع ــ ــص ــ ــان تـــــبـــــادال الــــســــب لـــــوجـــــود أكـــــيـــــاس ب ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ

رفضــت محكمــة التمييــز الثانيــة طعــن وافــد عشــريني على حكم يقضي بســجنه 
لمــدة 3 ســنوات وبإبعــاده نهائيا عن الباد بعد تنفيــذ العقوبة المقضي بها؛ وذلك 
إلدانته باالعتداء على ســامة جســم مواطن ســبعيني وإســقاطه أرضا ما تسبب 

بدخوله في غيبوبة لمدة شهر وحدوث عاهة له تقدر بنسبة 100 %.

وكانـــت “البـــالد” قـــد علمـــت أن المجني 
عليـــه توفـــي إلى رحمـــة هللا قبل 3 أيام 
من صدور حكم محكمة أول درجة على 

المعتدي.
وتشـــير وقائـــع القضيـــة إلـــى أن خالفـــا 
كان قـــد حصـــل بيـــن المجنـــي عليه “72 
عاما” ووافد يعمـــل في بيع الخضروات 
بســـبب  المركزيـــة،  بالســـوق  والفواكـــه 
وجود أكيـــاس البصل في ممر الســـوق، 
تبادل فيها الطرفان الســـب في مشـــادة 

كالميـــة بينهما، دفـــع الطاعن على إثرها 
المواطن من صدره، ما تسبب بسقوطه 
بالفـــرار، وتســـبب  الجانـــي  أرضـــا، والذ 
ذلك بدخول الســـبعيني فـــي غيبوبة لم 
يستيقظ منها إال بعد مرور حوالي شهر 
كامل، وفقد بسبب تلك “الدفعة” قدرته 
علـــى التواصـــل مـــع اآلخريـــن والتعبير 

والنطق.
الشـــهود  أحـــد  قـــرر  الواقعـــة  وحـــول 
اآلســـيويين والـــذي كان برفقـــة الجاني 

أنـــه وأثناء تواجده في الســـوق بمنطقة 
عليـــه،  المجنـــي  إليهـــم  المنامـــة حضـــر 
الســـب  عبـــارات  بتوجيـــه  قـــام  والـــذي 
والشـــتم إليه، فتدخل زميله المســـتأنف 
بينهمـــا، ممـــا دفـــع المجني عليـــه إلى أن 

يمسك بقميص المستأنف.
وأضـــاف أنـــه ورغبة من المســـتأنف في 
إبعـــاد المجني عليه عنه قام بدفعه، مما 
أدى إلى ســـقوطه علـــى األرض، وعندما 
بالفـــرار مـــن  شـــاهده مغمـــى عليـــه الذ 

الموقع خشية من المساءلة القانونية.
وثبت بالتقرير الطبي أن إصابة المجني 
عليـــه بالـــرأس جســـيمة، وتســـببت فـــي 
وجـــوده فـــي حالـــة شـــبه غيبوبـــة مـــع 
مـــع  االتصـــال  أو  للتعبيـــر  تـــام  فقـــدان 
اآلخرين، وكذا عدم القدرة على تحريك 
األطراف، وهو ما يعد في حالته الراهنة 

المقـــدرة  الكليـــة  نســـبتها  تصـــل  عاهـــة 
بحوالي 100 %.

وكان قـــد ورد بـــالغ للنيابـــة العامـــة من 
مركـــز شـــرطة النعيـــم، مضمونـــه وجود 
بالســـوق  األرض  علـــى  ملقـــى  شـــخص 
المركـــزي، تبيـــن أنه مواطن مـــن مواليد 
العام 1946، فحضرت ســـيارة اإلسعاف 
وتـــم نقله إلى طوارئ مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، وقـــرر الطبيـــب حينهـــا بشـــكل 
عاجل إجـــراء عملية جراحية له لوجود 

نزيف بالرأس.
األمنيـــة  الكاميـــرات  علـــى  وباالطـــالع 
تبين قيام شـــخص بدفـــع المجني عليه 
تـــم  الجانـــي  هويـــة  حـــول  وبالتحـــري 
التوصـــل لبياناته، وأنـــه الطاعن، كما تم 
التعرف على الشخص الذي كان برفقته.
وبعـــد القبض على الطاعن من مســـكنه، 

اتهـــام  مـــن  لـــه  نســـب  مـــا  أن  اعتـــرف 
صحيح، وبيـــن أن الحاصل أنه في يوم 
14 أبريـــل 2018 بحوالي الســـاعة 9:00 
صباحا، وحال تواجده بالسوق المركزي 
األغـــراض  حمـــل  علـــى  يعمـــل  كونـــه 
وتوصيلها للزبائن، فقد حضر له شخص 
بحريني طلب منـــه إزالة أكياس البصل 
مـــن الطريـــق، فأبلغه أنه ســـيحركها من 

مكانها.
وتابع، أن المجني عليه تجاذب بمشادة 
كالميـــة مـــع صديقـــه -الشـــاهد- فطلب 
منـــه الكف عن ذلك، إال أن المجني عليه 
أمســـكه من قميصه، فحـــاول إبعاد يده 
عنـــه، ولكنه كان ممســـكا بقـــوة بقميصه 

حتى تمكن من إزالة يده.
وبيـــن أنه بعد إزالة يد المجني عليه عن 
قميصـــه قام بدفعه ما تســـبب بســـقوط 

األخيـــر على األرض وغاب عـــن الوعي، 
وفـــي تلـــك اللحظة خاف من المســـاءلة 
القانونيـــة فغـــادرت المـــكان وتوجه إلى 

مقر سكنه.
ولفـــت المدان إلـــى أنه في نفـــس اليوم 
تم القبض عليه، وقـــرر أنه دفع المجني 
عليـــه بقـــوة ولكـــن ليســـت كل قوتـــه إذ 

دفعه بيد واحدة فقط.
وكانـــت النيابـــة العامـــة أحالـــت الطاعن 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريخ 14 
أبريل 2018، اعتدى على ســـالمة جسم 
المجنـــي عليـــه البحرينـــي وأفضى فعل 
االعتـــداء إلى حـــدوث عاهة مســـتديمة 
دون أن يقصـــد إحداثهـــا؛ وذلك بأن قام 
بدفعه مما أدى إلى سقوطه على األرض 
عليـــه  المجنـــي  بإصابـــة  ذلـــك  وتســـبب 

بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 100 %.

المجني عليه طالب 
بتعويض يصل إلى 

80 ألف دينار
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يضبط جارته في وضع مخل بسطح العمارة
ــمــطــعــم ــري” ال ــ ــف ــ ــل ــ ــن “دي ــ ــارة م ــ ــدعـ ــ ــع الـ ــ ابـــنـــهـــا اســـتـــلـــم ريـ

ســـيدة  معاقبـــة  التمييـــز  أيـــدت محكمـــة 
اعتادت على ممارســـة الدعارة في المبنى 
الذي تقيم فيه، بعدما ضبطها أحد جيرانها 
متلبسة وهي في وضع مخل برفقة عامل 
توصيـــل “ديلفـــري” ألحـــد المطاعـــم أعلى 
ســـطح البنايـــة، إذ أكد العامل أنـــه دفع لها 
أمواال مقابل تلك األفعال؛ وذلك بحبســـها 
لمدة ســـنتين فقط بعدمـــا خففت محكمة 
ســـابق  وقـــت  فـــي  عقوبتهـــا  االســـتئناف 
والمحكـــوم عليهـــا مـــن قبل محكمـــة أول 

درجة بالحبس لمدة 5 سنوات.
وتتمثل وقائـــع القضية في البالغ المقدم 
من أحـــد جيران الطاعنة، والـــذي قرر أنه 
مقيـــم بالعقـــار منذ نحـــو 7 ســـنوات، وأنه 
منـــذ ســـكن الطاعنة معهـــم بـــذات المبنى 
وســـمعتها ســـيئة لديهم، حيث إنها تدخل 

العديد من الرجال لشقتها وتمارس معهم 
الدعارة مقابل المال، مؤكدا أنه استوقف 
العديد من اآلســـيويين عند خروجهم من 
البنايـــة، ويســـألهم عـــن ســـبب تواجدهـــم 
فيقـــررون له أنهـــم يمارســـون الجنس مع 

الطاعنة مقابل مبالغ مالية.
وفـــي يوم الواقعة فجرا كان متوجها إلى 
سيارته وعندها شاهد دراجة نارية تابعة 
ألحد المطاعم، وعامـــل “الديلفري” واقف 
بالخـــارج وبعـــد أن أخذ بعـــض المتعلقات 
التوصيـــل  عامـــل  اختفـــى  ســـيارته  مـــن 
والحـــظ أن المصعـــد يغلـــق وكان بداخله 
شـــخص، فراوده الشـــك باألمـــر خصوصا 
وأنه تعرض ســـابقا لعملية سرقة، فأخرج 
مصباحـــا يدويـــا وذهـــب ليتفقـــد المبنى، 
وعندمـــا توجـــه للســـطح وأشـــعل األنـــوار 
تفاجـــأ بـــأن الطاعنـــة المقيمـــة معهـــم في 
البنايـــة فـــي وضـــع مخـــل برفقـــة عامـــل 

التوصيل.
فســـأل العامل عن سبب تواجده بالسطح 
فأبلغـــه أنـــه حضـــر لممارســـة الجنـــس مع 
الطاعنـــة، وأنـــه دفـــع لهـــا األمـــوال مقابل 
ذلـــك، إال أن المذكـــورة أنكـــرت ذلك، فأكد 
العامـــل تســـلمها األمـــوال، إذ إنـــه ســـلمها 
البنهـــا الصغيـــر قبـــل صعودهما للســـطح، 
وبيـــن المبلِّـــغ أنـــه بالفعـــل الحـــظ حيـــازة 
ابن المذكـــورة الذي لم يتجـــاوز عمره 10 

سنوات وهو يحمل المبلغ المالي.
وبالتحقيق مع الطاعنة أقرت أمام النيابة 
العامة أنها تعتمد في حياتها بشـــكل كلي 
على ما تكســـبه من ممارسة الدعارة، وأنا 
عمدت إلى توزيع رقم هاتفها النقال على 
عدة أشـــخاص، حتـــى انتشـــر أمرها، وأن 
ابنهـــا بالفعـــل اســـتلم منهـــا المبلـــغ المالي 
من قبـــل عامل توصيـــل المطعـــم، وأثناء 
ممارســـتها للجنـــس برفقـــة العامـــل حضر 

جارها وقبض عليهما متلبسين.
والمتهـــم  الطاعنـــة  أن  للمحكمـــة  وثبـــت 
الثاني )عامـــل التوصيل( بتاريخ 1 فبراير 

2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: الطاعنـــة: اعتمدت في حياتها بصفة 
كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.
ثانيا: الطاعنة والمتهم الثاني: ارتكبا فعال 

مخال بالحياء العام.
بمعاقبـــة  درجـــة  أول  محكمـــة  وقضـــت 
المتهمـــة األولى بالحبس لمدة 5 ســـنوات 
مع النفاذ، وبحبس الثاني لمدة 3 أشهر مع 
النفـــاذ وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين 
العقوبـــة،  تنفيـــذ  بعـــد  ســـنوات   3 لمـــدة 
ومصادرة المبلغ النقـــدي المضبوط، وفي 
بتخفيـــف  المحكمـــة  قضـــت  االســـتئناف 
عقوبة الســـيدة لمدة سنتين فقط فيما لم 
يســـتأنف عامل التوصيل الحكـــم الصادر 

ضده.

الثانيـــة  التمييـــز  محكمـــة  قضـــت 
 12 تضـــم  بقضيـــة  طعـــون   5 فـــي 
خـــارج  هاربـــون  منهـــم   7 مدانـــا، 
البـــالد، والمدانـــون بـــإدارة جماعـــة 
إرهابيـــة واالنضمام إليهـــا، وتدرب 
أعضائهـــا على اســـتعمال األســـلحة 
والمتفجرات في معســـكرات تابعة 
لحـــزب هللا العراقـــي؛ وذلـــك بعـــدم 
قبول طعن واحد شـــكال للتقرير به 
بعد الميعاد القانوني دون إبداء أي 
عذر لذلك، فيما قبلت باقي الطعون 
بتصحيـــح  فيهـــم  وقضـــت  شـــكال 
الحكـــم المطعون فيه بإلغاء عقوبة 
إسقاط الجنسية المحكوم بها على 
الطاعنيـــن جميعا - حتى المرفوض 
طعنـــه - ورفضت الطعون فيما عدا 

ذلك.
وكانـــت قضت محكمة االســـتئناف 

بتأييـــد  األولـــى  الجنائيـــة  العليـــا 
الخمســـة،  الطاعنيـــن  معاقبـــة 
بالســـجن المؤبـــد لألول، وبالســـجن 
10 ســـنوات الثنين منهـــم وبغرامة 
500 دينار، وبســـجن ســـيدة لمدة 5 
ســـنوات، وبحبـــس األخيـــر لمـــدة 3 
سنوات، وكذلك إسقاط جنسياتهم 

البحرينية عنهم.
فيمـــا قضـــت محكمـــة أول درجـــة 
ســـابقا بمعاقبة 7 متهمين بالســـجن 
المؤبـــد، وبســـجن اثنيـــن لمـــدة 10 
ســـنوات، وبمعاقبة ســـيدة بالسجن 
لمـــدة 5 ســـنوات، وبحبـــس متهـــم 
وأمـــرت  ســـنوات،   3 لمـــدة  واحـــد 
بتغريـــم 5 متهميـــن مبلغ 600 دينار 
عما نســـب إليهم، فضال عن إسقاط 
الجنســـية البحرينية عـــن المتهمين 

جميعا ماعدا المتهم الـ 12.

إلغاء إسقاط جنسية 5 مدانين بإدارة جماعة إرهابية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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أمل الحامد

طرحــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فــي جلســة مجلس المناقصات والمزايــدات أمس مناقصة الســتثمار أراضي نادي الرفاع الرياضــي، تقدم إليها 
عطــاء وحيــد لشــركة “ فينكــس انجينيرنــج سيرفيســز “بنحــو 4.7 مليون دينــار. من جانبها، طرحت شــركة نفط البحريــن “بابكو” مناقصــة لتوقيع اتفاقية 
طويلــة األمــد لتوفيــر مــواد كيميائيــة لمعالجة المياه والعمليــات وخدمات الدعم الفني، تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحــو 4.8 مليون دوالر )ما يعادل 1.8 
مليون دينار( وأكبرها بقرابة 9.5 مليون دوالر )ما يعادل 3.6 مليون دينار(. وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات أمس 

فتح 9 مناقصات تابعة لـ 7 جهات حكومية بإجمالي 37 عطاء. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 7.4 مليون دينار.

373 ألف دينار لتوفير عمالة لـ“تطوير”

لشركة  مناقصات   3 المجلس  وفتح 
تطوير للبترول، أولها لتوفير خدمات 
تقدم  الماهرة،  الفنية  العاملة  األيــدي 
ألــف   992 بقيمة  وحــيــد  عــطــاء  إلــيــهــا 
ديــنــار(،  ألـــف   373 يــعــادل  ــا  )مـ دوالر 
وحــدة  ــدة  وحـ  20 لتركيب  والــثــانــيــة 
الخمس  السنوات  فــي  الــغــاز  تجفيف 
تقدم   ،2025 إلــى   2021 مــن  المقبلة 

ــاءات فــنــيــة، واألخـــيـــرة  إلــيــهــا 6 عـــطـ
ســنــوات   5 لــمــدة  زمــنــي  عــقــد  لتوقيع 
ــيــريــنــج لــعــدة  ــيـــار ب لـــتـــوريـــد قــطــع غـ
مقاسات، تقدم إليها 4 عطاءات أقلها 
بقرابة  وأكبرها  ديــنــار،  ألــف   20 بنحو 
المجلس  فتح  كما  ديــنــار.  ألــف   59.4
أثاث  لتوفير  الصحة  لــوزارة  مناقصة 
مكاتب للتنفيذيين بمقر الوزارة أبراج 
 5 إليها  تقدم  السنابس،  في  )أ(  الخير 
عطاءات أقلها بنحو 10.4 ألف دينار، 

ــار،  ــن دي ألـــف  ــقــرابــة 60.4  ب وأكــبــرهــا 
الخليج  طـــيـــران  لــشــركــة  ومــنــاقــصــة 
البالستيكية  ــن  األمــ أخــتــام  لــتــوريــد 
تقدم  الطائرة،  متن  على  لالستخدام 
 27.7 بنحو  أقــلــهــا  عــطــاءات   6 إلــيــهــا 
ألف دوالر )ما يعادل 10.4 ألف دينار( 

وأكبرها بقرابة 166.9 ألف دينار.
لهيئة  مناقصة  المجلس  فتح  وكذلك 
التأمين  لتوفير  العمل  ســوق  تنظيم 
عــام  لــمــدة  الهيئة  لموظفي  الــصــحــي 

 2020 1 أغسطس  ابــتــداء مــن  واحــد 
 4 إليها  تــقــدم   ،2021 يوليو   31 إلــى 
عطاءات أقلها بنحو 416.2 ألف دينار 
ألـــف ديــنــار،  بــقــرابــة 526.2  وأكــبــرهــا 
للتنمية  الــبــحــريــن  لمعهد  ومــنــاقــصــة 
التأمين  خــدمــات  لتقديم  السياسية 
من  اعتباًرا  المعهد  لموظفي  الصحي 
 ،2021 أبريل   30 إلــى  المقبل  مايو   1
 25 بنحو  أقلهما  عطاءان  إليها  تقدم 

ألف دينار.

ديــنــار مــلــيــون   1.8 بــــ  ــة  ــائــي ــمــي كــي مـــــواد  تــوفــيــر  “بـــابـــكـــو”: 

4.7 مليون دينار الستثمار أراضي نادي الرفاع

ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدحر الوباء
الضروريات  من  أصبح  والــخــاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مبدأ 
االقتصادية واالجتماعية في هذا العصر؛ نظرا لتوسع وزيادة المجاالت 
التوسع  هــذا  وبسبب  المتطور،  المجتمع  يحتاجها  التي  والــخــدمــات 
للتحديات  التصدي  بمفرده  العام  القطاع  يستطيع  ال  والرأسي  األفقي 

وبالقدر المناسب في الوقت المناسب.
لقد ظل القطاع العام في البحرين، يقوم بدوره على أكمل وجه، خاصة 
في توفير كل الخدمات الضرورية في مجاالت التعليم والصحة واألمن 

والطرقات والبيئة وغيرها.
وبسبب الحاجة الماسة للمزيد، شارك القطاع الخاص وقام باالستثمار 
في التعليم الخاص وبناء المستشفيات الخاصة وفي المجاالت األخرى 

المطلوبة.
في  وبفعالية  تساهم  الخاص  القطاع  من  االستثمارات  هذه  وبالطبع، 
توفير الخدمات على مختلف الدرجات ووفق حاجة المجتمع بمختلف 

فئاته في البحرين.
للتعليمات  وتنفيذا  الــخــاص،  القطاع  شــركــات  فــإن  اآلن،  نعلم  وكــمــا 
الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، قامت بإصدار أنظمة “حوكمة 
الشركات” وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الخصوص. واألنظمة 
يتناول  بابا  تتضمن  البحرين،  فــي  الشركات  مــن  الــصــادرة  القانونية 
بالمساهمة  الشركات  تلتزم  عــبــره،  اذ  االجتماعية،  الشركة  مساهمة 

المادية والفعلية في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها.
وللشركة، اختيار المجال الذي تشارك فيه في تنمية المجتمع. وبالفعل، 
في  البحرين  فــي  الــخــاص  القطاع  شــركــات  مــن  العديد  قــيــام  نــالحــظ 
“المساهمة المجتمعية” في مجاالت الصحة والتعليم وتشجيع الشباب 
التأييد  يجد  هذا  كل  وغيره.  التراث  على  والحفاظ  مشاريعهم  ودعم 

المطلق والعرفان من المجتمع.
بسبب  اضــطــراريــة  قــاهــرة  بــظــروف  العالم،  وكــل  البحرين،  تمر  واآلن 

جائحة كورونا فيروس.
هذا الوباء الذي يفتك ويضرب في شتي أركان العالم قاصيه ودانيه، 

يحتاج لوقفة متماسكة من كل الدول ومن كل فرد.
الذي ال يرحم  الوباء  امتداد  لكسر  بد من االصطفاف صفا واحــدا  وال 
الكبار أو الصغار وال يفرق بين الدول وال يعرف الحدود بل  أحدا من 
الخطر ألنه طار من  ثبوتية، وهنا مكمن  الحاجة ألوراق  يدخل بدون 

الشرق وضرب الغرب.
وتقديرا لهذه المأساة الجلل، فإننا نتوقع قيام شركات القطاع الخاص 
بالتباري ونيل قصب السبق في دعم مجهودات القطاع العام الذي ظل 
وما زال ال يألو جهدا في محاربة الوباء وما نتج عنه من آثار سلبية 
على المجتمع. الجميع يرى بإعجاب، الجهود الحكومية ووقفتها القوية 

لتتجاوز البحرين هذا الوقت العصيب.
وها قد حان الوقت للقطاع الخاص في المملكة لمد يده واإلمساك بيد 
القطاع العام للعمل معا بروح واحدة وعقل واحد ونية صادقة لحماية 

البحرين لتخرج بسالمة من هذا المأزق الحرج.
بأن  المثل  وضـــرب  المطلوب  بــالــدور  الــخــاص  القطاع  لقيام  ونتطلع 
العام والخاص في كل  القطاعين  بين  للشراكة  البحرين قلعة حصينة 
األوقات وتحت كل الظروف، فهذا وقتكم الستنفار أموالكم المرصودة 
للمساهمة في دعم المجتمع. ويد الجماعة البد منتصرة بقوتها وتكاتفها 

لمصلحة كل المجتمع. 
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د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

اإليرادات شــهدت ارتفاًعا بنســبة 17.3 % في العام 2019

“عمومية جي إف إتش” تقر توزيع أرباح بـ 30 مليون دوالر

أعلنت )“جي إف إتش” أو “المجموعة”( أمس عن اختتام فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019، 
الذي عقد وفقا لآللية االفتراضية، إذ وافق المســاهمون على توزيع أرباح نقدية بنســبة 3.34 % من القيمة االســمية لألســهم العادية للمجموعة، 
بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دوالر )ما يعادل 0.0089 دوالر للســهم(. وكان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئًيا على توزيع أرباح نقدية 
بقيمة 50 مليون دوالر، ولكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية وتماشيا مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى 

المنطقة والعالم، فقط طلب المساهمون ووافقوا، كما وافقت اإلدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دوالر. 

