
وزارة اإلعالم سخرت 50 فنًيا 
و4 من أستديوهاتها للحصص 

التعليمية

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة وليد 
المواطنيـــن  صحـــة  أن  المانـــع 
والمقيميـــن أولويـــة قصوى، وأن 
الوزارة تسخر كافة إمكاناتها من 
أجـــل هذا الهدف وفـــق الظروف 
الراهنة للحد من انتشار فيروس 

.)COVID-19( كورونا
وأفـــاد المانع بأنه يتم التنســـيق 
مع األشـــفاء فـــي ســـلطنة عمان 
العمـــل علـــى ترتيب رحلـــة على 
إلجـــاء  مؤجـــرة  طائـــرة  متـــن 
فـــي  الموجوديـــن  المواطنيـــن 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  مســـقط 
عبـــر الدوحـــة، وفـــق اإلجراءات 
المحكمـــة  الطبيـــة  االحترازيـــة 
المتبعـــة من قبـــل وزارة الصحة 
لكل القادمين من الدول المنتشر 
علـــى  حفاظـــًا  الفيـــروس،  بهـــا 
عائاتهـــم  وســـامة  ســـامتهم 
وكذلـــك  الطائـــرة  وطاقـــم 

المواطنين والمقيمين.

وأشـــار إلى أن الوزارة مســـتمرة 
فـــي جهودهـــا نحـــو تكثيـــف كل 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة 
الفيـــروس بإخضـــاع المواطنين 
للفحوصـــات  وصولهـــم  فـــور 
إشـــراف  تحـــت  المختبريـــة 
طاقـــم طبـــي متخصـــص، وبناًء 
علـــى نتائـــج الفحوصات ســـيتم 
الحجـــر  مراكـــز  إلحـــدى  نقلهـــم 
مراكـــز  أو  االحتـــرازي  الصحـــي 
العزل والعاج وفقًا لإلرشـــادات 
المعتمـــدة مـــن قبـــل  وللمعاييـــر 

منظمة الصحة العالمية.
ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة تواصل 
تنســـيقها المســـتمر مـــع الجهات 
ذات العاقـــة إلجاء المواطنين 
مـــع  الخـــارج  فـــي  الموجوديـــن 
أقصـــى  توفيـــر  علـــى  الحـــرص 
درجـــات الكفـــاءة فـــي الخدمـــة 
المقدمـــة  والعاجيـــة  الصحيـــة 

لجميع القادمين من الخارج.

قال رئيس المجلس البلدي  «
الشمالي أحمد الكوهجي إنه 

أقترح أخيرا مشروع إنشاء 
مرتفعات ذكية لتخفيف السرعة 

في المناطق التي تحتاج مثل 
هذه المرتفعات، خصوصا في 

األحياء السكنية.

ارتفع الدوالر األميركي هامشيًا  «
مقابل سلة من العمالت الرئيسة 

في تعامالت أمس، لكنه يتجه 
لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي 
فيما يزيد عن عقد. ويأتي أداء 

العملة الخضراء وسط إجراءات 
التحفيز في جميع أنحاء العالم.

قال مقاتلون وسكان إن المعارك  «
اشتدت على جبهات عدة في 

ليبيا أمس بعد ليلة من القصف 
العنيف على طرابلس. وتجدد 

القتال العنيف بعد هدوء نسبي 
باألسابيع األخيرة في تحد 
لمطالبات دولية بالتهدئة.

نشط الفنان خليل الرميثي  «
في هذه األيام دون غيره من 
الفنانين، فيما يتعلق بنشر 

الرسائل التوعوية عبر حساباته 
في وسائل التواصل  االجتماعي 

عن فيروس “كورونا” وكيفية 
الوقاية واتباع التعليمات.

انضم أحد أبرز مقاتلين رياضة  «
فنون القتال المختلطة في 

مملكة البحرين المقاتل حمزة 
الكوهجي، الملقب بـ “فخر 

البحرين”، في الحملة التي أطلقها 
اتحاد BRAVE لرفع مستوى الوعي 

لمكافحة فيروس كورونا.

إيصال المواد الغذائية ومتابعة أحوال الطلبة بالخارج
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أكـــدت 
الثقافيـــة  الملحقيـــات  حـــرص 
بسفارات مملكة البحرين التواصل 
مـــع الطلبة البحرينيين الدارســـين 
علـــى  لاطـــاع  الخـــارج،  فـــي 
أوضاعهـــم الدراســـية واالطمئنان 
عن كثب على ظروفهم المعيشية، 
خصوصا في ظل تفشـــي فيروس 

كورونا المستجد.

المنامة - وزارة الداخليةالعربية. نت

توقعـــت منظمـــة الســـياحة العالمية 
أن يتراجـــع عدد الســـياح فـــي العالم 
بنسبة 20 إلى 30 % في العام 2020 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكانت األمم المتحدة توقعت سابقا 
أن يبلـــغ التراجـــع 1 إلى 3 % مقارنة 

بالعام 2019.

لمتحـــدة  األمـــم  وكالـــة  وتوقعـــت 
المتخصصـــة ومقرها في مدريد، أن 
تتراجـــع اإليـــرادات الســـياحية 300 

إلى 450 مليار دوالر.
وكانـــت آخـــر أزمة اقتصاديـــة كبيرة 
أدت إلى تراجع في الســـياحة بنسبة 
4 % في العام 2009 على ما أشارت 

المنظمة.

تبـــدو التجربـــة اإلماراتيـــة فـــي التكاتف 
والتعـــاون بيـــن رجـــال األعمـــال والتجار 
وشـــركات القطاع الخاص بكل مجاالتها 
واضحة في دعم جهود الدولة لمواجهة 
تداعيـــات جائحة “فيـــروس كورونا”، ما 
يجعـــل مـــن التجربـــة “أنموذًجا” مشـــرًفا 
مثلـــت  ولربمـــا  الصـــف،  وحـــدة  يجســـد 

دعـــوة مجموعة مـــن اإلعامييـــن حافًزا 
للمشـــاركة في مبادرات كبيرة من رجال 
األعمـــال اإلماراتييـــن. وفتحـــت مبادرة 
رجال األعمال نائب رئيس مجلس إدارة 
مجموعـــة الفطيـــم عمر الفطيـــم المجال 
للثناء على الخطوة التي قام بها بتقديم 
دعم بقيمة 100 مليون درهم؛ لمســـاندة 
الدولة وإنجاح مساعيها لتخفيف تبعات 

األزمة.

أكـــدت رئيـــس المكتب التنفيـــذي للخطة 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة “بحريننا” هالة 
سليمان أن المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ 
الخطـــة تمتد إلـــى 3 ســـنوات، إذ تم بدء 
المرحلـــة األولى، وهي تأســـيس وإطاق 
هويـــة للخطـــة وتصميـــم منظومـــة عمل 

بيـــن المكتب التنفيذي وشـــركاء التنفيذ، 
خـــال  الجهـــد  مـــن  مزيـــد  إلـــى  منوهـــة 
العـــام الجـــاري. وقالـــت فـــي مقابلـــة مـــع 
برنامـــج “األمـــن” اإلذاعـــي: ســـيتم العمل 
علـــى مجموعة من الدراســـات والبحوث 
المنفـــذة  المبـــادرات  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
وعددها 82 مبادرة من بين 105 مبادرات 

تتضمنها الخطة الوطنية.

تنفيذ 82 مبادرة من “بحريننا”مساندة التجار للدولة... اإلمارات مثاالاألمم المتحدة: السياحة الدولية ستتراجع 30 %

أصـــدر عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة أمر جالته الســـامي بمســـاعدة األسر 
المحتاجـــة، المســـجلة لـــدى الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، المتضـــررة مـــن 
فيـــروس كورونـــا. ووجـــه جالتـــه المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية برئاســـة ممثل جالـــة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بـــأن تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى صـــرف 
ومتابعة تنفيذ المكرمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة 
لتســـهم في توفير احتياجات هذه األســـر ومســـتلزماتها 
وللتخفيـــف من األعبـــاء المادية التـــي تواجهها في هذا 

الوضع االستثنائي.
ورفـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة خالص 
الشـــكر والعرفـــان إلـــى جالـــة الملـــك الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية على رعايته األبوية 
واهتمامـــه الدائـــم بجميـــع فئات شـــعبه الوفـــي، وتلمس 

احتياجاتهم في مختلف الظروف والمناســـبات وتوفير 
الحيـــاة الكريمـــة لهـــم. وأشـــار ســـموه إلـــى أن المكرمـــة 
الملكية ليســـت باألمر الغريب على جالته، فهو صاحب 

العطايا اإلنســـانية الـــذي يحرص دائًما علـــى فعل الخير 
وتوفيـــر الحياة الكريمة لشـــعبه الوفي، إذ يوجه جالته 
إلـــى تقديـــم الدعـــم المتواصـــل للمحتاجيـــن بمـــا يضمن 
لهـــم حياة كريمة ومســـتقرة، لكون جالته الســـند األول 

للشعب البحريني الذي يبادله الحب والوفاء والوالء.
وبين ســـموه أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
ســـتعمل على تنفيـــذ المكرمة على الوجـــه األكمل، مثمًنا 
ســـموه الجهود الوطنية التي يقوم بهـــا الفريق الوطني، 
والذي يعمل بكل جد الحتواء ومنع انتشار وباء كورونا 
)كوفيـــد 19( فـــي المملكـــة، عبـــر تطبيـــق كل المعاييـــر 
الدوليـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة الفيروس، 
ممـــا أكســـب مملكـــة البحرين الســـمعة الطيبة واإلشـــادة 
الدوليـــة من منظمة الصحة العالميـــة بفضل التوجيهات 
السامية لجالة الملك التي تحرص على صحة وسامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وبالمتابعـــة الحثيثـــة مـــن ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.

توجيه ملكي لمساعدة األسر المتضررة
العاهل يكلف “الملكية اإلنسانية” اإلشراف على صرف المكرمة

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
الرميحـــي أن مشـــاركة البحريـــن في 
خطـــة تأميـــن عـــودة الكويتييـــن من 
وموقـــف  وطنـــي  واجـــب  الخـــارج 
طبيعـــي يعكس ما يربـــط بين مملكة 
البحرين ودولة الكويت الشـــقيقة من 
عاقـــات تاريخيـــة وطيـــدة، يحرص 
علـــى نمائهـــا وازدهارها عاهـــل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة. وشدد عبر لقاء في 

قناة الراي الكويتية على أن الكويتي 
فـــي البحرين بحريني بتوجيهات من 
صاحب الجالـــة الملك الذي يرى في 
أبنـــاء الخليـــج العربـــي أبنـــاًء لـــه في 
كافة المواقف والظروف، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا الظـــرف االســـتثنائي جعلنـــا 
كمواطنيـــن خليجييـــن أكثـــر حرًصـــا 
وتماســـًكا علـــى التعاضـــد والتكاتـــف 
العالمـــي  التحـــدي  هـــذا  لمواجهـــة 
المشترك المتمثل في انتشار فيروس 

.)COVID-19( كورونا

الرميحي: الكويتي في البحرين بحريني

المنامة - بنا

المحترف الكوهجي ُيمثل البحرين بحملة توعويةالرميثي: كلنا فريق البحرينالقتال يحتدم في لبيياالدوالر يتجه ألكبر خسارة أسبوعيةمرتفعات ذكية لتخفيف السرعة

0508121915

المنامة - بنا

المانع: تنسيق إلجالء البحرينيين في مسقط

المنامة - بنا

أكدت طيران الخليج الناقلة الوطنية 
حرصهـــا على دعـــم الجهـــود الوطنية 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 

.)COVID-19( كورونا
وأوضحت الشـــركة أنها اتخذت قرارا 
أمـــس بإلغاء إحدى رحاتهـــا المقررة 
من مطار مســـقط بعد أن تبين وجود 
عدد كبير من المســـافرين المســـجلين 
للرحلـــة والقادميـــن مـــن إيـــران عبـــر 
مطـــار الدوحـــة دون إخطـــار مســـبق 
أو أي اعتبـــار لإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتخذة؛ لضمان 
المســـافرين  كل  وســـامة  صحـــة 
إلـــى  وأشـــارت  الطائـــرة.  وطاقـــم 
ضرورة وأهمية التزام كل المسافرين 
باإلجـــراءات االحترازية؛ حفاظا على 
سامتهم وصحة وسامة المواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين.

“طيران الخليج”: 
إلغاء رحلة مسقط 

لسالمة المسافرين

20 صفحة - 210 فلوس

بريطانيا.. جونسون ووزير الصحة يعلنان إصابتهما بالفيروس

أكثر من 25 ألف وفاة في العالم بـ “كورونا”

عواصم ـ وكاالت

أودى كوفيد19- بحيـــاة أكثر من 25 
ألف شـــخص في العالـــم، وفق تعداد 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس اســـتنادا إلـــى 

مصادر رسمية أمس الجمعة. 
وفي اإلجمال، ســـجلت 25360 وفاة 
أغلبها فـــي أوروبـــا 17314. وإيطاليا 
هي أكثـــر البلدان تضررا 8165 وفاة، 
الصيـــن  ثـــم   ،4934 إســـبانيا  تليهـــا 
3292. وســـجلت فـــي أنحـــاء العالـــم 
559351 إصابـــة، مؤكـــدة على األقل 
منـــذ نهاية ديســـمبر، علما أن أكثر من 
128 ألف شـــخص حول العالم تعافوا 

بالكامل.
وارتفـــع عدد حـــاالت اإلصابة بعدوى 
فـــي  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
الواليات المتحدة إلى أقصى حد في 
العالـــم، وأبلغـــت عاصمتها عـــن مزيد 

من اإلصابات.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 

بوريـــس جونســـون، أمـــس، إصابتـــه 
باقـــل  وبعدهـــا  كورونـــا،  بفيـــروس 
مـــن ســـاعتين، أعلـــن وزيـــر الصحـــة 
كذلـــك  هانكـــوك  مـــات  البريطانـــي 
إصابتـــه بكورونـــا وقـــام بعزل نفســـه 
في المنزل. وكان جونسون قد التقى 
ملكـــة بريطانيا آخر مرة منذ نحو 16 

يوما.
وقـــال جونســـون فـــي مقطـــع فيديو: 
“علـــى مـــدى الــــ24 ســـاعة الماضيـــة، 
عانيت من أعـــراض طفيفة. وجاءت 
إيجابيـــة”.  كورونـــا  فحـــص  نتيجـــة 
وتضمنـــت أعراض جونســـون ارتفاع 

درجة الحرارة وكحة مستمرة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون )أرشيفية(

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1441 44 شعبان
March 2020 2828 مارس

Year: 12السنة
No:4183العدد
SATالسبت

800 مادة توعوية منذ اإلعالن 
عن أول إصابة “كورونا”

)٠٥(

)٠٢(

وزير اإلعالم يشارك بمداخلة في قناة “الراي”

)٠٢(

)08()04()16(

سعيد محمد

جاللة الملك

)12(

إرسال فريق 
طبـــــي إلى 

مقر المرضى 
ممن يعانون 
السكري أو 

السكلر
)06(



أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن مشاركة البحرين في خطة تأمين 
عــودة الكويتييــن من الخارج واجب وطني وموقف طبيعي يعكس ما يربط 
بيــن مملكــة البحريــن ودولة الكويت الشــقيقة من عالقــات تاريخية وطيدة، 
يحــرص علــى نمائهــا وازدهارهــا عاهل البــالد  صاحب الجاللــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وشـــدد عبـــر لقـــاء فـــي قنـــاة “الـــراي” 
فـــي  الكويتـــي  أن  علـــى  الكويتيـــة 
مـــن  بتوجيهـــات  بحرينـــي  البحريـــن 
صاحب الجاللـــة الملك الذي يرى في 
أبنـــاء الخليـــج العربـــي أبنـــاًء لـــه في 
كافة المواقف والظروف، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا الظـــرف االســـتثنائي جعلنـــا 
كمواطنيـــن خليجييـــن أكثـــر حرًصـــا 
وتماســـًكا علـــى التعاضـــد والتكاتـــف 
العالمـــي  التحـــدي  هـــذا  لمواجهـــة 

المشترك المتمثل في انتشار فيروس 
.)COVID-19( كورونا

أن  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  وأضـــاف 
عـــودة أبنائنـــا الكويتيين إلـــى بلدهم 
العـــودة  بهـــذه  وفرحتهـــم  البحريـــن 
تعكـــس مـــا يربـــط بيـــن البلديـــن مـــن 
عالقـــات أخويـــة راســـخة، مؤكـــًدا أن 
هذه الخطوة تمت منذ فترة بالتعاون 
والتنظيم المشترك بين كافة األجهزة 
المعنيـــة بمتابعة مســـتمرة من ســـفير 

دولـــة الكويـــت الشـــقيقة لـــدى مملكة 
البحرين الشـــيخ ثامـــر الجابر األحمد 

الصباح.

فيمـــا أكـــد اإلعالمـــي مقـــدم برنامـــج 
)من اآلخر( على قنـــاة الراي الكويتية 
بـــركات الوقيـــان أن التوأمـــة الرائعـــة 

بين دولـــة الكويت ومملكـــة البحرين 
قيادة وحكومة وشـــعًبا تعـــد نموذًجا 
يحتـــذى، مثمًنا التوجيهات الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة بمشـــاركة 
عـــودة  تأميـــن  خطـــة  فـــي  الكويـــت 

الكويتيين من الخارج.
وشـــدد الوقيان على أن هذه الخطوة 
األخويـــة ليســـت بغريبة علـــى مملكة 
البحريـــن، وهـــو ما يؤكـــد أن البحرين 
والكويـــت بلـــد واحـــد وشـــعب واحد 
ومصير واحد، سائالً المولى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللة الملك من كل ســـوء 
ومكروه ويديـــم على مملكة البحرين 
نعمـــة األمن واألمان فـــي ظل القيادة 

الحكيمة لجاللته.

حملــــة إعالميــــة تلفزيونيــــة وإذاعيـــــة بـ 7 لغــــات
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  أطلقـــت 
حملـــة إعالميـــة تلفزيونيـــة وإذاعية 
بــــ 7 لغـــات مختلفـــة؛ للتوعية بشـــأن 
CO- كورونـــا  فيـــروس  )مواجهـــة 

VID-19(، عبر سلســـلة من الفواصل 
التلفزيونيـــة واإلذاعية التي تشـــمل 
اإلجراءات االحترازية واإلرشـــادات 
الصحيـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع هذا 

الفيروس المستجد.
وتأتـــي هـــذه الحملـــة التـــي تطلقهـــا 
تنفيـــًذا  اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة 
للتوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، بضرورة االهتمام 
مملكـــة  أرض  علـــى  بالمقيميـــن 
البحريـــن، عبـــر توعيتهـــم وإيصـــال 
الرســـائل الالزمـــة لهم للحفـــاظ على 

وســـالمة  وســـالمتهم  صحتهـــم 
المجتمع، وحرًصا من وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم وانطالًقـــا مـــن مســـؤوليتها 
الرســـالة  إيصـــال  فـــي  الوطنيـــة 
اإلعالمية الســـامية لمختلف شرائح 

المجتمع.
وتشـــمل الحملة 7 لغات مختلفة هي 
واأللمانيـــة  والفرنســـية  اإلنجليزيـــة 
واألوردو  والهنديـــة  والفلبينيـــة 
واليابانية، وستســـتمر وزارة شؤون 
اإلعـــالم في إطـــالق هـــذه الفواصل 
الصحيـــة  واإلرشـــادات  التوعويـــة 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  لجميـــع 
عبـــر منصاتهـــا المرئية والمســـموعة 
واإللكترونيـــة لنشـــر الوعي والثقافة 
بالسبل الناجعة للتعامل مع فيروس 

.)COVID-19( كورونا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أصــدر عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــر جاللته الســامي بمســاعدة األســر 
المحتاجــة المحتاجــة المســجلة لدى الملكية لألعمال اإلنســانية ووزارة العمل والتنميــة االجتماعية المتضررة 

من فيروس كورونا.

ووجـــه جاللتـــه المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية برئاســـة ممثـــل 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
الشـــباب رئيـــس مجلـــس  وشـــؤون 
أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بـــأن تتولـــى مهمة 
ومتابعـــة  صـــرف  علـــى  اإلشـــراف 
تنفيذ هـــذه المكرمة، بالتنســـيق مع 
فـــي  لتســـهم  المختصـــة،  الجهـــات 
األســـر  هـــذه  احتياجاتهـــم  توفيـــر 
مـــن  وللتخفيـــف  ومســـتلزماتهم 
األعباء المادية التي يواجهونها في 

هذا الوضع االستثنائي.
وبهذه المناســـبة رفع ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة خالص 

الشـــكر والعرفـــان إلى جاللـــة الملك 
الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية 
رعايتـــه  علـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
األبويـــة واهتمامـــه الدائـــم بجميـــع 
وتلمـــس  الوفـــي،  شـــعبه  فئـــات 
احتياجاتهـــم فـــي مختلف الظروف 
والمناسبات وتوفير الحياة الكريمة 

لهم.
وأشـــار ســـموه إلى أن هذه المكرمة 
الغريـــب  باألمـــر  ليســـت  الملكيـــة 
على جاللتـــه، فهو صاحـــب العطايا 
دائًمـــا  يحـــرص  الـــذي  اإلنســـانية 
علـــى فعـــل الخيـــر وتوفيـــر الحيـــاة 
الكريمـــة لشـــعبه الوفـــي، إذ يوجـــه 
جاللته إلى تقديم الدعم المتواصل 
للمحتاجيـــن بمـــا يضمـــن لهـــم حياة 

لكـــون جاللتـــه  ومســـتقرة،  كريمـــة 
السند األول للشعب البحريني الذي 

يبادله الحب والوفاء والوالء.
وبين ســـموه أن المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـتعمل علـــى 
تنفيـــذ هـــذه المكرمـــة علـــى الوجه 
الجهـــود  ســـموه  مثمًنـــا  األكمـــل، 
الوطنيـــة التـــي يقـــوم بهـــا الفريـــق 
الوطنـــي، والـــذي يعمـــل بـــكل جـــد 
وبـــاء  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 
كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي المملكة، 
الدوليـــة  المعاييـــر  تطبيـــق  عبـــر 
واإلجـــراءات االحترازيـــة لمواجهة 
مملكـــة  أكســـب  ممـــا  الفيـــروس، 
البحرين الســـمعة الطيبة واإلشـــادة 
الدولية من منظمة الصحة العالمية 

بفضل التوجيهات الســـامية لجاللة 
الملـــك، التـــي تحـــرص علـــى صحة 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 
وبالمتابعة الحثيثـــة من ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة.

وأشـــار إلـــى حـــرص ســـموه وكافـــة 
منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال 
الفريـــق  مـــع  للمســـاهمة  اإلنســـانية 
الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا 
ومواصلـــة العمل مـــن أجل مصلحة 
مملكتنا الغالية وبما يحقق ســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن عبر تطبيق 
كافة المعاييـــر الدولية واإلجراءات 
فيـــروس  لمواجهـــة  االحترازيـــة 

كورونا كوفيد 19.
العـــام  األميـــن  أكـــد  جانبـــه  مـــن 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنسانية مصطفى السيد أن جاللة 
ســـباقًا  يكـــون  أن  يحـــرص  الملـــك 
في تلمـــس احتياجـــات الجميع في 
والظـــروف،  المناســـبات  مختلـــف 
وتقديم العون لهم، حيث تأتي هذه 

المكرمة انطالقًا من اهتمام جاللته 
بمـــا يضمـــن للجميـــع حيـــاة كريمـــة 

وآمنة ومستقرة.
بنـــاًء علـــى هـــذه  أنـــه  الـــى  وأشـــار 
مـــن  الكريمـــة، وبتوجيـــه  المكرمـــة 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الملكيـــة  المؤسســـة  فـــإن  خليفـــة، 
ســـتقوم  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  بالتنســـيق 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا ووزارة 
العمل والتنمية االجتماعية إليصال 
المواد األساســـية لألســـر المحتاجة 
المســـجلة لـــدى المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية ووزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية، المتضررة من 
فيروس كورونا في مختلف مناطق 
المملكـــة مـــن خـــالل 500 متطـــوع 
ضمـــن فريـــق التطـــوع بالمؤسســـة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

ناصــر بن حمــد: المكرمــة الملكية ليســت باألمــر الغريب على صاحــب العطايا اإلنســانية

العاهل يوجه “الملكية اإلنسانية” لمساعدة األسر المتضررة
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وزير اإلعالم يشارك بمداخلة في قناة “الراي”

سمو الشيخ ناصر بن حمد جاللة الملك

السيد: 500 
متطوع يعملون 
لتوصيل المواد 

األساسية 
لألسر المحتاجة 

المتضررة من 
“كورونا”

المنامة - جمعية االصالح

الخيـــري  لدورهـــا  اســـتمراًرا 
األزمـــة  هـــذه  فـــي  واإلنســـاني 
التـــي تمـــر بهـــا مملكـــة البحرين 
للحـــد من انتشـــار وبـــاء كورونا 
لجنـــة  وقعـــت   ،)COVID-19(
بجمعيـــة  الخيريـــة  األعمـــال 
اإلصـــالح أخيـــًرا اتفاقية تعاون 
التجاريـــة  الميـــر  مـــع مؤسســـة 
غذائـــي؛  طـــرد   1000 لتجهيـــز 
لتوزيعهـــا على األســـر المتعففة، 
الوطنيـــة  حملتهـــا  ضمـــن 
لمســـاعدة  نحميهـــا”  “بالخيـــر 
األســـر المتعففـــة المتضررة في 
أعمالهـــا بســـبب وبـــاء كورونـــا. 
ويتضمـــن الطـــرد الغذائـــي على 
الغذائيـــة  االحتياجـــات  أهـــم 
والمعيشـــية التي تســـد حاجات 

األسرة لمدة شهر كامل.