ــام الــمــســاهــمــون أثـــنـــاء االجــتــمــاع  وقــ
ــالع عـــلـــى مــحــضــر االجـــتـــمـــاع  ــاالطــ ــ ب
عقد  الــذي  العمومية  للجمعية  السابق 
2019 والمصادقة  29 ديسمبر  بتاريخ 
والمصادقة  بمناقشة  قاموا  كما  عليه، 
حــول  اإلدارة  مــجــلــس  تــقــريــر  عــلــى 
والبيانات  المجموعة  أعــمــال  أنشطة 
الــمــالــيــة الــمــوحــدة لــلــمــجــمــوعــة لــعــام 
في  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ شـــهـــدت  الـــتـــي   ،2019
اإليرادات بنسبة 17.3 % خالل العام، 
أنشطة  في  المتواصل  للتنويع  نتيجة 
الملحوظ  والتقدم  المجموعة  أعمال 
فـــي نــشــاط الــصــيــرفــة االســتــثــمــاريــة 
ــافـــة إلــى  ــرئــيــســي لــلــمــجــمــوعــة، إضـ ال
مساهمة من األنشطة العقارية ونشاط 
االجتماع  وشهد  المتنامي.   الخزينة 
مـــصـــادقـــة الــمــســاهــمــيــن عــلــى تــقــريــر 
وتقرير  للمجموعة  الخارجي  المدقق 
ــرقــابــة الــشــرعــيــة والــحــوكــمــة  هــيــئــة ال
المؤسسية، بما يضمن االلتزام الكامل 
بالمتطلبات  الــمــجــمــوعــة  جــانــب  مـــن 
الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، 
إضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين 
للعام  للمجموعة  الــخــارجــي  الــمــدقــق 

 .2020

8 مليون دوالر لالحتياطي القانوني

ــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى تــوصــيــات  وتـ
قيمته  ما  بتخصيص  اإلدارة  مجلس 
لــالحــتــيــاطــي  دوالر  مــلــيــون   8.01
لألنشطة  دوالر  ألــف  و500  القانوني 
إلــى تخصيص ما  الــخــيــريــة، إضــافــة 
لــصــنــدوق  دوالر   568,000 قــيــمــتــه 
الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل 
كإيرادات  دوالر  مليون   41 قيمته  ما 
مــســتــبــقــاة لــلــعــام الـــقـــادم. كــمــا تمت 
الــمــوافــقــة عــلــى الــتــوصــيــة الــخــاصــة 
بتخصيص 2.2 مليون دوالر كمكافأة 
إضافة  هذا  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء 
المدرجة  األخـــرى  الــبــنــود  بعض  إلــى 
ــال والــمــتــعــلــقــة  ــمــ عــلــى جـــــدول األعــ
بتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة 
والتفويض  والــمــوافــقــات  الـــقـــرارات، 
بــالــمــعــامــالت الــتــي تــم إنــجــازهــا في 
طرف  وإخـــالء   2019 المالية  السنة 
عن  المسئولية  من  المجلس  أعضاء 

نفس الفترة.
ومــن جــانــب آخـــر، قــامــت المجموعة 
مقررا  كــان  الـــذي  االنــتــخــاب  بتأجيل 
مسبقا لعشرة أعضاء لمجلس اإلدارة 
وذلك لمدة 6 أشهر، إذ كان من المقرر 

ــســنــوات الــثــالث  انــتــخــابــهــم لــفــتــرة ال
لعدم   ،2022 إلــى   2020 مــن  المقبلة 
من  السري  االقــتــراع  إجــراء  إمكانية 

خالل الوسائل اإللكترونية. 
وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ــة” جــاســم  ــيـ ــالـ ــمـ الـ إتـــــش  “جـــــي إف 
الصديقي “نحن سعداء بالنتائج التي 
 ،2019 المجموعة خالل عام  حققتها 
الكثير من   2020 العام  وبينما يحمل 
التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات 
األسس  بــأن  واثــقــون  أننا  إال  المالية، 
ــتــي  ــدة ال ــيـ ــجـ ــة والـــســـمـــعـــة الـ ــويـ ــقـ الـ
إتــش”  إف  “جــي  مجموعة  اكتسبتها 
تمكنا  ســوف  الماضية  السنوات  عبر 
العصيبة،  ــات  تــجــاوز هــذه األوقــ مــن 
بمشيئة هللا. أدعــو هللا عــز وجــل أن 
يــزيــح عــنــا هـــذه الــغــمــة لتنعم بــالدنــا 
باالستقرار  أجمع  والعالم  ومنطقتنا 
السادة  إلــى  أتقدم  أن  أود  والــرخــاء. 
لدعمهم  الشكر  بجزيل  المساهمين 
ــــى رؤيـــة  الــمــتــواصــل، كــمــا أتــطــلــع إل
المجموعة بينما تنتقل من نجاح إلى 
نجاح فيما تستعيد األسواق والوضع 

العالمي استقرارهما من جديد”. 
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
الــمــالــيــة”  إتـــش  إف  “جـــي  لمجموعة 

اجتماع  تــرأس  الــذي  الــريــس،  هشام 
ــعــمــومــيــة وفـــقـــا لــآلــيــة  الــجــمــعــيــة ال
الرقمية “نحن مسرورون باإلعالن عن 
عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن 
خفض  على  الــكــرام  مساهمينا  أشكر 
30 مليون  إلى  النقدية  األربــاح  قيمة 
إلى  الخطوة  هــذه  تهدف  إذا  دوالر، 
تحقيق  على  المجموعة  قــدرة  دعــم 
ــم أوضــــاع الــســوق  نــتــائــج جــيــدة رغـ
انخفاض  جــراء  بالتحديات،  المليئة 
فيروس  تفشي  وتأثير  النفط،  أسعار 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى األســــــواق  ــ ــورونـ ــ كـ
خالل  من  وإنــه  والعالمية.  اإلقليمية 
اســتــراتــيــجــيــة قــويــة ومـــصـــادر دخــل 
إصــدار  نــجــاح  إلــى  إضــافــة  متنوعة، 
ــرا، تـــواصـــل جـــي إف  ــيـ الــصــكــوك أخـ
لخوض  التام  وتأهبها  إتش صمودها 
مــرحــلــة الــنــمــو الــقــادمــة. نــأمــل خــالل 
المقبلة  أشهر  األربــعــة  إلــى  الشهرين 
السوق،  أن نشهد تحسنا في أوضاع 
ــرار فـــي إحـــــراز الــتــقــدم  ــمـ ــتـ مـــع االسـ
أعمال  خطوط  عبر  القيمة  وتحقيق 
الــمــجــمــوعــة بــمــا يــصــب فــي مصلحة 
والمساهمين  المستثمرين  الــســادة 
ــزاول فيها  ــ نـ ــتــي  ال واالقـــتـــصـــاديـــات 

عملياتنا”.
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“طيران اإلمارات” و”االتحاد” 
تستأنفان رحالتهما

اســتــأنــفــت شــركــتــا “طـــيـــران اإلمـــــارات” 
عدد  تشغيل  اإلمــاراتــيــتــيــن  و”االتـــحـــاد” 
لنقل زوار  محدود من الرحالت الجوية 
إلى بلدانهم بعد مرور أقل من أسبوعين 

على تعليق الرحالت الجوية.
وكــانــت “طــيــران اإلمـــــارات” قــد أعلنت 
موافقة  على  حصلت  أنها  أبريل   2 في 
رحالت  من  عدد  بتشغيل  للبدء  رسمية 

الركاب.
استئناف  “االتحاد”  أعلنت  جانبها،  ومن 

تشغيل عدد محدود من الطائرات.

جاسم الصديقي هشام الريس

سنغافورة - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس االثنين 
وروســيــا  السعودية  ــأت  أرجـ بعدما 
اجــتــمــاعــا لــبــحــث تــخــفــيــضــات في 
اإلنـــتـــاج قــد تــســاعــد عــلــى تخفيف 
العالمية  باألسواق  المعروض  تخمة 
الطلب  في  انهيارا  يشهد  وقت  في 

بسبب وباء كورونا.
ونــزل خــام برنت إلــى ما يقرب من 
للبرميل في وقت سابق  30 دوالرا 
انخفاض  إلــى  الخسائر  قلص  لكنه 
 33.87 إلـــى   ،%  0.7 أو  ســنــتــا،   24
دوالر للبرميل بحلول الساعة 0639 
بــتــوقــيــت جــريــنــتــش. وهــبــط خــام 
األميركي  الوسيط  تكساس  غــرب 
 27.93 إلـــى   ،%  1.5 أو  ســنــتــا،   41
جــرى  جلسة  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دوالر 
 25.28 عند  أقل  بسعر  فيها  تداوله 

دوالر.
تجتمع  أن  البداية  في  مقررا  وكــان 

ــا أمـــس لبحث  ــيـ الــســعــوديــة وروسـ
االجتماع  لكن  اإلنــتــاج،  تخفيضات 
تأجل إلى التاسع من أبريل الجاري.

السيادي  الصندوق  رئيس  وصــرح 
الـــروســـي لــتــلــفــزيــون “ســـي.إن.بـــي.

ــوم االثــنــيــن أن الــســعــوديــة  ســـي” يـ
ــدا“ من  وروســيــا ”قــريــبــتــان جـــدا جـ

اتفاق لخفض إنتاج النفط.
“إيـــــه.إن.زد  لــدى  المحللون  وحـــذر 
اإلنتاج  أن تخفيضات  وسيتي” من 
ــدا ومــتــأخــرة  قــد تــأتــي ”ضــئــيــلــة جـ

جدا“.
لكن روبرت مكنالي رئيس مجموعة 
ــان لــلــطــاقــة فـــي بــيــثــيــســدا  ــديـ ــيـ رابـ
بوالية ماريالند قال: إن تحركا من 
السعودية لتأجيل إعالن أسعار البيع 
ال  أنها  إلى  يشير  لخاماتها  الرسمية 
ترغب في إغراق السوق بإمدادات 

رخيصة قبل اتفاق محتمل.

النفط يتراجع بعد تأجيل اجتماع لإلنتاج

هة لجميع مؤسســات  أطلقت “منصة الخدمات اإللكترونية” حزمة متكاملة من خدمات الدفع اإللكتروني الموجَّ
األعمال في البحرين، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم القطاع االقتصادي في المملكة وضمان 

سير األعمال ووقاية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة من مخاطر التعثر واإلفالس.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
لمنصة  والــمــؤســس  البحرين  بــاب 
ــة، عــمــاد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الـــخـــدمـــات اإللـ
الــحــزمــة تأتي  تــلــك  الــعــصــفــور، أن 
ــول اإللــكــتــرونــيــة  ــحــل ــار “ال فـــي إطــ
المبتكرة” المتخصصة في التحول 
اإللكتروني،  الدفع  وحلول  الرقمي 
شباب  كامل  بشكل  عليها  ويــقــوم 
بحريني من الخبراء والمختصين، 
مــن  الـــحـــزمـــة  ــذه  ــ هــ أن  مــضــيــفــا 
الجهات  الــعــديــد  تــربــط  الــخــدمــات 
ــل، بــمــا في  ــاعـ بــشــكــل مـــوثـــوق وفـ

الكبيرة  ــشــركــات  وال الــبــنــوك  ذلـــك 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
خــاصــة تــلــك الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
قــطــاع الــتــوصــيــل والــلــوجــســتــيــات 

والمجمعات التجارية وغيرها.
الحزمة  هـــذه  إن  الــعــصــفــور  ــال  وقـ
تأتي نتيجة خبرات متراكمة بنتها 
شركة “باب البحرين” منذ انطالقة 
أولى مشاريعها في العام 2012 في 
مجال الدفع االلكتروني والخدمات 
االلــكــتــرونــيــة، وأضـــاف “قــد تكون 
المجال،  هــذا  في  اقة  سبَّ خدماتنا 

وهذا أتاح لنا فرصة إطالق مشاريع 
وشراكات  حقيقية  وخبرة  مبتكرة 
والمؤسسات  البنوك  مــع  بها  نعتز 
مختلف  مــع  متينة  وثــقــة  المالية، 

الشركاء والعمالء”.
وأكد حرص شركة “باب البحرين” 
اإللكترونية”  الخدمات  و”منصة 
ــاء الــشــراكــات  ــن عــلــى مــواصــلــة ب
مــع مختلف  والــمــثــمــرة  الــفــاعــلــة 
مملكة  فــي  والجهات  القطاعات 
لتكوين  نــطــمــح  كــمــا  ــبــحــريــن،  ال
إستراتيجية  شـــراكـــات  وتــعــزيــز 

ــع كــــل مــــن مــجــلــس  ــيـــة مــ ــنـ ووطـ
ووزارة  االقـــتـــصـــاديـــة  الــتــنــمــيــة 
ــتــجــارة والــســيــاحــة  الــصــنــاعــة وال
وصندوق العمل “تمكين” من أجل 

االرتقاء باالقتصاد الرقمي.

%  100 بـــــــحـــــــريـــــــنـــــــيـــــــة  بــــــــــخــــــــــبــــــــــرات 
“المنصة اإللكترونية” تطلق حزمة من خدمات الدفع

عماد العصفور
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أجمع عاملون وأصحاب مهن في البحرين على انخفاض الطلبات وركود في 
الســوق بشــكل عــام في فتــرة األســبوعين الماضيين بعد بدء الحجــر المنزلي 
لدى المواطنين وإغالق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمحالت وعدم 
العمــل فيهــا منــذ 26 مــارس وحتــى 9 ابريــل الجــاري. وأوضحــوا لـ”البالد” أن 
الطلب لدى بعض المحالت التي ســمح لها بالعمل، تراجع بنســب تتراوح بين 
60 % و90 % وفي بعض األنشــطة 100 %، مبينين أن هناك بعض الطلبات 

البسيطة للتوصيل ولكنها “تعد على األصابع”.

للـــورد  ليليـــا  محـــات  صاحـــب  وقـــال 
الطلـــب  إن  الخبـــاز،  حســـن  والزهـــور، 
والتغليـــف  الهدايـــا  علـــى  انخفـــض 
بعـــد إعـــان وزارة الصحـــة باكتشـــاف 
لتراجـــع  قـــاد  ممـــا  كورونـــا  فايـــروس 
تدهـــور  إلـــى  أدى  وبالتالـــي  المبيعـــات 
نشـــاطنا التجـــاري بنســـبة 70 %. وبعد 
لمـــدة  العمـــل  بوقـــف  الـــوزاري  القـــرار 
أسبوعين شلت حركتنا التجارية بشكل 
كامل، لحد أنه تم االعتماد على طلبات 
شـــركات التســـويق فقط بناتج طلب أو 
طلبيـــن فـــي األســـبوع الواحـــد مما أدى 
إلـــى إتـــاف كميات كبيـــره مـــن الورود 

الطبيعية. 

تراجع في مبيعات الورد والزهور 

رغم مناسبات مارس

وأضـــاف الخبـــاز “لقـــد تراجـــع الطلـــب 
بنفـــس  مقارنـــة  تقريًبـــا   % 90 بنســـبة 
الفترة من العام الماضي، وخصوًصا أن 
شـــهر مارس كان يعتبر موســـما ســـنويا 
جيـــدا بفضل يوم عيـــد األم، فيما يزداد 
الطلب على الورد ســـنوًيا بنســـبة 20 % 

الى 35 %”.
آخـــر وهـــو،  وكونـــه صاحـــب مشـــروع 
االفـــراح  لتجهيـــز  شـــيخاني  محـــات 
علـــى  الحجـــوزات  إن  قـــال  والزهـــور، 
االغلـــب تم إلغاؤها والبعض تم تأجيلها 
حتى شـــهر مايـــو المقبل، حيـــث قامت 
المؤسســـة بإرجـــاع عدد مـــن حجوزات 
الزبائـــن علـــى دفعات تصـــل إلى 2,000 
دينـــار. وأضـــاف “العمـــل متوقـــف تماًما 
لدينـــا وخصوًصـــا أن مجـــال عملنـــا هو 
التنظيم لحفـــات األعراس والناس قد 
بدأت أساًســـا بحجر نفسها بالمنزل قبل 
أن يتـــم منع الحفات وحظر التجمعات 

ألكثر من 5 أشخاص في مكان واحد”.
وأوضح “أن أحد األشخاص كانت لديه 
حفـــل زواج في اليـــوم الثاني من القرار 
وطلـــب اســـترجاع مبلـــغ العربون حيث 
إن جميـــع الطلبات كان قد تم تجهيزها 
وال نســـتطيع أن نرجـــع لـــه المبلـــغ فقام 
بتأجيـــل الموعـــد بوقت مفتـــوح خال 
الفتـــرة المقبلـــة، مشـــيًرا إلى أنـــه تضرر 
جهـــة  هنـــاك  كان  إن  وتســـاءل  كثيـــًرا 
ســـتعوضه مـــع زمائـــه الذيـــن تعرضوا 

للخسائر بسبب هذه األزمة”. 
مـــن جانبه، قـــال صاحب محـــات بيت 
الســـعيد للهواتف، حســـين الســـعيد، إن 
المبيعـــات  أثـــر علـــى  الحجـــر الصحـــي 
بشـــكل عام وخصوًصا في قسم ورشة 
بحاجـــة  النـــاس  وغالبيـــة  التصليـــح، 
لتصليـــح أجهزتهـــا االلكترونية وغيرها 
وأصبحنا نأخذها من أمام المنزل ولكن 
هناك بعض المشاكل باألجهزة وصعوبة 
التواصل مع الزبـــون ورؤية الجهاز عن 

بعد قبل االستام بعد التصليح.

وأضاف أنه بعد إغاق المحات بقانون 
من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
تـــم تحديث الموقـــع االلكتروني للمحل 
واضطـــر إلى دفـــع حوالـــي 1500 دينار 
لتعديـــل الموقـــع، كمـــا تـــم فتـــح جميـــع 
قنـــوات التواصـــل االجتماعي لنتواصل 

أكثـــر وأســـرع مـــع الزبائـــن. وأشـــار إلى 
يعتمـــدون  ال  البحرينييـــن  “أغلـــب  أن 
علـــى التســـوق “اون اليـــن” حتـــى لو تم 
تصوير الســـلعة حيث يفضلون فحصها 
شخصًيا، وقد تراجع الطلب في المحل 
ألكثـــر مـــن 60 % وحتـــى 70 %، حيث 

هنـــاك زبائـــن ال تقبـــل شـــراء البضاعـــة 
حتـــى بعد وصفها ويأخـــذ أحدهم فترة 

من الزمن ليقرر عدم الشراء”.
الجميع التزم بتنفيذ القانون

وأوضـــح أن أصحـــاب المحات التزموا 
بتنفيـــذ القانـــون واضطـــروا فـــي هـــذه 

الفتـــرة لاغـــاق لمـــدة 14 يوًمـــا بحكم 
الوباء “كورونا” ومجبرين على االغاق 
انتشـــاره ولكـــن  عـــدم  فـــي  للمســـاعدة 
مـــن الـــذي سيســـاعدهم ويعوضهم عن 
خســـائرهم في هذه الفترة إذ إن المحل 
بـــه موظفـــون و ايجـــارات ملـــزم علـــى 
دفعهـــا، مبيًنـــا أن صاحـــب العقـــار أيضا 
لديه التزامـــات يدفعها من خال ايجار 
العقـــار ولكن نأمـــل أن تســـاعدنا الدولة 
بتأخيـــر  المواطنيـــن  ســـاعدت  مثلمـــا 

القروض ودفع الكهرباء”.
وأشار السعيد إلى أن أصحاب المحات 
الصغيـــرة هم األكثر تضـــررا خال هذه 
الفتـــرة، وحيـــث قضـــووا  هـــذه الفتـــرة 
في الحجـــر المنزلي أو الذهـــاب للمحل 
وانتظار اتصال من الزبائن الســـتام أي 
طلـــب إذ يمنـــع القانـــون دخـــول الزبائن 
للمحل. وقال إن فكرة السيارة المتنقلة 
لتصليـــح األجهـــزة أمـــام منـــزل الزبـــون 
هـــي فكـــرة جيـــدة ولكـــن هنـــاك بعـــض 
التصليحـــات تحتـــاج لمعـــدات وأجهزة 
أكثـــر دقـــة، فالســـيارة تصلـــح لتبديـــل 
بطارية وشاشة ولكن إذا كانت المشكلة 
فـــي الدائـــرة الكهربائيـــة فهـــي بحاجـــة 
لعنايـــة فـــي تبديـــل قطـــع الغيـــار، أو أن 
يتم اســـتام الجهاز من الزبون والعودة 
للمحل ولكن هل سيقبل الزبون بالسعر 

إذا لم يتم التصليح؟. 

معارض السيارات شبه متوقفة

الـــى ذلك، وقـــال الموظف فـــي معرض 
الحوت كاس للسيارات، أحمد غرايبة، 
إن العمل في المعرض متوقف بالكامل 
داخـــل  متواجـــدة  الســـيارات  أن  إذ 
المعرض والزبون ال يســـتطيع الدخول.
وأضاف أن المعرض يملك حســـاب في 
مواقـــع التواصل االجتماعي وتم نشـــر 
صور السيارات الموجودة في المعرض 
ولكن عند شراء السيارة البد للزبون أن 

يعاين السيارة قبل الشراء.
وأوضح أن الموظفين جميعهم ملزمين 
بالبقـــاء فـــي البيت وكل ذلـــك لمصلحة 
أهـــل البحريـــن وعـــدم انتشـــار فيروس 

كورونا. جانب من إغالق المحالت بالبحرين تفاديا النتشار “ كورونا”

أصحاب محالت مغلقة: دخلنا متراجع تماًما وملزمون بدفع االيجارات
“التجـــارة” قـــرارات  جـــراء   %  100 وبعضهـــا   %  70 متضـــررة  الصغيـــرة  المشـــاريع 
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المنامة - أطياف للترفيه المنزلي

قـــررت شـــركتان مـــن شـــركات تقنيـــة 
المعلومات هما: “اتصالكوم”، و”أطياف 
مـــن  باقـــة  طـــرح  المنزلـــي”  للترفيـــه 
تخاطـــب  التـــي  الترفيهيـــة  البرامـــج 
الســـوق البحرينيـــة في هـــذه المرحلة، 
القطـــاع  مســـاعي  ســـياق  فـــي  وذلـــك 
الخـــاص البحرينـــي لتجاوز الســـلبيات 
التـــي فرضها انتشـــار جائحـــة الكورونا 
علـــى األســـواق العالميـــة، مـــن ضمنهـــا 

السوق البحرينية.

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة 
)بتـــك(  التقنيـــة  لشـــركات  البحرينيـــة 
عبيدلي العبيدلي، أن الجمعية ترى في 
هذه الخطوة اســـتجابة مباشرة لدعوة 
المجتمـــع  تحـــث  التـــي  الملـــك  جالـــة 
البحرينـــي، خصوصـــا قطاعـــه الخاص، 
على العمل بشـــكل مبـــدع في الظروف 
كافة، مهما كانت قســـوة تلك الظروف، 
والصعوبـــات التـــي تواجههـــا، من أجل 
الشـــعب،  هـــذا  حيويـــة  علـــى  التأكيـــد 

وتكريس قدراته اإلبداعية.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“اتصالكـــوم” راشـــد عبـــدهللا آل ســـنان، 
علـــى أهمية مثـــل هذا التعـــاون، منوها 
إلـــى شـــركة “اتصالكـــوم” حريصة على 
االســـتمرار فـــي تقديـــم خدمـــات ذات 
الجودة العاليـــة والمبتكرة للعماء في 
مختلـــف قطاعـــات األفراد والشـــركات، 
ونجاحها في تزويـــد الخدمات للقطاع 
الخـــاص للشـــركات، حتـــى تمكنـــت من 
الوصـــول إلى مرتبـــة البديـــل الموثوق 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  لحلـــول  بـــه 

واالتصـــاالت المتكاملـــة، حيـــث تقـــوم 
ومخصصـــة  مبتكـــرة  حلـــول  بتقديـــم 
الفيديـــو  خدمـــات  تقديـــم  وكذلـــك 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والبيانـــات 

وخارجها”.
ومن جانبه، أشـــار رئيس قســـم تطوير 
األعمـــال فـــي شـــركة “أطيـــاف للترفيه 
تركيـــز  إلـــى  نصـــر،  محمـــود  المنزلـــي” 
الشـــركة فـــي الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
يعـــرف  مـــا  علـــى  البحرينيـــة  للســـوق 
فـــي الفضـــاء التخيلي باســـم المحتوى 

الرقمـــي، وهـــو صناعـــة معقـــدة، لكنـــه 
بـــات يحتـــل في اآلونـــة األخيـــر مكانة 
متميزة في صناعة اإلنترنت، ويحظى 

باهتمام متزايد في مختلف األوســـاط 
والعلميـــة  والثقافيـــة  التكنولوجيـــة 

والتعليمية واالقتصادية.

“اتصالكوم” و“أطياف للترفيه” تطرحان خدمات متميزة بالسوق البحرينية

البحريــن  لمصــرف  التابعــة  واالبتــكار  الماليــة  التكنولوجيــا  وحــدة  أعــدت 
المركزي، دراســة حول “العمالت المشــفرة المســتقرة” “stablecoins“ ومدى 
تأثيراتها المحتملة على القطاع المالي في المملكة. وتنتظر الوحدة، بحســب 
مــا أفــادت بــه فــي تقرير ســنوي، التوجيهــات للبت فــي الخطــوة المقبلة بهذا 

الخصوص بعد عرضها الدراسة.

والعملة المســـتقرة هـــي فئة جديدة من 
العمـــات المشـــفرة التي تهـــدف لضمان 
نـــوع مـــن االســـتقرار فـــي أســـعار وقيم 
جانـــب  إلـــى  المشـــفرة  العمـــات  هـــذه 
دعمهـــا باألصول احتياطيـــة، فهي توفر 
قوة فـــي مميزات العملة المشـــفرة مثل 
الخصوصية والتنفيذ الفوري للمعامات 
ومســـتوى الحمايـــة والامركزيـــة لكنها 
تميـــل بقـــدر ما إلـــى العمـــات التقليدية 

مثـــل  باحتياطـــي  ربطهـــا  حيـــث  مـــن 
العمـــات الصعبـــة أو الذهـــب، وبالتالـــي 
تكون تقلباتها الســـعرية أقل حدة وعنًفا 
مقارنـــة مع العمات المشـــفرة التقليدية 

مثل “البتكوين”.
إعـــداد  علـــى  حالًيـــا  الوحـــدة  وتعكـــف 
دراسة مبدئية لوضع مسودة توجيهات 
منصـــات  “مشـــغلي  لترخيـــص  خاصـــة 
Assets To� “تداول األصول الرمزيـــة” 

.”kenized
وتقـــوم الوحـــدة بإعـــداد دراســـة حـــول 
 Sandbox“ إطـــاق بيئة رقابية رقميـــة

.”Digital
 وتعكف الوحدة في تحديث التوجيهات 
الخاصة بالبيئـــة الرقابية التجريبية بما 
يتعلـــق بالمتطلبـــات الرقابيـــة لشـــركات 
التـــي  التجريبيـــة،  الرقابيـــة  البيئـــة 
 KYC تتضمـــن متطلبات اعـــرف عميلك
واإلعانات عبر شتى الوسائل اإلعانية 
وشـــبكات التواصل االجتماعي، إضافة 
إلى متطلبـــات تقديم التقاريـــر الدورية 
الزمنيـــة المســـموحة الختبـــار  والفتـــرة 

نماذج األعمال في البيئة التجريبية.
وكان مجلـــس إدارة مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي قـــد أصدر فـــي أكتوبـــر 2017 

وحـــدة مختصـــة  إنشـــاء  بشـــأن  قـــراًرا 
فـــي مجـــال التكنولوجيا المالية تســـمى 
“وحـــدة التكنولوجيـــا المالية واالبتكار”، 
حـــدد لها عـــددا مـــن األهداف مـــن بينها 
إجراء أبحاث الســـوق حول االبتكارات 
التي تحدث فـــي القطاع المالي، ووضع 
اســـتراتيجيات للاســـتفادة الفعالـــة من 
التكنولوجيا الناشئة، ووضع السياسات 
التنظيميـــة التـــي من شـــأنها دعـــم بيئة 
التكنولوجيـــا المالية وتعزيز االســـتقرار 
فـــي  المســـاهمة  جانـــب  إلـــى  المالـــي، 
فحـــص طلبات االنضمام للبيئة الرقابية 
التجريبيـــة للتكنولوجيا المالية، والعمل 
على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي 
تـــم الموافقـــة عليهـــا، وتحليل ودراســـة 
أو  الجديـــدة  المنتجـــات  أو  الخدمـــات 

المبتكـــرة، التـــي مـــن المزمـــع احتضانها 
أو توفيرهـــا مـــن قبل شـــركات مرخصة 
مـــن قبـــل المصرف المركـــزي أو من قبل 
شـــركات من المزمـــع أن يتـــم ترخيصها 
من قبل المصـــرف عاوة على التواصل 
والتنســـيق مع مختلف إدارات المصرف 
فيمـــا يخص المشـــاريع والمواضيع ذات 

الصلة بالتكنولوجيا المالية.

وتضم مهام الوحدة التواصل والتنسيق 
مع وحـــدات مماثلـــة ومنظمـــات رقابية 
مجـــال  فـــي  الخبـــرات  لتبـــادل  دوليـــة 
التكنولوجيـــا الماليـــة واالبتـــكار والعمل 
مع مجلس البحرين للتنمية االقتصادية 
وخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية؛ 
لدعم تطويـــر بيئة التكنولوجيـــا المالية 

في البحرين.