1000 طــرد 
غذائــي لألسر 

المتعففة
الرميحـــي: الكويتــــي فــي البحريــــن بحرينــــي
ــن أكـــثـــر تـــعـــاضـــًدا ــي ــي ــج ــي ــل ــخ ــرف االســـتـــثـــنـــائـــي جـــعـــل ال ــ ــظ ــ ال

المنامة - بنا
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ا إطالق حزمة جديدة من خدمات “التنمية” إلكترونيًّ
اإلعاقة ومخصص  اللحوم  ــم  ودع االجتماعي  الضمان  خدمة  تشمل 

التنســـيقية  اللجنـــة  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وفـــي إطـــار تطبيـــق 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، أعلـــن وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعية، جميل حميدان، إطالق حزمة 
جديدة مـــن خدمات الـــوزارة اإللكترونية 
في مجال التنمية االجتماعية، وذلك على 
www.mlsd.( موقع الـــوزارة االلكترونـــي

الخـــط  تخصيـــص  عـــن  فضـــالً   ،)gov.bh
الســـاخن )80008001( وذلـــك للـــرد علـــى 
استفســـارات المراجعيـــن بالنســـبة لجميع 

خدمات الوزارة.
وبذلـــك اســـتكملت وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة اســـتعداداتها لتغطيـــة كافـــة 
ا فـــي المجالين العمالي  خدماتهـــا إلكترونيًّ
واالجتماعـــي، علـــى موقعهـــا اإللكتروني، 
علـــى  للحصـــول  الجميـــع  علـــى  تســـهيالً 

الخدمـــات المقدمة لهم بســـهولة وبجودة، 
حيث تم وضع اســـتمارات طلب الحصول 
علـــى الخدمات ليتـــم ملؤها وإرســـالها مع 
المرفقـــات المطلوبة على بريـــد إلكتروني 
خاص لكل خدمة بحســـب مـــا هو موضح 
في حسابات الوزارة على مواقع التواصل 
mlsd- وهـــي:  الرســـمية،  )االجتماعـــي 

الفيســـبوك،  صفحـــات  علـــى   )bahrain
واإلنستغرام، وتويتر.

ومن الخدمات اإللكترونية التي اشـــتملت 
عليها المجموعة الثانيـــة وتقدمها الوزارة 
المســـاعدات  اإللكترونـــي،  موقعهـــا  عبـــر 
االجتماعيـــة، وخدمـــة التعويـــض النقـــدي 
مقابل رفع الدعم عن اللحوم واالســـتعالم 
عن االســـتحقاق، واالســـتعالم عن )الدعم 
الحزمـــة  تقـــدم  كمـــا  الحكومـــي(،  المالـــي 
الضمـــان  خدمـــة  الجديـــدة  اإللكترونيـــة 
مخصـــص  المالـــي،  الدعـــم  االجتماعـــي، 
اإلعاقـــة، التعويـــض عن حريق المســـاكن، 
المنظمـــات  دعـــم  خدمـــات  الـــى  إضافـــة 
المجتمـــع  منظمـــات  وتســـجيل  األهليـــة 
المدنـــي، والتدقيق المالي واإلداري عليها، 

إلـــى جانـــب طلبـــات التســـجيل للـــدورات 
التدريبيـــة والـــورش اإلنتاجيـــة انتاجيـــة 
المقامـــة فـــي المراكـــز االجتماعيـــة، فضالً 
عـــن خدمة التســـجيل فـــي برنامج خطوة 
فـــي  والتســـجيل  المنزليـــة،  للمشـــاريع 
الـــدورات التخصصيـــة االحترافية بمراكز 
دعـــم المشـــاريع المنزلية، وأيضـــًا خدمات 
انشاء وترخيص دور الحضانات، وغيرها 
مـــن الخدمـــات التـــي توفرها الـــوزارة في 

المجالين التنموي والعمالي.

وقـــد قامـــت الـــوزارة بنشـــر عناويـــن بريد 
إلكترونيـــة خاصـــة لـــكل خدمـــة مـــن تلك 
الخدمـــات وتعريـــف طالبـــي الخدمـــة بهـــا 
بصورة ميسرة وسهلة، وذلك على موقعها 
اإللكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل 
اإلدارات  ســـتتلقى  حيـــث  االجتماعـــي 
المعنية الطلبات مـــن الخدمات المختلفة، 
والـــرد عليهـــا والتعامـــل معهـــا في أســـرع 

وقت ممكن.
للمراجعيـــن  دعوتهـــا  الـــوزارة  وتجـــدد 
والفئـــات المســـتهدفة من هـــذه الخدمات 
وتلقـــي  معامالتهـــم  إلنجـــاز  المبـــادرة 
علـــى  ـــا   إلكترونيًّ المذكـــورة  الخدمـــات 
موقـــع الـــوزارة )www.mlsd.gov.bh(، أو 
االتصـــال بالخـــط الســـاخن )80008001(، 
دون الحاجـــة إلـــى المراجعـــة الشـــخصية 
لمبنـــى الـــوزارة الرئيســـي أو مراكز تقديم 
الخدمـــات الشـــاملة التابعـــة للـــوزارة فـــي 
جميـــع مناطـــق المملكـــة، علمـــًا بـــأن هـــذه 
الخدمـــات ال تعنـــي الغاء طلـــب الخدمات 
بالحضـــور الشـــخصي للـــوزارة أو المراكـــز 

التابعة لها لمن يرغب بذلك.

وزير العمل

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاني والتبريكات
الـــوطـــن أرض  إلـــــى  الـــمـــيـــمـــونـــة  ســـمـــوه  عــــــودة  ــة  ــب ــاس ــن ــم ب

تلقى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة مزيًدا 
مـــن برقيـــات التهانـــي والتبريـــكات مـــن كبار 
المســـؤولين والمواطنين في مملكة البحرين 
بمناســـبة عـــودة ســـموه الميمونـــة الـــى أرض 
الوطـــن بســـالمة هللا وحفظـــه، رفعـــوا فيهـــا 
إلى مقام ســـموه الكريم اســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بهذه المناســـبة الطيبة، ســـائلين 
هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ ســـموه ويديم 
عليـــه نعمة الصحـــة والعافية ويســـدد خطاه 
لما فيه الخير والنماء للبالد، وأن يســـبغ على 
سموه بموفور الصحة والعافية وطول العمر 

لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.
فقـــد تلقـــى ســـمو رئيـــس الـــوزراء برقيـــات 

التهاني من كل من:
الشـــيخ ســـلمان بن خالد بن محمد آل خليفة 

وأبناؤه
الشيخ خالد بن سلمان بن علي آل خليفة

الشيخ سعود بن سلمان بن علي آل خليفة
الشيخ صباح بن سلمان بن علي آل خليفة

إبراهيـــم بن خليفـــة آل خليفة رئيس مجلس 
أمناء المركز العربي الدولي لريادة األعمال

ســـيد جـــواد حبيـــب الخيـــاط عضـــو مجلس 
الشورى

محمد علي الخزاعي عضو مجلس الشورى
احمد مهدي الحداد عضو مجلس الشورى
باسم سلمان المالكي عضو مجلس النواب

الســـفير جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة 
البحرين لدى سلطنة عمان

الســـفير صـــالح علـــي المالكـــي ســـفير مملكة 
البحرين لدى دولة الكويت

الســـفير أحمد عبدهللا الهاجري ســـفير مملكة 
البحرين لدى مملكة تايلند

الســـفير أنـــور حبيـــب هللا ســـفير جمهوريـــة 
الصين الشعبية لدى مملكة البحرين

إبراهيم عبدالكريم وعائلته
نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي - 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومنتســـبي 

مركز الجزيرة الثقافي
شمسان عبدهللا المناعي

حميد حبيب عضـــو المجلس األعلى للقضاء 
وعائلته

علي ويوسف يعقوب المقلة
علي حسين الشهابي وأوالده

ابتسام سلمان العويناتي
عادل حسن علي وأوالده

هشـــام حســـين رئيس مكتـــب منظمـــة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية

عائلة الموسى ومنتسبي مجلس الموسى
عبدهللا محمد سعد الرميحي وعائلته

خالد شاهين البوعينين
خميس علي عبدالرسول

عائلة المرحوم عبدهللا عيسى سند المهيزع
نوح خليفة

 جاسم احمد السعيدي
موزة عبدهللا عتيق آل سبيت

فهيمة عبدهللا الجناحي وعائلتها
محمد شريف حاتم وأوالده

لبنى محمد الحسن
خليل محمد يوسف بوحجي واخوانه

احمد عبدهللا خالد الخاجة وعائلته
شوقي عبدهللا امين

عائلة المرحوم خليفة عبدهللا احمد المناعي
أبناء المرحوم الشيخ علي العوضي

عبدهللا المقابي
عادل وسوزان ولبنى أبناء سلمان خليل كانو

محمـــد خليـــل رويـــان وعائلـــة جعفـــر حيـــدر 
رويان

عائلة المغفور له بإذن هللا غانم احمد شاهين
خالد فاروق الخطيب

عبدالحكيـــم يعقوب الخياط العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي - بيت التمويل الكويتي

حسن جمعه عبد محمد
محمد عبدالصالح جمعة عبد محمد

عبدالرحيـــم الســـيد مدير عام فنـــدق جولدن 
توليب وجميع موظفيه

خليفـــة بطي بن عميـــر المهري رئيس مجلس 
إدارة مصرف السالم - البحرين

عبدهللا عبدالـــرزاق بوخوة الرئيس التنفيذي 

- ستاندرد تشارترد بنك - البحرين
عبدالرحمن راشد بومجيد

العميـــد غازي صالح الســـنان الدوســـري مدير 
الجاهزية األمنية - وزارة الداخلية

نواف محمد المعاودة األمين العام للتظلمات
جالل واحمد وسامي وفؤاد أبناء المغفور له 

بإذن هللا تعالى محمد يوسف جالل
عموم عائلة جالل المير

عبدالجليل عبـــدهللا محمـــد العويناتي عضو 
مجلس األوقاف الجعفرية وعائلته

عدنان بيسيسو وعائلته
العنـــزور  موظفـــي  وجميـــع  العنـــزور  محمـــد 

للعالج الطبيعي
خالد فتح هللا محمد

ابراهيم عبدهللا جمشير
عبدهللا ابراهيم جمشير

 محمد عبدالرحمن الجمل
بدر احمد كيكسو واوالده

محمد المحميد
أبناء محمد علي الحسن

عائلة عبيد مصيقر
أنور مـــراد نائـــب الرئيس التنفيـــذي لمصرف 

السالم - البحرين
ناصر علي األهلي عضو مجلس إدارة جمعية 

رجال األعمال البحرينية
 جواد محمد حسن الشيباني

خليل ومحسن ومنعم آل شريف

حمـــد عبدالرحمـــن بوجيـــري رئيـــس وحـــدة 
المصرفيـــة  والخدمـــات  المالكـــة  العائلـــة 

اإلسالمية والتحالفات
عبدهللا كاظم رئيس نادي اتحاد الريف

جمال عبدالرحمن المعيبد وعائلته
هدى رضي

احمد محمد بن عيسى الغتم وأبناؤه
منتسبي مجلس اللحدان ورواده

حسن جمعة
عيسى محمد الدوي وعموم عائلة الدوي

خالد بن شاهين البوعينين
منتسبي جمعية البحرين التعاونية الزراعية

منتسبي الجمعية البهائية اإلجتماعية
الدوليـــة  النســـائية  الجمعيـــة  منتســـبي 

وعضواتها
رقية محمد احمد المرباطي

أســـامة احمـــد العصفـــور اميـــن عـــام مجلس 
الشورى

النعيمـــي وأوالده مبـــارك  بـــن مبـــارك  احمـــد 
وسلمان وهشام

سالم يوسف اللحدان
محمد حسن البقالي

ريما احمد حســـن شـــمس مدير عام دار يوكو 
لرعاية الوالدين

وليد محمد محمود المرباطي وعائلته
عائلة المرحوم ابراهيم محمد جمشي

حســـن ومحســـن أبناء الشـــيخ عبدالحســـين 
العصفور

المحامي حاتم قيـــس الزعبي مكتب الزعبي 
وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون
بوزيـــد  عبـــدهللا  المرحـــوم  وأحفـــاد  أبنـــاء 

الدوسري
أسامة الشاعر وعموم عائلة إبراهيم الشاعر

عادل محمد الخان العباسي وعائلته
أمين الساعاتي وعائلته

نقابـــة  رئيســـة  الفيحانـــي  محمـــد  نـــورة 
المصرفيين

محمد وســـمير ووليد وظافر أبنـــاء المرحوم 
إسحاق محمد صفي

خالد سلمان محمد القاسمي
 بسام العرادي

المنامة - بنا

معنى الضمير في استقبال رموز 
التقدير ومرافقة االبن الكبير لألمير

Û  معنــى الضميــر فــي اســتقبال رمــوز التقديــر ومرافقــة االبــن
الكبير لألمير 

Û ”كلمات لألمير نقية.. ومن القلب مروية“

مـــن أجمل وأروع تجليات فلســـفة التنوير للضميـــر في المجتمعات 
اإلنســـانية حينمـــا يحُكمهـــا َمِلـــك محبـــوب.. وتشـــتد فيهـــا اللُّحمـــة 
والمـــودة والترابـــط بيـــن رموز العـــز والشـــعوب.. ترابط يقـــَوى ُكلَّما 
امتدت وتشـــابكت األيادي وتعانقت القلـــوب.. ويرتفع فيها التقدير 
لَمِلـــٍك ُمفدَّى ووليِّ َعهٍد أميٍن اســـتقبال أميَر الضميِر ِبَجالٍل كالذهب 
ت أعين البحرين قادًة وشـــعبًا لشـــفائه حمدا لله عز  مصبـــوب.. َفَقـــرَّ
وجل بدمِع فرٍح مســـكوب.. واشرأبت أعناق الُمحبين تنُظر وتنتِظر 
ْته  هـــا وأحبَّ قدومـــه ألرٍض مباركـــة فيها النفوس تـــذوب.. أرٌض أحبَّ

وأكرمها فأعطته مكانًة وقدرًا وسموًا يجِذب القلوب.. 
Û  أميٌر تقي نقي َرَفَع يده للســماء شــكرا لرب عظيم يغفر الذنب

ويســتجيب مــن العبــد ســؤاله.. مثمنــا للمليــك المفــدى وولــي 
عهــده األميــن مــا أغدقتــه قلوبهم رعايــة ومتابعة لــه حضورا 
وصوتــا ورســالة.. ومبتهجــا بحبور أفــراد أســرته المالكة وكل 
محبيه في أرضه بما دعو هللا بمشــافاته بدعاء األولياء رموز 
اإليمان واألصاله.. رمٌز كسفينِة نوٍح ألمة تعلقت به في َمْكرٍه 
ــٍت أشــار لهــم بأمــان هللا منه بصدِق إنســاٍن  مؤقــٍت لوبــاء ُمَفتِّ

صاحب رساله..

Û  ٌّقد أســس مدرســة نابضــة بالحياة يقودهــا ابٌن كبيــٌر كريٌم بار
علــى اســم أميــر المؤمنيــن عِلــيٍّ }عليــه الســالم{ لــم يشــهد لها 
التاريــخ نضــوب.. وله من البنون ِتباعًا “ابٌن وِبنٌت” أخيار أبراٌر 
ســقاهم ِعلمــا وِحلمــا ونــورا يزيل الَهــمَّ والكروب.. فهــم أخوٌة 
ثالثــُة شــيوٌخ متحابون أجالء وأوفياء ألبيهــم، وبهم الضمير 
يتألأل نورا وقيادة بمقام يعسوب.. وصفاتهم السخاء والجود 
والكــرم، وُحبُّ من في الســماء ومن فــي األرض على جبينهم 
مكتوب.. وله أحفاد أفاضل أخيار تتجلى وتتسامى اإلنسانية 
فــي أعماقهم وتحتــار ألي منهم تتصدر وتنــوب.. وبوجودهم 
وقربهــم تحلــو حيــاة األميــر وُتزِهــر وردًا َعَبقــه فــي كل مكان 

يجوب..    

Û  ــَس جذورا للضميــر ُتزيل القطيعة وُتطيل أعمارا أميٌر َعَلٌم أسَّ
وآجااَل.. وقلب كبير يســتوعب الدنيا إنســانية بما ُتخفيه غربا 
وشــرقا وجنوبــا وِشــمااَل.. وكيــاٌن َتكاَمــَل بابنــِه َعلــيٍّ وإخوتــه 
وأحفــاده، يــرى فيهــم األميــر للضميــر تواصــال واتصــااَل.. هــم 
قــرة عيــن األميــر ويــداه التي يشــير بهــا لألجيــال، أن انهضوا 
شــبابا “نســاء ورجااَل”.. وهم نــور أمير الضمير الذي ُيســَتضاء 
به وُيســَتَمد منه ترابطا وِوصاال.. وهم الســبيل لتحقيِق ِرؤيٍة 
الطريــق  جريئــٍة تجــدد عهــدا ووالء وتخــدم أجيــاال.. وهــم 
لتنميــٍة مســتدامة تذلل الصعاب وتدفــع الطموح لتفتح ُفرصا 

وأعماال.. 

Û  ــِه وترحالــه ــا ُمرافقــا لــه فــي ِحلِّ ا بأبيــه، وقــف الكبيــر َعِليًّ وِبــرًّ
مخلصــا يــرص األرض إنســانيًة وبنيــاَن.. فانحنــى لــه الضمير 
إجــالال ألبيــه حين رأى فيــه الوفاء عنوان.. ونفــض الغبار عن 
ٍة اعتادت َسْلَك مسلك أَخلَّ باإلنسانية أزمان.. فاستيقظت  ُأمَّ
مــن غفلتهــا حين رأت نوره ُمْشــِرقا أضاء الدنيــا بطيف الُحب 
قًا، فترتوي  ون ِبَعِلــيٍّ َتعلُّ ألــوان.. فهل من مزيــد يرتجيه الُمِحبُّ

أفئدتهم ماًء نقيًا لتستقر حياتهم أمنًا وأمانا..؟ نعم..! 

Û  ف.. وُأذٌن صاغية فهو نهٌر خالد من األخالق ال يِجف وال يتوقَّ
ــف.. وعيــٌن تنظــر بعطــٍف  واعيــٌة تســمع ولســاٌن عــذٌب ال يتأفَّ
وقلــٌب حنــون ُمرَهــف.. ويــدان مبســوطتان كرمــا وراويــة ال 
َتْنَشــف.. وِســراٌج منيــٌر بأقــوال صاغهــا أفعال ُتــرى وُتوصف.. 
ونفــٌس تنحني تواضعــا وضميٌر على الخير َيْأَلف.. وجواٌد ابُن 
ف.. وَعَلٌم ابُن َعَلٍم في  جواٍد بالعطاء والســخاء يجود ويتشــرَّ

الذكاء واإلبداع يمتد وال ينحف.

Û  ..فمــن يبحــث عــن ســر النجــاح والوفــاء عنــد أميــر الضميــر
فســيعلم أن األميــر قــد أغــدق إنســانية وعلمــا وفكــرا وثقافــة 
وثباتــا  ُقــوة  ســواعده  واشــتدت  التنويــر..  بفلســفة  لمحبيــه 
بســواعد مخلصــة من محبيــه، تخطط بذكاء ألعمالــِه وُتدير.. 
ــه بحكمة وروية لكل أمٍر يســير وعســير..  ــذ وُتوجِّ ســواعٌد ُتنفِّ
ورجوعا لمقام ســموه حين تحتار كيف تختار، فمنه تســتلهم 
وتنهــل وتستشــير.. فســر ديمومــة نجاحــه كمملكــة نحــٍل كل 
عضٍو فيها شعلُة يعسوٍب تتحرك وتسير.. فمنهم مالزم يتعلم 
وينهــل ِحَكمــًا وذكاًء مــن بســط أياديــه الحرير.. ومنهــم مبادُر 
خيٍر ومجتهٍد يعمل ألميره ليل نهار بصدر رحب كبير.. ومنهم 
أبطــال أشــداء في الميدان يصولــون ويجولون ويذودون عن 
األميــر.. وبتفانيهم َيْســعُد األمير بهــم وَيصعُد الضمير درجاٍت 

بحسن االختيار لهم والتقدير..

Û  وموقــف صــدٍق يبــوح بــه اللســان تشــريفا لــكل محــب يكــون
ــا بَحــقٍّ ُيقــال أن محبي  لرمــوزه وأرضــه وقومــه خــادم.. وَحقًّ
أميــر الضميــر يجلونه احترامــا ومودَة متيم عاِئــم.. وتواترت 
في محبيه الطيبات من األفعال واكتملت فيهم صفات أولياء 
الصــدق والمكارم.. َفَجْمُعهم للحب والصدق واإلخالص ســمة 
من ســمات من في بالغة الشــعر ناظم.. ووفاؤهم في ارتداء 

ثوب النقاء لبياض في قلوبهم له أثر عند رب العوالم..  

Û  فطوبى لمن يزرع خيرا في األرض وُيحِيي من عليها لُيعطيهم
ــل  أمــال وارتياحــا للعيــش القريــر.. ويقطــع شــرا وجهــال ُيَعطِّ
األرض ويحقنهــا ُفْرَقــًة بعقــوٍل أفســدها متنمــر شــرير.. ويفك 
طوقا يخنق األرض احتباسا وحرارة بسواد كربون مستطير.. 
ويحفظ األرض من ضياع وعدم انصياع وهدر ونضوب خير 
وفيــر.. فســالم على أميــِر مقتــدر أعطى من روحه لإلنســانية 
الشــيء الكثيــر.. ليخلصها من شــر الشــيطان وجنــوده بدعوة 

َعْوٍد َحميٍد إلى هللا العلي القدير.

عادل المرزوق

ا وإيصال المعامالت عبر البريد إنجاز الطلبات إلكترونيًّ
ــة ــويـ ــهـ ــة الـ ــ ــاق ــ ــط ــ ــل مـــــراكـــــز ب ــ ــم ــ ــل ســـــاعـــــات ع ــ ــدي ــ ــع ــ ت

حرًصـــا مـــن هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة علـــى المحافظـــة على صحة 
موظفيها وعمالئها، دعت هيئة المعلومات 
الراغبيـــن  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
باالســـتفادة مـــن “خدمات بطاقـــة الهوية” 
لتقديـــم معامالتهـــم عبر البوابـــة الوطنية 
توفـــر  ظـــل  فـــي   ،www.bahrain.bh
أكثر من عشـــر خدمـــات باللغتيـــن العربية 
واإلنجليزيـــة، مثل تجديـــد بطاقة الهوية، 
وإصـــدار البطاقة لخدم المنـــازل ومن في 
أربـــع  هـــم دون  لمـــن  حكمهـــم واألطفـــال 
سنوات، إضافة لخدمات إصدار بدل فاقد 
أو تالـــف، إلـــى جانب االســـتعالم عن حالة 
الطلبـــات، وغيرها، ما يعفي المســـتفيدين 
تكبـــد عنـــاء الحضـــور الشـــخصي إلنجـــاز 

معامالتهم في مراكز الخدمة.
وأكـــدت الهيئة أن كافـــة الطلبات المقدمة 
عبـــر  فقـــط  إيصالهـــا  ســـيتم  إلكترونيـــًا، 
خدمـــات بريـــد البحريـــن حـــال إنجازهـــا، 
مشـــيرة إلـــى أنه لن يتـــم تســـليم الطلبات 

فـــي حـــال المراجعـــة أو الحضـــور بصفـــة 
شخصية في كافة فروع الخدمة.

غيـــر  الخدمـــات  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
المدرجـــة إلكترونيـــًا وتســـتدعي الحضور 
المواطنيـــن  الشـــخصي ســـواء مـــن قبـــل 
أو األجانـــب، يمكـــن إنجازهـــا فـــي مركـــز 
خدمات بطاقة الهوية في مدينة عيســـى، 
كما يســـتمر مركز بطاقة الهوية في ميناء 
سلمان بتقديم خدماته لألجانب، وأعلنت 
الهيئة في هذا اإلطار، تعديل ساعات عمل 
مراكز خدمات بطاقـــة الهوية، اعتبارًا من 
يوم األحد الموافق 29 مارس 2020 حتى 
إشعار آخر، إذ سيعمل مركز مدينة عيسى 
وميناء ســـلمان مـــن األحد إلـــى الخميس، 
من الســـاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 
ظهرًا، كما سيعمل مكتب الخدمة السريعة 
بمدينـــة  اعتيـــادي  بشـــكل   )Fast Track(
عيســـى وفق األوقات الجديدة.  وســـيتم 
إغـــالق مركز مدينة عيســـى يوم الســـبت، 
كما ســـيغلق فرع المحرق بمجمع الســـيف 
حتـــى إشـــعار آخر نظـــرًا لتوفيـــر جزء من 

خدماتـــه بمركـــز مدينـــة عيســـى، وتوفيـــر 
خدمـــات أخرى إلكترونيًا. منوهة لضرورة 
Bahrain. أخذ موعد عبر البوابة الوطنية

bh قبل الحضور للمركز.
كما استثنت الهيئة في ظل هذه الظروف 
إجـــراء أخـــذ البصمـــة اإللزامـــي لمـــن هـــم 
فوق ســـن الرابعة حتى إشعار آخر، حرصًا 
وحفاظـــًا على صحـــة هذه الفئـــة العمرية، 
بتخصيـــص  قامـــت  أنهـــا  الهيئـــة  وبينـــت 
 ،)ID@iga.gov.bh( اإللكترونـــي  البريـــد 
الـــذي يمكن العمالء من التواصل الســـريع 
مع مقدمـــي الخدمة في حـــال مواجهتهم 
اشـــتراطات  اســـتيفاء  فـــي  مشـــكلة  ألي 
الخدمـــة عـــن طريـــق البوابـــة الوطنية، إذ 
يتوجـــب عليهـــم إلزامًا وحتى إشـــعار آخر 
إرســـال بيانـــات االتصـــال الخاصـــة علـــى 
البريـــد الموضح ليتـــم التواصل معهم من 
قبل الموظفين المختصين بالهيئة لضمان 
الحاجـــة  دون  طلباتهـــم  إنجـــاز  ســـرعة 

للحضور الشخصي.
وضمـــن حزمـــة اإلجـــراءات التـــي تســـهم 

فـــي تقليل المراجعات الشـــخصية، وفرت 
الهيئة إلكترونيًا نماذج لإلقرارات الرسمية 
الالزمـــة إلنجـــاز بعـــض الطلبـــات )كإقـــرار 
الســـكن، أو تحويـــل عالقة رب االســـرة أو 
إقـــرار اتفاق الحضانـــة بيـــن الطرفين(، إذ 
ســـيقوم الموظف المختص بإرشاد العميل 
عبـــر الهاتـــف لكيفيـــة مـــلء اإلقـــرار، وفي 
حـــال تطلـــب األمـــر أي مســـتندات أخـــرى 
إلتمـــام الخدمـــة ســـيتم إعالمـــه بذلك في 

حينه.
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  ودعـــت 
مـــع  للمســـاهمة  الجميـــع  اإللكترونيـــة 
الحملـــة الوطنيـــة فـــي الحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، عبر زيارة 
البوابـــة الوطنيـــة Bahrain.bh والدخـــول 
علـــى خدمـــات بطاقـــة الهويـــة وإنجازهـــا 
إلكترونيـــًا، ولمزيد من االستفســـار يرجى 
اســـتخدام نظـــام )تواصـــل( المتـــاح علـــى 
البوابـــة الوطنيـــة والتطبيـــق اإللكترونـــي 
bahrain.bh/apps  أو االتصـــال مع مركز 

االتصال الوطني 80008001.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

سمو رئيس الوزراء



طالبت فعاليـــات وطنية التجار وكبار 
فـــي  المســـاهمة  بضـــرورة  الشـــركات 
الواجـــب الوطني بدعـــم جهود الدولة 
وتلبيـــة  “الكورونـــا”،  مواجهـــة  فـــي 
احتيجات الشـــعب البحريني في ظل 
الظـــروف والتحديـــات التـــي فرضهـــا 
بالوقـــوف  وذلـــك  الفيـــروس  انتشـــار 
مـــع الحكومـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا أســـوة ببقيـــة تجار 
والعالـــم.  والمنطقـــة  الخليـــج  دول 
)البـــاد(  لــــ  بتصاريحهـــم  وأوضحـــوا 
بـــأن الحزمة االقتصاديـــة األخيرة من 
الحكومة تمثل عامل مســـاندة للتجار 
فـــي مواجهة المحنة الراهنـــة، لكنهم ـ 
أي التجار- لم يســـجلوا بعد أي موقف 

يذكر تجاه الوطن والمواطن.