وحدة “التكنولوجيا المالية” ستضع مسودة توجيهات خاصة بالترخيص

“المركزي” يدرس خطوات للبت في “العمالت المشفرة المستقرة”

جانب من توقيع االتفاقية

علي الفردان

زينب العكري  |   تصوير رسول الحجيري

كثيرون يتساءلون من 
سيعوضنا عن خسائر 

اإلغالق الكامل خالل 
هذه الفترة؟

الحجر الصحي أثر 
على المبيعات 

بشكل عام وخصوًصا 
ورشة التصليح

أغلب البحرينيين 
ال يعتمدون على 

التسوق “أون الين” 
ولو تم تصوير السلعة
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Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

مدينة حمد
محجوزتم البيع

حجوزات
مخطط ضيف

36744700
أحمد سلمان

36026333
رضا عبد هللا

36779771
جعفر أحمد

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

حسن حمزة

36155800

39442411
.Callحسين علي

36799711
علي عيد
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5336020 77,501 
84365.720 78,728 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

130515.220 110,912 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

11036320 78,147 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

16468.320 100,816 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة جسر لبيع األسهم ش.ش.و لمالكها طالل الزين
سجل تجاري رقم 97932

بناء على قرار المالك لشــركة جســر لبيع األســهم ش.ش.و لمالكها طالل الزين 
المســجلة علــى قيــد رقــم 97932 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد / 

جميل علي حسن احمد عواجي مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

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

jameel@vintageconsultants.com
)+ 973( 39018111

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة أبيات انترناشونال ميديا ش.ش.و لمالكها ميغان كيشور غايكواد
سجل تجاري رقم ١١٥٤٠٨

بناء على قرار المالك لشركة أبيات انترناشونال ميديا ش.ش.و لمالكها ميغان 
كيشور غايكواد المسجلة على قيد رقم ١١٥٤٠٨ ، بتصفية الشركة اختياريا و 

تعيين السيد / GHULAM NABI BUTT مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

)+ 973( 36847385
hab.csc2016@gmail.com

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة الشركاء في شركة اي تي إنستلرس  ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 105638، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى 

شركة تضامن برأس مال وقدره 200 دينار، بين كل من:
 

MUHAMMAD ZAIN AHMED    .1
MUHAMMAD FAISAL AHMED    .2

MUHAMMAD EBRAHIM AHMED    .3
Hussan Ara    .4

القيد:105638

 التاريخ :30 /03/2020

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )105638( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 

إلى شركة تضامن

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: مدن عباس حسن البنبلي   

االسم التجاري الحالي  :     ادباور لقطع الغيار             
االســـــم التجـــاري الجديد  : اضواء القرية               

رقم القيد:   129468 – 1

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: مدن عباس حسن البنبلي   

االسم التجاري الحالي  :     مغسلة دارك              
االســـــم التجـــاري الجديد  : الحذاء القوي                

رقم القيد:   129468 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  ادارة التسجيل

)CR2020-54064( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  ادارة السجل التجاري  

)CR2020-54728( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن  رقم )37852(  لسنة 2020  
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اكوسيس سمارت تكنولوجيس ذ.م.م  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد / PRADEEP DALMEDA  باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

اكوسيس سمارت تكنولوجيس ذ.م.م  
القيــد    بموجــب  والمســجلة  محــدودة   مســئولية  ذات  كشــركة  المســجلة 

129652
   طالبيــن  إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها 
من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
إليها الســيدة هاجر على محمد العديني المالكة ل الزعيم للمعســالت و ركن 
الزعيــم للتجــارة العامــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلتين بموجــب القيد رقم 
122434 - 1 و 122434 - 3 طالبــا تحويــل المؤسســات الفرديــة للفرعيــن 
المذكورين إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 3000 دينار 

بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 . هاجر على محمد العديني

2 . زياد عبده سعيد العمري

القيد: 122434

التاريخ: 02 / 04 / 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )----( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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معظمهــم فــي أوروبــا.. واليابان تســتعد إلعالن حــال الطوارئ

وفيات “كورونا” تتجاوز 70 ألفا في العالم

ارتفعـــت حصيلـــة وفيـــات فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي العالـــم إلـــى 
70 ألفـــا علـــى األقل، نحـــو 75 بالمئة 
منهـــا في أوروبا، وفق تعـــداد لوكالة 
فرانـــس بـــرس يســـتند إلـــى مصـــادر 

رسمية أمس اإلثنين.
وبلغـــت الحصيلة اإلجمالية للوفيات 
المســـّجلة 70009، بينها 50215 في 
أوروبا، القارة األكثر تأثرا بالفيروس. 
وســـجلت إيطاليـــا العـــدد األكبـــر من 
الوفيات مع 15877، وتليها إســـبانيا 
مع 13055، ثم الواليات المتحدة مع 

9648، وفرنسا مع 8078..
ففـــي بريطانيـــا، قالت هيئـــة الصحة 
الوطنيـــة إن عدد حـــاالت الوفاة في 
المستشـــفيات فـــي انجلتـــرا بســـبب 
فيـــروس كورونا ارتفـــع 403 حاالت 

إلى 4897 حالة. 
مـــن حـــاالت   15 الهيئـــة إن  وقالـــت 
الوفـــاة الجديـــدة لم تكـــن تعاني من 

أي أمراض أخرى. 
وفي إســـبانيا، تراجع معدل الوفيات 
بالفيـــروس لليوم الرابع على التوالي 
مـــع تســـجيل 637 وفـــاة خـــال 24 
ســـاعة، فيما تخطى عـــدد اإلصابات 
بالفيـــروس أمس االثنيـــن، 135 ألف 
حالة، ويسير معدل اإلصابة اليومي 
فـــي ألمانيـــا أيضـــا على نفـــس النحو 

لليوم الرابع على التوالي.
وذكـــرت بيانـــات مـــن معهـــد روبرت 
كـــوخ لألمـــراض المعديـــة، أن عـــدد 
حـــاالت اإلصابـــة المؤكـــدة بفيروس 
كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خال 
الســـاعات األربع والعشـــرين الســـاعة 
الماضيـــة إلـــى 95391 حالـــة أمـــس 
االثنيـــن في رابع تراجع على التوالي 
في المعدل اليومي لإلصابة بحاالت 

جديدة.
وكان عدد الحاالت الجديدة أقل من 
حـــاالت اإلصابة التي أعلن عنها يوم 
األحـــد وبلغـــت 5936 حالـــة. وارتفع 

عـــدد حـــاالت الوفـــاة 92 حالـــة إلـــى 
1434 حالة.

وفي سويســـرا، أعلنت وكالة الصحة 
أن حصيلـــة  االثنيـــن  أمـــس  العامـــة 
الوفيـــات بفيروس كورونا في الباد 
ارتفعـــت إلـــى 584 مـــن 559 أمـــس 
األحـــد. وأضافـــت أن عـــدد حـــاالت 
اإلصابة بالمرض زاد إلى 21652 من 

21100 يوم األحد.
الصحيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
الهولندية زيادة عدد حاالت اإلصابة 
المؤكدة بفيـــروس كورونا في الباد 
بنســـبة 5.3 فـــي المئـــة أو 952 حالة 
إلـــى 18803 حاالت وأن 101 آخرين 
توفوا بالمـــرض. وقال معهد الصحة 
الوفيـــات  عـــدد  العامـــة إن إجمالـــي 

ارتفع إلى 1867 حالة.
وارتفـــع عـــدد الوفيات في اســـرائيل 
إلـــى55 من جّراء اإلصابـــة بفيروس 
كورونا، أما العدد اإلجمالي للمصابين 
إلى 8430 مصابًا من بينهم 139 في 

حال خطيرة.
وتســـتعد الحكومـــة اليابانية إلعان 

انتشـــار  مـــن  للحـــد  الطـــوارئ  حالـــة 
وباء كوفيد19-، الذي شـــهد تسارعا 
البـــاد،  مـــن  أجـــزاء  فـــي  مؤخـــرا 

وبخاصة في طوكيو.
رئيـــس  يستشـــير  أن  المقـــرر  ومـــن 
الـــوزراء شـــينزو آبـــي لجنـــة خبـــراء 
تقـــدم المشـــورة لحكومتـــه من أجل 
إدارة األزمة الصحية وتتوقع العديد 
مـــن وســـائل اإلعـــام المحلية إعان 

حال الطوارئ اليوم الثاثاء. 
وعلـــى رغم مجاورتهـــا للصين، بؤرة 
اليابـــان ال  وبـــاء كوفيـــد19-، إال أن 
تزال حتى اآلن أقل تأثرًا بالوباء من 

أوروبا أو الواليات المتحدة.
وســـجل األرخبيل نحو 3650 إصابة 
لغايـــة األحـــد و73 حالة وفـــاة، وفقا 

آلخر حصيلة رسمية.
حـــال  تشـــمل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الطـــوارئ مناطق معينـــة فقط، دون 
أن تشـــمل إجـــراءات عـــزل صارمـــة 
المعمـــول شـــبيه بتلـــك المعمـــول بها 
في العديد من البلدان األخرى حاليا، 

السيما في أوروبا.

وزارة  أعلنـــت  إندونيســـيا،  وفـــي 
الصحـــة أمس اإلثنين تســـجيل 218 
حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونـــا المســـتجد، في أكبـــر ارتفاع 
حـــاالت  عـــن  اإلعـــان  منـــذ  يومـــي 
اإلصابة األولى في الباد قبل شـــهر، 
ليصـــل العـــدد اإلجمالـــي لإلصابـــات 
إلى 2491 حالة. كما تم تســـجيل 11 
حالـــة وفاة، ليصـــل العـــدد اإلجمالي 
بينمـــا  حـــاالت،   209 إلـــى  للوفيـــات 

تعافى 192 شخصا.
و462  ألفـــا   676 أوروبـــا  وســـّجلت 
إصابـــة و 50 ألفـــا و215 وفـــاة حتى 
اآلن. وبلغ عدد اإلصابات المعلنة في 
الواليـــات المتحـــدة وكنـــدا معا 353 
ألفا و159 مع 9955 وفاة. وســـّجلت 
آســـيا 119 ألفـــا و955 إصابة و4239 
ألفـــا   78 األوســـط  والشـــرق  وفـــاة 
و563 إصابـــة و3933 وفـــاة وأميركا 
الاتينيـــة والكاريبـــي 33 ألفـــا و362 
إصابـــة و1178 وفاة وإفريقيا 9263 
إصابـــة و444 وفـــاة وأوقيانيا 6821 

إصابة و45 وفاة.

عواصم ـ أ ف ب

جنازة أحد ضحايا كوفيد ـ19 في إيطاليا )أ ف ب(

دبي ـ العربية نت

العقيــد  اليمــن  فــي  الشــرعية  دعــم  تحالــف  باســم  المتحــدث  أكــد 
ركــن تركــي المالكــي أن ميليشــيات الحوثــي تجبــر المهاجريــن غيــر 
أن  أمــس،  الســعودية.وأوضح،  باتجــاه  النــزوح  علــى  الشــرعيين 
الميليشيات المدعومة من إيران، تحاول استغالل الوضع العالمي في ظل 

أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا.

ولفـــت إلـــى تقديـــر تقاريـــر المنظمة 
الدولية للهجرة، عدد المهاجرين غير 
الشرعيين من القرن اإلفريقي بأكثر 
مـــن 200 ألـــف شـــخص، مرجحـــا أن 
الميليشـــيات الحوثيـــة تحاول إرباك 

قوات أمن الحدود السعودية.
وشدد على أن الميليشيات الحوثية 

تدفـــع المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، 
بإطـــاق النـــار عليهـــم فـــي صعـــدة؛ 
للتحـــرك إلى حـــدود المملكة العربية 

السعودية.
المملكـــة  فـــي  الســـلطات  أن  وأكـــد 
تتعامل مع موجـــات المهاجرين غير 

الشرعيين، وفقا للمبادئ اإلنسانية.

الحوثيون يجبرون المهاجرين على النزوح للسعودية

واشنطن ـ أ ف ب

حــّذرت الواليــات المتحــدة أمــس اإلثنيــن الصيــن مــن اســتغالل وبــاء 
كوفيد19-؛ لتعزيز نفوذها في بحر الصين الجنوبي بعدما أعلنت فيتنام 

أن بكين أغرقت سفينة صيد.

وفي ظـــل تركيز العالـــم على مكافحة 
كوفيـــد19-، كّثفـــت الصيـــن إقامـــة ما 
وصفتهـــا بمحطـــات أبحـــاث ونشـــرت 
طائـــرات عســـكرية خاصـــة فـــي البحر 
أفـــادت  مـــا  وفـــق  عليـــه،  المتنـــازع 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة. وقالـــت 
المتحدثـــة باســـم الخارجية األميركية 
مورغان أورتاغـــوس في بيان “نحّض 
علـــى  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
التركيـــز علـــى دعـــم الجهـــود الدوليـــة 

لمكافحة الوباء العالمي والتوقف 
عـــن اســـتغال انشـــغال الـــدول 
لتوســـيع  ضعفهـــا  أو  األخـــرى 

بحـــر  فـــي  مطالباتهـــا  نطـــاق 
الصين الجنوبي”.

وأعلنت فيتنام األســـبوع الماضي أنها 
قدمـــت مذكـــرة احتجـــاج بحـــق بكين 
بعدمـــا “عرقلـــت وصدمـــت وأغرقـــت” 
ســـفينة فيتناميـــة علـــى متنهـــا ثمانية 
صياديـــن قرب جزر باراســـيل. ودعت 
فيتنام، التي تطالب على غرار الصين 
وتايوان بالســـيادة على جزر باراسيل، 
فـــي بيان صـــدر عـــن وزارة خارجيتها 
بكيـــن إلى تعويـــض الصيادين واّتخاذ 
بحـــق  صارمـــة”  “تأديبيـــة  إجـــراءات 
عناصرها المســـؤولين عن الحادثة 

ومنع تكرارها مستقبا.
الواليـــات  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
المتحدة عـــن “قلقها البالغ” 

حيال الحادثة.

واشنطن تحذر بكين من استغالل “كوفيد 19”

عواصم ـ وكاالت

التعزيـــزات  مـــن  بمزيـــد  تركيـــا  دفعـــت 
العســـكرية باتجـــاه إدلـــب الســـورية، رغم 
إعـــان المتحـــدث باســـم وزارة دفاعهـــا، 
تحـــركات  خفضـــت  بـــاده  أن  دينيزيـــر، 
قواتهـــا في ســـوريا؛ بســـبب الخـــوف من 

العدوى بفيروس كورونا. 
المتحـــدث  إعـــان  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المرصـــد  قـــال  هـــذا،  التركـــي  العســـكري 
الســـوري لحقوق اإلنســـان )مقـــره بلندن(، 
أمـــس اإلثنيـــن، إن تركيـــا أنشـــأت نقطـــة 
عســـكرية جديدة لها في منطقة البرناص 
بريـــف إدلـــب الغربـــي، ليرتفـــع بذلك عدد 
نقاطها العسكرية في شمال غربي سوريا 
إلى 56 نقطة، حتى مع التقييد لتحركات 

جنودها لتافي اإلصابة بوباء كورونا.
ووثـــق المرصـــد الســـوري، كذلـــك، دخول 
رتل عســـكري تركي جديـــد إلى األراضي 
الســـورية مـــن معبر كفرلوســـين بشـــمالي 

إدلـــب، يضم 30 آليـــة مدرعة ومصفحات 
المرصـــد،  وأفـــاد  وهندســـية.  عســـكرية 
أن عـــدد الشـــاحنات واآلليات العســـكرية 
التركيـــة التـــي دخلت ســـوريا منـــذ مطلع 
فبرايـــر الماضـــي وحتـــى اليوم، بلـــغ أكثر 
من 5715 شـــاحنة وآلية عســـكرية تحمل 
ومدرعـــات،  جنـــد،  وناقـــات  دبابـــات، 
وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، 

الجنـــود  عـــدد  أمـــا  عســـكرية.  ورادارات 
األتـــراك الذين دخلوا األراضي الســـورية، 
وانتشـــروا فـــي مناطـــق مختلفـــة بإدلب، 
خـــال الفترة ذاتها فقد بلـــغ أكثر 10250 
عســـكريا تركيـــا. وتأتـــي هـــذه التعزيزات 
التركيـــة رغم ســـريان وقف إطـــاق النار 
فـــي منطقة إدلب، وفي وقت تنهمك فيه 

دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

قوات عسكرية تركية في سوريا  

تهديــدات “الجنــرال كورونا” تفــرض “ترتيبــات جديدة”
تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب

البصرة ـ وكاالت

ســـقطت، أمـــس اإلثنين، عـــدة صواريخ 
على شـــركات نفطية أجنبيـــة في مدينة 
البصـــرة العراقية وذلك وفقـــا لما أفادت 

به وسائل إعام محلية عراقية.
مـــن  عـــددا  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الشـــركات النفطية األجنبيـــة العاملة في 
العراق اســـتهدفت فجرا بقذائف الهاون 

في منطقة البرجسية ومدينة الطاقة.
وقال مصدر أمني لوسائل إعام عراقية 
محلية، إن 3 صواريخ كاتيوشـــا سقطت 

قرب الحقول النفطية في البرجسية.
وأشـــار المصـــدر إلى أن هـــذه الصواريخ 
اســـتهدفت شـــركة هاليبرتون األميركية 
التـــي تعمـــل هنـــاك، وأن ســـقوطها أدى 
إلـــى إلحاق أضـــرار مادية دون وقوع أي 
خســـائر بشـــرية. من جانبها أعلنت خلية 
اإلعام األمني التابعـــة للجيش العراقي 
فـــي  األمنيـــة  القـــوات  أن  تويتـــر  علـــى 

محافظـــة البصرة تاحق عناصر خارجة 
 3 إطـــاق  علـــى  أقدمـــت  القانـــون  عـــن 
صواريخ كاتيوشا. كما أعلنت عن العثور 
على منصة إطـــاق الصواريخ وبداخلها 
11صاروخـــا لم تطلق وقـــد جرى إبطالها 

وتفكيكها ولم تسجل أي خسائر تذكر.
عـــن  مســـؤوليتها  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 

الهجـــوم الصاروخي حتـــى اآلن، وقالت 
قـــوات إضافيـــة  نشـــرت  إنهـــا  الشـــرطة 

لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.
وتتعـــرض قواعد عســـكرية تضم قوات 
أجنبية في العـــراق، لهجمات صاروخية 
مـــن قبل ميليشـــيات إيرانية، منذ أواخر 

العام الماضي.

األمن العراقي يعثر على منصات إطالق الصواريخ

اســتهدفت “هاليبرتون” األميركية دون خســائر بشــرية
سقوط صواريخ على منشآت نفطية بالبصرة

برلين ـ أ ف ب

أزمة  أن  اإلثنين  أمس  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  اعتبرت 
فيروس كورونا المستجد تشكل أكبر اختبار لالتحاد األوروبي منذ 
التكتل  دفــع  في  للمساهمة”  “مستعدة  ألمانيا  أن  مؤكدة  تأسيسه، 

قدما.

ــمــســتــشــارة األلــمــانــيــة  ــت ال ــالـ وقـ
لوزراء  مؤتمر  قبيل  للصحافيين 
إلى  يهدف  الــيــورو  منطقة  مالية 
إعداد خطة إنقاذ القتصاد التكتل 
“برأيي... يواجه االتحاد األوروبي 
ــه مــنــذ تــأســيــســه”.  أكــبــر اخــتــبــار ل
وأضافت ميركل “الكل متأثر على 
وبالتالي من مصلحة  حد ســواء، 
أوروبا  أن تخرج  الجميع وألمانيا 

قوية من هذا االختبار”.
قادة  بين  المحادثات  وتواجه 
االتحاد األوروبي حول حزمة 

ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــ ــم ــ ــ ال
الــــــمــــــمــــــكــــــنــــــة 

ــدول األكــثــر تــضــررا  ــ اصــطــفــاف ال
الدول  مواجهة  في  الفيروس  من 
األقوى اقتصاديا. وتطالب إيطاليا 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا، وهـــي الـــدول 
األكــثــر تــضــررا مــن الــفــيــروس في 
وهولندا  والنمسا  ألمانيا  ــا،  أوروبـ
“ســنــدات  ــدار  إصـ على  بالموافقة 
ــون  ــ كـــــــورونـــــــا”، وهــــــي آلــــيــــة ديـ
لمساعدة  للجدل  مثيرة  متبادلة 
ــرا  تــأّث األكــثــر  الــتــكــتــل  دول 
تمويل  عــلــى  بــكــوفــيــد19- 
جهودها لدرء التداعيات 
المدمرة  االقتصادية 

للوباء.

ميركل: “كورونا” أكبر اختبار لالتحاد األوروبي
لندن ـ وكاالت

أكــد بيــان حكومــي، ليــل االثنيــن، أن حالــة رئيــس الــوزراء البريطانــي 
بوريس جونسون تدهورت وُنقل إلى وحدة للرعاية المركزة من جراء 

مضاعفات اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

واضطر األطباء أمس االثنين، إلى 
وضـــع رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
الصناعـــي  التنفـــس  أجهـــزة  علـــى 
إلمـــداده باألكســـجين، بحســـب ما 
ذكرت جريدة “التايمز” البريطانية 

على موقعها اإللكتروني.
وأمضى جونســـون البالغ من العمر 
)االثنيـــن(  األحـــد  ليلـــة  عامـــًا   55
فـــي مستشـــفى “ســـانت تومـــاس” 
بوسط لندن، لكنه وصل إلى هناك 

مستقاً سيارة عادية وليس 
عربة إســـعاف، مـــا يعني أنه 

حتى لحظـــة وصوله إلى 
فـــي  كان  المستشـــفى 

حالة جيدة.

وجـــاء في بيـــان لرئاســـة الحكومة 
الـــوزراء  “رئيـــس  أن  البريطانيـــة 
أدخـــل الليلـــة المستشـــفى إلجـــراء 
فحوص بناء على توصية طبيبه”، 
فـــي  الحكومـــة  رئاســـة  ووصفـــت 
بيانها األمر بأنه “خطوة احترازية”.
يذكـــر أن رئيس الوزراء البريطاني 
كان قد أعلن في 27 مارس إصابته 
بــــمرض “كوفيـــد 19” الناجـــم عـــن 
كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، 
مـــات  الصحـــة  وزيـــر  كشـــف 
هانكـــوك كذلـــك عـــن إصابتـــه 
وقـــام بعـــزل نفســـه في 
المنـــزل، ولكنه تعافى 

بعد أسبوع.

نقل جونسون إلى العناية المركزة

اإلمارات ترسل مستلزمات 
طبية إلى إيطاليا

أبوظبي ـ أ ف ب

أعــلــنــت اإلمــــــارات أمـــس اإلثــنــيــن عن 
إلى إيطاليا  إرسالها طائرة مساعدات 
ــنـــان من  عــلــى مــتــنــهــا نــحــو عــشــرة أطـ
لمساعدة  ووقائية  طبية  مستلزمات 
ــقــطــاع الــطــبــي على  الــعــامــلــيــن فـــي ال

مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء اإلمــــــــارات أن 
ألف زوج من   500“ المساعدات تشمل 
القفازات و60 ألف غطاء ورداء طبي 
المجال  في  للعاملين  أحذية  وأغطية 
الطبي و20 ألف قناع و6 آالف مطهر”.
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العرب واألمن القومي بعد كورونا )1(
يجـــب أن ال ننكـــر أن هنـــاك مدنـــا حضارية عربيـــة انطلقت منها شـــرارة 
الثقافة في العالم، وبها يســـتقر حلم التاريخ، وفي أشـــد أوقات الصراع 
بيـــن االمبراطوريتيـــن البيزنطينـــة والساســـانية كانـــت عواصـــم الفقـــه 
والثقافـــة تقف منارة شـــامخة، وأثبتـــت أن الثقافة العربيـــة قادرة على 
صنع النصر أينما حلت إذا ما وضعناها ووضعنا رجال الفكر في أماكنهم 

وبينا الحقيقة الثقافية والفكرية والقدرة العربية.
وقـــد اســـتطاع الكاتب اليابانـــي األصل، أميركي الجنســـية، فرانســـيس 
فوكويامـــا، أن يبيـــن الواقـــع التاريخي لجميـــع األمم، واتجـــه فوكوياما 
لتحليـــل فكـــر “كارل ماركـــس” ألنه كان يتبعـــه الكثير مـــن المثقفين في 
الوســـط العربي، وبعد تفكيك االتحاد الســـوفيتي وتقســـيم معظم دول 
أوروبا الشـــرقية أي تفكيك المعســـكر االشـــتراكي، أصبح حلف وارســـو 
جزءا من التاريخ وحفظت رسائله في متاحف التاريخ، لكن بقي الجدل 
الفكـــري للفـــوز بجائزة الثقافة والدين بين الكنيســـتين )األرثوذيكســـية( 
التي اتبعتها أوروبا الشـــرقية وبين الكنيســـة )الكاثوليكية( التي اتبعتها 
أميـــركا وأوروبـــا الغربيـــة. أمـــا نحـــن العـــرب مازلنـــا نعيش فـــي ثقافتنا 
وتاريخنـــا وتقاليدنا متأثرين بها لكننا نعيـــش النقائض، خصوصا عندما 
تكون عقولنا مجبرة ومتطبعة برؤية خاصة في العيش بحضارتنا ومن 
جهـــة أخرى تأثرنـــا أيضا بالثقافة اإلغريقية والروســـية الشـــرقية، لذلك 
لـــم يســـتطع فوكوياما رغـــم ثقافته أن يســـلب منا ثقافتنـــا، لكن نحتاج 
إلـــى فكـــر منفتح نـــردع فيه بعض الشـــواذ الذين يعتقـــدون أن أي تقدم 
هـــو لليبراليين أو العلمانيين، حيث يشـــغلهم الهوس األخالقي، إذا نحن 
نستطيع أن ننتصر باالعتماد على الثقافة والفكر وليس على المحسوبية 

وصلة القربة.