وقفة مطلوبة

وقـــال عضو مجلـــس النواب فاح هاشـــم 
تجـــار  موقـــف  جـــدا  المؤســـف  مـــن  إنـــه 
البحرين الصامت من ســـاعة حدوث أزمة 
“كورونـــا”، وهـــو موقـــف يخالـــف نظرائهم 

بدول الخليج على المستويات كافة.
وأضاف هاشم بتصريحه لـ “الباد” “تلقيت 
اتصـــاالت كثيـــرة مـــن أصحـــاب المتاجـــر 
والبقـــاالت الصغيرة، يشـــكون الضغوطات 
التـــي يعانـــون بها مـــن التجار الكبـــار برفع 
أسعار المواد الغذائية بشكل فاحش، منها 
رفع “خيشة” البصل الصغيرة إلى أكثر من 
5 اضعاف الســـعر، وهو أمر يشـــكل ضغطا 

عليهم وعلى المستهلك نفسه”.
وزاد “كنا ننتظر من كبار التجار واألســـماء 
التـــي تتصدر صفحـــات الجرائد، وتقتنص 
المناقصات العماقة من الحكومة، الوقفة 
الحازمـــة مـــع الوطن، وليـــس العكس، هذا 

الوضـــع يتطلب المزيد من التكاتف ما بين 
النواب والسلطة الرابعة”.

مع الوطن

من جهته، وصف رئيـــس جمعية البحرين 
للتسامح والتعايش بين األديان يوسف بو 
زبون بأن ســـكوت التجار وعـــدم وقوفهم 
مـــع الحكومة والشـــعب في ظـــل الظروف 

الحالية بأنه غير مقبول.
وأضـــاف “الوقفة اليوم هـــي وقفة وطنية 
يتوجـــب مشـــاركة الجميـــع بها، والشـــعب 
غيـــر مقصـــر فـــي االلتـــزام بـــأي توجيهات 
العليـــا  اللجنـــة  جانـــب  مـــن  وتعليمـــات 
لمكافحـــة “كورونا”، لكننا كنا ننتظر الكثير 

من قبل التجار الكبار، وهو ما لم يحدث”.
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  “نناشـــد  وزاد 
البحريـــن أن توظـــف الماييـــن المكدســـة 
لديها من االســـتثمارات ورســـوم سجات 
مـــع  الوقفـــة  فـــي  التجاريـــة  المواطنيـــن 
الوطـــن، وبـــأن ال ينســـى القائمـــون عليهـــا 
مواقف الحكومة الرشـــيدة طـــوال العقود 
مكنـــت  ودعـــم  تســـهيات  مـــن  الماضيـــة 
الكثير من التجار أن يصلوا إلى ما وصلوا 

إليه اآلن”.

من كوكب آخر

بـــدوره، أوضـــح المحامـــي راشـــد آل بـــن 
علـــي بـــأن هنالـــك بـــطء مســـتمر مـــن قبل 

العديـــد من التجار الكبار باألزمات، وبأنهم 
- وفـــي كل مـــرة - يحتاجـــون مـــن يحثهم 
علـــى المبادر في تســـجيل المواقف، وفي 
الوقـــوف إلـــى جانـــب الوطـــن والمواطـــن 

ألسباب غير مفهومه أو معروفة.
وتساءل آل بن علي عن أسباب هذا التلكؤ 
الكبيـــرة  فـــي ظـــل الحزمـــة االقتصاديـــة 
التـــي قدمتها الحكومة الرشـــيدة لهم، من 
دفـــع رواتب الموظفيـــن البحرينيين، ومن 
إعفاءات من الرســـوم الحكومية والبلدية 

والكهرباء وغيرها الكثير.
وأضـــاف “كل أمـــوال التجـــار والشـــركات 
الكبرى هي من خير البحرين، ولقد سمعنا 
عـــن مبـــادرات بعض التجـــار، لكننـــا ننتظر 
الوقفـــة مـــن جانـــب الكبـــار منهـــم والذين 
يلزمون الصمت حتى اللحظة، وكأنهم من 

كوكب آخر”.

حكومة رشيدة

إلـــى ذلـــك، أكد رئيـــس مجلس بـــو طبنيه، 
جاســـم بـــو طبنيـــه بـــأن حكومـــة البحرين 
بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
تســـير بمنهـــاج رشـــيد يقـــوم علـــى تعزيـــز 
األمن االجتماعي، وتوفير الرغد المعيشي 
للمواطنين والمقيمين، خصوصا في وقت 
األزمـــات والتقلبات التي تعصـــف بالعالم، 

بين الحين واآلخر.
ودعـــا بـــو طبينـــه تجـــار البحريـــن إلـــى رد 
الجميـــل للبحريـــن وللقيادة وللشـــعب في 
ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، مبينـــا 
بأن هذا الصمت ســـيكون محســـوبا عليهم 
عند الشـــعب، والذي صف فردا فردا خلف 
القيادة لمواجهة جائحة الفيروس، والذي 

سيدحر قريبا بإذن هللا.

صورة تعكس تكاتًفا الفًتا لدعم الجهود الوطنية... اإلمارات مثاال

تبدو التجربة اإلماراتية في التكاتف والتعاون بين رجال األعمال والتجار وشــركات 
القطــاع الخــاص بــكل مجاالتهــا واضحــة فــي دعــم جهــود الدولــة لمواجهــة تداعيات 
جائحة “فيروس كورونا”، ما يجعل من هذه التجربة “أنموذًجا” مشــرًفا يجســد وحدة 
الصــف، ولربمــا مثلــت دعــوة مجموعة مــن اإلعالميين حافًزا للمشــاركة فــي مبادرات 

كبيرة من جانب رجال األعمال اإلماراتيين.

رد الجميل للوطن

عمـــر  األعمـــال  رجـــال  مبـــادرة  وفتحـــت 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  الفطيـــم 
مجموعـــة الفطيـــم المجـــال للثنـــاء علـــى 
الخطـــوة التـــي قام بها بتقديـــم دعم مالي 
بقيمـــة 100 مليـــون درهم بهدف مســـاندة 
لتخفيـــف  مســـاعيها  وإنجـــاح  الدولـــة 
تبعـــات أزمة كورونا على الـــدول واألفراد 
والمؤسســـات، وأعفـــى الفطيـــم بذلـــك كل 
المراكـــز  فـــي  المســـتحقين  المســـتأجرين 

التابعة لمجموعته من دعم المستحقات.
وحـــول دور رجـــال األعمـــال والتجـــار من 
مختلـــف إمـــارات الدولـــة، أبلـــغ اإلعامـــي 
وعلـــى  بأنـــه،  الـ”بـــاد”  الكبيســـي  فـــاح 
الرغـــم مـــن أن الدولـــة قادرة علـــى تغطية 
كل تبعـــات األزمـــة – إال أنـــه نظـــم مع عدد 
مـــن اإلعامييـــن حملة لشـــحذ همم رجال 
األعمال بمشاركة الزميل اإلعامي محمد 

الحمـــادي، وللعلم، نحـــن كلنا نعلم أن دولة 
اإلمـــارات قدمـــت الكثيـــر من التســـهيات 
المميـــزة للتجـــار ورجـــال األعمـــال ســـواء 
من خال منـــح األراضي للمصانع وتقديم 

منظومة من التسهيات لمشاريعهم.
وأضاف :”الوقت هو وقت المســـاهمة ورد 
الجميل لبادنا الغالية، ولله الحمد، أثمرت 
هذه الخطوة وتوالت التبرعات من البنوك 
والشركات والفنادق ورجال األعمال وهذا 

هو وجه اإلمارات الجميل في األزمات”.
الحس الوطني الرفيع

ومثلـــت دعـــوة اإلعامي محمـــد الحمادي 
للمستشـــفيات الخاصـــة للتبرع باســـتقبال 
المصابيـــن، وللتجـــار العاملين فـــي مجال 
المتطلبـــات  لتغطيـــة  الغذائيـــة  المـــواد 
وقيـــام  منهـــم،  كمســـاهمة  الضروريـــة 
أصحـــاب المجمعـــات والمراكـــز التجاريـــة 
بتأجيـــل اإليجـــارات، مثلت إضـــاءة مهمة 

توالـــت بعدهـــا صور التاحـــم التي عرفت 
بهـــا “دار زايـــد الخيـــر” مـــن قيـــم إنســـانية 
حضاريـــة، وهو األمـــر الذي وصفـــه تقرير 
لوكالـــة األنباء اإلماراتية “وام” أنه “صورة 
والتضامـــن  التكاتـــف  عنوانهـــا  مضيئـــة 
وااللتفاف حول الوطن والقيادة الرشيدة 
فـــي كل األوقـــات من خـــال تقديم جميع 
أشـــكال الدعم والمساهمة المجتمعية في 

خطوة تعكس الحس الوطني الرفيع”.
والقـــت مبـــادرات رجـــال األعمـــال صـــدى 
طيًبـــا، ليس على مســـتوى دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة فحسب، بل على مستوى 
دول الخليـــج العربـــي، ومنهـــا تقديـــم 50 
جانـــب  مـــن  متطـــورة  إســـعاف  ســـيارة 

مجموعـــة رجـــل األعمـــال خلـــف الحبتور، 
مـــزودة بأفضـــل التجهيـــزات مـــع توفيـــر 
مبنى مجهز ومؤسس بجميع المستلزمات 
للحجـــر الصحي، فيما قـــدم رجل األعمال 
مجلـــس  رئيـــس  الزرعونـــي  عبدالرحيـــم 
تخصيـــص  الزرعونـــي  مجموعـــة  إدارة 
توفيـــر  لدعـــم  درهـــم  ماييـــن   10 مبلـــغ 
المســـتلزمات الطبية التي قد تحتاج إليها 
المرافق الطبية والمراكز الصحية في هذه 

المرحلة.

فاعل خير قدم 10 ماليين

لهـــا  المؤسســـات الخيريـــة كانـــت   حتـــى 
البـــر”  “دار  مســـاهماتها، فقدمـــت جمعيـــة 

مـــن  إماراتيـــة  تقديـــم مجموعـــة عائليـــة 
دعًمـــا ســـخًيا عبـــارة عـــن إحـــدى عشـــرة 
ماييـــن  ســـبعة  بقيمـــة  إســـعاف  ســـيارة 
درهـــم باإلضافـــة إلـــى 50 جهـــاز “صدمات 
القلب الكهربائيـــة” بقيمة مليونين ونصف 
50 جهـــازا  المليـــون درهـــم عـــاوة علـــى 
لإلنعاش القلبي الرئوي الميكانيكي بقيمة 
مليونيـــن ونصـــف المليـــون درهـــم ليصـــل 
المجمـــوع الكلـــي إلـــى 12 مليـــون درهـــم 
لتقديمها إلى مؤسسة دبي لإلسعاف دعما 
للجهـــود الوقائيـــة والتدابيـــر االحترازيـــة 
التـــي تعكـــف عليهـــا الدولـــة حاليـــا حفاظا 
على الصحة والسامة العامة، وقدم بيت 
الشـــارقة الخيري 10 ماييـــن درهم لدعم 

المجهـــود الوطني لـــوزارة الصحة ووقاية 
المجتمـــع، وقـــدم فاعـــل خيـــر مـــن أبنـــاء 
اإلمـــارات 10 ماييـــن درهم فيمـــا قدمت 
عائلـــة إماراتية مســـاهمة بقيمة 5 مايين 
درهـــم كمـــا ســـاهمت مجموعـــة قرقـــاش 
بقيمة 10 مايين درهم وقدمت مجموعة 
شـــركات القـــرق 13 مليـــون درهـــم دعمـــا 

للجهود الوطنية.
هـــذه  الكبيســـي  فـــاح  الزميـــل  ويصـــف 
الخطـــوات بأنهـــا مـــن صميـــم قيـــم الدين 
اإلسامي وأصالة المجتمع االماراتي التي 
ال تتطلب في الحقيقة دعوات أو تحشيد 
أو شـــحذ همـــم، فذلك من باب المســـئولية 

االجتماعية لرد الجميل للوطن.
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سعيد محمد

القس هاني عزيز 

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أكـــد األمين العام لمجلس الشـــورى 
أسامة العصفور نجاح تطبيق نظام 
العمـــل عـــن ُبعد لنحـــو 90 في المئة 
مـــن عـــدد الموظفيـــن والموظفـــات 
العامـــة  األمانـــة  فـــي  العامليـــن 
للمجلـــس، بعـــد أن اتخـــذ المجلـــس 
حزمـــة مـــن اإلجـــراءات التنظيمية 
التـــي  واالحترازيـــة،  والوقائيـــة 
تتســـق مع الخطوات التي تتخذها 
مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، ووفًقا 
لتوجيهـــات رئيـــس المجلـــس علي 

الصالح.
وأوضح العصفور أنَّ األمانة العامة 
للمجلـــس حرصـــت علـــى إخضـــاع 
والتطبيـــق  للتدريـــب  الموظفيـــن 
عـــدد  اســـتخدام  علـــى  العملـــي 
والبرامـــج  التقنيـــة،  األنظمـــة  مـــن 
الحديثـــة، والتـــي تمّكنهـــم من أداء 
ســـهلة  بصـــورة  اليوميـــة  مهامهـــم 
نفســـه  الوقـــت  وفـــي  وميســـرة، 

اســـتمرار تقديم الدعم والمســـاندة 
يخـــل  ال  بمـــا  المجلـــس  ألعضـــاء 
العمـــل  وأهـــداف  باإلنجـــازات 
التشـــريعي، مؤكـــًدا تطبيـــق تجربة 
العمل عن ُبعد خال األسبوع األول 
مـــن التطبيـــق، األمر الـــذي انعكس 
علـــى عقـــد اجتماعات اللجـــان عن 
ُبعد بمشـــاركة األعضـــاء إلى جانب 
إشـــراك مســـؤولين ومعنييـــن فـــي 
هـــذه االجتماعات، وإنجاز المهمات 

الموكلة للموظفين.

بدأت هيئـــة البحرين للثقافة 
واآلثـــار أمس الجمعـــة تنفيذ 
رؤيتها فـــي توفير باقة فنية 
ثقافية تعليمية على مختلف 
اإللكترونّيـــة؛  صفحاتهـــا 
بهدف تزويـــد متابعي الهيئة 
عبـــر اإلنترنـــت بكل مـــا ُيثري 
باكـــورة  وجـــاءت  أوقاتهـــم. 
عروضهـــا اإللكترونيـــة التـــي 
الجمعـــة  أمـــس  أطلقتهـــا 
احتفاًء بيوم المسرح العالمي 
ويـــوم  مـــارس   27 الموافـــق 
الموســـيقى العربيـــة الموافق 
الحفـــل  مـــع  مـــارس،   28
قّدمتـــه  الـــذي  االســـتثنائي 
أوركسترا بلغاريا السيمفونية 
العـــام 2017 بعنـــوان “ألحان 
أوركســـترالّية”  بحرينّيـــة 
على خشبة مســـرح البحرين 
مـــن  كل  بقيـــادة  الوطنـــي 
نجـــم،  مبـــارك  المايســـترو 
وقائد األوركسترا المايسترو 
وتبـــدأ  كمـــا  بافلـــوف.  ديـــان 
هيئـــة الثقافـــة اليوم الســـبت 
في عـــرض سلســـلة “التاريخ 
الشفهي” التي أنتجتها الهيئة 
اإلرث  علـــى  منهـــا  حفاظـــا 
الثقافـــي غيـــر المـــادي الـــذي 
البحريـــن  مملكـــة  بـــه  تزخـــر 
وذلـــك عبر تســـجيل وتوثيق 
شهادات شخصيات بحرينية 

المجـــاالت  مختلـــف  مـــن 
الثقافية.

“ألحـــان  حفـــل  ويتضمـــن 
بحرينّية أوركسترالّية”، الذي 
يمكن لمتابعـــي صفحة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار على 
مشـــاهدته،  يوتيـــوب  موقـــع 
الوطنيـــة  األغنيـــات  أجمـــل 
بأسلوٍب مختلف، منها: “تبين 
عيني”، “في العالي”، “كو كو”، 
قلبـــي  “جـــروح  النهـــار”،  “تـــو 
وشـــهور”،  ســـنة  “كـــم  وتـــر”، 
موســـيقى  مـــن  وغيرهـــا 
البحرينيـــة  األغنيـــات 
القريبة من وجدان اإلنســـان 
فـــي  ذلـــك  كل  البحرينـــي. 
طابع أوركسترالي سيمفوني 
رائـــع، حيـــث قـــام بالمعالجـــة 
الفنـــان  لهـــا  األوركســـترالية 
البحرينـــي المايســـترو مبارك 

نجم.
أما الحلقة األولى من سلسلة 
فتقـــّدم  الشـــفهي”  “التاريـــخ 
دالل الشـــروقي فـــي حديثها 
البحرينـــي  المطبـــخ  حـــول 
وأطباقـــه ويمكن مشـــاهدتها 
علـــى  الهيئـــة  صفحـــة  علـــى 
Cul-  ( انســـتغرام  @تطبيـــق 

الموقـــع  علـــى  أو   )  turebah
الثقافـــة  لهيئـــة  اإللكترونـــي 

.www.culture.gov.bh

90 % من موظفي “أمانة الشورى” يعملون عن ُبعد

“الثقافة” تكثف نشاطها في العالم االفتراضي

األمين العام لمجلس الشورى

رجـــال األعمـــال والتجـــار ومؤسســـات “الخـــاص” يســـاهمون بالمالييـــن لمواجهـــة “كورونـــا”

المنامة - بنا

أشـــاد راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية 
رئيـــس جمعيـــة البيـــارق البيضـــاء القـــس 
هانـــي عزيز باهتمـــام ورعاية قيادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة في سبيل ترسيخ األمن 

النفسي واالجتماعي في المملكة.
وقـــال عزيـــز “عندمـــا تحمـــي الحكومـــات 
والقيـــادات جميـــع مـــن يقطـــن أراضيهـــا، 
تكـــون النعمـــة كبيـــرًة ويطمئـــن قلـــب كل 
مواطـــن وجميع مـــن يقطن تلـــك األرض، 

وهـــذا حالنـــا فـــي مملكـــة البحريـــن يبقى 
الملـــك،  الجالـــة  قليـــل لصاحـــب  شـــكرنا 
ولرئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
لمـــا يقومـــون بـــه مـــن ســـهر واعتنـــاء بنـــا 

جميعا”.
وفـــي الســـياق ذاته قـــدم راعي الكنيســـة 
وتقديـــره  شـــكره  الوطنيـــة  اإلنجيليـــة 
لكافـــة العاملين فـــي القطاعـــات الصحية 

والطبيـــة الذيـــن يتابعـــون بدقـــة األمـــور 
المتعلقة بالجائحة التي هزت العالم، قائا 
“نرســـل شـــكرنا للطاقم الطبي الذي يبذل 
قصـــارى جهـــده كـــي يؤّمـــن لنـــا الظـــروف 
المواتيـــة لصحـــة ســـليمة ننعم بهـــا بفضل 
جهودهـــم التي تبعد عنـــا الخطر من وباء 
هـــّز العالم بأســـره وال يزال، والشـــكر أيضا 
للمواطن والمقيم الواعي، والذي يســـاهم 
باحتـــرام المطلوب وعدم التنقل إال للعمل 
وللضرورة، وهذا ما جعل مملكة البحرين 
وطنـــا آمنـــا، وفيـــه نعيـــش دون هلـــع أو 
اضطراب يعيشه الكثير في بلدان أخرى”.

القــس عزيــز يشــيد باهتمــام جاللــة الملــك فــي ترســيخ األمــن النفســي
قلوبنا عامرة باالطمئنان في البحرين

إبراهيم النهام

كبار التجار أمام مسؤولية وطنية تستلزم دعمهم لجهود حكومتهم
فعاليـــات لــــ “^”: الشـــعب خلـــف الحكومـــة فـــي مواجهـــة “كورونـــا”

خلف الحبتور عمر الفطيم محمد الحمادي فالح الكبيسي

يوسف بوزبون فالح هاشم

جاسم بوطبنية راشد آل بن علي



شــاركت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح باالجتمــاع المرئــي األول الــذي دعا لعقــده المديــر اإلقليمي لمنظمــة الصحة العالميــة بالمقر 
الرئيــس بجنيــف، حيــث ُعقــدت جلســة حواريــة من خــال تقنية ZOOM شــارك فيها وزراء الصحــة للدول األعضاء، لمناقشــة أزمة 

تفشي كورونا “كوفيد - 19” عالميًا بعد ظهر أمس.

الـــدول  خطـــط  الجلســـة  وناقشـــت 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
المتبعـــة للحماية من فيروس كورونا، 
وقد بـــدأ الدكتـــور “تيـــدروس” المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية الجلسة 
العالميـــة  بالجهـــود  بإشـــادة  المرئيـــة 
المبذولـــة لمكافحـــة الفيـــروس، داعيا 
الجميـــع لمضاعفـــة الجهـــود وخطـــط 
العمـــل المقبلـــة فـــي ضـــوء األحـــداث 
الطارئـــة، مؤكًدا علـــى الدول األعضاء 
مـــع  للتعاطـــي  االســـتعداد  أهميـــة 
المستجدات كافة، والعمل المتواصل 
بمـــا يدعـــم توجهـــات المنظمـــة للحـــد 
من انتشـــار الفيـــروس، لحمايـــة أفراد 
المجتمعـــات فـــي دول العالـــم من هذا 

الوباء وطرق الوقاية من انتشاره.
وفي الجلســـة المرئية استعرضت كل 

من الصيـــن واليابان وكوريا الجنوبية 
فـــي مكافحـــة  وســـنغافورة تجاربهـــا 
فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19” والحد 

من انتشاره
وبعد العروض، تم فتح باب المناقشات 
حيث ُطرحت االستفسارات المتعلقة 
لمكافحـــة  والتطعيمـــات  باللقـــاح 
الفيـــروس المســـتجد، وكذلـــك حـــول 
إمكانية دعـــم منظمة الصحة العالمية 
في رفـــد الـــدول التي لهـــا احتياجات 
مـــن مســـتلزمات طبيـــة بعـــد إغـــاق 
الـــدول،  لمعظـــم  الحدوديـــة  المنافـــذ 
التحديـــات  هـــذه  تخطـــي  وكيفيـــة 
التـــي تواجـــه القطـــاع الصحـــي فـــي 
كل الـــدول بســـبب انتشـــار الفيروس. 
وقـــد ثمـــن المجتمعون تضافـــر جهود 
الصحـــة  بمنظمـــة  األعضـــاء  الـــدول 

العالمية وإجراءاتها لمكافحة انتشـــار 
الفيـــروس وحماية األفـــراد بالمجتمع 

من الوباء العالمي المستجد.
من جانبها، أثنـــت وزيرة الصحة على 
جهـــود منظمة الصحـــة العالمية خال 
الجائحـــة، ومبادرة المنظمـــة المتمثلة 
بإرسال فرق متخصصة لاطاع على 
منهجيـــة ومســـارات العمـــل المختلفة 
بالبحرين وإجراءات الفحص والحجر 
والعـــزل والعـــاج التـــي تـــم اتخاذهـــا 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، واإلشـــادة التي حصلت 
عليهـــا المملكـــة مـــن الوفـــد الزائـــر من 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة. وأشـــادت 
بالـــدور الرائـــد للمنظمة الحتـــواء هذا 
التحـــدي العالمـــي، وبجميـــع الجهـــود 
التي تبذل لمكافحـــة فيروس كورونا 

“كوفيـــد 19”، مبينـــة اهتمـــام وحرص 
الحكومـــة وكل الجهـــات ذات العاقة 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس واإلجراءات 
انتشـــار  بدايـــة  منـــذ  اتخذتهـــا  التـــي 

ومـــا  الـــدول،  بعـــض  فـــي  الفيـــروس 
قامـــت بـــه علـــى المســـتوى الوطنـــي 
حفاظـــًا علـــى صحـــة الجميـــع، منوهًة 
بإشـــادة المدير العـــام لمنظمة الصحة 

االحترازيـــة  باإلجـــراءات  العالميـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي قامـــت بها 
مملكة البحرين الحتواء ومنع انتشار 

فيروس كورونا.

وزيرة الصحة تشارك باالجتماع المرئي األول عن بعد لمنظمة الصحة العالمية

الجفير - وزارة الصحة

استعراض الوضع العالمي ومستجدات “كوفيد 19”
الــعــالــمــيــة” ــة  ــح ــص “ال لـــ  بــعــد  األول عــن  ــي  ــرئ ــم ال ــاع  ــم ــت ــاالج ب ــح تــشــارك  ــال ــص ال

مــرتفعـــات ذكيــــة لتخفيــــف الســرعـــة فـــي المنــاطـــق
كيلومترا  40 مـــن  ــر  ــث ألك ــارة  ــي ــس ال ــة  ــرع س ــادة  ــ زيـ بــعــد  إال  يــرتــفــع  وال  ــواٍز..  ــ ــت ــ وم مــســطــح 

قال رئيس المجلس البلدي الشــمالي أحمد الكوهجي بأنه أقترح أخيرا مشــروع إنشــاء مرتفعات 
ذكيــة لتخفيــف الســرعة فــي المناطــق التــي تحتــاج مثل هــذه المرتفعــات، خصوصا فــي األحياء 

السكنية.

وأوضـــح الكوهجـــي بتصريحـــه لـــــ )البـــاد( بـــأن 
هنالك طموحا لابتعاد عن المرتفعات التقليدية 
الحاليـــة، وتغييرهـــا إلـــى ذكيـــة، بحيـــث يكـــون 
هنالـــك انســـيابية بحركـــة المـــرور بنســـبة أكبـــر 
خصوصـــا بالطـــرق الداخليـــة لألحياء الســـكنية، 
إضافـــة إلـــى زيـــادة األمـــن والســـامة المرورية 

للطرق ومستخدميها.
وعـــن مزايـــا المرتفعـــات الذكيـــة، قـــال “توفيـــر 
الوقـــت والجهد وذلك إلمـــكان إزاحة المرتفعات 
وصيانتهـــا بســـهولة، كمـــا أنها مرتفعـــات صديقة 
للبيئـــة، وال يوجد بها مخلفات أســـفلتية أو مواد 
أخـــرى، ومن الممكـــن إعادة اســـتخدام )المرتفع( 

عدت مرات بأماكن مختلفة”.
وتابع “المرتفع الذكي مســـطح ومتواز لمســـتوى 
الطريق وال يرتفع إال بعد زيادة ســـرعة الســـيارة 
ألكثر من 40 كيلومترا، بفعل وجود مستشعرات 
ضوئيـــة به تتحكـــم بارتفاعـــه وانخفاضـــه وفقا 

لسرعة المركبة نفسها”.
وفـــي ســـؤال لــــ )البـــاد( عن إمـــكان أن يتســـبب 
المرتفع الذكي بأي ضرر للمركبة، قال الكوهجي 
“ال يتســـبب بـــأي تلفيـــات للمركبة؛ ألنهـــا األلوان 
الـــذي تميزها )األصفـــر الفاقع( مميزة للســـائقين 
مـــن بعيـــد، ومن نوعيـــة ممتـــازة، ومصبوغة من 
الشـــركات المصنعة بحيث الطاء عليها لفترات 

طويلة، كما أنها ال تحتاج صيانة دورية كغيرها”.
وقـــال الكوهجي “المقترح يدرس حاليا من قبل 
المعنييـــن بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراني وبشـــكل جـــدي، ونأمل أن 
يتـــم الموافقـــة علـــى تطبيقـــه قريبـــا ولـــو بصفة 

تجريبية ببعض مناطق مملكة البحرين”.

وزاد “البـــد أن نواكـــب التكنولوجيا الحديثة في 
مجال تطوير الطرق وزيادة الســـامة المرورية، 

المرتفعات الذكية إحداها”.
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المنامة - بنا

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
اإلذاعة والتلفزيون بوزارة شـــؤون 
أن  الدوســـري،  هللا  عبـــد  اإلعـــام 
العالم بأسره يواجه تحدًيا مشترًكا 
ال يمكـــن التغلـــب عليـــه إال بتعزيـــز 
الوعي المســـؤول، مشـــدًدا على أن 
هـــذا الظـــرف االســـتثنائي المتمثل 
CO� )في انتشـــار فيـــروس كورونا 
VID�19( على مســـتوى العالم، يعد 
عاتـــق  علـــى  مشـــتركة  مســـؤولية 
الجميع للحد من انتشاره والقضاء 

عليه.
وأوضح الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
وزارة  إن  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
وبتوجيهـــات  اإلعـــام  شـــؤون 
مباشـــرة ومتابعة حثيثـــة من وزير 
الرميحـــي،  علـــي  اإلعـــام  شـــؤون 
أنتجت خال 30 يوًما منذ اإلعان 
بفيـــروس  إصابـــة  أول حالـــة  عـــن 
كورونـــا في مملكـــة البحريـــن أكثر 
و240  إخبـــاري  تقريـــر   500 مـــن 
و60  تلفزيونيـــة  تعليميـــة  حصـــة 
فاصـــاً توعوًيا للتلفزيون واإلذاعة 
االجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل 
لتعزيـــز الوعي لدى أفـــراد المجتمع 
بجهود وزارات ومؤسســـات الدولة 
والســـبل الناجعة لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد )COVID�19(، ما 
يؤكد الدور الوطني المسؤول الذي 
تلعبه الوزارة كأحد خطوط الدفاع 

التحـــدي  هـــذا  لمواجهـــة  الرئيســـة 
العالمي.

هـــذه  أن  المســـاعد  الوكيـــل  وأكـــد 
األرقـــام المتميـــزة تعكـــس حـــرص 
الوزارة بمختلف كوادرها البشـــرية 
والفنية على استمرار أداء الواجب 
الوطنـــي المنوط بها بـــروح الفريق 

المواقـــع  مختلـــف  وفـــي  الواحـــد 
والظـــروف لمواجهـــة هـــذا التحدي 
مثمًنـــا  كافـــة،  المتاحـــة  بالوســـائل 
الجهـــود المقدرة التـــي يوالي بذلها 
جميع منتســـبي الـــوزارة، وروحهم 
العاليـــة ألداء مهامهـــم بكل وطنية 
وإخـــاص، وهـــو ليس غريًبـــا على 

أبناء البحرين المخلصين.
مشـــروع  إلـــى  الدوســـري  وأشـــار 
الحصـــص التعليميـــة المتلفزة على 
قنـــاة البحريـــن الرياضيـــة الثانيـــة، 
الذي أطلقته وزارة شـــؤون اإلعام 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 
مؤكـــًدا أن الـــوزارة ســـخرت أكثـــر 

مـــن 50 فنًيا من كوادرها البشـــرية 
العاملـــة  اســـتديوهاتها  مـــن  و4 
بتجهيزاتهـــا الفنية الكاملة لتصوير 
الحصص التعليمية، ويعمل فنيوها 
بالتعاضـــد مع كـــوادر وزارة التربية 
والتعليـــم حتـــى اآلن إلنتاج المزيد 
مـــن الـــدروس التعليميـــة، ووصلت 

حتى اآلن إلى أكثر من 240 درًسا، 
وإعادة بثها عبر حسابات تلفزيون 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  البحريـــن 
االجتماعي خال نصف ساعة فقط 
من موعد عرضها على الشاشـــة، ما 
ساهم بحسب مؤشرات المشاهدة 
ضمـــان  فـــي  األوليـــة  والمتابعـــة 
الوصـــول إلى أكبر شـــريحة ممكنة 
من الطـــاب ونجاح هـــذه التجربة 

المميزة.
وتوجـــه الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
اإلذاعة والتلفزيون بخالص الشكر 
اإلعـــام  شـــؤون  لوزيـــر  والتقديـــر 
يلقـــاه  الـــذي  الكبيـــر  الدعـــم  علـــى 
مـــن  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة  قطـــاع 
سعادته ألداء مهامها الوطنية على 
وزارات  ولجميـــع  األكمـــل،  الوجـــه 
ومؤسســـات الدولـــة علـــى تعاونهم 
الكبير وجهودهم الوطنية المقدرة، 
مؤكـــًدا أن ما تقدمه وزارة شـــؤون 
اإلعام عبر أثير إذاعاتها وموجات 
قنواتهـــا ما هـــو إال انعـــكاس جهود 
وطنية دؤوبة تواصل الليل بالنهار 
الوطـــن  هـــذا  مـــن  بقعـــة  كل  فـــي 
العزيـــز لتحقيق األهـــداف الوطنية 
المشـــتركة، ومعاهـــًدا الجميع على 
بذل كل ما يمكن لتذليل التحديات 
والوصـــول إلـــى شـــرائح المجتمـــع 
كافـــة عبـــر مختلف المنصـــات على 

مدار الساعة.

التعليميــة الحصــص  لتصويــر  اســتديوهاتها  مــن  و4  فنًيــا   50 ســخرت  “اإلعــام” 

800 مادة توعوية منذ اإلعالن عن أول إصابة بـ “كورونا”



قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في إجابته عن السؤال النيابي المقدم 
من النائب عمار إن خطط ومشاريع الوزارة لتطوير البنية التحتية في جزيرة سترة وتحديدا مجمعات -607

609-608 تشمل مشاريع الطرق مشاريع الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات.

تشمل مشاريع  المستقبلية  الخطط  أن  رده  وبين في 
الطرق: 

الصباح  الشيخ جابر األحمد  1 - تطوير تقاطع شارع 
مع شارع 1 سترة مجمع 611 بتكلفة تقدر بـ  200 ألف 
)الحزمة  العاجلة  الحلول  المدرج ضمن مشاريع  دينار 
ــتــهــاء مــن إعــــداد التصاميم  تــم االن ــثــالــثــة(، حــيــث  ال
التفصيلية له وتشتمل أعمال التطوير على توفير مسار 
إضافي لالنعطاف يسار من شارع الشيخ جابر األحمد 
الصباح باتجاه شارع 1 وسيترافق مع ذلك زيادة طول 
المنعطفة  الــمــروريــة  الحركة  وفصل  التخزين  مسار 
الرئيس  الشارع  على  المرورية  الحركة  عن  يسار 
بجزيرة فاصلة، وضع قنوات أرضية الستخدامها 
مستوى  تحسين  مستقبال،  الخدمات  قبل  من 
واللوحات  المرورية  العالمات  وتوفير  اإلنــارة، 
والسالمة  األمــن  لتحقيق  الالزمة؛  االرشــاديــة 
بعد  التنفيذ  وسيتم  الــشــارع.  على  المطلوبة 

توافر االعتمادات المالية الالزمة.
تقاطع  على  ضوئية  إشــارة  استحداث   -  2
شـــارع رقــم 1 وطــريــق ب – 
ســتــرة  و613   607 مــجــمــع 
 250 ـــ  ــ ب تـــقـــدر  ــفــة  بــتــكــل
ــار، وتــقــوم  ــ ــن ــ ألــــف دي
ــا  ــيـ ــالـ الـــــــــــــــوزارة حـ
التصاميم  بــإعــداد 
الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــة 
وتشمل  ــلــمــشــروع،  ل
ــتــــحــــداث إشـــــارة  اســ
ــوات  ــنـ ــع قـ ــ ــيــــة، وضــ ــ ضــــوئ
ــا مــن  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ أرضــــيــــة السـ
مستوى  وتــحــســيــن  مستقبال،  الــخــدمــات  قــبــل 
واللوحات  المرورية  العالمات  وتوفير  اإلنــارة، 
والسالمة  األمــن  لتحقيق  الــالزمــة؛  اإلرشــاديــة 

المطلوبة على الشارع، وسيتم الشروع بأعمال التنفيذ 
حال توافر االعتمادات المالية الالزمة.

 609 بمجمع   916 رقــم  الــطــريــق  مــشــروع رصــف   -  3
الف دينار، وتم االنتهاء من إعداد   31 بـ  بتكلفة تقدر 
الــرصــف  اعــمــال  وتــشــمــل  لـــه،  التفصيلية  الــتــصــامــيــم 
عدد  إنشاء  التحتية،  البنية  وبناء  الطرق  إنشاء  على 
مستوى  وتحسين  السرعة  لتخفيف  المرتفعات؛  من 
اإلنــارة، ووضع قنوات أرضية الستخدامها من جانب 
ــعــالمــات الــمــروريــة  ــع اإلشــــــارات ال الـــخـــدمـــات، ووضــ
السالمة  لتحقيق  الــالزمــة؛  والتحذيرية  التنظيمية 
المطلوبة، وسيتم الشروع بأعمال التنفيذ حال توافر 

االعتمادات المالية الالزمة.
4 - مشروع تطوير شارع شرق سترة: تشمل المرحلة 
سترة  شــرق  لمشروع  منافذ  إنشاء  على  منه  األولــى 
بشبكة  االسكاني  المشروع  وربــط  الرئيسة  اإلسكاني 
متصلين  بحريين  جسرين  إنشاء  عبر  العامة  الطرق 
ضوئية؛  بــإشــارات  إدارتهما  يتم  أرضيين  بتقاطعين 
مشروع  بين  البحرية  للقناة  المركبات  عبور  لتسهيل 

شرق سترة اإلسكاني وجزيرة سترة.
كما تشمل هذه المرحلة على إنشاء شارع شرق سترة 
بثالثة مسارات في كل اتجاه يربط بين شارع سلمان 
جنوبا  بسترة   1 رقم  وشــارع  شماال،  الفاتح  أحمد  بن 
 1 مــع توسعة شــارع رقــم  بابكو  بالقرب مــن خــزانــات 
الــشــارع مــع شـــارع شرق  ثــالث مــســارات بين تقاطع 
جابر  الشيخ  شــارع  مع  تقاطعه  حتى  المقترح  سترة 

األحمد الصباح بالقرب من تقاطع خزانات بابكو.
وتشمل تطوير وتوسعة شارع سلمان بن أحمد الفاتح 
لثالثة مسارات في كل اتجاه على امتداده البالغ نحو 
2 كليو متر بين تقاطعه المقترح مع شارع شرق سترة 
الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  شــارع  مع  تقاطعه  حتى 
التكلفة  تــحــديــد  ســتــرة، وســيــتــم  مــن مجمع  بــالــقــرب 
التصاميم  من  االنتهاء  بعد  األولــى  للمرحلة  تقديرية 

التفصيلية والحصول على ردود دوائر الخدمات.
شرق  شــارع  إنشاء  الثانية  المرحلة  تشمل  حين  في 
سترة في الجزء المحصور بين شارع أم السعد شماال 
 96 الملك حمد وشــارع رقــم  حتى تقاطعه مع شــارع 
جنوبا، وتكمن أهمية هذه المرحلة في ربط طرق هذه 
الغاز  خطوط  شبكة  لتحديث  بابكو  ببرنامج  المرحلة 
بشبكة  اإلنــشــاء  قيد  بابكو  لشركة  التابعة  والبترول 

الطرق العامة.
مسارات   3 بـــ  شــارع  إنــشــاء  الثانية  المرحلة  وتشمل 
المعامير  قناة  لعبور  جسور  إنشاء  مع  اتجاه  كل  في 
قناة  جسر  توسعة  إلى  إضافة  بابكو،  ومصب  المائية 
الــدراســة  نتائج  تقتضيه  مــا  وفــق  الــحــالــي  المعامير 
وخليج  المعامير  لقناة  الــجــاريــة  الهيدروديناميكية 
للمرحلة  التقديرية  التكلفة  تحديد  وسيتم  توبلي، 
التفصيلية،  الــتــصــامــيــم  مـــن  االنــتــهــاء  بــعــد  الــثــانــيــة 

والحصول على ردود دوائر الخدمات.
5 - مشاريع صيانة الطرق وتتمثل في رصف الطريق 
855 بمجمع 608، وإعادة رصف شارع رقم 9 بمجمع 
المالية  االعتمادات  توافر  بعد  التنفيذ  وسيتم   .609

التي تقدر بـ 85 الف دينار.
- مشروع شبكة   1 الصحي:  الصرف  وتشمل مشاريع 
 ،609 مجمع  سترة  لمنطقة  الفرعية  الصحي  الصرف 
حيث تم اإلنهاء من إعداد التصاميم التفصيلية لهذا 
له،  المالية  االعتمادات  تخصيص  وبانتظار  المشروع 
وسيتم طرح هذا المشروع ضمن مناقصة عامة، حيث 

تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 169 ألف دينار.
2 - مشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 
التصاميم  إعــداد  من  االنتهاء  تم  حيث  و608،   607
التفصيلية للمشروع وفي حال تخصيص االعتمادات 
المالية المطلوبة سيتم طرح المشروع ضمن مناقصة 

عامة بتكلفة تقدر بـ 2 مليون و35 ألف دينار.
وتشمل مشاريع الحدائق المتنزهات: 1 - تأهيل حديقة 
البحرين  جمعية  خــالل  مــن   607 مجمع  العيش  ــو  أب
للمسؤولية االجتماعية بتكلفة تقديرية 23 ألف دينار.

-2 إعادة تأهيل حديقة ابن النفيس مجمع 608 بتكلفة 
تقدر بـ 21 ألف دينار.

خلف: حزمة مشاريع لتطوير البنية التحتية في سترة
الــــــــطــــــــرق لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر  ديــــــــــــنــــــــــــار  ألــــــــــــــــف   566
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ليلى مال اهلل

وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط 

العمراني

إزالة نصب الفخار ضمن أعمال تطوير شارع الشيخ زايد
بدأت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي أعمال إزالة نصب 
الفخار في عالي بحســب األعمال المخطط لها ضمن مراحل تطوير شــارع الشــيخ 
زايــد، وســتتم إعــادة إنشــاء النصــب كمــا كان في موقع بديل يتناســب مــع أعمال 

تطوير التقاطع الحالي.

للطـــرق  المســـاعد  الوكيـــل  وصرحـــت 
مشـــروع  أن  فخـــرو  هـــدى  بالـــوزارة 
توســـعة شـــارع الشـــيخ زايد، الذي يعد 
مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية المهمـــة 
فـــي  الرئيســـة  الطـــرق  شـــبكة  علـــى 
المملكـــة، يســـير وفق الخطـــة الزمنية، 
إذ تعمـــل الـــوزارة حاليـــًا على توســـعة 
وتطويـــر شـــارع الشـــيخ زايـــد بطـــول 
3.2 كم من شـــارع الشـــيخ ســـلمان إلى 
شارع الشـــيخ خليفة بن سلمان، وذلك 
بتأهيـــل المســـارات الحاليـــة وإضافـــة 
مســـار في كل اتجاه، كما ســـيتم إنشاء 
شـــبكة لتصريف ميـــاه األمطار وحاجز 
االتجاهيـــن،  بيـــن  للفصـــل  خرســـاني 
وتركيـــب  اإلنـــارة،  نظـــام  وتحســـين 
إشارات ضوئية معلقة عند التقاطعات.
وتابعـــت فخـــرو، فيما يختص بالقســـم 
الشـــمالي مـــن شـــارع الشـــيخ زايد تتم 

حاليًا توســـعة وتطوير شـــارع الشـــيخ 
زايد الشـــمالي بطول 3.1 كم من شارع 
الشـــيخ زايد إلى شـــارع الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان، وذلـــك بتأهيل المســـارات 
كل  فـــي  مســـار  وإضافـــة  الحاليـــة 
اتجـــاه، واســـتبدال الـــدوارات الحاليـــة 
بتقاطعـــات تدار بإشـــارات ضوئية، كما 
ســـيتم إنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه 
األمطار، وشبكة تصريف مياه الصرف 
الصحي، وتحســـين مســـتوى الســـالمة 

المرورية ونظام اإلنارة.
وقالت: إنه تمهيدًا إلنشاء صرح الفخار 
في مكان آخر، شـــرعت وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
في إزالة الصرح الحالي، ضمن األعمال 
القائمـــة حاليًا لمشـــروع تطوير شـــارع 
الشـــيخ زايد، الذي بدأ العمل فيه شـــهر 
أغســـطس من العام الماضي، إذ ســـيتم 

تحويـــل الدوار الحالي إلى تقاطع يدار 
بإشارة ضوئية.

ولفتت الوكيل المســـاعد للطرق إلى أن 
الوزارة تعمل على إنشـــاء خط رئيسي 
للصـــرف الصحـــي بطـــول 1.2 كـــم من 
شـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان إلى 
مشـــروع إســـكان الرملي، كمـــا تتم في 
الوقـــت الحالـــي أعمـــال الحفر إلنشـــاء 
محطـــة ضـــخ ميـــاه الصـــرف الصحـــي 
بعمـــق 6 أمتـــار، والعمـــل علـــى تجفيف 

المياه الجوفية.
أما في ما يختص بشـــارع 16 ديسمبر، 
ذكـــرت أن العمل يجرى حاليـــًا لتطوير 
شـــارع 16 ديســـمبر بطـــول 1.8 كم من 
شـــارع االســـتقالل إلـــى تقاطـــع 3407، 
حيث تتم حاليًا إعادة إنشـــاء الشارع، 
وإنشـــاء حاجـــز خرســـاني للفصل بين 
االتجاهيـــن، وإنشـــاء أكتـــاف جانبيـــة 

على طرفي الطريق، كما ســـيتم إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار، وتركيب 
إشارات ضوئية معلقة عند التقاطعات، 

وتحسين نظام اإلنارة.
حلـــول  وضـــع  تـــم  أنـــه  إلـــى  ونوهـــت 
لتخفيـــف االزدحـــام المـــروري باتجـــاه 
المنطقة التعليمية، إذ تم إنشـــاء مسار 
إضافـــي بطـــول 85 متر باتجاه شـــارع 
41 المـــؤدي للمنطقـــة التعليميـــة، فيما 
يتم العمل حاليًا على توسعة شارع 41 
لزيادة الطاقة االستيعابية في الشارع 

المذكور.
المشـــروع سيســـاهم  هـــذا  أن  يذكـــر 
فـــي تخفيـــف االزدحام المـــروري في 
وســـلماباد،  عالـــي  مناطـــق  مـــن  كل 
لتلـــك  األهالـــي  وصـــول  وسيســـهل 
المناطق، كما أن شـــارع الشـــيخ زايد 
يعـــد الشـــريان الرئيس لنقـــل الحركة 
المروريـــة مـــن قـــرى عالي وســـلماباد 
ومدينـــة زايـــد باتجاه شـــارع الشـــيخ 
خليفة بن ســـلمان وصوالً إلى المنامة 
وبالعكـــس، إضافـــة الى أن المشـــروع 

سيســـاهم في ســـهولة الوصـــول إلى 
المنطقة التعليمية في مدينة عيسى 
المروريـــة  االختناقـــات  ومعالجـــة 
الســـياقة  تدريـــب  مدرســـة  أمـــام 
وســـتاد البحريـــن الوطنـــي. وأهابـــت 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
العمرانـــي بمســـتخدمي  والتخطيـــط 
بالتحويـــالت  االلتـــزام  الشـــارع 
واالرشـــادات المروريـــة حفاظـــًا على 
ســـالمتهم، مقدرة لهـــم تعاونهم أثناء 

فترة تنفيذ المشروع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تحويل الدوار 
الحالي إلى تقاطع 
يدار بإشارة ضوئية

إيصال المواد الغذائية ومتابعة أحوال طلبتنا في الخارج
الــســكــلــر أو  ــري  ــكـ ــسـ الـ ــون  ــانـ ــعـ ــى مـــمـــن يـ ــرضـ ــمـ الـ ــى مـــقـــر  ــ إلـ ــق طـــبـــي  ــريـ إرســـــــال فـ

أكدت وزارة التربية والتعليم حرص الملحقيات الثقافية بســفارات مملكة البحرين على التواصل مع الطلبة البحرينيين الدارســين 
فــي الخــارج، لاطــاع علــى أوضاعهــم الدراســية واالطمئنــان عن كثب علــى ظروفهم المعيشــية، وبخاصة في ظل تفشــي فيروس 
كورونا المستجد، إلى جانب التشديد على الطلبة بضرورة االلتزام بتعليمات الجهات المختصة في بلد الدراسة، وتزويدهم بكافة 

المعلومات التي يحتاجونها، والتي من شأنها الحفاظ على سامتهم في هذا الظرف الطارئ.

ففي الـــدول التي فرضت حظرًا للتجول، 
قامـــت الملحقيات الثقافيـــة بالتعاون مع 
ســـفارات المملكة بالتنســـيق مـــع الجهات 
المعنية في بلد الدراســـة إليصال وتوزيع 
إلـــى  والميـــاه  األوليـــة  الغذائيـــة  المـــواد 
مقـــار ســـكن الطلبـــة، بحســـب العناويـــن 

التـــي زودوا بها، والتنســـيق مـــع الجهات 
المختصة في بلد الدراســـة حول إمكانية 
إرســـال فريق طبي إلى مقر سكن الطلبة 
الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة، 
مثل الســـكري أو الســـكلر أو فقـــر الدم أو 
حـــال  فـــي  باألدويـــة  وإمدادهـــم  الربـــو، 

نفادهـــا خـــالل فترة حظـــر التجـــول، إلى 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  التنســـيق  جانـــب 
لتزويدهم بقوائم معتمدة ألرقام هواتف 
المحـــالت التي توفر المواد االســـتهالكية 
والمـــاء فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن مقار 

سكن الطلبة.