Furat34pr@hotmail.com

فرات البسام

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

للتواصل: 17111483

شكرا لـ “اإلعالم البحريني” للنهوض بهذا العبء والمسؤولية
تحية تقدير وإجالل لإلعالم البحريني الذي سار على قواعد متينة 
مـــن التنظيـــم والتنســـيق والشـــمول، والتجاوب الســـريع مع الحدث 
واألوضـــاع الجديدة فـــي المجتمع بفعل تداعيـــات فيروس كورونا، 
حيث حقق رســـالته على الوجه األكمل وســـار وفق خطط مدروسة 
على أسس علمية وميدانية، والحمالت اإلعالمية المكثفة التي قام 
بها عن كورونا وضرورة البقاء في المنزل تعتبر أسلوب عالج ومن 

أهم متطلبات النجاح والتعافي.
تلفزيون البحرين قام مشكورا برفع مستوى العمل وبذل الكثير في 
مجال إعادة تنظيم جيوشه من المذيعين والمعدين والفنيين، وكان 
مـــع الحـــدث أوال بأول وكل خبـــر عن كورونا كان يعتبـــره من المهام 
العاجلـــة التي ينبغي أن يطلع عليهـــا المواطن والمقيم، كما أنه عمل 
إلى أبعد الحدود بالشراكة والتعاون والتضامن مع مختلف الجهات 
المعنية بثقل الوزن واإلمكانيات، ما ساعد على قوة التوجيه وعمق 
المعرفـــة لدى المواطن، وهذه هي مهمـــة التلفزيون، مواكبة مراحل 

االنعطافات بموهبة وقابلية وسرعة وإدراك لحجم المسؤولية.

وصحافتنا المحلية استطاعت بهبتها الفكرية والتزامها – بعيدا عن 
التنافس - أن تقدم المعلومة المتعلقة بالقضية باألســـلوب الصحيح 
وبـــكل أمانـــة ومصداقيـــة، ولعبت دورا قيمـــا في هذا المجـــال، ولم 
تكتـــف بالورقيـــة، بـــل حملت قواعد منصـــات التواصـــل االجتماعي 
دليال يوميا لألحداث واألرقام وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بفيروس 
كورونا، وزمالئي كتاب الرأي سخروا أقالمهم لكل ما يخدم مصلحة 

الوطن وكانوا خير سند ومعين.

يمكننا القول إن اإلعالم البحريني اتبع استراتيجية واحدة وتكتيكا  «
إعالميا واحدا متشابها، وجند كل العناصر الواعية المتفانية في عملها 

في الظرف االستثنائي الذي نمر به، ووضعت الصحافة والتلفزيون 
واإلذاعة تخطيطا مناسبا ووحدت الجهود والجميع كان على مستوى 

المهمة الملقاة على عاتقه. بمقياس المعايير التي تؤكد النجاح من 
التراجع في هذه المرحلة من الزمن، فإن الصورة التي أرساها اإلعالم 
البحريني أكثر من رائعة ونجاحه واضح للعين، فكل الشكر والتقدير 
لجنودنا في الحقل اإلعالمي على النهوض بهذا العبء والمسؤولية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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كورونا المستجد... أزمة وفرص )1(
أكتب هذه الســـطور بعد أن أمضينا أياما ليســـت قليلة في المنزل، وبعد 
أن طبقنـــا حرفيـــا حملـــة “خليـــك بالبيـــت”، حيث تمـــر الســـاعات واأليام 
بيـــن القـــراءة والكتابة ومهام العمـــل األخرى، أتصفح عشـــرات التقارير 
اإلعالمية يوميا وتمر كلمة “كورونا” بذهني في شتى القضايا السياسية 
واالقتصاديـــة والرياضية والثقافية حتى بـــات الوضع مرهقا ذهنيا إلى 

حد كبير.
متـــى تنتهي هـــذه األزمة؟ وكيـــف تنتهي؟ ومتى تعـــود تجمعات األهل 
واألصدقـــاء؟ ومتـــى نعـــود قادرين على االقتـــراب من أهلنـــا ونعبر عن 
مشاعرنا دون خوف من أذيتهم، أسئلة ال يبدو أن أحدا يستطيع اإلجابة 
علـــى أي منهـــا حتـــى اللحظة. ورغم أن المجهول ال يزال ســـيد المشـــهد 
العالمـــي، إال أننـــي ال أزال متفائلـــة.. نعم، متفائلة بدفع مـــن قناعتي بأن 
“الفـــرص تخـــرج من رحم األزمات”، وأعتقد أن هذه األزمة بمثابة فرص 

للتأمل والتفكير وإعادة صياغة واقعنا في جوانب عديدة.
أرى فـــي هذه األزمـــة فرصة إلعـــادة تقييـــم األدوار االجتماعية وإعادة 
االعتبـــار للعلـــم والفكـــر والبحث، فبعد أن ســـرق مجموعة مـــن الالعبين 
والمهتمـــات باألزيـــاء والموضـــة والمكيـــاج األضـــواء واهتمـــام المجتمع 
ومتابعتـــه، أضحى المجتمع اليوم مؤهال إلعادة تقييم األشـــخاص بناء 

على أسس جديدة.
وكـــم أتمنـــى أن يكـــون للمؤسســـات الحكوميـــة دور فـــي تعزيـــز مكانـــة 
الطبيب البحريني عبر تخصيص ميزانيات أكبر لضمان اســـتمرار عملية 
تدريبه وتطويره في هذا الميدان المتجدد، وكذلك االســـتثمار في دعم 
أبناء البحرين الراغبين في دراســـة الطب واســـتكمال القرارات األخيرة 
لمســـاعدة خريجـــي الصين في بلوغ حلمهم بممارســـة مهنـــة الطب. أمر 
آخر تفرض علينا أزمة كورونا مراجعته وهو التوســـع في االعتماد على 
القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية األساسية عبر برامج التأمين 
والضمـــان الصحـــي، وذلك بعد أن أعلنت شـــركات التأميـــن في البحرين 
ودول أخـــرى أن تكاليـــف اختبـــار كورونـــا وعالجه ال تغطـــى عبر برامج 
التأمين الصحي، ونالحظ في هذه الجزئية أن الدول التي انتشـــر فيها 
الفيـــروس حاصـــدا األرواح هي تلك التي ترددت فـــي إجراء اختبارات 
الفيـــروس على كل الحاالت المشـــتبه بإصابتها لدواعـــي مرتبطة بأرباح 

شركات التأمين والرسوم وغيرها. 
وهنا، نجد لزاما علينا دعوة الحكومة للتوسع في بناء المستشفيات العامة  «

والمراكز الصحية وتوظيف الكوادر الطبية بما يضمن استمرار تقديم وزارة 
الصحة الخدمات، وأن ال يقتصر دور الحكومة على الجانب التنظيمي لهذا 

القطاع الحيوي.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

علـــى غـــرار غابرييل غارســـيا ماركيز، صاحـــب رواية “الحـــب في زمن 
الكوليـــرا”، اختـــرت هذا العنـــوان لعمودي المتواضع، فـــي هذه الظروف 
العصيبة التي تمر بها البشرية كلها، شمالها وجنوبها، غنيها وفقيرها، ال 
يكون هناك مجال للســـقطات واألفعال الدنيئة وتصفية الحسابات ألن 

الجميع مشغول بما هو أشد وبما هو أخطر على جميع البشر.
فـــي هـــذه الظـــروف التـــي خلقها هـــذا الفيـــروس اللعين ال تكـــون هناك 
مســـاحة للذيـــن يســـعون لتحقيـــق الشـــهرة وإشـــعال وســـائل التواصل 
االجتماعي عن طريق تعرية أجسادهم وكشف عوراتهم، فالكل خائف 

والكل مشغول بنفسه.
لكن بكل أســـف هناك من يصر رغم ما نحن فيه من مأساة على التعري 
والقيـــام بتصرفات مخزية ال تتناســـب مطلقا مـــع هكذا ظروف، وليس 
الحديث هنا فقط عن بعض “الفنانين” الذين يقومون بالتعري من أجل 
الشـــهرة، لكـــن هنـــاك دول وأنظمة تصـــر على أن تتعرى أمـــام الدنيا من 

خالل سياسات خبيثة تقوم بها من باب تصفية الحساب مع غيرها.
تنظيـــم الحمديـــن لم يجد ما يفعله ضد البحريـــن في هذا الظرف الذي 
يعيشـــه العالم، ســـوى التدخل في الشـــأن البحريني ومحاولة التشـــهير 

بأبواقـــه اإلعالمية المأجورة التي زعمـــت أن البحرين تركت مواطنيها 
عالقين في قطر.

البحريـــن التي كانت من أوائل الدول التي تحركت منذ اللحظة األولى 
لمســـاعدة مواطنيها في أنحاء العالم فـــي العودة إلى وطنهم أصبحت 
متهمـــة لـــدى أبـــواق قطـــر المأجـــورة، فما شـــأن قطـــر وما شـــأن تنظيم 
الحمديـــن بكيفيـــة إعـــادة البحريـــن مواطنيها من الخـــارج؟ فعال إذا لم 
تســـتح فافعـــل مـــا شـــئت، حتى في هـــذه الظـــروف لم يتوقـــف تنظيم 
الحمديـــن عـــن إســـاءاته للبحرين. ألـــم ير تنظيـــم الحمديـــن أن طائرة 
روســـية محملة بالمعدات الطبية هبطت في أميركا لتقديم المســـاعدة 
للواليـــات المتحـــدة فـــي مواجهتهـــا فيـــروس كورونـــا، علـــى الرغم من 
الصـــراع والحـــروب التي تدور فـــي العلن وفي الخفاء بيـــن الدولتين؟ 
قـــد تكـــون طائرة المســـاعدات مجرد عمـــل رمزي ونوعا مـــن المجاملة 
المفترضة في أوقات الكوارث التي تحل بالبشر، لكنها في كل األحوال 

شيء جيد.
لكن يبدو أن المسؤولين في تنظيم الحمدين ال يعرفون حتى المجامالت  «

اإلنسانية وال يدركون أن التعري أمر مستهجن في مثل هذه الظروف.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

التعري في زمن الكورونا

وجـــه صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الُموقر إلى تكثيـــف العمل )بحمالت التفتيـــش والرقابة لضبط 
األسعار ومكافحة الممارسات االحتكارية والتصدي بكل حزم لمحاوالت 
اســـتغالل المواطنين بالتالعب بأســـعار الســـلع الرئيسية( وذلك في ظل 
ظـــروف وباء الكورونا، لوصـــول كل ما يحتاجه المواطنـــون من المواد 
الغذائية والدوائية باألســـعار الُمحددة ســـابًقا، والعمل على توفيرها في 

جميع أسواق البحرين.
لالحتـــكار آثـــار ســـلبية كبيـــرة، ويكمـــن دور الدولـــة فـــي منـــع ظهـــوره 
ومكافحتـــه حمايـــًة لالقتصاد وألفـــراد المجتمع، وَيصـــب االحتكار في 
الغالـــب فـــي مصلحة التاجر على حســـاب مصلحة المســـتهلك، فبجانب 
تحقيق األرباح الكبيرة للُمحتكر فإن ممارســـته تبعد المنتجين اآلخرين 
عـــن الســـوق، كمـــا أنه يؤدي إلى حرمان المســـتهلكين من الســـلع ســـواء 
بتخزينهـــا أو رفـــع أثمانهـــا دون مراعاة جودة الُمنتج أو خدمته بســـبب 
غياب البديل، وهذا يؤدي أيًضا إلى انخفاض مســـتوى الدخل الحقيقي 

للمواطن.

هنـــاك عالقة طرديـــة بين االحتكار وتدهور االقتصـــاد والمجتمع، فكلما 
ازداد االحتـــكار ازداد حجـــم النقـــص في االحتياجات األساســـية لفئات 
محـــدودي ومتوســـطي الدخـــل، وهـــي فئة كبيـــرة ودخلها ليـــس كبيرا، 
وحتـــى ال تتحقق أهـــداف االحتكار البد من مكافحتـــه، فالُمحتكر يهتم 
بتحقيق األرباح دون األخذ في عين االعتبار كرامة المواطن اإلنسانية.

إن الهـــدف مـــن مكافحـــة االحتـــكار المحافظـــة علـــى العيش اإلنســـاني 
وضمـــان وجـــود المنافســـة بيـــن المنتجين، والتوســـع االســـتثماري حٌق 
مشـــروع للمنتجيـــن ولكـــن يجـــب أن ال يكـــون على حســـاب المواطنين 

واالقتصاد والمجتمع.
فتوجيهات سمو رئيس الوزراء هدفها أوال منع ومحاربة االحتكار في السوق  «

وخصوصا في ظل هذا الظرف الصحي، ثانًيا توفير جميع أنواع السلع وخصوصا 
الغذائية والدوائية للمواطنين وبأسعارها قبل األزمة، ثالًثا ممارسة نهج السوق 
في التنافس وفي سياسة العرض والطلب، رابًعا محاربة اآلثار السلبية الضارة 

باالقتصاد والمواطنين، خامًسا منع أي انحراف ناتج عن سياسة االحتكار 
)الغش، االحتيال، السرقة( لسد االحتياجات األساسية، وهي سلوكيات ال أخالقية 
ستؤثر على المجتمع واالقتصاد، وسادًسا تنفيذ أحكام القانون على المحتكرين.

عبدعلي الغسرة

توجيهات سمو رئيس الوزراء )2(



أكـــد األميـــن العـــام لالتحـــاد البحرينـــي 
إن  البوعينيـــن  إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة 
رســـمية  خطابـــات   3 تلقـــى  االتحـــاد 
مـــن أنديـــة تطلـــب االنتســـاب لعضوية 

االتحاد.
وأوضـــح إبراهيـــم البوعينين لــــ “البالد 
ســـبورت” أن نـــادي أم الحصـــم هو أول 
من قـــدم طلًبا رســـمًيا لالتحاد في يوم 
الماضـــي، وذلـــك بخطـــاب  مـــارس   17
ضمنـــه رغبتـــه فـــي اســـتعادة عضويـــة 
االنتســـاب لالتحاد، مشـــيًرا إلى أن هذا 
الخطـــاب يأتـــي كخطـــاب ثـــاٍن تســـلمه 
العـــام  فـــي  النـــادي  ذات  مـــن  االتحـــاد 

)2017( أيًضا.
وأضـــاف: “كمـــا تلقى االتحـــاد خطابين 
اتحـــاد  ناديـــي  مـــن  آخريـــن  رســـميين 
الريـــف وبـــوري علـــى التوالـــي، وتضمنا 
طلب االنضمام لعضوية االتحاد ليكون 
التـــي  الطلبـــات  عـــدد  مجمـــوع  بذلـــك 
وصلتنا في بيت الكرة البحرينية حتى 

اآلن 3 خطابات رسمية”.
يأتي ذلـــك بعد أن أصـــدر مجلس إدارة 

االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم برئاســـة 
رئيـــس االتحاد الشـــيخ علي بـــن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة قـــرار رقم )2( للعام 
الحالـــي )2020( بشـــأن اعتمـــاد الئحـــة 
األنديـــة  طلـــب  وشـــروط  إجـــراءات 
للحصول على العضوية باالتحاد، والذي 
جاء تماشـــًيا مع الرؤى التطويرية التي 
يقودهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ لقيـــادة الحركـــة 
الرياضية في مملكة البحرين إلى مزيد 

من اإلنجازات الكبيرة.

وحـــول الطلبـــات التـــي تلقاهـــا االتحاد 
اآلن،  حتـــى  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
أوضـــح إبراهيـــم البوعينيـــن أن األمانة 
العامة باالتحاد ستقوم بمراجعة جميع 
الطلبات الرسمية؛ تمهيدا للنظر فيها إما 
بتحويلهـــا علـــى لجنة مختصـــة بالتأكد 
المذكـــورة  االشـــتراطات  توافـــر  مـــن 
فـــي الالئحـــة أو إخطار النـــادي المعني 
بضرورة اســـتكمال واســـتيفاء المعايير 
المطلوبـــة، مشـــيًرا إلى حـــق اللجنة في 
االنتقـــال لمقـــر النـــادي واالطـــالع على 
كافة المســـتندات والمنشـــآت المطلوبة 

والتأكـــد مـــن إمكانات النـــادي؛ للوقوف 
علـــى ضمـــان اســـتمراريته كعضو حال 

انتسابه لالتحاد. 
وبيـــن األميـــن العام لالتحـــاد البحريني 
لكرة القـــدم أن اللجنة المعنية ســـتقوم 
برفـــع تقاريـــر شـــاملة عـــن كل طلـــب؛ 
إدارة  مجلـــس  علـــى  لعرضـــه  تمهيـــًدا 
االتحـــاد للدراســـة واالســـتيضاح قبـــل 
إصـــدار التوصيـــة للجمعيـــة العموميـــة 

بالموافقة أو رفض الطلب.
ورًدا على ســـؤال حول التوقعات بشأن 
وجـــود طلبـــات أخـــرى، ذكـــر البوعينين 
أن عـــدًدا من األنديـــة تواصلت مع بيت 
الكرة البحرينية خـــالل األيام الماضية؛ 
رغبـــة منهـــا فـــي االطـــالع علـــى كافـــة 

المطلوبـــة،  والمعاييـــر  االشـــتراطات 
والحصـــول علـــى عضويـــة االنتســـاب 
لالتحـــاد البحريني لكرة القدم، مؤكًدا 
بمـــا  الطلبـــات؛  بجميـــع  الترحيـــب 
يتماشـــى مـــع األهـــداف التطويريـــة 

المنشودة.
يشـــار إلـــى أن االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القـــدم يضـــم فـــي عضويتـــه 
الحـــد،  وهـــي:  نادًيـــا،   19 حالًيـــا 
الشـــرقي،  الرفـــاع  المحـــرق، 
الرفاع، النجمة، المنامة، األهلي، 
الحالـــة،  الشـــباب،  البســـيتين، 
البديـــع،  البحريـــن،  المالكيـــة، 
قاللي، مدينة عيســـى، ســـترة، 

االتحاد، االتفاق والتضامن.

أم الحصم واتحاد الريف وبوري يتقدمون بطلب عضوية اتحاد الكرة

إبراهيم البوعينين
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تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار األمن 
الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وزع االتحــاد 
الملكي وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الملكي للقدرة مكرمة سموه على االسطبالت 

الخاصة المشاركة في موسم سباقات القدرة 2019/2020.

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وحـــرص    
وســـباقات القـــدرة علـــى توزيـــع المكرمـــة 
ناصـــر  الشـــيخ  وتنفيـــذ توجيهـــات ســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيث باشـــر االتحاد 
برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة بتوزيعها على اإلسطبالت الخاصة 
فـــي مقـــر الفريـــق الملكـــي للقـــدرة الـــذي 
الخاصـــة  والمســـتندات  الكشـــوفات  أعـــد 
باالســـتالم وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع 

االتحاد.
  وســـلم االتحاد مكرمة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة التي تؤكد حرص سموه 
على دعـــم االســـطبالت الخاصـــة وتقديم 
كامـــل الدعم لهـــم خصوصًا أنهم ســـاهموا 
بشـــكل كبير بتحقيق كامل النجاح لموسم 
القدرة الذي شـــهد تنافس شريف وزاد من 

خبرات وقدرات الفرسان المشاركين. 
  وتأتـــي مكرمـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة تقديرا واعتزازا من سموه 
بالـــدور الكبير الذي قامت به االســـطبالت 
البحرينيـــة  القـــدرة  مســـيرة  إثـــراء  فـــي 
عبـــر مشـــاركتها الفاعلة في ســـباقات هذا 
الموسم وحرصها الموصول على التنافس 
الحقيقـــي علـــى البطـــوالت والعمـــل علـــى 
تطويـــر منظومتها اإلداريـــة والفنية األمر 
الـــذي ســـاهم فـــي إخـــراج موســـم القدرة 
بحلـــة متميـــزة ســـاهم فـــي تأكيـــد التطور 
الكبير الذي باتت تعيشه القدرة البحرينية 

وتحقيقها انجازات كبيرة.
الخاصـــة  االســـطبالت  ممثلـــو  وأعـــرب    
عن خالص شـــكرهم وتقديرهم إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى 
دعم ســـموه المتواصل وتوجيهات ســـموه 

لالســـطبالت،  خاصـــة  مكرمـــة  بتقديـــم 
تؤكـــد  المكرمـــة  هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرين 
حرص ســـموه على الدعم الكبيـــر لرياضة 
القـــدرة وحـــرص ســـموه علـــى المســـاهمة 
بخلـــق أســـرة رياضيـــة متكاملة فـــي هذه 
الرياضة التي شهدت تطور واضح بفضل 

اهتمام ودعم سموه.

  الرويعي: نعتز ونفتخر بدعم ناصر بن حمد

  قدم خالد الرويعي من اســـطبل العاديات 
الشـــكر والتقديـــر إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مكرمة ســـموه 
دعـــم  أن  مؤكـــدًا  الخاصـــة،  لالســـطبالت 
سموه لالسطبالت وسام نعتز ونفتخر به.

“اســـطبالت  الرويعـــي:  خالـــد  وقـــال    
العاديـــات يقدم الشـــكر إلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعمـــه 
الالمحدود لالسطبالت الخاصة من خالل 

هذه المكرمة التي أسعدتنا جميعًا”.
  وأضاف “نعاهد سموه على تقديم أفضل 
المستويات في الموسم القادم وأن يكون 
اسطبالت العاديات أحد الفرق القوية في 
الموســـم المقبـــل والتـــي دائمـــًا مـــا تنافس 
علـــى تحقيق أفضـــل النتائج، والشـــك أن 
الطموحـــات  برفـــع  يســـاهم  ســـموه  دعـــم 
الفنية واإلدارية لالسطبل ويعطينا الدافع 

الكبير لتقديم المستويات المتميزة”.

  فخراوي: مكرمة تعكس اهتمام سموه

  أكـــدت منـــال فخـــراوي مـــن اســـطبالت 
فخـــراوي أن مكرمـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
االســـطبالت  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الخاصة المشـــاركة في الســـباقات تعكس 

مـــدى اهتمـــام وحـــرص ســـموه علـــى دعم 
االســـطبالت الخاصـــة فـــي مســـيرتها نحو 
االرتقاء برياضة القدرة البحرينية وجعلها 
أكثـــر تنافســـية علـــى مختلـــف األصعـــدة 
مشـــيرة إلى أن هذه المكرمة تمثل اهتمام 
ودعمهـــا  الخاصـــة  باإلســـطبالت  ســـموه 
بصـــورة مثاليـــة والوقوف إلـــى جانبها من 
أجـــل مواصلـــة دربها فـــي تطويـــر رياضة 

القدرة البحرينية.
  وتابعـــت منال فخراوي أن مكرمة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة تجاه 
االســـطبالت الخاصة تعتبر من المبادرات 
الفريـــدة مـــن نوعهـــا وهـــي ليســـت غريبة 
على ســـموه الذي دائمـــا ما عودنا وبصورة 
رياضـــة  منتســـبي  دعـــم  علـــى  مســـتمرة 
احتياجاتهـــم  البحرينيـــة وتلبيـــة  القـــدرة 
ودعـــم فرســـانهم فـــي مســـيرتهم برياضة 
القـــدرة البحرينية من كافة النواحي حتى 
بـــات فرســـان البحريـــن من خيرة فرســـان 
العالـــم في رياضة القـــدرة، مؤكدة أن هذه 
المكرمـــة مـــا هـــي إال خطوة مـــن خطوات 
القـــدرة  فـــي مســـيرة  التطويريـــة  ســـموه 

البحرينية.   

  عبدالرزاق: فخورون بهذه المكرمة

  أكد أحمد عبدالرزاق من مدرسة المحرق 
للفروســـية أن سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة دائما مـــا يقدم مبـــادرات مهمة 
ورائـــدة تجـــاه رياضـــة القـــدرة البحرينية 

تلـــو  اإلنجـــازات  تحقـــق  باتـــت  حتـــى 
بفضـــل  الذهبـــي  العصـــر  فـــي  اإلنجـــازات 
االستراتيجية التي يتبعها سموه في دعم 
االســـطبالت المحلية وتطويـــر منظومتها 
اإلداريـــة والفنية لتكون أكثر تنافســـا على 

المراكز األولى في مختلف السباقات.
  وبيـــن أحمـــد عبدالرزاق أن مكرمة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى 
اإلســـطبالت الخاصـــة  دليـــل علـــى حرص 
والفرســـان  االســـطبالت  بدعـــم  ســـموه 
باعتبارهـــم  مســـتمرة  بصـــورة  ودعمهـــم 
ركنـــا أساســـيا مـــن أركان رياضـــة القـــدرة 
التي يســـعى ســـموه الى تطويرها بصورة 
مســـتمرة وتوفير كافة احتياجاتها لتكون 
حاضرة في مختلف الســـباقات والتنافس 
علـــى اللقب، مشـــيرا إلى أن مبادرة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ليســـت 
بغريبـــة علـــى ســـموه حيـــث كان وال زال 
ســـموه يقدم الدعم الكبيـــر لرياضة القدرة 
واالســـطبالت وأفضال ســـموه كبيرة على 

جميع االسطبالت المحلية.

  دانة سعيد: شكًرا ناصر بن حمد

  قدمـــت دانـــة ســـعيد مـــن اســـطبل دي 2 
الشـــكر والتقديـــر إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مكرمة ســـموه 
هـــذه  أن  مؤكـــدة  الخاصـــة،  لالســـطبالت 
المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي كبير 

على كافة االسطبالت.