بنشـــر  الثقافيـــة  الملحقيـــات  تقـــوم  كمـــا 
القـــرارات الصـــادرة من الجهـــات المعنية 
فـــي بلد الدراســـة، وتعميمهـــا على الطلبة 
البحرينيين، ســـواًء عبر الرســـائل النصية 
أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي، 
مـــع التأكيـــد علـــى الطلبة بضـــرورة إبالغ 
الملحقيـــة الثقافيـــة أو الســـفارة في حال 
الشـــعور بأية أعراض صحية أو االشتباه 
بفيـــروس  باإلصابـــة  متعلقـــة  بأعـــراض 
الهواتـــف  أرقـــام  علـــى  وذلـــك  كورونـــا، 

المخصصة من قبل السفارة أو الملحقية، 
وتحديـــث جـــداول حصـــر أعـــداد الطلبة 
البحرينيين لســـهولة الوصـــول إليهم عند 
الضـــرورة، إضافـــًة إلـــى التواصـــل معهـــم 
والتعـــرف علـــى رغبتهـــم فـــي البقـــاء في 
البلـــد أو العـــودة إلـــى مملكـــة البحريـــن، 

وذلك لتسهيل مهمة المغادرة عليهم.
اتخـــذت  التـــي  الـــدول  يخـــص  وفيمـــا 
المـــدارس  قـــراًرا بتعليـــق الدراســـة فـــي 
والجامعـــات، فقـــد تواصلـــت الملحقيات 

الثقافيـــة مـــع الجهـــات المعنيـــة، للتعرف 
للطلبـــة  الدراســـية  األوضـــاع  علـــى 
البحرينيين، ومآالت اإلغالق، ومدى تأثر 
التحصيـــل الدراســـي واألكاديمي ألولئك 
الـــذي  بالدعـــم  الـــوزارة  الطلبة.وأشـــادت 
تجـــده الملحقيات الثقافية من ســـفارات 
مملكـــة البحريـــن فـــي الخارج، فـــي إطار 
التنســـيق القائم والمســـتمر بيـــن الجهات 
المختصـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم 

ووزارة الخارجية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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اجتمـــع مجلـــس أمناء جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب يوم األربعـــاء 4 مارس 
2020 في أبوظبي الستعراض نتائج 
الدورة الرابعة عشرة واعتماد أسماء 

الفائزين في فروع الجائزة.
مجلـــس  رئيـــس  االجتمـــاع  تـــرأس 
أمنـــاء جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب 
الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، 
بحضـــور أعضـــاء المجلـــس، كل من: 
رئيـــس دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبي محمد خليفة المبارك، ووزير 
الدولـــة زكي أنور نســـيبة، وأمين عام 
الجائـــزة ورئيس مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة علي بن تميـــم، ووكيل دائرة 
الثقافة والســـياحة - أبوظبي باإلنابة 
ســـعادة ســـعود الحوســـني، والمديـــر 
التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة 
الثقافة والســـياحة - أبوظبي سعادة 

عبدهللا ماجد آل علي.

بعـــد عـــرض األميـــن العـــام لتوصيات 
الهيئـــة العلميـــة لجائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب، قـــرر مجلس أمنـــاء الجائزة 
اعتمـــاد أســـماء الفائزين فـــي الدورة 
الجوائـــز  وحجـــب  عشـــرة،  الرابعـــة 
الدولـــة”  وبنـــاء  “التنميـــة  لفرعـــي 
و”الفنـــون والدراســـات النقديـــة” لهذا 
العـــام، كما قـــرر المجلـــس إلغاء حفل 

توزيع الجائزة لدورتها الرابعة عشرة، 
والذي كان من المقرر تنظيمه في 16 
أبريل المقبل، وذلك ضمن اإلجراءات 
الصحـــة  علـــى  للحفـــاظ  الوقائيـــة؛ 
الحضـــور  ســـامة  وضمـــان  العامـــة، 
والضيـــوف. وســـتعلن الجائزة خال 
األســـابيع المقبلة األعمال الفائزة في 

دورتها الرابعة عشرة.

المقبل ــل  ــري أب  16 ــزة  ــائ ــج ال ــع  ــوزي ت حــفــل  ــاء  ــغ إل

زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين في دورتها 14
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تعد المكتبة الوطنية البريطانية، 
مـــن أهم مراكز البحـــث المكتبية 
فـــي العالـــم؛ إذ إنهـــا إحـــدى أكبر 
المكتبـــات فـــي العالم مـــن حيث 
حجم محتوياتها، فالمكتبة تضم 
نحـــو 150 مليون محتوى ثقافي 
بقـــاع  كل  مـــن  معرفيـــة  ومـــادة 
العالم بمختلف اللغات وبأشـــكال 
ورقميـــة،  مطبوعـــة  متنوعـــة، 
والمخطوطـــات  الكتـــب  مثـــل: 
والمجـــات  والرســـومات 
والجرائد والتسجيات الصوتية 
وبـــراءات  والفيديوهـــات 
االختـــراع والخرائـــط والطوابـــع 

وقواعد البيانات، وغيرها.
وتحتوي المكتبة على ما يقارب 
14 مليون كتاب وكميات ضخمة 
والعناصـــر  المخطوطـــات  مـــن 
إلـــى  أقدمهـــا  يعـــود  التاريخيـــة 
2000 ســـنة قبل المياد، كما أنها 
تســـتلم نســـخا من جميـــع الكتب 
الصـــادرة في بريطانيـــا وأيرلندا، 
ولديها برنامج لجمع المحتويات، 
إذ يضاف إلى محتويات المكتبة 
نحو 3 ماييـــن عنصر جديد كل 
مـــن  كيلومتـــرا   11 تحتـــل  عـــام 
والمكتبـــة  الجديـــدة،  الرفـــوف 

مفتوحة للجميع.

مليون محتوى ثقافي في المكتبة البريطانية

مـــا الصحة النفســـية؟ ومـــا القوة النفســـية؟ الصحة النفســـية هي 
حالـــة مـــن التصالـــح مـــع النفـــس والواقـــع. والتخلي عـــن المثالية 
والكمالية في التفكير، وإدراك القدرات الذاتية، إضافة إلى قابلية 
التغلب على مشـــاعر الغضب، والقلق، والكآبة، أما القوة النفســـية، 
فهي القدرة على التحلي بالمرونة وتجنب التطرف، واالســـتقال 
والتـــوازن العاطفي، والتعامل مع ضغـــوط الحياة بهدوء وكفاءة، 
إضافة إلى االهتمام بالصحة البدنية من خال اتباع نظام غذائي 
صحي، وممارسة الرياضة، والحصول على قسٍط كاٍف من النوم.
هناك طرق الكتســـاب الصحة والقوة النفسية وفًقا لبعض المبادئ 
المســـتمدة مـــن علـــم النفـــس اإلرشـــادي، وعلـــم النفـــس العيـــادي، 
ويســـمى أيًضا بعلـــم النفس الســـريري أو علم النفـــس اإلكلينيكي 

والعاج السلوكي المعرفي.

في كتابه “اكتساب الصحة والقوة النفسية” يهدف االختصاصي  «
في علم النفس والعالج النفسي نجوان الربيعي إلى تعريف القارئ 

بهذه المبادئ العلمية التي ال تمت بأي صلة إلى بعض مجاالت 
تطوير الذات التي تفتقر إلى الدراسات واألبحاث العلمية لدعم 

ادعاءات المروجين لها. إن المبادئ المطروحة في هذا الكتاب قادرة 
على مساعدة وتطوير أي شخص يرغب في تبنيها منهًجا الكتساب 

الصحة والقوة النفسية.

القـــدرة علـــى التحلـــي بالمرونـــة وتجنـــب التطـــرف

اكتساب الصحة والقوة النفسية لنجوان الربيعي

صـــدر أخيرا في المغـــرب كتاب بعنوان 
األثريـــة  المعالـــم  مكانيـــة  “أصيلـــة... 
مصطفـــى  للكاتـــب  والتاريخيـــة”، 

عبدالسام المهماه.
الكتاب جاء على شـــكل بحث سوســـيو 
- تاريخي مفّصـــل في موضوع المعالم 
األثريـــة والتاريخيـــة بمدينـــة أصيلة... 
إحـــدى أجمـــل مـــدن الشـــمال المغربـــي 

وأكثرها حضورا ثقافيا.
أبـــواب و12   5 المؤلَّـــف  وتضّمـــن هـــذا 
فصـــاً، إضافة إلـــى خاتمة واســـتنتاج، 

وهـــي منهجية بحثيـــة اختارها الكاتب 
المعلومـــات  مـــن  قـــدر  الســـتعراض 
السوســـيو - تاريخية، التي تشـــهد على 
ثـــراء التـــراث المـــادي والمعرفـــي لهذه 
المدينة. الباب األول من الكتاب حرص 
فيـــه الكاتـــب علـــى إيضاح الهـــدف من 
وراء هـــذا البحـــث، عبر تبيـــان الدوافع 
التـــي اســـتدعت القيـــام بـــه، وهـــي في 
األســـاس ترمـــي إلـــى تقديـــم معلومات 
شـــاملة عن المعالم األثرية والتاريخية 

لزوار المدينة.

الكبيـــر  اهتمامـــه  هتلـــر  عـــن  ُعـــرف 
بالفنون والثقافة بشـــكل عام، فظهرت 
الكثيـــر مـــن الدراســـات حـــول الكتـــب 
بالهندســـة  واهتمامـــه  قرأهـــا،  التـــي 
المعمارية، وولعه المعروف بالمؤلفات 
الموســـيقية، خصوصـــًا مؤلفات فاغنر 
األوبراليـــة، ومـــن المعـــروف اهتمامـــه 
بالرســـم وزيارة المعارض، عدا العديد 
مـــن اللوحـــات التي رســـمها، لكن ليس 
باألفـــام  اهتمامـــه  جيـــدًا  معروفـــًا 

السينمائية.

كتـــاب “هتلـــر والســـينما” لبيـــل نيفـــن، 
بترجمـــة  المـــدى”  “دار  عـــن  الصـــادر 
هيثم لمع، يكشـــف لنـــا الكثير عن هذا 
كان  هتلر  أن  منـــه  ونعـــرف  الجانـــب، 
لألفام  محايد  مستهلك  من  أكثر 
ليلة  يشاهدها  كان  التي  السينمائية، 
الجبلي،  إقامته  مقر  في  ليلة  بعد 
مرة  من  أكثر  هتلر  وقام  البرجهوف. 
بصورة  الثالث،  الرايخ  سنوات  خال 
بتشجيع  مباشرة،  غير  أو  مباشرة، 

إنتاج األفام النازية.

تشـــير أرقام مبيعات الكتـــب إلى زيادة 
ملحوظـــة فـــي اإلقبـــال علـــى الروايات 
التي تتحدث عـــن األوبئة، وخاصة في 
إيطاليـــا، حيث تضاعفـــت مبيعات مثل 

هذا الروايات ثاثة أضعاف.
ومـــن هذه الروايات، “ســـتاند” لســـتيفن 
كنـــغ، و”ووهـــان 44” لدين كونتـــز، التي 
صدرت العام 1981 التي، ويا للمفارقة، 
تتنـــاول حصـــار مدينـــة بعدمـــا هاجمها 

فايروس خيالي.
أمـــا فـــي بريطانيـــا، فقـــد ســـارعت دار 
“بنغوين” الشهيرة إلى إعادة طبع رواية 
“الطاعـــون” ألبييـــر كامو، التـــي مر أكثر 
من 70 عاما على صدورها العام 1947. 
فـــي  تجـــري  أحداثهـــا  أن  والمعـــروف 
وهران الجزائرية، ويصادف هذه األيام 
أيضـــا مـــرور 60 عاما علـــى رحيل كامو 

بحادث سيارة في العاصمة الفرنسية.

أصيلـــــة األثـــريــــة

هتلـــــر والسينمــــا

طـــاعـــون كـــامـــو

عربية مــســرحــيــة  ــات  ــع ــاب ــت وم وشـــهـــادات  تـــجـــارب 

خطابات الطليعة ونصوص في مجلة “المسرح” الفصلية

حفـــل العـــدد األخيـــر 28 مـــن مجلـــة 
“المســـرح” الفصليـــة، التـــي تصدر عن 
فـــي  الثقافـــة  بدائـــرة  المســـرح  إدارة 
حكومة الشارقة، بالعديد من القضايا 
والتجـــارب  والدراســـات  والقـــراءات 
المتعلقـــة  والمتابعـــات  والشـــهادات 
الحـــوارات،  جانـــب  إلـــى  بالمســـرح، 
وعـــروض  الجديـــدة،  والنصـــوص 

الكتب.
مـــن بيـــن مـــا تضمنتـــه المجلـــة، التـــي 
يرأس تحريرها أحمد بورحيمة ويدير 
تحريرهـــا عصـــام أبو القاســـم، رســـالة 
الطليعـــة”  حـــول  “خطابـــات  بعنـــوان 
وترجمهـــا  يونســـكو  يوجيـــن  كتبهـــا 
سعيد كريمي، وافتتاحية بقلم رئيس 
التحريـــر بعنوان “الصحراء مســـرحنا” 
تناولـــت تفاصيـــل مهرجـــان الشـــارقة 
للمســـرح الصحـــراوي الـــذي انعقد في 
نهاية العام الماضي، وتناول “الملتقى” 
مســـرحية “النمرود” من مؤلفات حاكم 
الشـــارقة الشـــيخ ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي، التـــي ُعرضـــت فـــي قاعـــة 

مسرح “غوركي” العريق في روسيا.
مـــن بيـــن المـــواد المتنوعـــة المتميزة: 

قـــراءة “المســـرح الصحـــراوي.. فرجة 
يحيـــى  )هيثـــم  والمعاصـــرة”  التـــراث 
الصحـــراوي  “المســـرح  الخواجـــة(، 
عزيـــز  )ســـعيد  البصريـــة”  وتجلياتـــه 
عبدالصاحـــب(، “مســـرحة الصحـــراء.. 
)مصطفـــى  للتجريـــب”  جديـــد  أفـــق 
رمضانـــي(، “أصالـــة المفهـــوم معاصرة 
المنجز” )حســـن يوسفي(، “نص محمد 
علـــي وفتـــح الســـودان للمصـــري بديع 
خيري نموذًجا - إشكاليات المسرحية 
التاريخية” )نبيل بهجت(، “الشـــخصية 
اإليديولوجية”  المسرحية والمرجعية 

)عبدالكريـــم قادري(، ونـــص “كوميديا 
با ألوان” للكاتب سامي إبراهيم بال، 
وهـــو النـــص الفائـــز بجائـــزة الشـــارقة 

للتأليف المسرحي 2019
من بين المواد األخرى: “ترنيمة الفاح 
تتحـــدى  أوبـــرا فرعونيـــة   - الفصيـــح 
عبدالمنعـــم(،  الهـــدى  )نـــور  اإلرهـــاب” 
“المســـرح واإلذاعة في المغرب - حبل 
ســـري واحـــد” )كريـــم بابـــا(، “3 نمـــاذج 
ســـورية - العـــروض األدائيـــة وتجاوز 
حدود الشكل” )ميســـون علي(، “الملك 
ليـــر فـــي القاهـــرة - تحـــوالت اإلنتـــاج 

المسرحي المصري وتحدياته” )ليليت 
فهمي(، “المسرح الســـوداني - الطريق 

إلى الغد” )خالد المبارك(.
وفي بـــاب تجارب وشـــهادات: “الناقد 
المسرحي المغربي مصطفى رمضاني: 
الرؤية والرسالة” )هشام بن الهاشمي(، 
و “المخـــرج التونســـي محمـــد إدريس 
وفن النو الياباني” )يوسف البحري(، و 
ا” ) سيد  “طه حســـين محاضًرا مسرحيًّ
إســـماعيل علي(، إضافـــة إلى حوار مع 
ريتشارد شيكنر )حوار وترجمة هادية 

موسى(، وغيرها من المواد الثرية.

بورحيمه

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

صـــدر حديًثـــا عن سلســـلة كتاب الهـــال كتاب 
للكاتـــب  األدبـــاء”  معشـــوقة  زيـــادة..  “مـــي 
الصحافـــي خالد ناجح، واإلصـــدار يعد الثالث 
فـــي مشـــروع إحياء تـــراث الهال الـــذي تبنته 
مؤسســـة الهال بعد إصداريـــن، األول بعنوان 
“ثـــورة 1919 وهـــؤالء”، والثانـــي “هال جمال 
حمـــدان”، وجميعها صدرت عن سلســـلة كتاب 

الهال. 
والكتـــاب محاولـــة إلحيـــاء تـــراث مـــي زيـــادة 
المنشـــور في أعـــداد مجلة الهـــال بقلم زيادة، 
عن رؤيتها لألدب والثقافة، والحياة، وتقييمها 

للعالم من حولهـــا، وعمل على جمعه وتحريره 
خالد ناجح، وقدم له بدراسة بحثية شرح فيها 
رحلة مي زيادة منـــذ وصولها للقاهرة بصحبة 
أســـرتها، ثـــم انخراطهـــا فـــي المشـــهد األدبـــي 

المصري، حتى أصبحت معشوقة األدباء.
تضمـــن أيًضـــا الكتاب فـــي الفصـــل الثاني منه 
كتابات نشرت في مجلة الهال قبل نصف قرن 
عـــن مي زيـــادة في عيون األدبـــاء والمفكرين، 
بأقام ســـامة موســـى، وزكي مبارك، ومحمد 
مصطفـــى الماحي، وطاهـــر الطناحي، وحافظ 

محمود.

ــور ــش ــن ــم ــا ال ــهـ ــراثـ ــاء تـ ــ ــي ــ ــة إلح ــاولـ ــحـ مـ

مي زيادة.. معشوقة األدباء
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صـــادر  حديـــث  تقريـــر  توقـــع 
عـــن وكالـــة “فيتـــش” للتصنيـــف 
االئتمانـــي أن يدخـــل االقتصـــاد 
االنكمـــاش  دائـــرة  فـــي  القطـــري 
العام الجاري مع التأثير الســـلبي 
المتوقع النتشار فيروس كورونا 
المســـتجد “كوفيـــد 19-”، والـــذي 
يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع 

المصرفي بالبالد.
اطلعـــت  الـــذي  التقريـــر  وقـــال 
“العربية.نـــت” علـــى نســـخة منه، 
إن االقتصاد القطري ســـينكمش 
بنحو 2 % العام الجاري بعد نمو 
متواضع العـــام الماضي بلغ نحو 

0.6 % العام الماضي.
وأضاف التقرير “ســـتؤدي تبعات 
خفـــض  إلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
الهيدروكربوني  القطاع  إيرادات 
مـــا ســـيضعف بالتبعيـــة اإلنفـــاق 
الحكومي. أعلنـــت الحكومة عن 
حزمة تحفيز في مارس الجاري 
بقيمـــة 75 مليـــار ريـــال للقطـــاع 
التـــي  الحزمـــة  وهـــي  الخـــاص، 

ال نراهـــا كافيـــة لحمايـــة أصـــول 
القطـــاع المصرفي مـــن الضغوط 
المتوقعة مـــع األخذ في االعتبار 
أن تلك الحزمة ال تمثل سوى 10 
% مـــن إجمالي إقـــراض القطاع 

المصرفي للقطاع الخاص”.
ويرى التقرير أن جائحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد “كوفيد 19-” 
ســـتضغط علـــى جـــودة األصول 
لدى البنوك القطرية، والتي لديها 
محفظـــة قروض كبيـــرة بالوقت 
الحالي لقطاعات ســـتتأثر بشـــدة 

من انتشار الوباء العالمي.
ومـــن بيـــن القطاعات التـــي ترى 
الســـلبي  أداءهـــا  أن  الوكالـــة 
البنـــوك  علـــى  بظاللـــه  ســـيلقي 
القطريـــة هو القطاع العقاري في 
ضـــوء حقيقـــة أن الهبـــوط الذي 
يشـــهده القطـــاع العقـــاري والذي 
يتوقـــع أن يتراجـــع الطلـــب عليه 
خالل الفتـــرة المقبلة مـــع القيود 
المفروضة على حركة السفر في 

سوق مشبعة باألساس.

أوقات عصيبة لالقتصاد القطري بسبب “كورونا”

العربية. نت

الســـياحة  منظمـــة  توقعـــت 
عـــدد  يتراجـــع  أن  العالميـــة 
الســـياح فـــي العالم بنســـبة 20 
 2020 العـــام  فـــي   30% إلـــى 
كورونـــا  فيـــروس  بســـبب 

المستجد.
وكانت األمم المتحدة توقعت 
سابقا أن يبلغ التراجع 1 إلى 3 

% مقارنة بالعام 2019.
وتوقعت وكالـــة األمم لمتحدة 
فـــي  ومقرهـــا  المتخصصـــة 
مدريـــد، أن تتراجـــع اإليرادات 
الســـياحية 300 إلى 450 مليار 

دوالر.
وكانـــت آخـــر أزمـــة اقتصادية 
إلـــى تراجـــع فـــي  كبيـــرة أدت 
السياحة بنسبة 4 % في العام 
2009 على ما أشارت المنظمة.

ارتفـــع عـــدد حـــاالت اإلصابـــة 

كورونـــا  فيـــروس  بعـــدوى 
المســـتجد في العالـــم. وتجاوز 
عدد الوفيات 24 ألف شخص، 
أكثـــر مـــن ثلثهـــم فـــي إيطاليا، 
وفقـــا إلحصـــاء جامعـــة جونـــز 
هوبكنـــز. وحتـــى اآلن، تعافـــى 
أكثـــر مـــن 120 ألـــف شـــخص، 
الجاريـــة  لإلحصـــاءات  وفًقـــا 

التي تحتفظ بها هوبكنز.
وزارة  أعلنـــت  إســـبانيا،  وفـــي 
أن  الجمعـــة  يـــوم  الصحـــة 
حصيلة الوفيات جراء اإلصابة 
ارتفعـــت  كورونـــا  بفيـــروس 
بواقع 769 حالة لتصبح 4858 
جديـــدة  قياســـية  زيـــادة  فـــي 
وزادت  واحـــد.  يـــوم  خـــالل 
حـــاالت اإلصابـــة إلـــى 64059 
مقارنـــة بــــ 56188 أمس األول 

الخميس.

األمم المتحدة: السياحة الدولية ستتراجع 30 %

االجــتــمــاعــي الــتــبــاعــد  بتعليمات  ــزام  ــتـ االلـ ــدف  ــه ب

تغيير موعد حراج الخضراوات والفواكه في “المركزي”

تنفيـــًذا لإلجـــراءات االحترازية 
التـــي  الحازمـــة  والخطـــوات 
مـــن  للحـــد  البحريـــن  تتخذهـــا 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
تجـــارة  غرفـــة  أعلنـــت   ،)19
وصناعـــة البحريـــن عـــن تغييـــر 
مواعيـــد عمل الســـوق المركزي 
)المنامة(، لتصبـــح أوقات زيارة 
حـــراج الخضـــراوات والفواكـــه 
“للتجار” من الساعة 1:00 فجًرا 
ولغاية 6:00 صباًحا، مع مراعاة 
العدد المتفق عليه داخل ساحة 

الحراج.
وجـــاء ذلك فـــي االجتماع الذي 
الجمعـــة،  أمـــس  صبـــاح  عقـــد 
الموافق 27 مـــارس 2020، بين 
شرطة النعيم ممثلة في العقيد 
ركـــن أســـامة المحـــري والمقدم 
عبـــدهللا العميـــري، ومـــن جانب 
الثـــروة  لجنـــة  رئيـــس  الغرفـــة 
األميـــن، ومـــن  الغذائيـــة خالـــد 
جانـــب البلديـــة ريـــم بوجيـــري، 
الســـوق  مســـؤول  جانـــب  إلـــى 
يونس مرهون ورضا البستاني؛ 
لوضـــع خطـــة النســـيابية حركة 
حافـــالت التجار والمســـتهلكين 

للسوق.
بتخصيـــص  التنويـــه  وتـــم 
البوابتيـــن رقـــم 1 و 4 “للتجـــار” 
المطلـــق ألي  المنـــع  مـــع  فقـــط، 
سيارات تحميل للبيع بالتواجد 
في جوانـــب الطرق والشـــوارع 
تحقيـــق  ومراعـــاة  واألرصفـــة، 
البعـــد االجتماعـــي فـــي منطقة 

الساحة.
فيما سيســـتقبل ســـوق المنامة 
مـــن  يومًيـــا  الزبائـــن  المركـــزي 
حتـــى  صباًحـــا   4:00 الســـاعة 
2:00 ظهـــًرا، وســـوف تخصص 

البوابـــات رقـــم 1 و 4 و 3 و 9 
و 12 فقـــط للدخـــول والخروج، 
الحراســـة  أمـــور  وســـتكون 
والتنظيم مشـــتركة بيـــن وزارة 

الداخلية والسوق المركزي.
ويراعي أيًضا عدد الموجودين 

والبعد االجتماعي.

وأشادت غرفة تجارة وصناعة  «

البحرين بجهود وزارة الداخلية 

والبلديات؛ لتحقيق المصلحة 

العامة بما يصب في صحة 

وسالمة مرتادي السوق، منوهًة 

بضرورة االلتزام بالقوانين 

والتعليمات الصادرة عن 

الجهات المختصة وتطبيقها 

من باب المسؤولية االجتماعية 

المشتركة للتصدي النتشار 

الفيروس، متمنية دوام الصحة 

والعافية للجميع.

السنابس - بيت التجار

العربية.نت

تويوتا تمدد إغالق مصانعها 
بأميركا حتى 17 أبريل

ستمدد  إنها  مــوتــور  تويوتا  شركة  قالت 
الشمالية  أميركا  إغالق كل مصانعها في 
كورونا  فيروس  وبــاء  بسبب  ألسبوعين 

وهبوط الطلب على السيارات.
ــاف أكــبــر صــانــع يــابــانــي لــلــســيــارات  وأضــ
للتجميع  مــصــانــعــه  جــمــيــع  ســيــبــقــي  ــه  ــ أن
والمكونات في كندا والمكسيك والواليات 

المتحدة مغلقة حتى 17 من أبريل.
من  للسيارات،  آخــرون  مصنعون  ويمدد 
لمصانعهم  إغالقات  موتور،  فــورد  بينهم 

أعلنوا عنها في وقت سابق هذا الشهر.