  وقالـــت دانـــة ســـعيد “منـــذ إعـــالن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن 
التفكيـــر  علـــى  حرصنـــا  ســـموه،  مكرمـــة 
جيـــدا في كيفية اســـتغالل مكرمة ســـموه 
االســـطبل  دعـــم  فـــي  األمثـــل  بالصـــورة 
إيجابيـــة  وبصـــورة  والفرســـان  والجيـــاد 
للموســـم  التحضيـــر واالعـــداد  أجـــل  مـــن 
دعـــم  فـــي  والمســـاهم  المقبـــل  الرياضـــي 
اســـتراتيجية سموه نحو االرتقاء برياضة 
القـــدرة البحرينية والوصول بها الى اعلى 

المستويات”.  

  المريسي: نظرة ثاقبة من سموه

  أوضـــح جاســـم المريســـي مـــن اســـطبل 
المغيـــرات أن مكرمـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة تعكس نظرة ســـموه 
الثاقبة نحو المزيد مـــن التطور واالزدهار 
لالســـطبالت، مقدًمـــا الشـــكر لســـموه على 
الكثيـــر  ســـتعطي  التـــي  المبـــادرة  هـــذه 

لالسطبالت الخاصة.
  وقـــال جاســـم المريســـي: “االســـطبالت 
أنهـــت موســـمها بنتائـــج متميـــزة وحققت 
الســـباقات قدرا كبيـــرا مـــن التنافس فيما 
األولـــى  بالمراكـــز  للظفـــر  فرســـانها  بيـــن 
والفضل يعود الى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة الذي رســـم اســـتراتيجية 
تطويـــر القدرة البحرينية ومبادرة ســـموه 
ســـتكون لها اثار إيجابية على االسطبالت 
لتلبيـــة احتياجاتهـــا واالســـتعداد األمثـــل 

للموســـم الرياضـــي المقبـــل مـــن الناحيـــة 
جاهـــزة  لتكـــون  واللوجســـتية  الفنيـــة 

للسباقات والتنافس على اللقب”.   
  وتابع “نشطر سموه على عطاياه السخية 
لالســـطبالت الخاصـــة وإن هـــذه المكرمة 
لكافـــة  كبيـــر  إيجابـــي  اثـــر  لهـــا  ســـيكون 

االسطبالت”.

 غدير: فخورون بدعم ناصر بن حمد

  أعـــرب علـــي غدير مـــن اســـطبل الزعامة 
ودعـــم  بمكرمـــة  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لالســـطبالت الخاصة، مشـــيرًا إلى أن هذه 
المكرمة ستساهم بتحقيق أهداف عديدة 

لالسطبالت.
  وقـــال: “دائمـــًا مـــا تكون مبادرات ســـموه 
رائدة ومتميزة وتصب في تطوير رياضة 
القـــدرة التـــي حققـــت نجاحـــات متواصلة 
بفضل الدعم واالهتمام الذي يوليه سموه 
تجـــاه كافـــة االســـطبالت والفرســـان، وإن 
هـــذه المكرمة ستســـاهم بتحقيـــق أهداف 
حافـــز  وســـتكون  لالســـطبالت  عديـــدة 
للجميـــع ببذل المزيد من الجهود للموســـم 

المقبل”.
وجميـــع  الزعامـــة  “اســـطبل  وأضـــاف    
منتســـببيه يشـــكر ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على هذه المكرمة ونعاهد 
ســـموه ببذل المزيد من الجهـــود لمواصلة 

االرتقاء برياضة القدرة”.

علي غدير منال فخراوي دانة سعيد خالد الرويعي

المكتب اإلعالمي

االتحاد الملكي يوزع مكرمة ناصر بن حمد على اإلسطبالت الخاصة
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــرة الـــــقـــــدرة ال ــيـ ــسـ ــة إثــــــــراء مـ ــ ــل ــ ــواص ــ ــو م ــحـ فــــي بــــــــادرة نـ

من منافسات القدرةسمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد مهدي

البوعينين: 
لجنة لمراجعة 

االشتراطات وزيارات 
لمقار األندية



جــاءت محصلــة الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي الشــباب ضعيفــة حتــى اآلن في 
منافســات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز للموســم 2020-2019، مــع ختــام الجولــة 

الحادية عشرة، وتوقف المنافسات؛ لسبب تعليق األنشطة إثر فيروس “كورونا”.

الفريـــق المارونـــي حقـــق 7 نقـــاط فقـــط 
حتى اآلن، وكســـبها من فوزين وتعادل، 
فيما خسر 8 مباريات، كان آخرها لقاءان 
ضمـــن الجولتيـــن 10 و11، وهمـــا األولى 
والثانيـــة على التوالي في مرحلة اإلياب 

للدوري.
الوطنـــي  المـــدرب  الشـــباب  ويقـــود 
حســـين علـــي “بيليه”، وهو أحـــد النجوم 
الدولييـــن الســـابقين الذيـــن لعبـــوا ألكثر 
من نـــاد محلًيا، وتميز عطاؤه مع األندية 

والمنتخب الوطني أيًضا.
وبشـــكل عـــام، فإن مســـتوى الشـــباب لم 
الفريـــق  أن  خصوًصـــا  للمتوقـــع،  يرتـــق 

تعـــود منـــه الجميع المنافســـة على أدوار 
متقدمـــة فـــي بطولة كأس جاللـــة الملك 
)أغلـــى الكؤوس( خالل مواســـم ماضية، 
لكنـــه في هذا الموســـم ودع البطولة في 
الدور ربـــع النهائي أمام فريق الحد الذي 

وصل الحًقا إلى المباراة النهائية.
علـــى مســـتوى األرقـــام التهديفيـــة، فإن 
الماروني الشـــبابي يعد األضعف من بين 
جميع األندية الـ 10، إذ إن الفريق ســـجل 
9 أهـــداف فقـــط كأضعـــف خـــط هجوم، 
فيمـــا اســـتقبلت شـــباكه 26 هدًفـــا، وهو 

الرقم األعلى أيًضا.
وهفـــوات  متكـــررة  دفاعيـــة  أخطـــاء 

إلـــى تبديـــل خيـــار  فـــي الحراســـة أدت 
حامـــي العرين فـــي بعـــض المباريات، إذ 
لجـــأ الجهـــاز الفنـــي للشـــباب لالســـتعانة 
بخدمـــات الحـــارس حســـن العالـــي فـــي 
بعض المباريات عوًضا عن علي عيســـى 
الـــذي عـــاد مـــن جديـــد لحمايـــة الشـــباك 

المارونية خالل الجوالت األخيرة.
وعلى المســـتوى األمامي، فالتغيير الذي 
أحدثتـــه اإلدارة الشـــبابية على مســـتوى 
الالعبيـــن المحترفين باســـتقطاب اثنين 

مـــن القـــارة اإلفريقية والالعـــب اللبناني 
حســـين غملـــوش لم يجـــد نفًعا بالشـــكل 
المطلـــوب، فيما ظهر جلًيا افتقار الفريق 
لخدمات الالعـــب النيجيري برنس الذي 
كان عالمـــة بـــارزة، وانتقـــل خـــالل هـــذا 
الموســـم إلى صفـــوف المحـــرق باعتباره 

علـــى  المحترفيـــن  أفضـــل  مـــن  واحـــًدا 
الرواق األيمن في منطقة الوسط.

موقف الشـــبابيين ال يحســـد عليه النادي 
المارونـــي، والـــذي بـــات عرضـــة للهبوط 
مـــرة أخـــرى إلـــى دوري الدرجـــة الثانية، 
لكنـــه يملك من العناصر المحلية الشـــابة 

التي متى ما اســـتطاعت تقليل األخطاء 
علـــى مســـتوى الثلـــث األخيـــر، والتركيز 
أماًمـــا، فإنها قـــادرة على تجـــاوز منطقة 
الخطر علـــى األقل، خصوًصـــا مع وجود 
اســـم مميـــز كاليافـــع حســـن مـــدن الـــذي 
يقـــدم مســـتويات رائعـــة خـــالل اآلونـــة 
األخيـــرة، عالوة على تواجـــد المدافعين 
أحمـــد فاضل وســـيد مجتبـــى المحافظة 
ومحمـــود مختـــار، إضافـــة إلـــى حســـين 
العكـــري وحســـين القصاب في الوســـط، 
والخبير في المقدمة ســـيد علي عيســـى 
“عالوي”، فيما افتقد الفريق بشـــكل كبير 
أيًضـــا لخدمات الالعب أيمـــن عبداألمير 
في منطقة الوســـط، والـــذي انتقل معاًرا 

إلى صفوف الرفاع.

الشباب األضعف على مستوى األرقام التهديفية

فريق الشباب
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اإلثنيـــن  الرياضيـــة  األســـرة  احتفلـــت 
باليـــوم الدولي للرياضة؛ من أجل التنمية 
والســـالم الذي يصـــادف 6 أكتوبر من كل 
عام وذلك في إطار الدعوة التي وجهتها 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة لكافة 
الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات الرياضيـــة 
الدولية واإلقليميـــة والوطنية والمجتمع 
ألغـــراض  الرياضـــة  بتســـخير  المدنـــي 

التنمية والسالم.
وتفاعـــل عـــدد كبير مـــن ممثلـــي مختلف 
المؤسســـات الرياضيـــة مع اليـــوم الدولي 
للرياضـــة؛ مـــن أجل التنمية والســـالم من 
خـــالل تصويـــر أنفســـهم وهـــم يحملـــون 
ورقـــة بيضاء للتعبير عن الســـالم، لتمتأل 

الحســـابات الرســـمية فـــي “اإلنســـتغرام” 
بصـــور العديد من المســـئولين و الالعبين 
والمدربيـــن واإلدارييـــن والحـــكام وهـــم 
يحملـــون الورقـــة البيضـــاء؛ تعبيـــرا عـــن 

دعمهم للمحبة والسالم.
واســـتجابة للتطورات العالميـــة المتعلقة 
اليـــوم  بجائحـــة فيـــروس كورونـــا، ركـــز 
الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم 
هـــذا العـــام 2020 علـــى الفوائـــد الصحية 
للمشـــاركة في الرياضة والنشاط البدني، 
خصوصـــا مـــع تدابيـــر العـــزل االجتماعي 

التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا.
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد 
اعتمـــدت في أغســـطس 2013 ، بموجب 

القرار رقم 296 / 67 بإعالن يوم 6 أبريل 
مـــن كل عام يوما دوليا للرياضة من أجل 
التنمية والسالم ، وجاء اعتماد ذلك اليوم 
ليدلل على إدراك األمم المتحدة المتزايد 
تعزيـــز  فـــي  للرياضـــة  اإليجابـــي  باألثـــر 
حقـــوق اإلنســـان والتنميـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة والدور المهم الذي تضطلع 
به الرياضة في إحراز التقدم االجتماعي 
التســـامح  علـــى  التشـــجيع  خـــالل  مـــن 
واالحترام ومســـاهمتها في تمكين المرأة 
والشـــباب واألفـــراد والمجتمعـــات وفـــي 
بلـــوغ األهـــداف المنشـــودة فـــي مجاالت 

الصحة والتعليم االندماج االجتماعي.

بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم

األســـرة الريــاضيــة تــرفــع أوراق الســالم

اقتران الرياضة بالتنمية والسالم يمثل رسالة عالمية سامية
وقــوة تماسًكا  أكــثــر  المجتمعات  لجعل  فــاعــل  دور  حــمــد:  بــن  نــاصــر 

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية 
وشـــئون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
اقتـــران الرياضـــة بالتنميـــة والســـالم يمثـــل 
رســـالة عالميـــة ســـامية تســـاهم في تســـخير 
الرياضـــة لتحقيـــق غايـــات التنمية والســـالم 
وهو األمر الذي جســـدته مملكة البحرين في 
العديد من المواقف والمبادرات التي أطلقتها 
تجاه المجتمع الدولي والتي جاءت متوافقة 
مـــع توجيهات حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
الـــى  والراميـــة  المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه 
تأكيد مكانة البحرين على المســـتوى العالمي 
وتفاعلهـــا مع المجتمع الدولي في العديد من 

القضايا ومن بينها الرياضية. 
 وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة احتفـــال منظمـــة 
األمـــم المتحدة باليـــوم الدولـــي للرياضة من 
أجـــل التنميـــة والســـالم والـــذي يقـــام تحـــت 
أثنـــاء  والبدنـــي  الرياضـــي  “النشـــاط  شـــعار 

جائحـــة فيـــروس كورونا”، “منـــذ زمن طويل 
لعبـــت الرياضـــة دورا فاعال ومهمـــا في جعل 
وقـــوة  تماســـكا  أكثـــر  العالميـــة  المجتمعـــات 
باعتبـــاره أداة فاعلة وقوية يمكن من خاللها 
تعزيـــز العديـــد مـــن القيـــم الرائـــدة وإيصـــال 
رســـائل فريـــدة مـــن نوعهـــا باعتبـــار الرياضة 
باتت لغـــة عالمية وقـــادرة على تعزيـــز القيم 
األساســـية للتنمية المستدامة وتعزيز السالم 
العالمي وتأصيل التسامح والتعايش السلمي 

بين الجميع”. 
 وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“شـــهدت مملكـــة البحريـــن خـــالل الســـنوات 
الماضيـــة حـــراكا رياضيـــا بارزا علـــى مختلف 
خـــالل  مـــن  المملكـــة  وتمكنـــت  األصعـــدة 
اســـتضافتها للفعاليـــات الرياضية والشـــبابية 
العالـــم  نحـــو  الســـامية  تأكيـــد رســـالتها  مـــن 
بضـــرورة تســـخير الرياضة من أجـــل التنمية 
والســـالم فـــي العالـــم وعمـــدت المملكـــة إلـــى 
اســـتغالل الرياضـــة مـــن أجـــل تطبيـــق هـــذا 
الشـــعار بصورة صحيحة وعلـــى أرض الواقع 
حتـــى باتـــت البحريـــن واحة الســـالم واالمن 

والتعايش والتنمية في مختلف المجاالت”. 
 وأشـــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“لقـــد تمكنـــا فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن جعل 
الرياضـــة ســـفيرة لنـــا فـــي مختلـــف المحافل 
واظهرنـــا للعالم من خالل منتســـبي رياضتنا 
المشـــاركين في مختلف المســـابقات العالمية 
أن مملكـــة البحريـــن تدعـــم جميـــع المبادرات 
األمميـــة الرائـــدة التـــي تســـهم فـــي اقتـــران 
مملكـــة  وإن  والســـالم  بالتنميـــة  الرياضـــة 
مســـؤوليتها  تحمـــل  فـــي  ماضيـــة  البحريـــن 

تجـــاه المجتمـــع الدولـــي فـــي جعـــل الرياضة 
أكثر تفاعال مع الســـالم والتنمية واســـتغاللها 
إلشـــاعة أجـــواء الســـالم والتعايش الســـلمي 
فـــي العالـــم واحالل التنمية فـــي جميع بلدان 

العالم”. 
 وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“يمـــر المجتمـــع الدولـــي فـــي الفتـــرة الحالية 
بجائحـــة فيـــروس كورونا ونحن فـــي مملكة 
البحريـــن نشـــاطر المجتمـــع الدولـــي جهـــوده 
نحو مواجهة هذا الفيروس ولكننا في الوقت 
ذاتـــه نؤكد علـــى أهمية الرياضة وممارســـتها 
البحريـــن  ومملكـــة  وآمنـــة  مثاليـــة  بصـــورة 
وضعـــت نظام رياضيا متميزا في هذه الفترة 
من أجل تشـــجيع المواطنين والمقيمين على 
اتبـــاع نظـــام رياضـــي صحـــي وآمـــن ونشـــط 
خـــالل هذه األيام وتوفير العديد من البرامج 
والفعاليات لممارستها من قبل افراد المجتمع 
أثناء تواجدهم في المنزل ونحن نثمن عاليا 
التزام أبناء البحرين بجعل الرياضة أســـلوب 

ا في مختلف الظروف”. حياة يوميًّ

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أكــد األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الشــيخ ســلمان 
بــن ابراهيــم آل خليفــة أن االحتفــال باليــوم الدولــي للرياضــة مــن أجــل 
التنمية والسالم يمثل مناسبة الستحضار منجزات مملكة البحرين على 
صعيــد تســخير الرياضــة لتعزيــز الســالم والتنميــة فــي العالــم بالنظر لما 
تلعبــه الرياضــة من أدوار حيويــة فعالة في نشــرالقيم النبيلة واألهداف 

السامية على مختلف األصعدة.

 وأشـــار الشيخ ســـلمان بن ابراهيم 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
وبتوجيهـــات ســـامية مـــن حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
تعـــد  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
مـــع  البنـــاء  التفاعـــل  فـــي  ســـباقًة 
مختلـــف المبـــادرات الدوليـــة التـــي 
فـــي  الرياضـــة  إســـهامات  تعـــزز 
تحقيـــق التنميـــة والســـالم مشـــيًدا 
بهـــذا اإلطار بدعم ومتابعة صاحب 
الســـمو الملكـــي االميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء 
الموقـــر، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
االميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  االول  النائـــب 

الوزراء، وذلك بما يسهم في تعزيز 
موقع البحرين الرائد على الســـاحة 
الدولية وتأكيـــد التزام المملكة في 
اســـتثمار الرياضـــة لمســـاندة جهود 
تحقيـــق الســـالم واالمـــن والتنميـــة 

في العالم.

البحرين سباقة لتسخير الرياضة لدعم السالم والتنمية

العب يرفع الورقة البيضاء تعبيرا عن السالمعضو اتحاد الطاولة محمد جعفر يرفع راية السالم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أشـــاد رئيس مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن خليفـــة بن أحمد 
يبذلهـــا  التـــي  المميـــزة  بالجهـــود  خليفـــة  آل 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ودعم سموه 
للرياضييـــن بعـــد مباركـــة ســـموه إلنهـــاء ملف 
مســـتحقات الرياضييـــن بصـــورة كاملـــة عبـــر 
تسلم 2158 من األسرة الرياضية مستحقاتهم 

المالية وفـــق الرؤية التي تم اإلعالن عنها في 
البرنامج الوطني واللقاء التاريخي مع األسرة 

الرياضية.
وأكد أن مبادرات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة تأتـــي ترجمة للتوجيهات الســـامية 
لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البـــالد، والهادفـــة لمواصلة االرتقـــاء بقطاعي 

الشباب والرياضة في مملكة البحرين.
ونوه بمبادرات ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، مؤكدا أنهـــا خير داعـــم لكافة أطراف 

المنظومـــة الرياضيـــة، إذ رســـمت المبـــادرات 
للرياضـــة  النجـــاح  خـــط  لســـموه  النوعيـــة 
البحرينيـــة التي احتلت مكانـــة ريادية بفضل 
مـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات الفتـــة يشـــار إليهـــا 

بالبنان.
وقال إن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلنهـــاء ملـــف المســـتحقات الماليـــة 
جاء تأكيدا على الدعم المســـتمر والكبير الذي 
يوليه ســـموه للرياضيين، مثنيا على ما تحقق 
مـــن نجاحات ومكتســـبات للرياضة البحرينية 

بمـــا قدمـــه ســـموه مـــن دعـــم لكافـــة أطـــراف 
المنظومة الرياضية في مملكة  البحرين.

.. والرياضة تؤصل للتنمية والسالم

إلى ذلك، أكد الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة أن اليـــوم الدولي للرياضة من أجل 
التنميـــة والســـالم هو مناســـبة مهمة يســـتذكر 
فيهـــا الرياضيـــون األهـــداف النبيلـــة للرياضـــة 
ومـــا تحققـــه من اندمـــاج اجتماعـــي بين كافة 
األطـــراف. وقال رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة القـــدم إن الرياضـــة تؤصـــل 
العديـــد من القيم الراقيـــة كاللعب النزيه، روح 
الفريـــق الواحـــد، إضافة إلى القيم التنافســـية 
واإلنســـانية الشـــريفة التـــي جعلـــت الرياضـــة 

متنفسا للجميع.
ولفـــت إلى أن الرياضة بانفتاحها على الجميع 
ســـاهمت في تعزيز العامـــل االجتماعي كثيرا 
مـــن خـــالل الفرصـــة الكبيـــرة التـــي أتاحتهـــا 
شـــهدت  إذ  والتنافـــس،  للمشـــاركة  للجميـــع 
حـــدود  تعـــدت  واســـعة  مشـــاركة  الرياضـــات 

الرجـــال ووصلـــت إلـــى المـــرأة التـــي ســـجلت 
حضورهـــا الالفـــت كذلـــك، بل شـــملت، إضافة 
إلـــى ذلـــك ذوي العزيمـــة، وذلـــك فـــي مختلف 
الرياضـــات بما فيها كرة القدم اللعبة الشـــعبية 

األولى في العالم.

رئيس اتحاد الكرة يشيد بدعم ناصر بن حمد للرياضيين
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علي بن خليفة

 سلمان بن إبراهيم

حسن علي

أحمد مهدي
يحتل المركز قبل 

األخير بعد 11 جولة 
في دوري ناصر بن 

حمد الممتاز
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي

“األطباء”: دعم جميع مقدمي الخدمات الصحية
قالــت جمعيــة األطبــاء البحرينيــة إنــه؛ وفــي إطــار دعم الجهــود الوطنية الحتــواء ومنع انتشــار فيــروس كورونا 
)كوفيد 19(؛ فإن الجمعية ستواصل دعم استخدام معدات الوقاية الشخصية لجميع مقدمي الخدمات الصحية 
بغــض النظــر عــن طبيعة شــكوى المريض، خاصة أثنــاء الفحص البدني واإلجــراءات الصحية، مع ضمان حصول 
العاملين في مجال الرعاية الصحية على العالج المناســب بســرعة وســهولة في حال إصابتهم بالعدوى ال ســمح 

هللا.

وشـــددت علـــى أهميـــة توضيح 
لمركـــز  التوجيهيـــة  المبـــادئ 
مكافحة األمراض بشـــأن الحجر 
الرعايـــة  ألخصائـــي  الصحـــي 
لــــلعدوى  المعرضيـــن  الصحيـــة 
بكوفيد19-، ومراجعة ودراســـة 
تدابيـــر الحمايـــة المؤقتة طوال 
الرعايـــة  لفـــرق  الوبـــاء  فتـــرة 
الصحيـــة الذين يقومون بفحص 
كوفيـــد19-،  مرضـــى  واختبـــار 
باإلضافـــة إلـــى تمديـــد المواعيد 

النهائيـــة التنظيمية حتى يتمكن 
األطباء والممرضين من التركيز 

على المرضى.
نـــت الجمعيـــة فـــي بيـــان لها  وثمَّ
بمناســـبة “يوم الصحـــة العالمي” 
الـــذي يصادف الســـابع من إبريل 
مـــن كل عـــام التضحيـــات التـــي 
تبذلها الكوادر الصحية والطبية 
حـــول العالـــم لمواجهـــة فيروس 
ـــت بالذكر احتفاء  كورونا، وخصَّ
يـــوم الصحـــة العالمي هـــذا العام 

بكـــوادر التمريض والقبالة لم لها 
مـــن دور بـــارز في الحفـــاظ على 

الصحة في البحرين والعالم،
رئيسة جمعية األطباء البحرينية 
غـــادة القاســـم قالـــت إن أطباءنا 
وجميع المتخصصين في مجال 
الرعايـــة الصحية هـــم الخطوط 
األزمـــات  هـــذه  فـــي  األماميـــة 
ويجـــب أن يســـتمروا في تقديم 
الرعايـــة لمرضاهـــم فـــي بيئـــات 
آمنـــة للجميع، والعمـــل الجماعي 

اآلن صـــار أكثـــر أهميـــة مـــن أي 
وقـــت مضـــى، وكل يـــوم يخاطر 
أعضاء الفـــرق الطبيـــة بحياتهم 
المستشـــفيات  أن  مـــن  للتأكـــد 
المرضـــى  لمســـاعدة  مســـتعدة 
ظـــروف  ظـــل  فـــي  ويعملـــون 
عصيبـــة لمكافحة أكبـــر األزمات 

الصحية في حياتنا المعاصرة.
وأضافـــت أنه ألجـــل دعم جهود 
الحكومة البحرينية في التصدي 

يكـــون  أن  يجـــب  الوبـــاء  لذلـــك 
جميع مقدمـــي الرعاية الصحية 
على الخطوط األمامية مجهزين 
للمعركـــة.  وآمـــن  مالئـــم  بشـــكل 
بحاجـــة  البحريـــن  إن  حيـــث 
لخدمـــات كل طبيب مؤهل وكل 

صحيـــة  رعايـــة  وعامـــل  مقـــدم 
متاح وبصحة جيدة.

وأثنت القاســـم علـــى جهود فرق 
مملكـــة  فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة 
البحريـــن في مكافحـــة فيروس 
كورونا وبراعتهم في التعامل مع 
الحاالت المشـــتبه بها والمصابة، 
عاليـــة  كفـــاءة  أظهـــروا  وأنهـــم 
فـــي أداء دورهـــم لمواجهة هذه 
الحالـــة الطارئة غير المســـبوقة. 
بالقـــول  تصريحهـــا  واختتمـــت 
“ســـوف نتغلب على وباء كورونا 
باهظـــة  تضحيـــات  بـــذل  بعـــد 
الثمـــن، ولكننا ســـوف نخرج من 
تلك المرحلـــة العصيبة أكثر قوة 
ألي  المســـتقبل  فـــي  وجاهزيـــة 

ظروف مماثلة”.

الجفير - جمعية األطباء

غادة القاسم

تجهيز العاملين 
بالخطوط األمامية 

بشكل آمن 
للمعركة

أعلنــت أستشــارية طــب العائلــة رئيســة لجنة التوعيــة واإلعالم بجمعية الســكري البحرينيــة، كوثر العيد، عن إطــالق الجمعية ألول 
برنامج توعوي تخصصي عبر قناتها على تطبيق انســتغرام، مشــيرة إلى أن البرنامج ســيكون أول منصة طبية إعالمية مجتمعية 
تطلقهــا جمعيــة تعنــى بمرضــى الســكر فــي دول الخليــج والمنطقــة وتتضمــن تقديــم مقابــالت أســبوعية مــع األطبــاء المتخصصين 
بأمراض السكري والغدد والسمنة والقلب واألوعية الدموية وأمراض العظام واألطفال والجراحة، إضافة إلى مرضى من أعضاء 
الجمعية ومن خارج الجمعية ومن الممارســين الصحيين والمهتمين في عالج ورعاية مرضى الســكري من النوع األول، الذي عادة 

ما يصيب األطفال، والنوع الثاني الذي يصيب الكبار.

تصريحـــات  فـــي  العيـــد  وأشـــادت   
الدعـــم والتوجيـــه  بـــكل  “البـــالد”  لــــ 
والمساندة الذي تحظى به الجمعية، 
مـــن رئيس المجلـــس األعلى للصحة 

الفريق  الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس 
آل  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  طبيب 
العام  الجمعية  تأسيس  منذ  خليفة، 
ودعمه  وبجهوده  الجمعية  أن  مبينة   ،1989
في  الفاعلة  الجمعيات  إحدى  تعد 
مؤكدة  للسكر،  الدولي  الاتحاد 
من  بحريني،  كادر   100 من  أكثر  أن 
ومختصين وممارسين  استشاريين 
فـــي هـــذا الجانـــب سيشـــاركون في 
البرنامج لتحقيق هدف الجمعية من 
إطالق المنصة هو العمل على زيادة 
الوعي ونشر المعرفة بين المصابين 
بالســـكري وذويهـــم تطبيقـــًا لمبـــادئ 
التباعـــد االجتماعي التي توصي بها 
المنظمـــات الدولية والفريق الوطني 
للتصدي لفيـــروس كورونا، موضحة 
أعضـــاء  مـــن  المختـــص  الفريـــق  أن 
الجمعيـــة أطلـــق الحلقـــة األولى من 
هـــذه اللقاءات يوم الجمعة 3 أبريل، 
إذ تـــم قمت باســـتضافة استشـــارية 
الغـــدد الصمـــاء والســـكري ورئيســـة 
دالل  بالجمعيـــة  العلميـــة  اللجنـــة 
الرميحـــي فـــي حـــوار بشـــأن العناية 

بمرضى السكري في زمن الكورونا.
وعما إذا كان يعتبر مريض الســـكري 
أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورنا 
الرميحـــي  أوضحـــت   ،”19 “كوفيـــد 
بمجتمعنـــا  األشـــخاص  جميـــع  أن 
معرضون لإلصابـــة بفيروس كورونا 
المســـتجد بنفس المقدار، مؤكدة أن 
الدراســـات واالختبـــارات لـــم تثبـــت 
لحـــد اآلن أن مرضـــى الســـكري أكثر 
كورنـــا  بفيـــروس  لإلصابـــة  عرضـــة 
المســـتجد من اآلخريـــن، ولكننا أكثر 
حذرا وحرصا على مرضى السكري؛ 

ألن فرصـــة أصابتهـــم بالمضاعفـــات 
من الفيروس أكثر من اآلخرين.

وعن المضاعفات التي قد يصاب بها 
مرضى السكري إذا أصيبوا بكورونا، 
قالـــت الرميحي “المرضى المصابون 
بالســـكري ويتحكمون بمستوى جيد 
للسكر بالدم أفضل حاالً من المرضى 
الذين نســـبة الســـكر التراكمي لديهم 
عاليـــة؛ لكون ارتفاع الســـكري عامل 
رئيـــس فـــي تقليـــل كفـــاءة الخاليـــا 
مواجهـــة  علـــى  القـــادرة  المناعيـــة 
الفيروســـات، وبالتالـــي تكـــون حـــدة 
المرض اشـــد على الجهاز التنفســـي، 
إذ يصابون بالتهابات أكثر شـــدة في 
الرئتيـــن وقـــد يكونـــون أكثـــر حاجة 
لغـــرف العناية القصوى والســـتخدام 
أجهزة التنفس الصناعي. وهم أيضًا 
اكثـــر عرضـــة للحموضـــة الكيتونيـــة 

في الدم.
وعمـــا إذا كان يجب أن يقلق مرضى 
بالحموضـــة  مـــن اإلصابـــة  الســـكري 
الكيتونيـــة، أوضحـــت أن الحموضة 
المضاعفـــات  مـــن  هـــي  الكيتونيـــة 
الحـــادة للســـكري، التـــي تنتـــج مـــن 
قلـــة إفـــراز اإلنســـولين، إذ ال يمكـــن 
للجســـم التخلص من ارتفاع الســـكر 
الدهـــون  الســـتخدام  ويلجـــأ  بالـــدم 
والبروتينـــات كمصدر للطاقة وينتج 
عـــن ذلـــك إنتـــاج أحمـــاض كيتونيـــة 
“مرضـــى  مضيفـــة  للجســـم،  ضـــارة 
الســـكري من النـــوع األول هم األكثر 
الصحيـــة،  المشـــكلة  لهـــذه  عرضـــة 
الســـكري  مرضـــى  بعـــض  كان  وإن 
مـــن النـــوع الثاني الذيـــن تقل لديهم 
شـــديد  بشـــكل  األنســـولين  كفـــاءة 
المشـــكلة،  هـــذه  لمثـــل  يتعرضـــون 
موضحـــة “وباإلمـــكان الكشـــف عنها 
في المنزل في حال ظهور األعراض 
مثـــل آالم البطـــن، القـــيء واإلرهـــاق 

في حال اســـتمرار السكر مرتفعا عن 
13,3 ممـــول أو 240 ملجـــم”، مبينـــة 
للكشـــف  منزليـــة  أجهـــزة  “هنـــاك  أن 
تمكـــن  إذا  الكيتـــون،  مســـتوى  عـــن 
المريض أو أهله من معالجتها منزلًيا 
بتنـــاول كميـــات كبيرة من الســـوائل 
مـــن  جرعـــة  وأخـــذ  الســـكرية  غيـــر 
األنســـولين. أما في حال استمرارها 
فيتوجب الذهاب بسرعة للطوارئ”.

وعن التمييز بيـــن أعراض االنفلونزا 
يفعـــل  ومـــاذا  وكورونـــا  الموســـمية 
مريـــض الســـكري فـــي حـــال ظهـــور 
األعـــراض عليـــه، أوضحـــت أن مـــن 
بمجـــرد  بينهمـــا  التمييـــز  الصعـــب 
كورونـــا  أعـــراض  إن  إذ  األعـــراض، 
شـــبيهه باالنفلونزا من حيث ارتفاع 
الحـــرارة والتهـــاب الحلق والســـعال 
وضيق التنفس. وتتفاوت األعراض 
أشـــخاص  وهنـــاك  األشـــخاص  بيـــن 
أي  دون  مـــن  بكورونـــا  مصابـــون 
أعراض، ولذلك يتوجب على مريض 
الســـكري الذي يشـــتبه بأن لديه هذه 
األعـــراض االتصال بالخط الســـاخن 
المناســـبة  التوجيهـــات  لتلقـــي   444
خصوصـــا إذا كان يشـــك بمخالطتـــه 
لشـــخص مصـــاب، وهـــم ســـيقومون 
بتحديـــد مـــا يعمـــل إذا كان مخالطـــا 
لعمـــل  وتوجيهـــه  مصـــاب  لشـــخص 

الفحوصات الالزمة.
وذكـــرت استشـــارية الغـــدد الصمـــاء 
والســـكري بشـــأن األعـــراض الطارئة 
التـــي يتوجب على مريض الســـكري 
االنتبـــاه لهـــا، أن هنـــاك العديـــد مـــن 
األمـــور التـــي علـــى مريض الســـكري 
االنتبـــاه إليهـــا، فقد أطلقـــت الرئيس 
المنتخب للجمعية األميركية ألطباء 
الغـــدد الصماء فـــي الخليج نســـرين 
الســـيد أن األعـــراض التـــي يتوجـــب 
االهتمـــام بهـــا بشـــكل أكثـــر بالنســـبة 

هـــي  بالبحريـــن  الســـكري  لمرضـــى 
الصعوبـــة الحادة فـــي التنفس، تغير 
لـــون الشـــفتين أو الوجـــه إلـــى اللون 
األزرق، آالم الصـــدر أو التغيـــر فـــي 
درجة الوعي أو اإلغماء، إضافة إلى 
أعـــراض الحموضـــة الكيتونية التي 
ذكرناها مســـبًقا، والتي يجب أخذها 
بغايـــة الجديـــة واالهتمـــام والتوجه 

إلى قسم الطوارئ.
أزمـــة  مـــن  البعـــض  أثـــاره  وعمـــا 
الكورونـــا في البحرين ســـتؤثر على 
حصول مرضى الســـكري مـــن النوع 
الـــذي  العـــالج  األول والثانـــي علـــى 
كانـــوا يحصلـــون عليـــه مجانـــا مـــن 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
كاالنســـولين وأدويـــة الســـكري التي 
تعـــد غالية الثمـــن، أكـــدت الرميحي 
والحكومـــة  القيـــادة  بفضـــل  أنـــه 
الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة  الرشـــيدة 
الملكي رئيـــس الوزراء، وبتوجيهات 
وتعليمات مباشرة من سموه الكريم 
للقائميـــن علـــى الخدمـــات الصحية، 
تـــم توفيـــر كل ما يحتاجـــه المرضى 
خصوصـــا مرضى الســـكري من حقن 
االنســـولين واألدويـــة وغيرهـــا مـــن 
العالجات، ولله الحمد ليس لدينا أي 
نقـــص خـــالل أزمة كورونـــا أو بعدها 
في االنســـولين أو األدوية المطلوبة، 

منوهـــة إلى أن علـــى المرضى تأمين 
أدوية التي تكفيهم لمدة 3 أشـــهر أو 
على األقل لمدة شـــهر ويكون لديهم 
كل ما يحتاجونه من أدوات الفحص 

ولوازم العناية بالسكري.
ودعت مرضى الســـكري إلى ضرورة 
التحكـــم الجيـــد في الســـكري خالل 
أزمة كورونـــا عبر االلتـــزام بالتغذية 
الســـليمة وممارســـة النشـــاط البدني 
الالزمـــة  األدويـــة  بأخـــذ  وااللتـــزام 
طـــرق  واتبـــاع  الســـكري،  لضبـــط 
حصـــص   5 بتنـــاول  أيضـــا  الوقايـــة 
والفواكـــه،  الخضـــار  مـــن  يوميـــًا 
وتقليل القلق والتوتر وشـــرب الماء 
بكمية كافية والحصول على قســـط 
كاف مـــن النـــوم مـــن 7 - 8 ســـاعات 
يوميا، واتباع اإلرشـــادات المعتمدة 
اليديـــن  غســـل  علـــى  كالمحافظـــة 
بمعقـــم  والتعقيـــم  ثانيـــة   20 لمـــدة 
يحتـــوي على نســـبة 70 %فأكثر من 
الكحـــول، والمحافظـــة علـــى نظافة 
وااللتـــزام  المنـــزل،  فـــي  األســـطح 
بالبقاء في المنزل والتباعد بمســـافة 
متـــر عن اآلخرين وعدم مشـــاركتهم 
فـــي األدوات ألشـــخصية مـــع تقليل 
الخـــروج مـــن المنـــزل إال للضـــرورة، 
وتجنب االختالط أو السفر، متمنية 
من أصحاب األعمال مراعاة مرضى 

الســـكري الذين يكون التحكم لديهم 
فـــي الســـكر غيـــر جيـــد ومعرضـــون 
لالختـــالط بشـــكل كبيـــر كالعامليـــن 
يســـمحوا  أن  الزبائـــن  خدمـــة  فـــي 
لهـــم بالعمـــل عـــن بعـــد لوقايتهم من 

اإلصابة بالفيروس.
وأوضحـــت عن أدويـــة الضغط التي 
يســـتخدمها مرضـــى الســـكري، التي 
حـــذرت منهـــا العديـــد مـــن الجهـــات، 
وعن أن بعض أدوية الضغط ظهرت 
مؤشرات في بعض األبحاث الطبية 
أنها قد تزيد من حدة تعرض الجهاز 
التنفسي اللتهابات بسبب الفيروس، 
أنهـــا “معلومـــات غيـــر مؤكـــدة وغير 
موثقة باألدلة الطبية، وهذه األدوية 
لها الكثير مـــن المنافع المثبتة للقلب 
هـــذه  توقـــف  وخطـــورة  والكلـــى 
بهـــا.  االســـتهانة  يمكـــن  ال  األدويـــة 
وبالتالي فإننا ننصح باســـتمرارها إال 
إذا تغيـــرت األدلـــة العلميـــة”، مؤكدة 
“نحن مستمرون بالمتابعة والتقصي 
لنرى ما إذا كانت التوجهات الدولية 
عـــن  التوقـــف  صـــدد  فـــي  ســـتتغير 
اســـتخدامها”، مبينـــة “ولكـــن حتـــى 
باســـتمرارها  ننصـــح  زلنـــا  ال  اآلن 

لمرضى السكري”.
وعن اإلرشادات بخصوص مضادات 
االلتهـــاب مثل البروفتيـــن ولمرضى 
فـــي  تداولـــه  تـــم  ومـــا  الســـكري، 
مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
مضاعفاتها، أوضحت أن الدراســـات 
أشارت إلى أن بعض المرضى الذين 
تناولـــوا مثل هـــذه المســـكنات كانوا 
أكثـــر عرضـــة للمضاعفـــات، وبمـــا أن 
البدائل موجوده مثل الباراسيتامول 
اســـتخدامه  فاألجـــدر  )البانـــادول(، 
كخافـــض للحـــرارة أو مســـكن لأللـــم 
عند المرضى الذيـــن ثبتت إصابتهم 
بكورونـــا، فمرضـــى كورونـــا عليهـــم 
االبتعـــاد عـــن تناولهـــا”، مشـــيرة “أما 
الذيـــن يأخـــذون هـــذه العقاقير مثالً 
اللتهابـــات المفاصـــل تحت إشـــراف 
الكلـــى  طبـــي مـــع مراعـــاة وظائـــف 
ودون اإلصابـــة بكورونا فال مانع من 

ذلك”.

مرضى السكري أكثر تأثرا بمضاعفات “كورونا”
متخصص  100 بمشاركة  طبية  إعــامــيــة  منصة   :”^“ لـــ  العيد  االســتــشــاريــة 

بدور المالكي

الرميحي: بتوجيهات سمو رئيس 
الوزراء... “حقن اإلنسولين” متوافرة 

بالمستشفيات وال نعاني من أي نقص

دالل الرميحي كوثر العيد



ALL Heartist Fund أكور” تطلق صندوق“
قـــررت مجموعـــة أكـــور، بعد التشـــاور مع 
المســـاهمين الرئيســـيين فـــي المجموعة، 
وهـــم جينجيانـــج انترناشـــونال، وهيئـــة 
قطر لالســـتثمار، وشركة المملكة القابضة 
وهاريـــس أسوشـــيتس، تخصيص 25 % 
من األرباح المخطط لها )70 مليون يورو( 
 ،ALL Heartist Fund إلطـــالق صنـــدوق
وهـــو صنـــدوق خـــاص الغـــراض متعلقـــة 

بفيروس كورونا، والذي سوف يساعد: 
1. مرضـــى كورونـــا الذيـــن ليـــس لديهـــم 
صحـــي،  تأميـــن  أو  اجتماعـــي  ضمـــان 
حيـــث يتعهد موظفـــو المجموعـــة البالغ 
عددهـــم 300.000 موظـــف بدفع نفقات 

 .Covid-19 المستشفى المعالجة لـ
2. الموظفين الذين يعانون ضائقة مالية 

كبيرة )تدرس كل حالة على حدة(.
يواجهـــون  الذيـــن  األفـــراد  الشـــركاء   .3
صعوبـــات ماليـــة )تـــدرس كل حالة على 

حـــدة(. مـــن جهتـــه، التـــزم منتجع وســـبا 
موڤنبيك البحر الميت، وفندق موڤنبيك 
عمـــان بالتوجيهات المحلية واســـتجاب 
ووزارة  األردنيـــة  الحكومـــة  لنـــداء 
الصحـــة الســـتخدامهما ألغـــراض الحجر 
كانـــت ســـالمة وصحـــة  فقـــد  الصحـــي، 
ضيوفنـــا وموظفينـــا هي دومـــا أولويتنا 
القصـــوى، ونبـــذل قصـــارى جهدنـــا لدعم 
المجتمـــع المحلـــي والعمل بشـــكل وثيق 
والســـلطات  الحكوميـــة  القطاعـــات  مـــع 

المحلية وفرق الخدمات الصحية.
فعلـــى مـــدى األســـابيع الثالثـــة الماضية، 
تعمقـــت أزمـــة فيـــروس كورونـــا بشـــدة 
وامتد تأثيرها على أكثر من نصف سكان 
العالـــم إما بالحجر و / أو بحظر التجول. 
وقـــد نتج عن ذلك توقف تام في الســـفر 
والمطاعـــم وأماكـــن الترفيـــه، ممـــا بـــات 
يؤثر بشـــكل كبير على القطاع الصناعي. 

واليوم، تّم إغالق أكثر من نصف الفنادق 
التابعة لعالمة “أكـــور” حول العالم، ومن 
المتوقع أن يصل العدد ألكثر من الثلثين 
فـــي األســـابيع المقبلة. وفـــي خضم هذا، 
وصلتنـــا أخبار جيدة حول انتعاش أولي 
للفنـــادق في الســـوق الصينية، وتحّســـن 

جيد في معدل الحجوزات والمطاعم. 
المفاجـــئ  التدهـــور  هـــذا  دفـــع  ولقـــد 
المجموعـــة إلى اتخاذ إجـــراءات جذرية 
العالميـــة؛  عملياتهـــا  لجميـــع  وضروريـــة 
مـــن أجل الحد مـــن تأثير هـــذه الجائحة 
والتحضيـــر  والدخـــل،  األربـــاح  علـــى 

لالنتعاش في فترة ما بعد األزمة. وتقف 
الغيـــر  األوقـــات  هـــذه  فـــي  المجموعـــة، 
المســـبوقة، أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، 
بجانب موظفيها وشركائها ومجتمعاتها، 
موفـــرة لهـــم الوقـــت والمـــوارد وإمـــكان 
الوصول إلى شبكتها المحلية والعالمية. 

تدابير التخفيف

تـــم تنفيـــذ التدابيـــر في وقـــت مبكر من 
شـــهر فبراير بالنظر علـــى الوضع الحالي، 
إجـــراءات  اتخـــاذ  المجموعـــة  قـــررت 
صارمـــة وتدريجية مطبقة على الجميع، 

وتشمل: 
التوظيـــف  وتجميـــد  الســـفر  منـــع   -
وتخفيض الجداول الزمنية و/أو السماح 
لـ 75 % من فرق مكاتب اإلدارة العالمية 
للتخطيـــط للربـــع الثاني، مما يـــؤدي إلى 
تخفيض 60 مليون يورو على األقل في 

المصاريف العامة واإلدارية للعام 2020. 
- مراجعة خطة االستثمار الدورية للعام 
2020 المؤديـــة إلـــى تخفيـــض النفقـــات 

الرأس مالية بمقدار 60 مليون يورو.
تنظيـــم  علـــى  أيًضـــا  المجموعـــة  تعمـــل 
جميـــع التكاليف األخـــرى )مثل المبيعات 
والتســـويق وتكنولوجيـــا المعلومات( بما 

يتماشى مع انخفاض اإليرادات.

تدابير اإليرادات والتضامن

فـــي هـــذه المناطـــق غيـــر المأهولـــة، قرر 
مجلس إدارة أكور اســـتكمال اإلجراءات 
اإلداريـــة الموضحـــة أعـــاله عـــن طريـــق 
ســـحب اقتراحـــه الخـــاص بدفـــع أربـــاح 
األســـهم للعـــام 2019 بقيمـــة 280 مليون 

يورو.

خاص ألغراض 
متعلقة بفيروس 

كورونا
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إعداد: هبة محسن
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هذه الصفحة برعاية

قـــام بنـــك األســـرة في إطـــار مســـاعيه الحثيثـــة للحفـــاظ على ســـالمة فريق 
العمـــل خالل الفترة الجارية، واتباًعـــا للتوجيهات الحكومية لاللتزام بالتباعد 
االجتماعـــي قـــدر اإلمكان، وتماشـــًيا مع اتجـــاه البحرين في الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، بتوجيـــه أكثـــر مـــن 70 % مـــن موظفـــي البنـــك للعمـــل من 
منازلهـــم، ضمـــن التدابيـــر الوقائيـــة لتجنـــب َتعـــّرض الموظفين أليـــة مخاطر 

صحية محتملة وضمان استمرارية العمل.
ويحرص البنك على تطبيق سياسة العمل من المنزل تدريجًيا، بمنح األولوية 
للموظفـــات الحوامل واألمهـــات الذين يراعـــون ذوي االحتياجات الخاصة أو 
كبار في الســـن في منازلهم، إلى جانب فرض التباعد االجتماعي لفرق العمل 
ومنح إمكانية العمل عن ُبعد ألصحاب المهام التشغيلية األساسية وتدريجًيا 

حتى يتم استيعاب أكبر نسبة ممكنة من الموظفين للعمل عن بعد.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس اإلدارة لبنك األســـرة خالـــد عتيق 
“نبادر في بنك األســـرة العتماد مفهـــوم العمل من المنزل لفريق عملنا، لضمان 
صحتهم وســـالمتهم الذي نضعه فـــي مقدمة أولوياتنا. نـــدرك جيًدا تحديات 

المرحلـــة وتأثيرهـــا علـــى الجميـــع، ولذا حرصنـــا على تهيئـــة موظفي 
البنـــك ليكونـــوا أكثر حـــذًرا والتزاًمـــا باإلجـــراءات االحترازية 

لحماية أنفسهم واآلخرين”.
وأضـــاف عتيـــق أن أولويـــة بنـــك األســـرة حاليا هي 

الحفـــاظ علـــى ســـالمة الموظفيـــن وعوائلهم، مع 
ضمان ســـير العمـــل في البنك وتقديـــم الخدمات 
للمقترضيـــن، وأضـــاف أن البنك عمل على تفعيل 
خطة اســـتمرارية العمل وتطبيق الحلول التقنية 

التي تمكن الموظفين لدى البنك من العمل عن ُبعد 
أو العمل المرن بشكل آمن وفعال بمختلف الظروف.

“األسرة” يطبق مفهوم العمل من المنزل
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“بيتك”: الفائز الثاني من “لبشارة” يحصد 100 ألف دوالر
ــر ــراي ــب ــدة لــحــســاب الــتــوفــيــر فـــي ف ــديـ ــجـ ــة الـ ــل ــم ــح ضــمــن ال

أعلـــن بيت التمويل الكويتـــي – البحرين “ 
بيتـــك”، عن فـــوز، عادل يوســـف الحمادي، 
وهـــو الفائـــز الثاني فـــي الحملـــة الجديدة 
التوفيـــر  حســـاب  مـــن   2020 للعـــام 
شـــهر  عـــن  وذلـــك  “لبشـــارة”  االســـتثماري 
فبرايـــر، إذ حصل على جائزة نقدية بقيمة 

100 ألف دوالر.
تنفيـــذي  مديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
لألفـــراد  المصرفيـــة  المجموعـــة  ورئيـــس 
فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحرين، 
خالـــد المعرفـــي “نـــود أن نتقـــدم بالتهنئـــة 
للســـيد عـــادل الحمـــادي لفـــوزه بالجائـــزة 
الكبرى لشـــهر فبرايـــر 2020، مضيًفـــا “أننا 
مـــن  المزيـــد  توفيـــر  إلـــى  نســـعى  مازلنـــا 
الفرص لعمالئنـــا الكرام من خالل حمالتنا 
الترويجيـــة وذلك تماشـــًيا مـــع رؤيتنا في 

تقديـــم أفضل المكافآت والعروض تقديًرا 
لوالئهم ودعمهم الدائم باعتبارهم شركائنا 

األساسيين”.

زيـــادة  إلـــى  الجميـــع  المعرفـــي  ودعـــا 
اســـتثماراتهم في حساب “لبشارة” ولفترة 
أطول حتـــى تزداد فـــرص فوزهم بإحدى 
الجوائز النقدية القيمة، متمنًيا في الوقت 
نفســـه لكافـــة المدخريـــن الفـــوز بالجوائـــز 

القّيمة الجديدة في السحوبات القادمة.
يوســـف  عـــادل  بالجائـــزة  الفائـــز  وقـــال 
والتقديـــر  بالشـــكر  “أتقـــدم  الحمـــادي 
إلدارة وموظفـــي بيـــت التمويـــل الكويتي 
فرصـــة  عمالئـــه  منـــح  علـــى  البحريـــن   –
الفـــوز بهـــذه الجوائـــز الرائعـــة، وسأســـتمر 
باالستثمار ألزيد من فرصي لربح الجوائز 

األخرى الُمقدمة.
وأود أن أشجع الجميع على انتهاز الفرصة 
للفـــوز بإحـــدى الجوائـــز القّيمـــة عبـــر فتح 

حساب )لبشارة(”.

االســـتثماري  التوفيـــر  ويتضمـــن حســـاب 
“لبشـــارة” جائزتين بقيمة 500,000 دوالر 
لحملة 2020، باإلضافة إلى جوائز شهرية 
كبـــرى بقيمـــة 100,000 دوالر، كذلـــك 60 
جائـــزة نقديـــة شـــهرًيا بقيمـــة 500 دوالر 
ضمن فئات “نساؤنا” و”عيالنا” و”مدخرينا” 

و”بطاقاتنا”.
للعمـــالء  “جزيـــل”  فئـــة  أضيفـــت  كذلـــك   
الذين يقومون بفتح حساب” لبشارة” عبر 

تطبيق البنك اإللكتروني. 
stc-“ ويتعاون البنك مع شركة االتصاالت
شـــهرية  قســـائم   10 لتقديـــم   ”business
stc-busi-“ 500 دوالر ضمـــن فئـــة  بقيمـــة

والمتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات   ”ness
علـــى  أكثـــر  أو  دينـــاًرا   50 إنفاقهـــم  عنـــد 

خدمات قطاع األعمال.