“العشرين” تضخ 5 تريليونات دوالر في االقتصاد العالمي
ــا ــ ــ ــورون ــ ــ ــي فـــــــيـــــــروس ك ــ ــش ــ ــف ــ ــة ت ــ ــج ــ ــي ــ ــت ــ ــان الـــــــدخـــــــل ن ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــد مـــــــن نـ ــ ــح ــ ــل ــ ل

تعهد زعماء دول مجموعة العشرين لالقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات 
دوالر فــي االقتصــاد العالمــي للحــد من ضياع فــرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشــي 

فيروس كورونا و“بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة“.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
يتحـــدث خالل اتصـــال بالفيديـــو خالل قمة 
مجموعة العشـــرين التي انعقـــدت عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة في الرياض يوم الخميس.

وأبـــدى الزعمـــاء وحـــدة تجـــاوزت أي مظهر 
خـــالل  المجموعـــة  تأســـيس  منـــذ  للوحـــدة 
األزمـــة المالية فـــي 2009-2008، وقالوا في 
القمـــة التـــي انعقـــدت عبـــر دائـــرة تلفزيونية 
مغلقـــة إنهم ملتزمون باتخـــاذ وتطبيق كافة 
اإلجـــراءات الصحيـــة الضروريـــة للحـــد مـــن 

انتشار الفيروس.

وقالـــوا في بيانهم الختامي ”تلتزم مجموعة 
العشـــرين ببـــذل كل مـــا يمكـــن للتغلـــب على 
هـــذه الجائحة، بالتعاون مـــع منظمة الصحة 
العالميـــة وصندوق النقـــد الدولي ومجموعة 
البنـــك الدولـــي واألمم المتحـــدة والمنظمات 

الدولية األخرى“.
وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي األبرز 
للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد 
الزعمـــاء ”بضمـــان تدفـــق اإلمـــدادات الطبية 
الحيويـــة والمنتجـــات الزراعيـــة الضروريـــة 
والسلع والخدمات األخرى عبر الحدود“، إلى 

جانـــب العمل على ”معالجة االضطرابات في 
سالسل اإلمداد العالمية“.

لكـــن المجموعة أحجمت عـــن الدعوة إلنهاء 
الحظـــر على الصـــادرات الـــذي تفرضه بعض 
الدول على اإلمدادات الطبية على الرغم من 
أن الزعمـــاء قالـــوا إن هنـــاك حاجة ”لتنســـيق 
االســـتجابات المرتبطـــة )بالتجـــارة الدوليـــة( 
بحيـــث يتم تفادي التدخالت غير الضرورية 

في حركة التنقل والتجارة الدولية“.
وقـــال البيـــان أيضـــا إن إجـــراءات الطـــوارئ 
التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة الصحـــة ســـتكون 

”موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة“.
وعبـــر زعمـــاء المجموعـــة عـــن قلقهم بشـــأن 
”الناميـــة  الـــدول  تواجههـــا  التـــي  المخاطـــر 

وفـــي  أفريقيـــا  فـــي  نمـــوا“ خاصـــة  واألقـــل 
تجمعـــات الالجئين، وأقـــروا بضرورة تدعيم 
وأنظمـــة  العالميـــة  المالـــي  األمـــن  شـــبكات 

الصحة المحلية.
ودعـــت الســـعودية، التـــي تـــرأس المجموعة 
دائـــرة  عبـــر  اســـتثنائية  قمـــة  لعقـــد  حاليـــا، 
تلفزيونية في ظل انتقادات لبطء استجابة 
المجموعـــة ألزمـــة تفشـــي فيـــروس كورونـــا 
الـــذي أصـــاب أكثر من نصف مليون شـــخص 
علـــى مســـتوى العالم وأودى بحيـــاة نحو 24 

ألفا ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.
وقـــال العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان في 
كلمة االفتتـــاح إن دول المجموعة يتعين أن 
تركز على اســـتئناف التدفق الطبيعي للســـلع 

والخدمـــات، بما في ذلك اإلمـــدادات الطبية 
الحيوية، وكذلك العمل على اســـتعادة الثقة 
في االقتصاد العالمي في أقرب وقت ممكن.
وقالـــت المجموعـــة إنها ســـتقوم ”بضخ أكثر 
مـــن خمســـة تريليونات دوالر فـــي االقتصاد 
العالمي، وذلك كجزء من السياســـات المالية 
الضمـــان  وخطـــط  االقتصاديـــة  والتدابيـــر 
االجتماعيـــة  اآلثـــار  لمواجهـــة  المســـتهدفة 

واالقتصادية والمالية للجائحة“.
كمـــا قـــال البيـــان ”نرحـــب بالخطـــوات التـــي 
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  مـــن  كل  اتخذهـــا 
ومجموعـــة البنك الدولي لدعـــم الدول التي 
تحتـــاج مســـاعدة وذلـــك باســـتخدام كافـــة 

األدوات بأقصى حد“.

الرياض، واشنطن - رويترز

” A-/ A-2 “ إس أند بي جلوبال” تؤكد تصنيفها االئتماني للسعودية عند“
رئيـــس دعـــم  عامـــل  األصـــول  لصافـــي  القـــوي  الوضـــع  تقديـــرات 

أكـــدت وكالـــة إس أنـــد بـــي جلوبـــال يـــوم 
الســـيادية  للديـــون  تصنيفهـــا  الخميـــس 
نظـــرة  مـــع   ) A-/ A-2 ( عنـــد  للســـعودية 
مســـتقبلية مســـتقرة، قائلـــة إن تقديراتها 
للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى 

عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.
اســـتمرار  أن  بيـــان  فـــي  أضافـــت  لكنهـــا 
انخفاض أســـعار النفط يشكل تحديًا وقد 
يكـــون لـــه تداعيـــات ســـلبية علـــى المـــدى 

الطويل.
جلوبـــال  بـــي  آنـــد  “إس  وكالـــة  وقالـــت 
للتصنيفات االئتمانية” في وقت سابق إن 
ميزانية الحكومة التوسعية في السعودية 
ســـتكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي 
اإلجمالـــي ليتجـــاوز 2 % خـــالل العاميـــن 
2020 و2021، علـــى الرغـــم مـــن أن نمـــو 

االئتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وتوقعت، في تقرير لها، أن تحافظ البنوك 
في الســـعودية على مســـتويات مســـتقرة 
في مؤشرات المخاطر المالية خالل العام 
2020، بالرغـــم من أن النمـــو يبقى معتمدا 
إلـــى حـــد كبير على تحركات ســـوق النفط 
االقتصاديـــة  بالظـــروف  أيضـــا  ومرتبطـــا 
الجيوسياســـية  والتوجهـــات  العالميـــة 
اإلقليميـــة. وأشـــار التقرير بعنـــوان “ثالثة 
مخاطر رئيسة تواجه البنوك في األسواق 
الناشئة في 15 دولة” إلى أن تمويل الرهن 
العقـــاري ســـيكون أحـــد العوامل الرئيســـة 
المحركـــة لنمـــو القروض فـــي المملكة، في 
حيـــن أن خســـائر االئتمـــان ستســـتقر عند 
نحو 70 نقطة أســـاس، بينما ســـتظل آفاق 

النمو مرتبطة بأسعار السلع.
ومن المتوقع اســـتقرار الخسائر االئتمانية 
فـــي  االقتصـــادي  االســـتقرار  مـــن  بدعـــم 

يحركـــه  الـــذي  القـــروض  ونمـــو  المملكـــة 
تمويل الرهن العقـــاري، وفقا للتقرير الذي 

اطلعت العربية.نت على نسخة منه.
البرامـــج  تعافـــي  ظـــل  “فـــي  وتابـــع: 
االســـتثمارية والتحســـن فـــي نمـــو الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي، فإنـــه مـــن المرجح أن 
تشـــهد البنـــوك الســـعودية اســـتقرارا فـــي 
تكلفة المخاطر فـــي العام 2020 عند نحو 

70 نقطة أساس”.

ومـــن الناحية التنظيميـــة، تواصل الوكالة 
اعتبـــار مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي 
بســـجل  تتمتـــع  قويـــة  تنظيميـــة  جهـــة 
تنظيمـــي جيد فـــي المملكـــة. وبالرغم من 
ذلك، الحظت الوكالة بأن المؤسسة قامت 
في العام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات 
التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل 
عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى 

زيادة عدد مالك الوحدات السكنية.
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قــال نائــب وزيــر الطاقــة الروســي بافيل ســوروكين إن انخفــاض إمدادات 
النفــط ربمــا يؤدي إلى توازن الســوق العالميــة في غضون عام أو نحو ذلك، 

بينما يجب مراقبة الطلب الذي تضرر بفعل جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
قـــال ســـوروكين لرويترز إنـــه يتوقع 
أن يرى أول مؤشـــرات على انخفاض 
إنتـــاج النفط فـــي المشـــاريع مرتفعة 
التكلفة في أنحاء العالم خالل 4 إلى 

6 أشهر.
وأبلـــغ منتدى فالـــداي للنقـــاش، وهو 
مؤتمـــر اقتصادي ُعقد عبـــر اإلنترنت 
ربمـــا  ”الســـوق  بقولـــه  الجمعـــة  يـــوم 
تتـــوازن ســـريعا جـــدا، لكـــن ليس في 
شهر أو اثنين، مازال ذلك سيستغرق 

عاما أو أكثر“.
وقـــال إن إنتـــاج النفط فـــي الواليات 
المتحدة، أكبـــر منتج في العالم، ربما 
ينخفـــض 1.5 مليـــون برميـــل يوميـــا 
هذا العام مع ســـعر نفـــط يتراوح بين 

30 و35 دوالرا للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بنحو الثلثين 
هذا العام عقـــب انهيار محادثات في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري بين 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 
)أوبك( ومنتجيـــن آخرين كبار للخام 

من بينهم روسيا.
إن  الجمعـــة  يـــوم  وقـــال ســـوركوين 
ُيعـــرف  الـــدول، فيمـــا  أوبـــك وبقيـــة 
باســـم مجموعة أوبك+، مازالوا على 
اتصـــال. وأكد أن أوبك+ ال تســـتطيع 

خفـــض إنتـــاج النفط وحدهـــا، ملمحا 
إلى أنه يتعين على الواليات المتحدة 

االنضمام إلى التخفيضات.
كان كيريل ديمترييف رئيس صندوق 
الثروة السيادية الروسي أبلغ رويترز 
في وقت ســـابق يـــوم الجمعة أن من 
الممكـــن إبـــرام اتفاق جديـــد ألوبك+ 

إذا انضمت إليه دول أخرى.
وفي الســـياق ذاتـــه، قال مســـؤولون 
النفـــط  بقطـــاع  ومصـــادر  عراقيـــون 
لرويتـــرز إن العراق أرســـل مقترحات 
لجميع شركات النفط العالمية يطلب 
منها خفـــض ميزانيات تطوير حقول 
النفـــط بنســـبة 30 %، إذ أضـــر تراجع 
أســـعار النفط باإليـــرادات الحكومية، 
لكنـــه قال إن التخفيضـــات المقترحة 

ينبغي أال تؤثر على اإلنتاج.
وتعمـــل شـــركات عالميـــة فـــي حقول 
نفط بجنـــوب العـــراق بموجب عقود 
فـــإن  العقـــود،  وبموجـــب  خدمـــة. 
الشركات تدفع رسوما ثابتة بالدوالر 
بغـــداد  وتســـدد  المنتجـــة  للكميـــات 
للشـــركات تكلفـــة بنـــاء المشـــروعات 
وتوافق على خطط تطوير الحقول.

وتقلـــص شـــركات الطاقة فـــي أنحاء 
العالم اإلنفاق بعد انخفاض سعر خام 
برنـــت بأكثـــر مـــن النصف منـــذ بداية 

العـــام، ليجـــري تداولـــه عنـــد نحو 26 
دوالرا للبرميل يوم الجمعة.

إن  عراقيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
انخفـــاض أســـعار النفط أجبـــر وزارة 
النفـــط علـــى مراجعة خططها بشـــأن 
شـــركات  مســـتحقات  ســـداد  كيفيـــة 
النفط العالمية خالل األشـــهر الســـتة 
األولى مـــن العـــام. ومازالـــت الوزارة 
بانتظـــار رد مـــن شـــركات النفط على 

هذا االقتراح.
وقـــال مســـؤول كبير في شـــركة نفط 
البصرة التي تديرها الحكومة لرويترز 
إن العراق يقترح أن تخفض شـــركات 
النفـــط العالمية إنفاقها بنســـبة 30 % 

بشرط أال تؤثر تلك التخفيضات على 
مستويات إنتاج النفط في البالد.

والعـــراق ثاني أكبر منتـــج في أوبك، 
ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.

وقـــال مســـؤول نفـــط البصـــرة ”مازلنا 
مـــن دون مخصصـــات ميزانية 2020 
فاقـــم  النفـــط  أســـعار  وانخفـــاض 
ألن  نحتـــاج  الســـبب  لهـــذا  الوضـــع. 
األجانـــب قصـــارى  المقاولـــون  يبـــذل 
جهدهـــم ويخفضوا اإلنفـــاق ويؤجلوا 

مستحقاتهم أيضا“.
وقـــال مصـــدر فـــي إحـــدى شـــركات 
الخطـــاب  ”تلقينـــا  األجنبيـــة  النفـــط 
بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة.. لم 

نتخذ قرارا بعد“.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة النفط 
مباحثـــات  هنـــاك  إن  جهـــاد  عاصـــم 
خفـــض  بشـــأن  النفـــط  شـــركات  مـــع 
التكاليـــف، لكن ينبغي اتخاذ قرار في 
هـــذا الشـــأن حيـــن يتوفـــر المزيد من 
الوضوح بشـــأن تأثير أزمـــة فيروس 

كورونا على سوق النفط.
في غضون ذلـــك، أفاد خطاب اطلعت 
عليه رويترز أن إكســـون موبيل، وهي 
المطـــور الرئيـــس لحقـــل غـــرب القرنة 
1- النفطـــي في جنـــوب العراق، طلبت 
أيضـــا من جميـــع مورديها فـــي العراق 

خفض التكاليف.

إلـــى  فـــي خطـــاب  إكســـون  وكتبـــت 
الموردين ”قطاع النفـــط والغاز يتأثر 
بشـــكل كبير باالتجاه النزولي ألسعار 
أدنـــى  بلغـــت  والتـــي  الخـــام  النفـــط 
مستوى في العشرين عاما الماضية.

”لهـــذا، فـــإن إكســـون موبيـــل العـــراق 
تتوقـــع أن تبحـــث شـــركتكم فـــرص 

خفض التكلفة بشكل عاجل“.
وقالت إكســـون موبيـــل إنها أخطرت 
بتخفيضـــات  والبائعيـــن  المقاوليـــن 
علـــى  القريـــب  األمـــد  فـــي  مزمعـــة 
النفقـــات الـــرأس ماليـــة والتشـــغيلية 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويراجـــع منتجون عـــرب للنفط أيضا 
خطـــط إنفاقهـــم. ووجهـــت مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة جميـــع الشـــركات 
التابعـــة بخفـــض اإلنفـــاق هـــذا العـــام 
بسبب تراجع ”غير مسبوق“ في سعر 
النفط ناجم عـــن انهيار اتفاق خفض 
إمـــدادات الخـــام وانتشـــار فيـــروس 

كورونا مما نال من الطلب.
أبوظبـــي  بتـــرول  شـــركة  وأخطـــرت 
المقاوليـــن  )أدنـــوك(  الوطنيـــة 
والمورديـــن بأنها ســـتراجع االتفاقات 
لخفـــض  ســـبل  عـــن  بحثـــا  القائمـــة 

التكاليف.
وقالت أرامكو السعودية، أكبر شركة 
منتجـــة للنفط في العالم، هذا الشـــهر 
إنهـــا تعتـــزم خفـــض اإلنفـــاق الـــرأس 
مالـــي للعـــام 2020 بمـــا يتـــراوح بين 
25 و30 مليـــار دوالر مـــن 32.8 مليار 

دوالر في 2019.

عواصم - رويترز

روسيا: انخفاض إمدادات النفط ربما يوازن السوق في غضون عام
ــام ــخ ــار ال ــعـ ــار أسـ ــي ــه ــد ان ــع ــات ب ــي ــزان ــي ــم ــض ال ــف ــى الـــشـــركـــات خ ــل ــراق: ع ــ ــع ــ ال

الذهب يتراجع بفعل بيع المستثمرين لجني األرباح
تراجــع الذهــب أمــس، إذ باع المســتثمرون المعــدن األصفر لجنــي األرباح، 
لكنــه يتجــه لتســجيل أفضل أداء أســبوعي منذ ديســمبر  2008، إذ تســبب 
ارتفاع قياسي في طلبات إعانة البطالة األميركية بسبب فيروس كورونا 
فــي تغذيــة اآلمــال بمزيد مــن التحفيز لكبح الضرر االقتصــادي الناجم عن 

الجائحة.

فـــي غضـــون ذلـــك يتجـــه البالتيـــن 
فـــي  المســـتخدمان  والبالديـــوم 
الحفـــز الذاتي لتحقيق أكبر مكســـب 
أسبوعي على اإلطالق، إذ أدت حالة 
اإلغـــالق فـــي جنـــوب إفريقيـــا وهي 
منتـــج كبيـــر إلـــى تأجيـــج المخاوف 

بشأن اإلمدادات.
المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  وتراجـــع 
الفوريـــة 0.3 % إلى 1624.41 دوالر 
لألوقيـــة )األونصـــة( بحلول الســـاعة 
0616 بتوقيت جرينتش، بعد خمس 

جلسات متتالية من المكاسب. ونزل 
الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 
0.5 % إلى 1643.30 دوالر لألوقية.

وربـــح المعـــدن األصفر مـــا يزيد عن 
8.4 % منذ بداية األســـبوع الجاري، 
بدعـــم من بيانـــات أميركيـــة ضعيفة 
وإجـــراءات تحفيـــز اقتصـــادي غيـــر 
مسبوقة اتخذها مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك المركزي األميركي(.

وقـــال ســـتيفن إينـــس كبيـــر خبـــراء 
اســـتراتيجيات الســـوق لدى أكســـي 

أري  ”ال  الماليـــة  للخدمـــات  كـــورب 
أي ســـبب حقيقـــي لبيـــع الذهب في 
الوقت الراهن بخالف احتمال جني 

األرباح قبل نهاية األسبوع“.
وأضـــاف ”كل شـــيء مـــا زال جيـــدا 
للذهب باســـتثناء الحاجة المذعورة 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  لبيـــع 

السيولة“.
رئيســـة  بيلوســـي  نانســـي  وقالـــت 
مجلس النواب األميركي إنها تتوقع 

قانـــون  مشـــروع  المجلـــس  يقـــر  أن 
بقيمة تريليوني دوالر للتخفيف من 
أثـــر الفيـــروس حيـــن يجتمـــع اليوم، 
عقـــب موافقة مجلس الشـــيوخ يوم 

األربعاء.
إذ  اآلســـيوية  األســـهم  وارتفعـــت 

يراهن المستثمرون على أن صانعي 
المزيـــد مـــن  السياســـات ســـينفذون 
إجـــراءات التحفيز لمكافحـــة الوباء 
بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة 
األميركية إلى مســـتوى قياسي عند 

3.28 مليون األسبوع الماضي.

وقال أفتار ســـاندو مدير أول للســـلع 
األولية لدى فيليب للعقود اآلجلة إن 
البيانـــات داعمة للذهب إذ أنها تغذي 
اإلجـــراءات  مـــن  بمزيـــد  التوقعـــات 
المالية، والمزيد من التيســـير الكمي 
وتحركات أخرى من جانب المركزي 

األميركي.
وبالنســـبة للمعادن النفيســـة األخرى، 
إلـــى   %  1.8 البالديـــوم  ارتفـــع 
2373.08 دوالر لألوقية، بعد أن زاد 
أكثـــر من 44 % منذ بداية األســـبوع 
الجـــاري، بينما صعد البالتين 1.7 % 
إلى 748.51 دوالر لألوقية وربح 22 

% في األسبوع الجاري.
وارتفعـــت الفضة واحـــدا بالمئة إلى 
14.54 دوالر لألوقيـــة وتتجه صوب 
تحقيـــق أفضـــل أداء أســـبوعي منـــذ 

.2008
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تبايـــن أداء أســـعار النفـــط يـــوم 
حكومـــات  اتخـــذت  إذ  الجمعـــة 
خطوات غير مســـبوقة للحد من 
لجائحـــة  االقتصاديـــة  التبعـــات 

فيروس كورونا.
وانخفض خام برنت 34 سنتا أو 
مـــا يعـــادل 1.2 % إلى 26 دوالرا 
للبرميـــل بحلـــول الســـاعة 0726 
بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 
األمريكـــي ثمانيـــة ســـنتات أو ما 

يعادل 0.4 % إلى 22.68 دوالر.
والخامان القياســـيان منخفضان 
بنحـــو الثلثين تقريبـــا منذ بداية 
العـــام الجـــاري وتســـبب تراجـــع 
النشاط االقتصادي والطلب على 
الوقـــود إلى تقليـــص جبري كبير 
لالســـتثمار مـــن جانـــب شـــركات 
شـــركات  مـــن  وغيرهـــا  النفـــط 

الطاقة.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية 
إن احتياجـــات العالـــم من النفط 

ربما تهبـــط 20 % مع عزل ثالثة 
مليارات شخص، ودعا المنتجين 
الكبار مثل الســـعودية للمساهمة 
فـــي تحقيـــق اســـتقرار بأســـواق 

النفط.
مجموعـــة  زعمـــاء  وتعهـــد 
الكبـــرى  العشـــرين لالقتصـــادات 
يـــوم الخميـــس بضـــخ مـــا يزيـــد 
دوالر  تريليونـــات  خمســـة  عـــن 
للحـــد  العالمـــي  االقتصـــاد  فـــي 
مـــن خســـارة الوظائـــف والدخل 

بســـبب فيـــروس كورونـــا و“بذل 
كل مـــا يمكـــن للتغلـــب على هذه 

الجائحة“.
وبينمـــا يشـــكك محللـــون في أن 
هـــذه التحـــركات ســـتحول دون 
انـــزالق االقتصـــاد العالمـــي إلـــى 
الركـــود، فإنهم يقولـــون إن إنقاذ 
الشركات والمستهلكين سيخفف 
حالة التوتر ويســـاهم في ضمان 
تعاف قـــوي حين ينتعش الطلب 

محددا.

أداء متباين للنفط مع تعهد حكومات لمواجهة فوضى “كورونا”

عواصم )رويترز(العربية.نت

أعلنــت وزارة الماليــة فــي الســعودية االنتهاء من اســتقبال طلبات المســتثمرين على إصدارها المحلي لشــهر مارس 
2020 ببرنامج صكوك محلية بالريال. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تحديد حجم اإلصدار بمبلغ إجمالي قدره 

15,568 مليار ريال سعودي.

وأشار البيان إلى أن اإلصدارات قسمت إلى ثالث شرائح، 
حيث تبلغ األولى 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي 
للشـــريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك ُتستحق في 

عام 2025.
وتبلغ الشـــريحة الثانية 504 ماليين ريال، ليصبح الحجم 

النهائـــي للشـــريحة 8,346 مليـــار ريـــال ســـعودي لصكـــوك 
ُتستحق في عام 2030.

يشـــار إلـــى أن الشـــريحة الثالثة تبلـــغ 14,894 مليار ريال، 
ليصبـــح الحجـــم النهائـــي للشـــريحة 14,894 مليـــار ريـــال 

سعودي لصكوك ُتستحق في عام 2050.

قالــت أربعــة مصــادر يوم الجمعة إن ريالينس إندســتريز الهندية تســعى إلى بيع بعض شــحنات الخــام تحميل أبريل 
في خطوة نادرة، إذ تعتزم خفض معالجة الخام بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا بالطلب العالمي على الوقود.

تأتـــي الخطـــوة فـــي الوقـــت الـــذي تـــدرس فيـــه شـــركات تكرير 
حـــول العالم تعميق خفض العمليات في مصافيها بســـبب تزايد 
الخســـائر، إذ يتقلص اســـتهالك الوقود نتيجة إجراءات تتخذها 
الحكومـــات؛ لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا. وقالـــت المصادر إن 
ريالينـــس، والتـــي يســـيطر عليهـــا المليارديـــر موكيـــش أمبانـــي، 
عرضـــت درجات مختلفة من الخام الشـــرق األوســـطي للبيع في 

السوق الفورية بآسيا، بما في ذلك درجات مثل خام مربان الذي 
تنتجه أبوظبي وخام الشـــاهين القطري. وتســـعى ريالينس لبيع 
شحنات هي بالفعل في البحر، إذ إن القوانين في الهند ال تسمح 
بتصديـــر النفط الخـــام. وقال مصدر ثـــان إن ريالينس تأمل من 
خالل بيع الخام تفادي تكاليف غرامات التأخير، السيما في ظل 

ارتفاع أسعار الشحن.

ريالينس الهندية تسعى لبيع شحنات خام من الشرق األوسطالسعودية..إقفال طرح مارس لصكوك محلية بـ15.5 مليار ريال
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300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

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

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23
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غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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اإلصابــات تتخطى 560 ألف فــي 183 بلدا أغلبها في أوروبا

أكثر من 25 ألف وفاة بالعالم بسبب “كورونا”

أودى كوفيـــد19- بحيـــاة أكثـــر من 25 
ألف شـــخص فـــي العالـــم، وفـــق تعداد 
إلـــى  اســـتنادا  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة 

مصادر رسمية أمس الجمعة. 
وفـــي اإلجمـــال، ســـجلت 25360 وفاة 
أغلبها فـــي أوروبـــا )17314(. وإيطاليا 
هي أكثر البلـــدان تضررا )8165 وفاة(، 
الصيـــن  ثـــم   ،)4934( إســـبانيا  تليهـــا 
)3292(. وســـجلت فـــي أنحـــاء العالـــم 
559351 إصابـــة، مؤكـــدة علـــى األقـــل 
منـــذ نهاية ديســـمبر، علمـــا أن أكثر من 
128 ألف شـــخص حول العالـــم تعافوا 
بالكامـــل. فيمـــا يلـــي آخـــر التطـــورات 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  بشـــأن 
المســـتجّد في وقـــت تخطت حصيلته 

25 ألف وفاة في العالم.