ســـي”  بـــي  “إم  مجموعـــة  أطلقـــت 
فـــي شـــهر  حملـــة #معاكم_بالبيـــت 
مـــارس؛ بهـــدف توفيـــر أقصـــى قدر 
مـــن الترفيـــه والمحتـــوى اإلعالمي 
وتشـــجيع األشـــخاص علـــى البقـــاء 
أمـــام شاشـــات التلفاز فـــي منازلهم، 
فـــي ضـــوء الوضـــع غيـــر المســـبوق 

الناجم عن فيروس “كوفيد19-”.
 وبعد ُمضي 3 أسابيع، شهدت جهة 

البّث الرائدة في المنطقة مستويات 
نمو غير مســـبوقة في “الوقت الذي 
يقضيـــه األشـــخاص فـــي مشـــاهدة 
قنواتهـــم  جميـــع  عبـــر  التلفـــاز”، 
محتـــوى  وخدمـــات  التلفزيونيـــة 

الفيديو عند الطلب.
وســـجلت الفترة ما بيـــن 22 إلى 28 
مـــارس نســـبة الزيـــادة األعلـــى منذ 

إطالق حملة “معاكم بالبيت”.

“إم بي سي”: “معاكم بالبيت” تسّجل نمًوا كبيًرا

خــال حملــة تنطلــق مــن 7 أبريــل تمتــد حتــى ســبتمبر

“الوطني” يقدم مكافآت لمستخدمي الخدمات الرقمية

 )NBB( أعلن بنـــك البحريـــن الوطني
عـــن إطالقـــه حملـــة جديـــدة تكافـــئ 
إلنجـــاز  يبـــادرون  الذيـــن  العمـــالء 
الخدمـــات  باســـتخدام  معامالتهـــم 
المصرفيـــة الرقمية الخاصـــة بالبنك. 
لبنـــك  الجديـــدة  الحملـــة  تنطلـــق 
البحريـــن الوطني من تاريخ 7 أبريل 
وتمتـــد حتـــى شـــهر ســـبتمبر 2020. 
وتكافـــئ الحملـــة عمـــالء البنـــك مـــن 
المصرفيـــة  الخدمـــات  مســـتخدمي 
لفائزيـــن  الفرصـــة  بمنـــح  الرقميـــة، 
 iPhone 11 Pro محظوظيـــن بهاتف
Max شـــهرًيا. وخصـــص البنـــك أيًضا 
Mac-  جائـــزة كبرى عبارة عـــن جهاز
Book Pro لفائـــز محظوظ في نهاية 

الحملة.
“البحريـــن  عمـــالء  وباســـتطاعة 
علـــى  للســـحب  التأهـــل  الوطنـــي” 
والجائـــزة  الشـــهرية  آيفـــون  أجهـــزة 
الكبرى، بمجرد تسجيل دخولهم إلى 
األلكترونيـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 

وتحويـــل المبالـــغ محلًيا باســـتخدام 
خدمتي ) فوري و فوري+ ( أو تسديد 
الفواتير، إجراء التحويالت الدولية، 
تنفيذ الدفعات للبطاقـــات االئتمانية 
وبطاقات الدفع المســـبق عبر تطبيق 
لألجهـــزة  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 

الذكية أو الموقع اإللكتروني.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخدمـــات 

المصرفيـــة لألفراد فـــي البنك، صباح 
الزيانـــي “إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا 
علـــى  الكـــرام  عمالئنـــا  نكافـــئ  أن 
فـــي  االجتماعـــي  بالتباعـــد  االلتـــزام 
فرصـــة  ونمنحهـــم  الحاليـــة،  الفتـــرة 
الفـــوز بجوائـــز قيمـــة عنـــد إنجازهـــم 
المعامـــالت المصرفيـــة مباشـــرة مـــن 
منازلهم. والحملة تسلط الضوء على 

المجموعـــة الواســـعة مـــن الخدمـــات 
المصرفية التي تتوفر للعمالء رقمًيا. 
وقـــد أردنـــا مـــن خـــالل هـــذه الحملة 
المجزية أن نسلط الضوء بشكل أكبر 

على الخدمات المصرفية الرقمية”.
يتوجـــب على العمالء الكرام االلتزام 
بشروط وأحكام الحملة؛ ليتسنى لهم 
الدخـــول للســـحب، حيـــث بإمكانهـــم 
التأهـــل عنـــد تســـديد الفواتيـــر بحـــد 
أدنـــى يبلـــغ 10 دنانيـــر للمعاملـــة، أو 
تحويـــل مبلـــغ 50 دينـــارا أو أكثر عبر 
خدمة فوري أو فوري+، أو مبلغ 100 
دينـــار للتحويـــالت الدوليـــة. ويمكن 
التأهل في الســـحب أيًضا عند إعادة 
شـــحن بطاقات الدفع المسبق أو دفع 
فواتيـــر البطاقات االئتمانيـــة التابعة 
للبنـــك. ويحث بنك البحرين الوطني 
معامالتهـــم  زيـــادة  علـــى  عمـــالءه 
لزيـــادة  اإلنترنـــت؛  عبـــر  المصرفيـــة 
المكافـــآت  بإحـــدى  للفـــوز  فرصهـــم 

القّيمة المذكورة.
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خالد المعرفي

“الحواج” يناقش كيفية تقديم أفضل خدمة للعمالء
ــي” ــرئـ ــمـ ــر “االتــــــصــــــال الـ ــبـ ــن عـ ــريـ ــديـ ــمـ ــالـ ــع بـ ــمـ ــتـ اجـ

عقـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبـــد الوهـــاب 
الحـــواج، االجتمـــاع الشـــهري مـــع جميـــع مديـــري 
األقســـام ومديـــري الفـــروع عبـــر تقنيـــة “االتصـــال 
المرئـــي”، وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع مناقشـــة األوضاع 
الحالية وتطورات جهود الحكومة للحد من انتشار 
الرشـــيدة  القيـــادة  لتعليمـــات  تنفيـــًذا  الفايـــروس؛ 
وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا 
بالحد من التجمعات. وأكد الحواج أثناء االجتماع 
علـــى ضرورة البقاء في المنـــزل، وأن الحفاظ على 
صحة العاملين وأسرهم أهم من أية خسائر مادية، 
إذ أوصـــى الجميـــع بتوخـــي الحـــذر والتقليـــل مـــن 
االختالط لكي تمر هذه األزمة سريعا. وعلى جانب 

آخـــر، ناقش الحواج مع مديـــري اإلدارات والفروع 
كيفية تقديم أفضل خدمة للعمالء، بعد أن أطلقت 
مجموعـــة الحـــواج الخـــط الســـاخن تحـــت شـــعار 
“الحـــواج دائمًا في خدمتكـــم”؛ لخدمة التوصيل،إذ 
أتاحـــت هـــذه الخدمة الفرصـــة للعمـــالء بالتواصل 
مـــع العاملين عن طريق االتصـــال أو “الواتس آب”؛ 
لتقديـــم طلباتهم على أن يتم توصيلهـــا لهم مجانًا 
فـــي نفـــس اليـــوم أو في صبـــاح اليـــوم التالي على 
أقصـــى تقدير. كما أكد على الجميع ضرورة تقديم 
أفضل وأســـرع خدمـــة لعمالء الحـــواج، وتوصيلها 
لهـــم فـــي أي مـــكان بالبحريـــن تماشـــيًا مـــع مبادرة 

جانب من االجتماع عبر “االتصال المرئي”#خلك بالبيت.



راجع اليوم جدول األعمال الخاص بك.

انتبه للقضايا المالية وتغييرات العمل.

 ركز على طاقتك الداخلية واستغلها للنجاح.

تحصل اليوم على مكافأة لجهودك القيمة.

ال تقلق من اختالف رأيك مع بعض الزمالء.

تعيش التوتر الذي يؤّثر سلًبا على صحتك.

اترك الفرصة لشخص آخر ليأخذ بزمام األمور.

لديك طاقة إيجابية ولكنك ال تعرف كيف 
تستغلها.

لن تجد ما يعطلك أو من يقف في طريقك.

ربما تستغرق وقتا طويال لجمع بعض المعلومات.

االنفعال واإلحباط المتزايد قد يبعدانك عن 
األصدقاء.

ينبهر من حولك بأسلوبك وبحكمتك غير 
المسبوقة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 ابريل

 1922
أول حادث اصطدام جوي بتاريخ 

الطيران المدني بين طائرتين 
فرنسية وإنجليزية فوق بيكاردي 

شمال باريس، ومات جميع 
الركاب مع 
الطاقمين 
وعددهم 
جميًعا 7.

أكدت الفنانة أيتن عامر أنها ال تغادر منزلها؛ بســبب تفشي 
فيروس كورونا، موضحة أنها تشعر بالخوف الشديد على 
أبنائها وعائلتها وتلتزم بكل اإلجراءات الوقائية. وكشــفت 
عامــر، في تصريحــات صحافية، عــن معاناتها من مرض 

الوســواس، مؤكــدة أنهــا أصبحــت تبالغ فــي تنظيف كل 
شيء حولها وتســتخدم المطهرات والكحول بكثرة؛ خوفا من 

الفيروس. وتخوض أيتن ســباق الدراما الرمضاني عبر مسلســل “فرصة تانية”، 
وتتعاون فيه للمرة األولى مع الفنانة ياسمين صبري، وتوقف تصوير العمل.

يستحيل على راغب عالمة أن يهجر الرياضة ويبتعد عن 
طقوســها، ولو تخلى اليوم قســريا عن ركــوب الدراجة 
الهوائية وهي هوايته المفضلة التي اعتاد ممارســتها 
علــى كورنيش المنارة فــي بيروت وشــوارع باريس، إذ 

يملك منزال منذ أكثر من 10 سنوات.
وإذا كان فيروس كورونا المســتجد حــرم راغب من رياضة 

الدراجة الهوائية، فإنه استعاض عنها بتمارين جدية يمارسها على شرفة منزله 
البيروتي تحت إشراف نجله البكر خالد، وهو بدوره رياضي من الطراز األول.

استأنفت الفنانة سارة سالمة تصوير مشاهد مسلسلها 
الجديــد “يا أنا يــا جدو”، الــذي كان يحمل اســم “كتف 
قانوني” قبل تغييره، وتوقف العام الماضي، قبل شهر 
رمضان بأسابيع قليلة وتم تأجيله، إذ عاد التصوير مرة 

أخرى. ويتبقى 15 يوما فقط على االنتهاء من آخر مشاهد 
العمل، ليعرض في شهر رمضان المقبل.

وتعود سارة سالمة إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابها العامين الماضيين، إذ 
شاركت في آخر أعمالها “ألعلى سعر” مع نيللي كريم.

“يا أنا يا جدو”رياضة راغبأيتن والوسواس
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كشــف الفنــان حســين المهــدي عــن انتهائــه مــن تصويــر مشــاهده 
فــي مسلســل “محمــد علــي رود”، المتوقــف تصويــره حاليــا؛ بســبب 

اإلجراءات االحترازية، التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وعبر المهدي عن أمله في انتهاء 
تصوير  واستئناف  قريبا  األزمـــة 
بالركب  للحاق  المتبقية،  المشاهد 

الرمضاني.
وأوضح أنه يجسد في المسلسل 
شــخــصــيــة شــــاب يــعــمــل بــالــســفــر 
الكويت  بين  التجارية  والرحالت 
ــات،  ــن ــعــي والــهــنــد فـــي فـــتـــرة األرب
التي تدور بها األحــداث، ويترقى 
منصب  على  ويحصل  عمله  فــي 

أفضل.

وقال المهدي، إن دوره في مسلسل 
أحد  هلي” يجسد شخصية  “جنة 
األحمر،  الهالل  بجمعية  العاملين 
إذ “أساعد المنكوبين وأعمل على 
ــات  إغــاثــة الــمــتــضــرريــن مــن األزمـ
والـــحـــروب، وهـــو دور جــديــد لم 
أقدمه من قبل، كما أخوض تجربة 

حب مع الفنانة لمياء طارق”.
وشدد على سعادته بكونه تلميذا 
القديرة سعاد  الفنانة  في مدرسة 

عبدهللا.

المهدي ينتهي من تصوير “محمد علي رود”

 “نقــش” تطلــق مسـابقــة لألفـــالم 
لتوثيـق قصــص مــن الحجــر المنزلــي

فــي زمــن “خلــك بالبيــت” وبعــد أن أوجع فيروس كورونا المســتجد ذائــع الصيت، بضرباته البشــرية جمعاء، بات الجلــوس بالمنازل، 
واالنكفاء عن الناس ضرورة للوقاية من العدوى كما بات معروًفا. 

ــحــال قــد يــكــون ثــقــيــاًل بما  واقـــع ال
التواصل  اعــتــاد  لمن  الكفاية  فيه 
مــع الــنــاس وبــيــنــهــم، لــكــن مؤسسة 
نفسها  ــى  عــل آلــــت  لـــأفـــالم  ــقــش  ن
أن تــأخــذ دورهـــا االجــتــمــاعــي، في 
عن  معلنًة  الصعب،  التوقيت  هــذا 
مسابقة لصناعة أفالم توّثق حاالت 

الحجر المنزلي الذي نعيشه. 
“نقش” في نفوس حبيسي  وتــزرع 
الــــجــــدران مـــن مــحــبــي ومــنــتــجــي 
األفــالم هذه األيــام األمــل واإلبــداع 
ــقــيــات ُتــحــاكــي هــذه  ــائ بــإنــجــاز وث
أن  السيما  االستثنائية،  الــفــتــرات 
ــداعــيــة  ــعــمــل بــطــريــقــة إب ــّدم ال ــقــ ــ ُي
من  ويتطلب  ملهمة.  فكرة  ويحمل 
أحــداثــه  تـــدور  أن  القصير،  الفيلم 
وقصصه عن فترات الحجر الصحي 
وتفاصيله، ويروي قصًصا من واقع 
األزمة، تبعث األمل، وتقدر الجهود 
“اصنع  انتشاره.  من  للحد  المبذولة 
أحبابك” شعار  بين  وأنت  فيلمك... 
وضــعــه مــنــظــمــو الــمــســابــقــة ُنــصــب 
وأعلنوا  عــريــض،  كعنوان  أعينهم، 
للمتسابقين  يمكن  عــدة  فــروع  عن 
المشاركة فيها )الروائية، الوثائقية، 
جــوائــز  وستمنح  هـــذا  الــتــحــريــك(، 
ألفـــضـــل فــيــلــم فـــي كـــل فــــرع من 

المسابقة.
لمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر  صـــّرح  كما 
بأن  المسقطي  نقش لأفالم محمد 
البعض،  بعضنا  بين  األمــان  مسافة 

المنظمات  كــل  عليها  تــحــضُّ  الــتــي 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة الــعــالــمــيــة في 
إلى  “نقش”  حولتها  األرض،  أنحاء 
مسافة لأمل والحياة واإلبداع في 
المجتمع “المحجور” عليه والمذعور 
خالل  من  ونأمل  عالمي،  وبــاء  من 
بوسائل  تقويضه  هـــذه  المسابقة 
لصناعة مستقبل  والتحدي  اإلبداع 
ــدور  ال مــع  السيما  مبهر،  سينمائي 
المعنية  الجهات  لمختلف  المشّرف 
الخليجية في محاربة  بالحكومات 

أزمة كورونا.
ــرجــح منظمو  فــي غــضــون ذلـــك، ُي

المؤسسة مع شركاء لها في المجال 
الــفــنــي واإلعـــالمـــي عــلــى مــشــاركــة 
المتقدمين  بين  واســعــة  ومنافسة 
موقعها  عبر  بالمشاركة،  الراغبين 
www.naqshfilms.( اإللكتروني 

الــعــام  مــن  يــونــيــو   30 com( حــتــى 
الحالي.

ــقـــش لـــأفـــالم  ــة نـ ــسـ وتــــعــــّد مـــؤسـ
مؤسسة غير ربحية، تهدف لتطوير 
صــنــاعــة األفـــــالم الــســيــنــمــائــيــة من 
الثقافية  الــفــعــالــيــات  إقــامــة  خـــالل 
السينمائية  والمهرجانات  والفنية 

وإنتاج األفالم.

1939
إيطاليا تغزو ألبانيا في بدايات الحرب العالمية الثانية.

 1953
انتخاب السويدي داغ همرشولد أميًنا عاًما لأمم المتحدة.

 1963
إعالن يوغوسالفيا جمهورية اتحادية، وجوزيف بروز تيتو رئيًسا لها.

 1988
 االتحاد السوفيتي يعلن عزمه االنسحاب من أفغانستان.

 2003
 بداية دخول القوات األميركية إلى العاصمة العراقية بغداد.

انتهت المطربة اللبنانية 
روال سعد من تسجيل أغنية 

سينغل جديدة بعنوان 
“جنني”، من كلمات الشاعر 

أيمن الطويل، وألحان 
هاني فاروق، وتوزيع 

ميدو مزيكا. ومن المقرر 
طرحها بموسم الصيف، بعد 

االنتهاء من تفاصيلها.

”Ozark“و ”Dark”بعيدا عن “البروفيسور”.. تابع الروائع مثل

أعلى المسلسالت مشاهدة في البحرين

ــد لــلــجــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــا األكـ ــعــن ــي تــشــجــي ــ فـ
بــالــجــلــوس فــي الــبــيــت واالســتــمــتــاع 
الهوليوودية  اإلنتاجات  بروائع  طبعا 
التلفزيون،  فــي  المنوعة  والعالمية 
نــعــرض لــكــم مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل 
الـــمـــســـلـــســـالت الـــتـــي تــســتــطــيــعــون 
“تــفــلــكــس” خصوصا  فـــي  مــتــابــعــتــهــا 
والجميع اليوم يحتاج إلى توصيات 

سينمائية وتلفزيونية.
وهـــذه قــائــمــة أفــضــل األعــمــال التي 
ــمــســلــســالت في  يــتــابــعــهــا عـــشـــاق ال
ــاءات  ــ ــصــ ــ ــة بـــحـــســـب اإلحــ ــصـ ــنـ ــمـ الـ
المواقع  من  أو  الشبكة  من  الرسمية 
تقييم ومشاهدة  المتخصصة ألعلى 

في البحرين والعالم وهي كالتالي:

la casa de papel 
هذا  أصبح  الــرابــع  الجزء  تقديم  مع 
المسلسل ترند معظم أخبار الكورونا 
بعض  لصوص   ٨ وفيه  يتخذ  حاليا، 
“دار  أنفسهم في  الرهائن ويحبسون 
ــســّك الــمــلــكــّيــة” فــي إســبــانــيــا فيما  ال
ــعــقــول اإلجــرامــيــة  يــتــالعــب أحـــد ال
أداء  مــع  ُمخططه  لتنفيذ  بالشرطة 

إسباني رائع.

Prison Break 
حول  شعبية  المسلسالت  أكــثــر  مــن 
العالم واألعلى مشاهدة، خصوصا مع 
تقديم جزء جديد منه،  اإلعالن عن 
ويدور حول عندما  يحكم على أخيه 

ظلًما بارتكاب جريمة قتل، يقرر 
مهندس مساعدة شقيقة على 

الــهــروب مــن سجن فوكس 
جــدا  السمعة  ســيــئ  ريــفــر 
ــداث مع  ــ ــ وتـــتـــواصـــل األحـ

أسماء تختفي وتظهر!

Breaking Bad 
 من أفضل ما تستطيع مشاهدته 
اليوم في التلفزيون، وشخصيا 
األول،  المركز  في  عندي  يعد 

معلم كيمياء قرر الخوض في مجال 
تصنيع وبيع المخدرات لتأمين حياة 
مصاب  ــه  أن اكتشف  أن  بعد  عائلته 

بسرطان الرئة وغير قابل للعالج.

Body Guard 
الخيالية  الــقــصــة  الــمــســلــســل  ــروي  ــ  ي
ــفــيــد بـــود،  لـــلـــحـــارس الــشــخــصــي دي
ــدامـــى  ــقـ ــن الـ ــيـ ــاربـ ــحـ ــمـ ــو مــــن الـ ــ وهــ
ــحــرب، ويعمل  ال والــمــتــقــاعــديــن فــي 
في  متخصص  حماية  كضابط  اآلن 
األمن والحراسة الخاصة في شرطة 
تكليفه  يتم  عندما  لــنــدن،  العاصمة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ بــحــمــايــة وزيـ
ــاجــــي  ــ ــت ــ ــون ــا مــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ

الطموحة والقوية.

Dark
ــي قـــريـــة ألــمــانــيــة   فـ
الدقائق  مــن  ونعلم 
األولــى عن اختفاء 
شـــــــــاب بـــــظـــــروف 
ــامــــضــــة مـــــا يــشــغــل  غــ
بالبحث  الــنــاس  جميع 
عــنــه لــيــبــدأ الــتــوتــر في 
الــقــريــة بـــاالزديـــاد، لكن 
األمـــــور تـــــزداد تــعــقــيــًدا 

باختفاء طفل آخر.

Ozark
 مستشار مالي يدين بمال كثير ألحد 
تجار المخدرات، فيقوم باالنتقال من 
شيكاغو إلى منطقه ريفية؛ من أجل 

غسيل األموال.

Elrecluso
 جندي بحرّية سابق ينتحل شخصية 
سجين في سجن مكسيكي الختراق 
إقدامها  في  ُيشتبه  عصابة  صفوف 
لقاٍض  المراهقة  ابنته  اختطاف  على 

أميركي.

The punisher 
يتحول  بــأســرهــا،  عائلته  مقتل   بعد 
المقاتل البحري المحنك فرانك كاسل 
إلى مقتص ومنفذ للعقاب، إذ يسعى 
ممكنة  بأي وسيلة  الجريمة  لمحاربة 

فيطلق عليه لقب المعاقب.

El chapo 
 نــظــرة عــلــى حــيــاة مــلــك الــمــخــدرات 
الشهير El Chapo، منذ أيامه األولى 
الماضي  الــقــرن  مــن  الثمانينات  فــي 
وكــان يعمل في غــواداالخــارا كارتل، 
إلــــى صـــعـــوده إلــــى الــســلــطــة خــالل 
في  النهائي  وسقوطه  التسعينيات 

العام 2016.

vis a vis 
 يـــتـــالعـــب بـــهـــا حــبــيــبــهــا فــــي قــضــيــة 
بها  فينتهي  لصالحه  أموال  اختالس 
الــســجــن، ولــيــس أمامها  ــحــال فــي  ال
سوى أن تكتسب بسرعة القدرة على 

النجاة في عالم جديد قاسي.

Narcos
 قصة حقيقية تدور حول قصة تاجر 
إسكوبار  بابلو  المشهور  الــمــخــدرات 
إنتاج  بسبب  ملياردير  أصبح  ــذي  ال
كولومبيا،  لــخــارج  وتصديرها  ذلــك، 
ــن قبل  ــقــبــض عــلــيــه مـ ومـــحـــاولـــة ال

مكافحة المخدرات األميركية.

The 100
كارثة   بعد قرن من دمار األرض في 
من  شخص  مئة  إرســال  يتم  نووية، 
األرض  كــوكــب  إلــى  فضائية  محطة 

لتقرير ما إذا كان مؤهاًل للسكن.

When they see us
يعلق  حلقات   4 مــن  قصير   مسلسل 
حين  حّريتهم  سلب  من  مراهقين   5
اعـــتـــداء  ــكـــاب  ــارتـ بـ زوًرا  يــتــهــمــون 
وحـــشـــي، قـــّصـــة حــقــيــقــيــة بــلــمــســات 

سينمائية متينة.

 Breaking Bad  من أفضل ما تستطيع مشاهدته اليوم في التلفزيون

مستشار مالي يدين بمال كثير ألحد تجار المخدرات!

قصة حقيقية تدور حول قصة تاجر المخدرات بابلو إسكوبار

اختفاء شاب بظروف غامضة يشغل جميع الناس

إعداد محرر مسافات
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“مالمو للسينما العربية” يفتح باب التقديم... وفرصة للسينمائيين البحرينيين
الفيلـــم  العربيـــة ومعهـــد  للســـينما  فتـــح مهرجـــان مالمـــو 
السويدي و “فيلم سكونة” باب التقديم للمشاركة باألفالم 
البحرينييـــن  للســـينمائيين  هـــذه فرصـــة  عندهـــا وتعتبـــر 
للمشـــاركة، إذ سيعلن في أغسطس 2020 عن المشروعات 

المختارة للمشاركة على النحو التالي:
- 5 مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير األفالم 

الروائية الطويلة.
- 3 مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير األفالم 

الوثائقية الطويلة.
- 5 مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير األفالم 

القصيرة.
وســـيتم دعـــوة ممثلين عن كل مشـــروع فيلـــم روائي يتم 
اختيـــاره، إضافـــة إلى ممثـــل واحد من كل مشـــروع فيلم 
وثائقي وفيلم قصير يتم اختياره، لحضور مهرجان مالمو 
للســـينما العربية 2020 والمشاركة في منتدى سوق مالمو 

المقام في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر. 
فـــي  المشـــاركة  المشـــروعات  بإمـــكان ممثلـــي  وســـيكون 
فرديـــة  اجتماعـــات  وعقـــد  التقديمـــي  العـــرض  جلســـات 
مـــع لجنة تحكيـــم المنحة، كما ســـتتاح لهم فرصـــة مقابلة 
الشـــمال  دول  مـــن  المســـتقبليين  المشـــاركين  المنتجيـــن 
والعالـــم العربـــي، فضـــالً عـــن مجموعة مـــن أهـــم الخبراء 
وممثلـــي صناديـــق الدعـــم ومؤسســـات األفالم مـــن جميع 

أنحاء العالم سيتم اإلعالن عن اسم المشروعات المختارة 
لتلقـــي الدعم خـــالل الحفل الختامي لمنتدى ســـوق مالمو 
فـــي 11 أكتوبـــر 2020.  هـــذا وأبـــدى مؤســـس ورئيـــس 
مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى سوق مالمو محمد 
قبالوي، ســـعادته باســـتمرار المبادرة قائاًل “نحن فخورون 
بمواصلـــة التعـــاون مـــع معهـــد الفيلـــم الســـويدي وفيلـــم 
ســـكونه. وبفضل دعمهـــم، تم إنتاج عـــدد كبير من األفالم 
بشـــكل مشـــترك بين الســـويد والعالم العربـــي”. كما أضاف 
قبالوي “نعلن اليوم عن قبول طلبات المشاريع السينمائية 
والعالـــم يعيش بأكمله وباء فيروس كورونا، نتمنى تجاوز 
هذا الوباء بأســـرع وقت، ونأمل أن يقام مهرجان وســـوق 
مالمـــو فـــي أكتوبـــر المقبـــل فـــي موعـــده وقـــد مـــرت تلك 

الغيمـــة على العالم بســـالم. فالحياة البد أن تســـتمر، لذلك 
فريق المهرجان يعمل إلقامة فعاليات المهرجان ويســـتعد 
الستقبال جميع ضيوفه من السينمائيين واإلعالميين بعد 

تعافي العالم من هذا الفيروس الخطير”. 
ويعتبـــر منتـــدى ســـوق مالمـــو هـــو أول منصـــة فـــي العالم 
مخصصـــة للتعـــاون واإلنتاج المشـــترك بين دول الشـــمال 
والعالم العربي. وســـاهم المنتدى مـــن خالل منح التطوير 
فـــي خروج عدد كبيـــر من األفالم العربيـــة المتميزة للنور؛ 
لتبدأ رحلة كبيرة في المهرجانات الدولية، من بينها الفيلم 
الطويـــل “على كـــف عفريت” لكوثـــر بن هنية الـــذي اختير 
رسمًيا لمهرجان كان، والفيلم القصير “أخوان” لمريم جابر 

الذي وصل للترشيحات النهائية لجوائز األوسكار.