 الواليات المتحدة األكثر تضررا 

ارتفـــع عـــدد حـــاالت اإلصابـــة بعـــدوى 
فـــي  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
الواليات المتحـــدة إلى أقصى حد في 
العالـــم، وأبلغـــت عاصمتها عـــن المزيد 

من اإلصابات.
وكان مـــن المتوقع حدوث زيادات في 
عـــدد الحاالت، حيث اجتازت الواليات 
المتحدة الصين بأكثر من 85 ألف حالة 
إصابـــة، وتجاوزت إيطاليـــا أيضا التي 
ســـجلت 80 ألـــف حالة، وتمثـــل الدول 
الثالث مـــا يقرب من نصـــف اإلصابات 

في العالم من الفيروس الجديد.
وأكـــدت واشـــنطن العاصمـــة 36 حالـــة 
جديـــدة، ليرتفـــع العـــدد اإلجمالـــي إلى 
طـــوارئ،  حالـــة  فـــي  المنطقـــة   .267
الرئيســـة  الجـــذب  مناطـــق  وأغلقـــت 
مثل متاحـــف سميثســـونيان وحديقة 
الحيوانـــات الوطنيـــة، وألغيت جوالت 
البيت األبيض والكابيتول. كما أغلقت 
الشـــرطة الشـــوارع والجســـور ودوائـــر 
المرور؛ لمنع الحشود من القدوم لرؤية 
تفتح أشجار أزهار الكرز في واشنطن.
نحـــو  المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  وكان 
تقريًبـــا  ربعهـــم  وفـــاة،  حالـــة   1300
فـــي مدينـــة نيويـــورك، حيـــث تعانـــي 

المستشـــفيات اإلنهاك. ففـــي نيويورك، 
قفـــز عدد القتلى بمقـــدار 100 في يوم 
واحـــد، ليرتفع الرقم إلى 385، وفق ما 

قال الحاكم أندرو كومو. 

 جنوب إفريقيا تفرض الحجر 
المنزلي

يتواصـــل تفشـــي الفيـــروس في جميع 
أنحـــاء إفريقيـــا مـــع إحصـــاء أكثر من 
3340 إصابة وما ال يقل عن 91 وفاة.

وفـــي جنـــوب إفريقيـــا، حيث ُســـّجلت 
أول حالتـــي وفـــاة، دخـــل حجر صحي 
ثالثـــة  لمـــدة  الجمعـــة  التنفيـــذ  حيـــز 
أســـابيع، لينضـــم ســـكان هـــذا البلد إلى 
ثالثة مليارات نســـمة طلب منهم لزوم 

منازلهم عبر العالم.

 17 ألف وفاة في أوروبا 

 أســـفر الوبـــاء عـــن 25360 وفـــاة فـــي 
العالـــم على أقل تقديـــر، بينها نحو 17 
ألفـــا فـــي أوروبا حتـــى أمـــس الجمعة، 
وفـــق تعـــداد وضعتـــه فرانـــس بـــرس 
اســـتنادا إلى مصادر رسمية. ورصدت 
أكثـــر من 559351 إصابة في 183 بلدا 
ومنطقـــة، بينها أكثر مـــن 292200 في 
أوروبـــا، القـــارة التي تســـجل أكبر عدد 
إصابـــات. والـــدول التي ســـجلت أعلى 
حصيلـــة وفيـــات هـــي إيطاليـــا )8165 
والصيـــن   ،)4858( وإســـبانيا  وفـــاة(، 
القارية باســـتثناء هونـــغ كونغ، وماكاو 
وفرنســـا   ،)2378( وإيـــران   ،)3292(

.)1696(

 فرنسا تتهيأ لـ “موجة” 

حـــذر رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليـــب مـــن “الموجـــة المرتفعـــة جدا” 
لوباء كوفيد19- التي “تجتاح فرنسا”.

وتتواصـــل عمليـــات إجـــالء المرضـــى 
فـــي قطـــارات أو جوا؛ ســـعيا لتخفيف 
الضغط عن مستشـــفيات شمال البالد، 
بـــؤرة المـــرض الرئيســـة. كما أوشـــكت 
منطقـــة باريـــس على اســـتنفاد طاقات 
المستشـــفيات، مـــع 1300 مريـــض في 
أقســـام العناية الفائقة. وتفاقم انتشار 
الوبـــاء فـــي فرنســـا مـــع تســـجيل 365 
 24 خـــالل  المستشـــفيات  فـــي  وفـــاة 
ســـاعة، وبينهـــا وفـــاة فتـــاة عمرها 16 

عاما، في أول حالة من نوعها.

إيطاليا: مخاوف على الجنوب

غـــرب  بجنـــوب  كمبانيـــا  حاكـــم  حـــذر 
إيطاليا، حيـــث مدينة نابولي بأن أزمة 
كوفيـــد19- “ســـتنفجر بشـــكل خطيـــر” 
فـــي منطقتـــه التـــي “ســـتعيش خـــالل 
األيام العشرة المقبلة جحيما حقيقيا”. 
وتشـــهد إيطاليا تباطؤا نسبيا في عدد 
التـــي  اليوميـــة  الجديـــدة  اإلصابـــات 
ســـجلت زيـــادة بنســـبة 8 % فقـــط في 

اليومين األخيرين.

 ارتفاع الوفيات في بريطانيا

أفـــادت وكالـــة “رويترز” أمـــس الجمعة 

بأن عدد الوفيات في بريطانيا بســـبب 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد ارتفع إلى 
759.  وقالـــت الســـلطات فـــي المملكـــة 
إن 759 شـــخصا توفـــوا بعـــد أن ثبتت 
إصابتهـــم بالفيـــروس، بارتفاع نســـبته 
31 ٪ مقارنـــة بيـــوم الخميـــس، حيث 
وفـــاة.  حالـــة   578 لنـــدن  ســـجلت 
وأضافـــت أن التحاليـــل أثبتـــت إصابة 

14579 شخصا.

 الصين تغلق حدودها أمام األجانب 

تعتـــزم الصيـــن إغالق حدودهـــا مؤقتا 
أمـــام معظـــم األجانـــب وخفـــض عـــدد 
رحالتهـــا الدولية بشـــكل كبيـــر اعتبارا 
من منتصف ليل الســـبت، بعد تسجيل 
55 إصابـــة جديـــدة بوبـــاء كوفيـــد19- 
حالـــة   54 بينهـــا  ســـاعة   24 خـــالل 

“مستوردة”.

 انهيار في البورصات

تراجعـــا  الماليـــة  األســـواق  ســـجلت 
مجـــددا الجمعـــة على وقـــع  المخاوف 
حيـــال تســـارع انتشـــار الوبـــاء، وذلـــك 
بالرغـــم من الدعم الـــذي قدمته الدول 

والمصارف المركزية.
وتتوقـــع األمم المتحـــدة تراجع حركة 
السياحة الدولية بنسبة 20 إلى 30 % 

العام 2020.
وفـــي ألمانيا، أقـــر البرلمان نهائيا خطة 

ضخمة لدعم االقتصاد.

عواصم ـ وكاالت

نحو ألف وفاة سجلت في إيطاليا أمس الجمعة في أسوأ حصيلة يومية في العالم )أ ف ب(

الجزائر ـ رويترز

قـــررت الحكومـــة الجزائريـــة أمـــس 
الجمعة فرض حظـــر التجوال في 9 
واليات جديدة ضمن إجراءات ردع 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
رئيـــس  وأصـــدر  “كوفيـــد19-”.  
الحكومة عبد العزيز جراد مرســـوما 
يقضـــي بتوســـيع إجـــراءات الحجـــر 
الجزئي ليشمل واليات باتنة، وتيزي 
وزو، وسطيف، وقسنطينة، والمدية، 
والـــوادي،  وبومـــرداس،  ووهـــران، 
وتيبـــازة. ولفـــت البيان إلـــى أن هذا 
اإلجراء سيطبق في الواليات التسع 
اعتبـــارا مـــن اليوم الســـبت، موضحا 

أن حظـــر التجوال في هذه الواليات 
يفـــرض مـــن الســـاعة الســـابعة ليـــال 

حتى الساعة السابعة صباحا.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي 
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
عبـــد المجيد تبـــون وطبقـــا للتدابير 
التكميليـــة للوقاية من انتشـــار وباء 
فيروس كورونا ومكافحته، حســـب 

وكالة األنباء الجزائرية.
األســـبوع  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الجـــاري، فرضـــت الســـلطات حجـــرا 
صحيـــا كامـــال علـــى واليـــة البليـــدة 

وجزئيا على الجزائر العاصمة.

الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 واليات جديدة

لندن ـ أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون، أمـــس الجمعـــة، أّن نتيجـــة 
المســـتجد  كورونـــا  لفحـــص  خضوعـــه 
أتـــت إيجابية، مشـــيرا إلـــى معاناته من 

“أعراض طفيفة”.
وقـــال فـــي تغريـــدة عبـــر موقـــع تويتـــر 
“بـــدأت أعاني مـــن أعـــراض خفيفة في 
خالل الساعات الـ 24 األخيرة، وجاءت 

نتيجة الفحص الطبي إيجابية”.
ولكننـــي  العـــزل،  فـــي  “ســـأبقى  وتابـــع 
سأســـتمر فـــي إدارة تصـــدي الحكومـــة 
لمكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات 

الفيديو”.
وبـــدا فـــي حـــال جيدة 
فـــي فيديـــو نشـــر على 
إلـــى  جالســـا  “تويتـــر”، 
مكتبـــه ومرتديـــًا البـــزة 
الرســـمية وربطة العنق. 
وشـــرح فيه أّنه أصيب 

بالحّمى و”بســـعال مســـتمر”، مضيفًا أّن 
األطباء نصحوه بإجراء الفحص.

ســـيموندز  كاري  شـــريكته  وتخضـــع 
إلـــى الحجـــر الصحـــي طبقـــا  الحامـــل، 

لتوجيهات الحكومة.
ويأتـــي هـــذا اإلعـــالن بعـــد الكشـــف عن 
تشـــارلز  األميـــر  العهـــد  ولـــي  إصابـــة 
بالفيـــروس. كمـــا أعلـــن وزيـــر الصحـــة 
البريطانـــي مـــات هانكـــوك، أنـــه مصاب 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، ويخضع 
للعـــزل حاليـــا.  ونشـــر هانكـــوك تغريدة 
على “تويتر”، أكد فيها أن نتائج فحص 
بفيـــروس  اإلصابـــة 
كورونـــا الـــذي خضع له 
كانـــت إيجابية، مضيفا 
أنه يعاني مـــن أعراض 
للفيـــروس  طفيفـــة 
ويعزل نفسه حاليا في 

المنزل.

بوريس جونسون يعلن إصابته بكورونا المستجد

بنغازي ـ رويترز

المعـــارك  إن  وســـكان  مقاتلـــون  قـــال 
اشـــتدت علـــى عـــدة جبهـــات فـــي ليبيا 
أمـــس الجمعـــة بعـــد ليلـــة مـــن القصـــف 
علـــى  علـــى طرابلـــس، وذلـــك  العنيـــف 
الرغـــم من خطـــورة التهديد الذي يمثله 
اســـتمرار القتال على الجهـــود المبذولة 
لوقـــف انتشـــار وبـــاء فيـــروس كورونا.  
هـــدوء  بعـــد  العنيـــف  القتـــال  وتجـــدد 
نســـبي في األســـابيع األخيـــرة في تحد 
لمطالبات دولية بالتهدئة للسماح للنظام 
الصحي الليبي المثقـــل باألعباء بالفعل 
للفيـــروس.   انتشـــار  ألي  باالســـتعداد 
ضخمـــة  انفجـــارات  إن  ســـكان  وقـــال 
هزت طرابلس منـــذ منتصف الليل، كما 
تـــردد دوي نيـــران المدفعيـــة في أنحاء 
المدينة صباح الجمعة.  وأفادت تقارير 
بوقوع اشتباكات عنيفة في غرب ليبيا 
فـــي المنطقـــة الواقعـــة بيـــن طرابلـــس 
والحـــدود التونســـية وفـــي الضواحـــي 

الجنوبية للعاصمة وفي خط المواجهة 
بيـــن ســـرت ومصراتـــة إلى الشـــرق من 
طرابلـــس.  وقـــال مصـــدر عســـكري في 
القتـــال  إن  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش 
تجدد فجر الجمعة غربي مدينة ســـرت 
الساحلية في وسط البالد والتي سيطر 
عليها الجيش الوطني الليبي في يناير. 

ولـــم يعلـــق المكتـــب اإلعالمـــي للقوات 
الموالية لحكومـــة الوفاق الوطني على 
األمـــر.  وقالت األمـــم المتحدة في بيان 
الدوليـــة  المنظمـــة  إن  الجمعـــة  أمـــس 
”تشـــعر باالنزعـــاج مـــن اســـتمرار القتال 
فـــي طرابلـــس ومـــا حولهـــا بالرغـــم من 

الهدنة اإلنسانية المعلنة“.

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل جراء سقوط قذيفة عليه جنوبي طرابلس

انزعاج أممي من استمرار القتال وسط مخاطر تفشي الوباء
القتال يحتدم في ليبيا برغم الهدنة المعلنة

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن المتحـــدث الرســـمي باســـم تحالف 
قـــوات  أن  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعية  دعـــم 
التحالـــف تمكنـــت، صبـــاح الجمعـــة، مـــن 
اعتـــراض وتدمير طائرات من دون طيار 

)مسّيرة( أطلقتها ميليشيات الحوثي.
وأوضـــح العقيد الركن تركـــي المالكي أن 
الميليشـــيات اإلرهابيـــة، المدعومـــة مـــن 
إيـــران، أطلقـــت تلـــك الطائـــرات باتجـــاه 
األعيـــان المدنيـــة بمدينـــة )أبهـــا( ومدينة 
)خميـــس مشـــيط( فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية، وفق ما أوردت وكالة “واس”.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطالق 
مفخخـــة  مســـيرة  وطائـــرات  صواريـــخ 
باتجـــاه المناطق المدنية اآلهلة بالســـكان 
جنوبـــي المملكـــة، لكـــن التحالـــف العربي 

نجح في اعتراض غالبيتها.
الى ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني 
مسنودة بطيران التحالف العربي، هجوًما 
لمليشيات الحوثي االنقالبية في مديرية 

خب الشعف شمالي محافظة الجوف.
وقـــال مصـــدر عســـكري “إن مجاميـــع من 
ميليشـــيات الحوثـــي حاولـــت التقدم في 
جبهتي الوجف والســـليلة بمنطقة اليتمة، 
إال أن الجيـــش الوطني وطيـــران تحالف 

دعم الشرعية أفشلوا المحاولة”.
وأكـــد المصدر ســـقوط العديد من عناصر 
الميليشـــيات الحوثية بين قتيل وجريح، 
عـــالوة علـــى تدمير آليـــات قتاليـــة تابعة 

لهـــا، وإجبـــار مـــن تبقـــى منها علـــى الفرار 
تحت ضربات الجيـــش وغارات مقاتالت 
اإلعالمـــي  المركـــز  بحســـب  التحالـــف، 
للجيـــش. وفي الســـياق ذاته، اســـتهدفت 
مقاتـــالت التحالـــف بـ 4 غـــارات تجمعات 
وتعزيـــزات للميليشـــيات االنقالبيـــة فـــي 
منطقـــة الكبـــري بيـــن الحـــزم والســـلمات، 
أسفرت عن تدمير عربات قتالية وسقوط 

قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

حطام طائرة مسيرة أسقطتها قوات التحالف في اليمن

الجيــش الوطنــي يحبط هجوًمــا للمتمرديــن بمديرية خب فــي الجوف
التحالف يسقط طائرات حوثية أطلقت باتجاه السعودية

واشنطن ـ وكاالت

الجمعة،  أمــس  األبــيــض،  البيت  أعلن 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن 
والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا 
كورونا.  فيروس  هزيمة  على  هاتفًيا 
أكــد جينبينغ، في  وفــي وقــت سابق، 
اتــصــال مــع نــظــيــره تــرامــب أنـــه على 
لمكافحة  “االتــحــاد  وواشــنــطــن  بكين 
فيروس” كورونا، بحسب ما نقل عنه 
الصيني  الرئيس  الرسمي.  التلفزيون 
بشأن  للعمل  اســتــعــداده  عــن  أعــــرب 
األطــراف  جميع  مع  كــورونــا  فيروس 
بما فيها واشنطن، مؤكًدا أن التعاون 

مـــــع الـــــواليـــــات 
بشأن  المتحدة 
كــــــــورونــــــــا هـــو 
الخيار الصحيح 
الـــــــــوحـــــــــيـــــــــد. 
ــدد عــلــى أن  وشـ
الــــعــــالقــــات مــع 

الواليات المتحدة تمر بمنعطف مهم.
إنه  ترامب  الرئيس  قال  جانبه،  ومن 
وناقشا  الصيني  نظيره  مــع  تــحــدث 
“بتفصيل كبير” وباء فيروس كورونا.

مرت  “لقد  تويتر  على  تــرامــب  وذكــر 
دراية  بالكثير وأصبحت على  الصين 
معا  نعمل  نحن  بــالــفــيــروس..  كبيرة 
اإلعــالن  هــذا  وثــيــق”. ويشكل  بشكل 
بـــــادرة تــهــدئــة بــعــد أيــــام مـــن تــبــادل 
االتهامات بين واشنطن وبكين حول 
أيــًضــا وفــق قناة  المسألة. وأكــد شــي 
“سي سي تي في” العامة أن “الصين 
مـــــــســـــــتـــــــعـــــــدة 
تبادل  لمواصلة 
الــــمــــعــــلــــومــــات 
ــرات مع  ــبـ ــخـ والـ
دون  أمــــيــــركــــا 

تحفظ”.

ترامب ورئيس الصين اتفقا على هزيمة “كورونا”
مانيال ـ وكاالت

أثبتـــت نتائج فحوصـــات إصابة رئيس 
بفيـــروس  الفلبينـــي  الجيـــش  أركان 
كورونا المســـتجد، كما أن وزير الدفاع 
بالبـــالد ســـيخضع للحجـــر الذاتـــي بعد 
مخالطتـــه. وتأتي هـــذه التطورات في 
الوقت الذي يســـاعد فيـــه الجيش على 
فرض إغالق ضخم الحتواء الفيروس.

لورينزانا  ديلفين  الــدفــاع  وزيــر  وقــال 
الــحــجــر الصحي  إلـــى  “إنــــه ســيــذهــب 
الــمــنــزلــي أمـــس الــجــمــعــة بــعــد أن كــان 
الجنرال  مــع  آخــريــيــن  اجتماعين  فــي 
ــيــور، الـــذي  فــيــلــيــمــون ســانــتــوس جــون

ــشـــف عــــن إصـــابـــتـــه  كـ
ــال  ــيــــروس”. وقــ ــفــ ــ ــال ــ ب
ــان “إنـــهـــمـــا فــي  ــ ــنـ ــ االثـ
ــدة”. وعــقــد  ــيـ حــالــة جـ
وسانتوس  لــوريــنــزانــا 
ــي  اجــــــتــــــمــــــاعــــــات فـ
األســابــيــع األخــيــرة مع 

قال  الذي  دوتيرتي،  رودريغو  الرئيس 
الكشف  اخــتــبــار  نتائج  إن  مــســاعــدوه 
ــا الــتــي خــضــع لها  عــن فــيــروس كــورون
قبل أسبوعين جاءت سلبية. وصدرت 
الخاص  النخبة  حــرس  لمعظم  ــر  أوامـ
بدوتيرتي بالذهاب إلى الحجر الصحي 
الرئاسي.  ماالكانانغ  قصر  مجمع  فــي 
ــن كــبــار  ــره مـ ــيـ ــب لـــوريـــنـــزانـــا وغـ ــ وذهـ
مجموعة  يقودون  الذين  المسؤولين، 
حظًرا  تفرض  الــوكــاالت  بين  مشتركة 
الفلبينية  الشمالية  لوزون  على منطقة 
المنزلي  الصحي  الحجر  إلى  الرئيسة، 
للعدوى.  تعرضهم  بعد 
السياحة  وزيرة  وقالت 
ــو  ــ ــولـ ــ بـــــرنـــــاديـــــت رومـ
المجموعة  “إن  بــويــات 
تواصل عقد اجتماعات 
كــإجــراء  اإلنــتــرنــت  عبر 

وقائي”.

إصابة رئيس أركان جيش الفلبين بـ “كورونا”

الجيش المصري يقتل 
16 مسلًحا

القاهرة ـ وكاالت

قضت قوات الجيش المصري على 16 مسلحا 
وفجرت 3 سيارات دفع رباعي ودراجة نارية 
في منطقة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء. 
مسلحين  مع  اشتبك  المصري  الجيش  وكــان 
فــي منطقة الــجــنــورة جــنــوب الــشــيــخ زويــد 
فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، مـــا أدى إلــى 
مقتل ضابطين و10 مسلحين، وفق ما ذكره 

المتحدث باسم القوات المصرية.
التمشيط  عمليات  أن  إلــى  المتحدث  وأشــار 
ومالحقة العناصر اإلرهابية مستمرة للقضاء 
المسلحة  الــقــوات  أن  عــلــى  مــشــددا  عليهم، 
والشرطة، ستواصالن جهودهما في القضاء 

على اإلرهاب واقتالع جذوره.
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لماذ العرب المسلمون فقط؟
فـــي ظـــل الحروب والدمـــار من أجـــل المصالح السياســـية والدينية 
واالقتصاديـــة والفكريـــة، وفـــي ظـــل قتـــل النفس البشـــرية وإزهاق 
األرواح البريئة وتشريد األطفال والنساء والشيوخ، من أجل الولي 
الفقيـــه ومن أجل ســـلطان “اإلخـــوان”، وفي ظل إصرار سياســـة 96 
القطريـــة علـــى إســـقاط وتدميـــر كل األنظمـــة التي رفضـــت انقالب 
الشـــيخ حمـــد بـــن خليفة علـــى والـــده المغفور لـــه بإذن هللا الشـــيخ 
خليفـــة بـــن حمـــد، في ظـــل كل ذلك نتســـاءل: لمـــاذا تم اســـتخدام 
كل هـــذه األطـــراف للقيـــام بالنيابـــة عـــن شـــياطين الغـــرب، بتدميـــر 
اإلنســـان والمجتمـــع والحضارة والتاريـــخ العربي اإلســـالمي؟ لماذا 
يتـــم اســـتهداف األمـــة العربيـــة المســـلمة وتدميرها بواســـطة عرب 

ومسلمين؟ 
لمـــاذا رعت سياســـة 96 القطريـــة والصفويـــون والعثمانيون كال من 
القاعدة والحشـــد وحزب هللا والحوثيين وداعش والنصرة وجيش 
الشـــام وبقية العصابـــات والميليشـــيات والتنظيمـــات اإلرهابية في 
بالدنـــا العربيـــة؟ لماذا قدموا خدمـــة كبيرة ألعداء اإلنســـان العربي 
والمجتمع العربي واألمة العربية المسلمة، بدعمهم إعالميا وسياسيا 
وماديا وفكريا لكل هذه التشكيالت اإلرهابية؟ لماذا أصبح اإلنسان 
الغربـــي يؤمـــن إيمانـــا كامال بـــأن مصـــدر اإلرهاب العالمـــي هم فقط 

العرب المسلمون وأن أرض اإلرهاب هي فقط األرض العربية؟
هـــل نســـيت سياســـة 96 القطريـــة والعثمانيون القتلـــة والصفويون 
المجرمـــون، تاريخنـــا العربي واختالطنا مع الشـــعوب التي تم نشـــر 
اإلسالم فيها، وتعامل العرب المسلمين مع هذه الشعوب بكل تسامح 
وســـالم، وكل ذلك يثبت بما ال يدع مجاال للشـــك أن أمة العرب أمة 
محبـــة وداعيـــة للتســـامح والســـالم والصداقة بين شـــعوب األرض، 
بالرغـــم من الحمالت المشـــبوهة التي تصف المجتمـــع العربي بعدم 
تســـامحه مع الشـــعوب واألمم، وأولها اآلالت اإلعالميـــة للصفويين 

والعثمانيين وبطريق غير مباشر.
لقد انقلب السحر على الساحر، وهاهو ترامب والغرب ينقلبون على  «

سياسة 96 القطرية لتقوم بعدها الدول العربية بمواجهة قطر وكشف 
المستور، وهاهو ترامب والغرب ينقلبون على إيران وتركيا؟ والسبب 

أن هذا اإلرهاب بدأ بضرب بلدانهم ومجتمعاتهم، وعليه، جاء وقت 
دفع الثمن لكي تقوم هذه األطراف اإلرهابية بدفعه، وعلى سياسة 

96 القطرية اغتنام الفرصة والعودة للحضن العربي، وجعلنا نوجه 
سهامنا فقط للصفويين والعثمانيين.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

هناك بشـــر ال يفهمـــون المعنى الحقيقي للحياة، ورغـــم أن العالم بأكمله يدعو هللا 
بأن يبزغ الفجر دون كورونا، نسمع ونرى الكثير من الذين يؤدون الصالة ولكنهم 
ينشرون العنصرية والطائفية والكره حتى في المصائب والبالء، بل يدعون على 
بعضهـــم، ومازالـــوا يعيشـــون )األنا( ويعيشـــون على فتـــات العنصريـــة والمذهبية، 
هـــؤالء يـــؤدون الصـــالة ولكـــن قدســـية آياتهـــم لـــم تصل حـــدود اللســـان وهؤالء 

يرجمون الشيطان لكن حبل قلبهم متعلق به.
أمـــا نحـــن فتأتينا الطيور من جميع مـــدن العالم، من باريس وأمســـتردام وجنيف 
وبكيـــن وأوتـــاوا ومن صحراء ســـيبيريا، لتعش ســـحر وفتنة دفء الشـــتاء، تقف 
تلك الطيور فوق أسطح منازلنا تمنحنا األمان وتحتضن فينا براءة البشر وحدود 
تفكيرنا المقترن بجذورنا وتقاليدنا، بصرخة الشرف وإكرام الضيف و”التسامح”.