موسيقى خليفة زيمان.. نظرية علمية تتغنى بالحياة، وتمنح العالم لوًنا إنسانيا
ــي ــك ــس ــي ــوف ــك ــاي ــش ــرة ت ــيـ ــد بـــحـ ــائـ ــقـ ــي الـــمـــتـــنـــاســـق لـــبـــاخ وعـ ــونـ ــكـ ــم الـ ــنـــغـ تــشــبــه نـــقـــاء الـ

موسيقى المايسترو خليفة زيمان كأنها االنوار القوية البيضاء التي تفيض بضوئها على الجليد، وكأن الجليد يعكس استضاءته على وجه السماء 
فتبدو في عمق الليل كســماء الفجر.. خليفة زيمان.. موســيقاك مســيرة نبيلة وتظاهرة حضارية تحفر في المســتقبل آثارها الشــامخة. موســيقاك 
طريق نحو عالم أکثر إنارة واحتضان لإلنســان يشــمخ فيه برأيه وكيانه، دون أدنی خوف من عســف أو إرهاق أو مســتقبل مجهول. خليفة زيمان 

ظاهرة فريدة وهامة في تاريخ الموسيقى العالمية.

 موسيقاك.. نظرية علمية مرشدة تتغنى 
بالحيـــاة، وتمنـــح العالـــم لونها االنســـاني 
دون زيـــف. موســـيقاك تجذبنـــا وتحقـــق 
التعاطف الكبير مع كل قضايا االنسانية، 
إنهـــا موســـيقى وألحـــان تحـــول االفـــكار 
“أفكارنا” إلى قوة مادية فعالة، إنها بحق 
موســـيقى تفســـر لنا الحياة وتعيننا على 
كيفيـــة مواجهـــة ازدواجهـــا. من يســـتمع 
إليك ال يســـمح لنفســـه أبدا بترف الفزع، 
أو التـــأزم، أو اليـــأس، ألنك تقدم فلســـفة 
صادقـــة معبـــرة، حيـــث عناصـــر الحيـــاة 

والنماء يحتويها أمل ال يخبو.
البشـــرية كانـــت وما تـــزال تواجه اآلفاق 
الجديـــدة بخوف مبدئـــي، ولكنك تخطو 
إلـــى خـــارج الخـــوف، ولهذا نســـتطيع أن 
نتبعـــك إلـــى العالم المتســـع اآلفـــاق، إنك 
اســـتطعت  وصـــدق،  أصالـــة  ذو  فنـــان 
تجديد لغة الموســـيقى باالقتراب بها من 

المعين المخصب للغة الحياة اليومية.
موســـیقاك حريـــة، والحريـــة دائمـــا تهزم 
وتقتل “الفكر الرجعي” الذي يساوم على 
الحرية ويتآمر عليها، ألن هذه المساومة 
وهـــذا التآمر يديمـــان مصالحـــه وبقاءه. 
وإن كان هنـــاك تغيير للعالم، فموســـیقاك 
هـــي التغييـــر، هـــي التـــي ســـتقضي على 
الحيـــاة القديمـــة وتبنـــي حيـــاة جديـــدة، 
ألن الفنـــان والعالـــم كمـــا تقـــول الكاتبـــة 
بـــاك” يشـــتركان فـــي  األميركيـــة “بیـــرل 
أشـــیاء كثيـــرة، إنهمـــا شـــديدا االعتـــزاز 
العقـــل  فـــي  ويشـــتركان  باســـتقاللهما، 
والخـــالق، والرغبـــة الملحـــة الخالدة في 
االستكشـــاف، ولعل الفنان يتقدم خطوة 
أبعـــد، ألن هـــذه الرغبة لديـــه تمتد كذلك 
إلـــى الفهـــم، ومتـــى مـــا فهـــم، بدأ يفســـر 

االنسانية، يفسرها حتى لنفسها.
كلمـــا اســـتمعنا اليـــك تذكرنـــا نقـــاء النغم 
الكونـــي المتناســـق لــــ” بـــاخ”.. موســـيقى 
النيرفانا التي تتجاوز كل شيء أو القوة 
الخالقـــة التي تحكم الكـــون فتترابط بها 

انفجـــارات الفوضـــى وتقلبـــات االنفعـــال 
علـــى  يقـــوم  نســـق  إلـــى  وتســـتحيل 
موســـيقى الضبط والتكامـــل، وهذه هي 
الـــروح التـــي تلهـــم البشـــر. كلمـــا نســـتمع 
إليك نتذكر موســـيقى “شوبان” والتغلب 
علـــى ثلـــوج الوحشـــة وصخـــور العداوة، 
الموســـيقى التـــي تحفزنـــا إلـــى الوصول 
للصفاء والتحقق، للخلق والوفاء للسالم 
والتوافق، للتواصل الحميم بين اإلنسان 
واإلنسان، وبين اإلنسان والكون الغامض 
الـــذي تتقهقـــر حـــدوده باســـتمرار، يومـــا 
بعـــد يـــوم. نتذكر الســـيمفونية التاســـعة 

لبتهوفن والسابعة لدفورجاك.
عقائـــد  نتذكـــر  إليـــك  نســـتمع  عندمـــا 
“تشايكوفيسكي” وقوة موسيقى بحيرة 
البجـــع الخارقة، والنغمة الشـــاعرية التي 
نلمســـها من وصفة الطبيعة. فموســـيقاك 
فيهـــا خليـــط مـــن حـــرارة زهور الشـــمس 

المشرقة وانبساط األرض وجمال الكون 
بخضرته الدائمة وجباله ووديانه. 

“بيريـــوك”  قصـــة  اقـــرأ  كنـــت  يـــوم  ذات 
هـــذه  وشـــدتني  تورغنيـــف،  أليفـــان 
القصـــة وجعلتنـــي أعيـــش أحداثها وكل 
كلمـــة فيها، وفتحـــت “اليوتيـــوب” كنوع 
مـــن االســـترخاء واســـتمعت إلـــى فرقـــة 
انجيـــل  اســـتقبلت  حينهـــا  “أجـــراس”، 
الروعة وميثاق الجمال، وتذكرت أمطار 
فرقـــة أجـــراس وتلـــك األيـــام المرصعـــة 
بجواهـــر العظمـــة، فأطلـــت الغيـــاب عـــن 
القراءة ومتابعة أحداث القصة واسلمت 
النفـــس إلـــى بهجة أجـــراس واللون الذي 
يمتـــد مـــن أغصانها، حتى ســـألتني قصة 
“بيريـــوك” عـــن الســـر الـــذي أبعدنـــي عـــن 
قراءتهـــا وتركهـــا.  اإللهـــام صفـــة خاصة 
يتمتـــع بها مـــن كان لهم ناصيـــة الموهبة 
وقـــدر العبقرية، وقائد األوركســـترا أثناء 

أدائـــه للعمل يحـــس من خلـــف ظهره إذا 
كان فعال عالقة تماس بين الموســـيقيين 
وبيـــن الجمهـــور فـــي حالة العـــزف، وهو 
يشـــعر أيضـــا إذا مـــا كان ثمـــة إحســـاس 
قبـــل  المتفرجـــون  بـــه  يشـــعر  حقيقـــي 
عـــزف النوتـــة األخيـــرة، وبهـــذه الصورة 
يكـــون العمـــل الموســـيقى قـــد جـــاء إلى 
العالـــم ليحتـــل مكانته الرفيعة، وبشـــكل 
يكـــون  ا  جـــدًّ النـــادر  الشـــيء  فـــإن  أدق 
المعجـــرة الحقيقيـــة، وموســـيقى خليفة 
ال  لحظـــات  فعـــال  وإنهـــا  نـــادرة  زيمـــان 
تنســـى ويمكن القول أيضا بأنها لحظات 
تاريخيـــة عندمـــا يشـــهد أحـــد منـــا حفال 
يقـــوده المايســـترو خليفة زيمـــان، حيث 
ســـتظهر فجأة أمـــام عينيـــه رؤى فنانين 
كبار وأســـماء المعـــة مثل مرافينســـكي، 
ورودستيفنســـكي، والحفـــل األخير الذي 
أقامتـــه هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واالثار 
“ذاكـــرة التلفزيـــون” في شـــهر أغســـطس 
الماضي، كان حفال على درجة عالية من 

الروعة والجمال والعبقرية.

أسامة الماجد

حّذرت المطربة ريانا من أن العنصرية منتشرة في كل مكان، وما  «
زال هناك ظلم كبير في العالم. وتحدثت ريانا عن حياتها في لندن 
وخبراتها في التعايش مع الناس هناك، وتطرقت في كالمها إلى 

انتشار العنصرية حول العالم، وقالت إنها سعيدة بإقامتها في لندن 
منذ 3 سنوات، وتستمتع بحياتها بعيدا عن األضواء.
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سيرة أبهى خميلة في عالم الموسيقى

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العام 1980 «

 حاصل على الدبلوم العام 1983 قسم وتريات “كمان” «

حاصل على البكالوريوس العام 1987 قسم تأليف «

عمل موسيقى تصويرية لكثير من األعمال الدرامية منها: «

الكلمة الطيبة، ناس من ناس، أخوة الشر، مواطن طيب، وغيرها من األعمال. «

له مساهمات كثيرة في كتابة األلحان لمسرح الطفل وأعمال موسيقية للمسرح  «
التجريبي منها:

قرية األحالم، لولو وسنجوب، بستان الكرز، الكمامة، سكوريال، الحالج «

قام بتوزيع أعمال غنائية عاطفية ووطنية لفنانين من البحرين والخليج، وشارك  «
في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية منها: مهرجان األغنية العربية لخمس 

سنوات، مهرجان قرطاج الدولي “زمن الحجارة” مهرجان المسرح الدولي التجريبي 
بالقاهرة واالردن لسبع سنوات،مهرجان أجراس األول والثاني والثالث والرابع 

والخامس، قام بتوزيع الكثير من اوبريتات حفل عيد العلم السنوي،- قام بتلحين 
أعمال غنائية لفنانين من البحرين، قام باألشراف على حفالت ومهرجانات فرقة 

أجراس. والقائمة تطول عن هذا المايسترو الفذ وعطائه الموغل في جذور األرض.

فنان ذو أصالة وصدق

فرقة البحرين للموسيقى

باختشايكوفيسكيشوبان

موسيقى تفسر 
تجديد لغة الموسيقىلنا الحياة

المايستور 
خليفة زيمان

بهجة فرقة أجراس
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المرعوبون من “كورونا” يبتكرون وسائل غريبة للوقاية
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  مــن  الــخــوف  وتــيــرة  تتصاعد 
وارتفاع  العالم،  حــول  متسارعة  بصورة  الوباء  انتشار  مع 
النقص  ومع  بسببه.  فقدوا حياتهم  الذين  األشخاص  أعداد 
إلى  المرض  من  “المرعوبون”  يلجأ  الكمامات،  في  العالمي 
من  الوقاية  أجل  من  مسبوقة؛  وغير  غريبة  وسائل  ابتكار 
الوسائل  هذه  كانت  إن  أصًل  ُيعرف  ال  فيما  الفيروس،  هذا 
العلمية والطبية أم ال. وتمكنت  الناحية  ناجحة وفعالة من 
الغريبة  الوسائل  العديد من  التقاط  الكاميرات من  عدسات 
من  العالم  أنحاء  مختلف  في  متسوقون  استخدمها  التي 
التسوق  أثــنــاء  الفيروس  انتقال  مــن  أنفسهم  حماية  أجــل 
تزدحم  التي  السوبرماركت  ومحلت  الكبرى  المتاجر  في 
وتداول  بكورونا.  اإلصابة  احتماالت  من  يرفع  ما  بالزبائن، 
ــهــــواة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل  ــ ــعــديــد مـــن الــنــشــطــاء وال ال
االجتماعي صوًرا ألشخاص يرتدون ملبس غريبة أو أقنعة 
فيروس  من  بها  االحتماء  أجل  من  على وجوههم؛  مبتكرة 
الحفاظ  فيها  يتعذر  التي  األمــاكــن  فــي  خصوصا  كــورونــا، 
طوال الوقت على “التباعد” أو “مسافة األمان” مع اآلخرين. 
ونشرت جريدة “ذا صن” البريطانية تقريًرا تضمن مجموعة 
من الصور ألشخاص ظهروا في أسواق مختلفة حول العالم 
بها من  االحتماء  مبتكرة وبملبس غريبة حاولوا  بكمامات 
الفيروس. وأظهرت إحدى الصور متسوًقا، ليس واضًحا إن 

كان رجًل أم امرأة، يرتدي أكياس نفايات سوداء من أعلى 
رأسه حتى أخمص قدميه، بينما ظهر رجل آخر مستخدًما 
لعزل  الماء  تحت  للغوص  ُتستخدم  التي  السباحة  أدوات 
المطبخ  اسفنج  سيدة  استخدمت  فيما  تــام،  بشكل  وجهه 
طبية  كمامة  منه  وصنعت  الصحون  جلي  في  المستخدم 
للحماية من الوباء.  وبحسب الصور، فقد صنع رجل كمامة 
له من البرتقال ليكون بذلك قد غطى أنفه وفمه، وفي الوقت 

نفسه استنشق “فيتامين سي” في مواجهة الفيروس. 
وقالت “ذا صن”: إن هذه الصور ُجمعت من مختلف أنحاء 
العالم وليس من دولة واحدة، وُتظهر حجم الخوف والرعب 

الذي أصاب البشرية؛ بسبب انتشار هذا الفيروس.

ــن الــفــصــيــلــة  ــى نـــمـــر مــ ــثـ أصـــيـــبـــت أنـ
الـــمـــالـــيـــزيـــة، تـــعـــيـــش فــــي حــديــقــة 
ــي مــديــنــة  ــكـــس” فـ ــرونـ حـــيـــوانـــات “بـ
ــويــــورك األمـــيـــركـــيـــة، بــفــيــروس  ــيــ ــ ن
ــرى الــمــســؤولــون في  ــا”.  وأجـ “كـــورونـ
الحديقة اختبار الكشف عن الفيروس 
للنمر البالغة من العمر 4 سنوات، بعد 
جهازها  فــي  مرضية  ــراض  أعـ ظــهــور 
الــتــنــفــســي. وجـــاء بــيــان “بــرونــكــس”: 
ناديا  الــمــدعــوة  النمر  أنــثــى  “أصيبت 
و3  آخرين  ونمرين  أزول  وشقيقتها 
أسود إفريقية بسعال جاف”.  وأضاف 
من  تعاني  الكبيرة  “القطط  أّن  البيان 
نقص في الشهية ولكنها بخير وتحت 
الرعاية البيطرية...”. والحظ مسؤولو 
له  خضع  الــذي  االختبار  أن  الحديقة 
وليس  بيطري  مركز  في  أجــري  النمر 
اإلنــســان.  لــه  الـــذي يخضع  نفسه  هــو 
يــذكــر أن الــحــديــقــة شــهــدت إصــابــة 
من  الحيوانات،  بتلك  يعتني  شخص 

دون أن تظهر عليه أعراض المرض.

إصابة نمر في حديقة 
الحيوانات بـ “كورونا”

تـــقـــدم شــــاب لــطــلــب يد 
ــه عــن  ــتـ ــولـ ــفـ حـــبـــيـــبـــة طـ
ــريــــق إرســــــــال خــاتــم  طــ
ــى الــفــضــاء  خــطــوبــتــهــا إلـ

وإبهارها بالصور. 
وخــــطــــط لــــيــــام بـــــوف، 
عاما   31 العمر  من  البالغ 
للحظة المثالية لمدة عام 

باالشتراك مع شركة “Sent Into Space”، في قصة حب دامت 15 عاما.
واهتم بوف وصديقته بيكي ديكسون بالفضاء منذ أن كانا طفلين، وارتفع 
وكانت  يناير،   10 في  األرض،  فوق  مترا   30 من  أكثر  إلى مسافة  الخاتم 
العلبة مفتوحة على خلفية درجات الحرارة المتجمدة. وتألأل الخاتم تحت 

أشعة الشمس.
من  يتمكن  حتى  للشاب  المذهل  الفيديو  لقطات  بإرسال  الشركة  وقامت 

تحضير نفسه لطلب يد حبيبته.
المدرسة االبتدائية  ليام مدرسة  29 فبراير، أخذ  وبعد أكثر من شهر، في 
بيكي، البالغة من العمر 28 عاًما، في نزهة على طول نهرهم المحلي عرض 

لها اللقطات وطلب منها الزواج، الحدث الذي انتهى بموافقة الفتاة.
بعرض  األميركي حبيبته  الجو  فاجأ طيار في سلح  وفي سياق متصل، 
طلب فيه يدها، بعد رحلة لبالون حمل خاتم الخطبة إلى الفضاء وعاد به 

إلى األرض.

يطلب يد فتاة بإرسال خاتم الخطوبة إلى الفضاء

فتاتان تتناوالن اآليس كريم تحت أشجار الكرز 
المزهرة في شارع هيرستراس في بون، ألمانيا 

الغربية. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تــســبــب فــيــروس كـــورونـــا فــي وفــاة 
 51 مــنــذ  تــزوجــا  أميركيين  زوجــيــن 
6 دقــائــق فقط. ووفقا  بــفــارق  عــامــا، 
لما نــشــره مــوقــع “بــيــزنــس إنــســايــدر” 
ــودي بــيــكــر أن  ــ ــح ب األمـــيـــركـــي، أوضــ
عاما،   72 الـــ  صاحب  ستيوارت  أبيه 
 74 الـــ  أدريـــن بيكر صاحبة  ووالــدتــه 
عــامــا، والــمــتــزوجــيــن مــنــذ أكــثــر من 
مضاعفات  بسبب  تــوفــيــا  عــامــا،   51
ــا. وقـــال بـــودي بيكر  فــيــروس كــورون
إن والديه لم يعانيا من أي مشكلت 
على  وفاتهما،  قبل  أساسية  صحية 

الرغم من أن أبيه كان مصابا بالربو.
وأشار بودي إلى إصابة والده بالحمى 
ليتم إيــداعــه فــي الــعــنــايــة الــمــركــزة، 
لــكــن والـــدتـــه لـــم يــتــم قــبــولــهــا؛ ألنــهــا 
تتدهور  أن  قبل  جيدة،  بصحة  بدت 
وبــدأت صحة  يومين.  صحتها عقب 
والديه تتدهور سريعا، قبل أن يخبره 
 6 بفارق  للحياة  بمفارقتهم  األطباء 

دقائق فقط.

العالمية  الــصــحــة  منظمة  نصحت 
“رضاعة  أطفالهن  بإرضاع  األمهات 
طبيعية” في الوقت الجاري، مشيرة 
لحمايتهم  كبيرة  أهمية  لها  أن  إلى 
من فيروس كورونا المستجد، الذي 

تحول إلى وباء عالمي )جائحة(.
ــرت ذلـــك الــصــفــحــة الــرســمــيــة  ــ وذكـ
“تويتر”،  على  مــصــر،  فــي  للمنظمة 
عالميا  تبذلها  الــتــي  الجهود  ضمن 
ــايـــة مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا  ــلـــوقـ لـ
“كوفيد  لمرض  المسبب  المستجد، 
الصحة  منظمة  ونــصــحــت   .”19  -
بالرضاعة  “عليِك  األمهات  العالمية 
الــطــبــيــعــيــة لــحــمــايــة أطـــفـــالـــك من 
جسمهم  يــنــمــو  ولـــكـــي  األمـــــــراض، 

بطريقة صحية”.
دور  الطبيعية  “للرضاعة  وتابعت 
فعال في وقاية الطفل من األمراض 
المعدية، ألنها تقوي الجهاز المناعي 
من  أجسام مضادة  نقل  عن طريق 

األم إلى الطفل”.

تزوجا 50 عاما.. وأنهى 
“كورونا” حياتهما في دقائق

الرضاعة الطبيعية تحمي 
أطفالك من “كورونا”

الصناعي؛  التنفس  بأجهزة  خاصة  صمامات  تصميم  إيطالي  طالب  استطاع 
عالمي  وباء  إلى  تحول  الذي  المستجد،  كورونا  بفيروس  المصابين  لمساعدة 
)جائحة(.  وذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، أمس األحد، مشيرة إلى 
الطالب استطاع استخدام طابعة ثلثية األبعاد في صناعة صمامات  أن هذا 
كورونا  بفيروس  المصابين  يحتاجها  التي  الصناعي،  التنفس  بأجهزة  خاصة 
المستجد، المسبب لمرض “كوفيد - 19”.  ويظهر مقطع فيديو، نشرته الشبكة، 
التي  األبعاد،  ثلثية  الطابعة  بواسطة  الصمامات وتصنيعها  يتم تصميم  كيف 

تستطيع صناعة تلك الصمامات بسرعة كبيرة.

طالب إيطالي يحارب “كورونا” بطابعة “ثالثية األبعاد”

حفل زفاف في قرية دورا بالضفة الغربية بالقرب من الخليل، حيث فرضت 
السلطات قيوًدا على التجمعات الكبيرة في محاولة لوقف انتشار كورونا. )أ ف ب( الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا على نطاق واسع تعاني من نقص في أجهزة التنفس الالزمة 

لمساعدة المرضى في مواصلة عملية التنفس حتى يتسنى لألطباء عالجهم.

قام  المنزلي،  الحجر  فترة  أثناء 
بمحاولة  المواطنين  من  الكثير 
ــيـــل جــديــدة  إيـــجـــاد طــــرق وحـ
لــمــتــابــعــة حــيــاتــهــم فـــي الــمــنــزل 
الصحي،  الحجر  روتــيــن  وكسر 
لكن هذا األمر يبدو أكثر صعوبة 
خصوصا  للرياضيين،  بالنسبة 

متسلقي الجبال.
ومتسلق  الــريــاضــي  واســتــطــاع 
كيلين  فيليب  اإلسباني  الجبار 
ــروتــيــن  ــذا ال غـــيـــريـــرو، كــســر هــ
وهو  متجمد،  قمة جبل  وتسلق 

جالس في غرفة منزله.
ــاضــــي جـــبـــل فــي  ــريــ ــ وصـــمـــم ال
المستلزمات  كل  غرفته، ووضع 

اللزمة، ثم تسلق الجبل ووصل 
متزلجا،  الــنــزول  ليعاود  لقمته، 
ــك فــي غــرفــة واحـــدة مع  كــل ذل
الصغيرة  البصرية  الحيل  بعض 
ــنـــاء تسجيل  أثـ بــهــا  ــام  قــ الــتــي 

الفيديو.
وكـــتـــب الـــريـــاضـــي عــلــى قــنــاتــه 
فــي “يــوتــيــوب”، قائل “كــان من 
أكبر  هــذه  تــكــون  أن  المفترض 
ــام،  ــعـ مـــغـــامـــرة لـــي فـــي هــــذا الـ
الحجر  بها،  للقيام  أخطط  كنت 
ــقــــى فــي  ــ ــي جــعــلــنــي أب ــحـ ــصـ الـ
الـــمـــنـــزل، لــكــنــنــي تــوصــلــت إلــى 
مــغــادرة  دون  لــلــتــزلــج  طــريــقــة 

غرفة المعيشة”.

رجل يتسلق قمة جبل متجمد من منزله

قررا  عندما  مرعبة،  بمغامرة  سائحان  قام 
ــمــشــي عــلــى قــطــع أخـــشـــاب مــعــلــقــة في  ال
الهواء، لكنها غير مرتبطة ببعضها البعض. 

ويضطر كل منهما لوضع أقدامه على قطعة 
خشب بينما تكون أخرى حرة الحركة أثناء 
االنتقال عليها، ورغم ذلك فإن كلهما قام 
في  الممتدة  األخشاب،  تلك  على  بالمشي 
أعلى إحدى الوديان الصخرية في الصين.

ديلي”،  “تشاينا  صحيفة  الفيديو  ونشرت 
مشيرة إلى أن األخشاب التي استخدمها السائحان معلقة على بعد مئات 
“السائحان  وأضافت  الحركة.  حرة  أنها  إلى  مشيرة  ــوادي،  ال فوق  األمتار 
قاما بمغامرة تهتز لها القلوب عندما قررا المشى على تلك القطع الخشبية 

المعلقة في سماء الوادي”.

سائحان يقومان بمغامرة 
“تهتز لها القلوب”

متسوق يضع كيًسا من الورق على وجهه 
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