عندمـــا نزل اإلســـكندر المقدوني بابل، ذكر أحد قادته أنه ال يســـتطيع أن يخوض 
غمار المجهول ويذهب إلى مناطق يفترس نخيلها وشجرها وقصبها العنصريون 
والطائفيـــون، وقبل كل شـــيء نحـــن األصحاح الذين نقف أمام البشـــر أجمع دون 
تميـــز بديـــن أو عـــرق نحن نعيش كـــي نتغزل بأســـراب الطيور واألســـماك ونطرب 
عندما تصدح موسيقى الحنان من حناجر الصيادين... لكن بعد هذا العجز البشري 

أمـــام هـــذا الوبـــاء تكشـــفت كل الحقائـــق واختفـــت صور كثيـــرة من “فانيشســـتا” 
وبعـــض المغنين والممثلين والمنافقين والطائفييـــن والعنصريين والجهلة، وظهر 
المثقفـــون واألطبـــاء والممرضـــون والمخترعـــون الذيـــن يدعـــون للســـالم وعـــدم 
االســـتهانة واالستخفاف بالغير، وأن يكون أكرم الناس هو أتقاهم وأعلمهم، فهي 

رسالة من هللا.
علينـــا أن نعيـــد ترتيب العالم مـــن جديد، ال نريد أولئك أن يجعلـــوا مدننا الجميلة 
كبقايا مدن التخلف ينخر في أزمنتها مثلما تنخر دودة األرض الخشب والجذوع، 
وال نريـــد أن ينتهـــي حب الناس للعالم بســـببهم وأن تتناثر مدن العالم مثل دموع 

المطر على نوافذ العوز.

اليوم الصين الشيوعية واليابان البوذية وأوروبا المسيحية واألمة اإلسالمية  «
تتبادل العلم والمعرفة والمساعدات، إنه زمن كسرت فيه الرأسمالية والليبرالية 

واالشتراكية ورجعنا لما خلقه الله وأقره بالبشر، إنه عالم اإلنسانية، هذا تاريخنا 
وحاضرنا وعشقنا، نحن ال نريد للنخيل والورود أن تتألم من شح الماء ونضوبه، 

نريد أن يحتفل األطفال بأعياد الميالد ورأس السنة الجديدة، ونريد أن نمارس هواية 
صناعة الحلم.

Furat34pr 
@hotmail.com

فرات البسام

هل أسقط “كورونا” الرأسمالة واالشتراكية؟

أصحاب الماليين و”كورونا”
قبـــل كل شـــيء نشـــكر ونحمـــد هللا تعالـــى على ســـالمة وعودة والـــد الجميع 
صاحب السمو الملكي األمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه من رحلة العالج إلى بلده وشـــعبه لمواصلة مســـيرة البناء 

والنماء والرخاء.
نعود إلى صلب موضوعنا، فمنذ بدء أزمة فيروس “كورونا اللي فجج براغي 
الناس”، ســـارع الســـواد األعظم من أثرياء العالم وأصحاب الشـــركات الكبرى 
والمشـــافي والعيادات الخاصة إلى اإلعالن عن مبادراتهم الشخصية بتقديم 
كل العـــون والتبرعات المالية الســـخية والمســـاهمة الســـريعة فـــي تقديم كل 
اإلمكانـــات المتاحة التي بدورها تســـاعد حكوماتهـــم على مواجهة ومكافحة 
تداعيات تفشي هذا الوباء المستجد الخطير والحد من انتشاره والمحافظة 
على أرواح وصحة أفراد مجتمعاتهم والمساهمة الفعالة في الجهود الصحية 
المبذولـــة مـــن قبل جهـــات وفرق الطـــوارئ الطبيـــة للتقليل من الخســـائر في 

أرواح البشر وفي اقتصاد دولهم.
فـــي مملكتنـــا الحبيبـــة فـــإن الدولـــة مـــن خـــالل أجهزتهـــا الحكوميـــة المعنية 
وبتوجيهـــات وقـــرارات حكيمـــة من قبل القيـــادة العليا قدمت جهـــودا جبارة 

وتدابيـــر قويـــة وإجراءات صحية وتنظيمية غير مســـبوقة في التصدي لهذا 
الفيروس الفتاك شـــهد لها العالم بأســـره كأنجع وأفضل إجراء صحي ووقائي 
متقدم على المستوى اإلقليمي والدولي وبذلك الدولة والحكومة معا “كفو... 

ووفو”.
الســـؤال الرئيســـي الـــذي يتصـــدر المشـــهد البحرينـــي وشـــغل قطاعـــا عريضا 
ويفرض نفسه على الساحة المحلية أين دور كبار التجار واألثرياء واألغنياء 
والميسورين وأصحاب األيادي البيضاء؟ أين أصحاب الشركات والمؤسسات 
الخاصـــة الكبـــرى؟ أيـــن دور أصحاب المشـــافي المشـــهورة؟ أيـــن دور البنوك 
والمصارف التجارية؟ لماذا هذا الصمت الرهيب؟ ماذا ينتظرون؟ أال تستحق 
البحرين وشعبها تقديم ما تجود به أنفسهم في هذه األزمة الصحية الطارئة؟

على إثر ذلك نقترح على دوائر صنع القرار أن تفتح باب التبرعات من خالل  «
رقم حساب بنكي خاص لمكافحة هذا الوباء القاتل، فما أحوجنا في هذه 

األوقات الحساسة ألن تتكاتف وتتضافر الجهود جميع، وأن نضع أيدينا مع 
الدولة والحكومة للتغلب سويا لتحقيق عودة الوضع الصحي الطبيعي 

كما كان قبال. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

حلفاء “كورونا”
لو خّير قاٍض متهمًا بين عقوبة اإلعدام أو الســـجن لمدة ســـنة واحدة، 
بـــل حتى مدى الحياة، لما تردد عن اختيار العقوبة األخيرة، هكذا هو 
الحال بالنســـبة لشـــعوب دول العالم، فليس أمامها في هذه اللحظات 
التاريخية المصيريـــة للنجاة من الفيروس وإنقاذ اآلخرين من خطره 
ســـوى االلتـــزام بالعـــزل المنزلي مهما كانـــت أيامه أو شـــهوره الطويلة 

مملة.
وفيما يتعلق بالنخبة المثقفة ال مشكلة لديها مع العزل المنزلي الطويل 
في كيفية استثماره واالستفادة منه، وأعني بالنخبة هنا ليس الكتاب 
وهـــواة القـــراءة فقط، بل شـــتى ضروب الثقافـــة اإلنســـانية المفيدة، 
من فنون ورســـوم تشـــكيلية وموســـيقية ونحـــت وتمثيـــل.. إلخ، إنما 
المشـــكلة لألســـف مع القطاع العريض من الجمهور الـــذي اعتاد إهدار 
ســـاعات طويلة من يومياته في التســـكع في الشـــوارع واألســـواق أو 
ارتيـــاد المقاهي، هـــؤالء ورغم كل ما يؤكده كبار أطباء وعلماء العالم 
مـــن أهمية قصوى للوقايـــة، ورغم كل التوجيهات الرســـمية الصارمة 
بضـــرورة التقّيد باألمـــر إلنقاذهم وإنقاذ مجتمعاتهـــم، إال أنك تجدهم 

يستخفون بتلك التعليمات.
وهذه أزمة إذ تواجهها سلطات كل دول العالم؛ لكن أحسب دولنا العربية  «

واإلسالمية في مقدمتها من حيث الحجم، ولألسف ال تتوافر بين أيدينا 
إحصائيات لمن أصيبوا أو قتلهم الفيروس جراء عدم تقيدهم بتعليمات 

العزل، وال يقل عن فيروس كورونا خطورة فيروسات الجهل التي 
يرّوج لها الخطاب الديني لكثرة من رجال الدين المحرضين لمريديهم 
ومستمعيهم على عدم االلتزام بتعليمات العزل، ودغدغة مشاعرهم 

الدينية بوصفاتهم الشعوذية الجاهزة باسم الدين؛ فمثل هؤالء وأولئك 
هم حلفاء فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه 
“عدو البشرية” والذين وال يقلون خطورة عنه في الفتك بالمجتمعات 

وتدميرها!.

رضي السّماك

fatin.hamza@
gmail.com

ترتعـــش أناملـــي وأنا أبحث عن كلمـــات توفي الحكومة قدرهـــا من الثناء 
والشكر لكل الجهود الجبارة التي تبذلها في احتواء فايروس كورونا، تلك 
الجهـــود التي أربكت حســـابات أولئـــك الذين يقبعون خـــارج حدود وطننا 
الرائع، فسعوا إلى إطالق األكاذيب لخلط األوراق في الداخل، فماذا أخط 
هنا في هذا العمود الصغير بعد أن أثنت هيئات دولية على الخطوات التي 

اتخذتها الدولة حتى أصبحت مثاال يقتدى به.
 )COVID-19( قبـــل أيام صـــرح الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونـــا
بأنـــه في أولى ســـاعات فتح باب التطوع، تقدم أكثـــر من 12,700 مواطن 
من فريق البحرين بطلبات للتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا. موقف غير مســـتغرب من شـــعب شـــهم طيب أصيل، شعب يقول 
للعالم نحن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجســـد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من الطبيعي 
أن نشـــاهد وقفـــة الشـــعب مـــع عطـــاء الدولة وجهودهـــا واهتمامهـــا الكبير 

بالمواطن وصحته.
مـــن المفارقـــات أن هنـــاك دوال كثيرة من أكثر أســـباب اعتـــراض مواطنيها 

عليهـــا أنهـــا تضعهـــم في آخـــر ســـلم أولوياتها، وهـــذا عكس ما نـــراه عندنا، 
فالدولـــة تبـــذل جهودا جبارة ســـخرت لهـــا كل إمكانياتهـــا لتحقيق الصحة 
وتوفيـــر األمن والســـالمة، ووســـط وقفة الشـــعب وجهود الدولـــة نجد من 
يستهتر بالقوانين واإلرشادات التي تتطلبها هذه المرحلة رغم حث الدولة 

عليها ليال ونهارا.
وهنـــا أفراد ال يزالون يصرون على العيش بالنمط الطبيعي رغم أن الوضع 
يستدعي بعض االستثناءات كالتجمعات واألعراس والمناسبات ومجالس 
العزاء، وهناك آخرون يســـعون لكســـب الشهرة إلى حد الطيش واالستهتار 
علـــى حســـاب الوطن مـــن خالل بث أخبار خاطئة أو ســـابقة ألوانها تنشـــر 
الخوف والبلبة بين البسطاء، وهناك من هو محسوب على الطبقة المثقفة 
ويتجاهـــل التعليمات، وهناك فئة تشـــعر لوهلة أنها تنتمي لكوكب آخر من 

حجم غياب وعيهم عما يدور حولهم، وانفصالهم عن واقعهم.
نحن أمام مفترق طرق يتطلب تكاتف الجميع، ويجب على الجميع االرتقاء  «

إلى حجم المسؤولية. فارتقوا فالقاع مزدحم جداً، وال عزاء للحمقى وما 
سيصيبهم.

فاتن حمزة

بين جهود الدولة واستهتار البعض



أعلنــت اللجنة التنظيمية لكرة الســلة بدول مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربيــة عــن تأجيل بطولة االندية الخليجية ألبطال دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في نسختها األربعين، والتي كانت من المقرر إقامتها 
بالفتــرة مــن 29 مايــو إلــى 6 يونيــو المقبلين في قطر لتقــام بالفترة من 18 

إلى 26 سبتمبر من العام الحالي في قطر كذلك.

وجاء قرار تأجيل البطولة، في إطار 
حرص اللجنة التنظيمية لكرة السلة 
علـــى المحافظة على ســـامة جميع 
المشـــاركين مـــن العبيـــن ومدربيـــن 
ومنظميـــن  وحـــكام  وإدارييـــن 
بإجـــراءات  وأخـــذًا  وإعامييـــن 
واإلجـــراءات  والوقايـــة  الســـامة 
قبـــل  مـــن  المتخـــذة  اإلحترازيـــة 

الحكومـــات المحليـــة والدولية ومن 
المحليـــة  الرياضيـــة  الهيئـــات  قبـــل 
فيـــروس  مكافحـــة  فـــي  والدوليـــة 

كورونا المستجد.
ومنحـــت اللجنـــة التنظيميـــة نهايـــة 
شـــهر أغســـطس المقبـــل آخـــر موعد 
لاتحادات الخليجية من أجل إتمام 
ما تبقى من الموســـم الحالي -2020

أجـــل  مـــن  البطـــل  لتحديـــد   2019
المشاركة في هذه البطولة.

واتخـــذت اللجنـــة التنظيميـــة قـــراًر 
لـــدول  الخليجيـــة  البطولـــة  بإلغـــاء 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربية للناشـــئين لكرة الســـلة تحت 
16 ســـنة غيـــر المؤهلـــة والتي كانت 
من المقرر إقامتها في شهر أغسطس 

المقبل في البحرين.
وقالـــت اللجنـــة التنظيميـــة إنه وفي 
التنظيميـــة  اللجنـــة  حـــرص  إطـــار 
لكرة الســـلة المحافظة على ســـامة 
جميع المشـــاركين، وأخذا بإجراءات 

واإلجـــراءات  والوقايـــة  الســـامة 
اإلحترازية، فإن قـــرار إلغاء البطولة 
جـــاء بإجماع رئيس واعضاء اللجنة 

التنظيمية لكرة السلة.
البطولـــة  أن  اللجنـــة  وأوضحـــت 
الخليجيـــة المؤهلـــة لنفـــس المواليد 
صيـــف  فـــي  ســـتقام   )2005-2006(
العـــام2021، مع حفظ حـــق التنظيم 
الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي  لاتحـــاد 
لهـــذه البطولـــة، على أن يتـــم تحديد 
موعـــد البطولة بـــأول اجتماع للجنة 

التنظيمة لكرة السلة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

“تنظيمية السلة” تؤجل خليجية األندية
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بداية قوية

حقيقـــًة، النجمـــة في ظل 
ظروفـــه الفنيـــة برحيـــل 
بـــارزة  عناصـــر  ثاثـــة 
فـــي الخـــط الخلفـــي، 
ومنهـــا القائد المحنك 
الصيـــاد،  حســـين 
واألنيـــق علي ميرزا، 
والبلدوزر علي عيد، 
إضافة لغياب كميل 
محفـــوظ لإلصابـــة، 
بأن  أعطت مؤشـــًرا 
ســـيكون  الفريـــق 
ســـهلة  “فريســـة” 
وهـــذا  االصطيـــاد 
مـــا حـــدث فعـــا في 
بعض مباريات الدور 
ولكـــن  التمهيـــدي، 
فـــي وقت الجـــد ظهر 
بشـــخصية  “الرهيب” 

البطل.
إذ تغلـــب الفريق على 
فـــي  اللقـــب”  “حامـــل 
المؤهلة  الخطوات  أولى 
لتحقيـــق اللقـــب، تعتبر 
مثاليـــة  خطـــوة 

للغاية وبداية قويـــة؛ كون النجمة 
أزاح أحـــد منافســـيه عـــن طريقه، 
وتحصـــل مـــن ذلـــك علـــى جرعـــة 
معنويـــة كبيـــرة، كما أن ســـقوط 
منافســـه الثاني األهلي، سيجعل 
الفريـــق يصارع ويقاتـــل بصورة 
المقبلـــة  المراحـــل  فـــي  شرســـة 
لتحقيـــق االنتصارات التـــي تقربه 

من منصة التتويج.

كيف انتصر؟

ُيحســـب للفريـــق النجمـــاوي عـــدم 
التأخـــر كثيـــًرا فـــي دخـــول أجواء 
المبـــاراة، وحقـــق عـــودة قوية من 
األولـــى  العشـــرة  الدقائـــق  خـــال 
بعدمـــا كان متأخـــًرا بثاثة أهداف 
لصفر، األمر الذي جعله يســـير في 

مجرياتها بالصورة المطلوبة.
وقتاليـــة  تعملـــق  عـــن  الحديـــث 
عبدالحســـين  محمـــد  الحـــارس 
بتصدياتـــه البارعـــة ليـــس جديـــًدا 
وهـــذا مـــا اعتدنا عليه ومـــا اعتدنا 
منـــه، وقـــد لعـــب دورا بـــارزا فيمـــا 
آلـــت إليـــه النتيجـــة النهائيـــة التي 
خـــرج بهـــا الفريـــق. وفـــي الجانب 
الكلمـــة  شـــك  دون  الهجومـــي، 
العليـــا لحســـين البابـــور الـــذي كان 
النجم األوحد بتســـجيله لألهداف 
المهمـــة والحاســـمة، والتـــي لعبت 
المبـــاراة  مجريـــات  فـــي  دورا 
أو  البعيـــدة  بالتصويبـــات  ســـواء 
االختراق، إضافة إلجادته صناعة 
الكـــرات لزمائه، وبجانبه الشـــاب 
محمـــد حبيب باختراقاتـــه القاتلة 
عبدالرحمـــن  ســـعود  وزميلهمـــا 
“اليســـارية”، وآخرهم  بتصويباتـــه 
مهدي سعد الذي سطع في الشوط 

الثاني تحديًدا.
وفـــي الجانـــب الدفاعي نســـتطيع 

ذكـــر فتـــرات معدودة في الشـــوط 
الثانـــي حينمـــا أجاد قطـــع الكرات 
وحولهـــا ألهـــداف بشـــكل متتـــاٍل، 
والتـــي تعتبـــر نقطـــة التحـــول في 
المباراة بتوســـع الفـــارق التهديفي 
مـــن جهـــة واستســـام خصمه من 
جهـــة أخـــرى، بعدمـــا كان الشـــوط 
مصراعيـــه  علـــى  مفتوحـــا  األول 

باستقباله 15 هدفا!

الخالصة

علـــى رغـــم حديثنـــا عـــن البدايـــة 
المثاليـــة إال أن ذلـــك ال يعنـــي أن 
الطريـــق لتحقيـــق اللقـــب الغائـــب 
عـــن النجمـــة لموســـمين متتالييـــن 
 4 بالـــورود؛ كـــون هنـــاك  مفروًشـــا 
اســـتئنفت،  أن  أخـــرى  مباريـــات 
وهـــي: )األهلـــي، الشـــباب، االتفاق، 
االتحـــاد(. وعلـــى إثر ذلـــك، الجهاز 
الزوابـــي  حافـــظ  بقيـــادة  الفنـــي 
ُمطالـــب بالدرجـــة األولـــى لتقويـــة 
التـــي تبـــدوا  الجوانـــب الدفاعيـــة 
غالبيـــة  فـــي  “الهايـــوي”  بــــ  أشـــبه 
المواجهـــات التـــي لعبهـــا، ما تجعل 
شـــباك حارســـه عبدالحســـين تهتز 
مرارا وتكـــرارا رغم تألقـــه وقيامه 

بواجبه على أكمل وجه.
كمـــا على الجهاز الفني أيضا إيجاد 
حلول عدة فـــي الجانب الهجومي 
اســـتصعبت  مـــا  إذا  وخصوصـــا 
بأرضيـــة  الاعبيـــن  علـــى  األمـــور 
الميـــدان ودخلـــوا فـــي دقائـــق من 
الصـــوم التهديفي؛ كون ما نراه هو 
اجتهادات فردية، فضا عن غياب 
التركيـــز والجدية من جانب بعض 
الهجومـــي،  الشـــق  فـــي  الاعبيـــن 
فـــي  الفتـــة  بصـــورة  ظهـــر  وهـــذا 

المباراة االفتتاحية!

لقطة للحارس محمد عبدالحسين

)2-6( ــد  ــيـ الـ ــي  ــداسـ ــسـ لـ األولـــــــى  ــة  ــولـ ــجـ الـ ــرض  ــع ــت ــس ي ســــبــــورت”   ^“

ــبــحــريــن ــي ال ــا فـ ــه ــت ــام ــن الـــمـــقـــرر إق ــي ــئ ــاش ــن ــة ال ــول ــط ــاء ب ــغـ إلـ

علي مجيد

النجمة.. بداية قوية وهذا ما ينقصه

توقف األنشــطة الرياضية المحلية بســبب اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا، يتيح لـ “البالد ســبورت” تســليط 
الضوء على مســتويات ونتائج الجولة األولى من سداســي دوري الدرجة األولى لكرة اليد. الحديث ســيكون مفتوحا 
على مصراعيه للفرق الفائزة ولألخرى التي تكبدت الخسارة، كل على حدة، وستكون الحلقة الثانية اليوم من نصيب 

فريق النجمة الذي تغلب على نظيره باربار “حامل اللقب” بنتيجة )25/22(.
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

ثمــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية، توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني، رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوزيع جوائز مســابقة #تحدي_الموروث 

على الالعبين المتأهلين للمرحلة النهائية من هذه المسابقة.

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
حمد آل خليفـــة “نثمن توجيهات 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  أخـــي 
حمـــد آل خليفـــة بتوزيـــع جوائـــز 
مســـابقة #تحدي_الموروث على 

المتأهليـــن للمرحلـــة النهائيـــة، إذ 
تأتـــي هـــذه التوجيهـــات حرصـــا 
من ســـموه على تطبيـــق التدابير 
علـــى  للمحافظـــة  الوقائيـــة 
الرياضييـــن مـــن اإلصابـــة بمرض 

كورونـــا “كوفيـــد19-”، التي تأتي 
متوافقـــة مـــع اإلجـــراءات التـــي 
اتخذتهـــا اللجنة التنســـيقية 307 
لحماية المجتمع من انتشـــار هذا 

المرض والقضاء عليه”.

#تحـــدي_ مســـابقة  وتعتبـــر 
المبـــادرات  إحـــدى  المـــوروث 
ســـمو  أطلقهـــا  التـــي  الرياضيـــة 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
التـــي تهـــدف إلـــى إحيـــاء المهن 
القديمـــة التـــي مارســـها اإلنســـان 

رياضـــي  قالـــب  فـــي  البحرينـــي 
مليئـــة  لعبـــة   11 إلـــى  مقســـم 
بالتحـــدي واإلثـــارة، وتســـتوجب 
على المشـــارك إنهاء هذه األلعاب 
 3 تتجـــاوز  ال  زمنيـــة  مـــدة  فـــي 

دقائق.

خالد بن حمد يشيد بتوجيهات ناصر بن حمد

النسخة 29 ستعرض على “الفيسبوك” اليوم
”BRAVE CF“ بـــطـــولـــة  ــن  ــ م الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــلـــحـــظـــات 

أجلت اتحاد “BRAVE” فعالياتها الـ 3 القادمة؛ بســبب انتشــار فيروس كورونا، وإنه بالرغم من هذا، فهي ال تزال ملتزمة بإمتاع القاعدة المتزايدة من المعجبين، إذ 
أعلن المسؤولون اليوم أن النسخة الـ 29 من البطولة سيتم إعادة بثها على حساب “الفيسبوك” الخاص بالبطولة يوم السبت، وهو نفس الموعد الذي كان من المقرر 

إقامة فيه النسخة الـ 35 من البطولة في البرازيل. 

وتعتبر النســـخة الـ 29 من بطولة “BRAVE CF” من 
بيـــن أفضـــل العـــروض التي شـــهدتها رياضـــة فنون 
القتال المختلطة، وهي األكبر على مستوى آسيا، إذ 
قدمت 14 نزااًل نارًيا ظهر خاللها مقاتلون من لبنان، 
والبرازيـــل، وروســـيا، وكوريـــا الجنوبيـــة، واألردن، 
والفلبيـــن، والعـــراق، وإيرلنـــدا، وإســـبانيا، وجنـــوب 
إفريقيـــا، والتفيـــا، والبحرين، وإنجلتـــرا، وجورجيا، 
وكولومبيـــان واألرجنتين وهـــو ما يؤكد األثر الكبير 
الـــذي تركتـــه هـــذه البطولة على عالـــم رياضة فنون 

القتال المختلطة. 
 ،”KHK“ وشـــهدت هذه النســـخة أيًضا إقامـــة بطولة
وهي مسابقة لليلة واحدة للوزن المفتوح، ومنحت 
الفائز جائزة بقيمة 100,000 دينار بحريني، إضافة 
لحملـــه لحـــزام “KHK” المصنوع مـــن 6.2 كيلوغرام 
مـــن الذهـــب، وهـــو أكبـــر جائـــزة مرموقة فـــي عالم 

الرياضة. 
هذا وتعتبر منافســـات النسخة التاســـعة والعشرين 
مـــن بطولـــة “BRAVE” احتفـــاالً بالنواحـــي العالمية 
للفنـــون القتاليـــة المختلطة، وهي جزء من أســـبوع 
أيًضـــا  شـــهدت  التـــي  للقتـــال،  الدولـــي   ”BRAVE“
إقامة بطوالت العالـــم لالتحاد الدولي لفنون القتال 

المختلطـــة، إذ يأتـــي جميـــع المعجبين،والرياضيين 
والمتحمســـين للرياضات القتاليـــة لمملكة البحرين؛ 

لالستمتاع بأسبوع من األحداث التي ال تتوقف.
وســـيتمكن المعجبون من أن يكونـــوا جزءًا من هذا 

الحـــدث التاريخـــي مـــن خـــالل التعليق والمشـــاركة 
فـــي المحادثـــات حـــول أكبـــر لحظـــات العـــرض عبر 
Re- #حســـاباتهم االجتماعيـــة عن طريق هاشـــتاغ #)

.)liveBraveCF29

اللجنة االعالمية

بدأ االتحاد البحريني لكرة اليد في تطبيق نظام التمّرن عن بعد لالعبي 
المنتخبــات الوطنيــة، كأول تجربــة من نوعها يقوم بها االتحاد تماشــًيا 
مع اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.

وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد 
المنتخبـــات  لجنـــة  رئيـــس  اليـــد 
اســـماعيل باقـــر أن اللجنـــة قامـــت 
بتجربـــة بالتـــدرب عـــن بعـــد علـــى 
العبي منتخب الناشئين من داخل 
بيوتهـــم، وتحـــت إشـــراف مـــدرب 
اللياقـــة البدنيـــة أحمـــد الشـــيخ، إذ 

تـــم إعطائهـــم الحصـــص التدريبية 
علـــى الهـــواء مباشـــرة باســـتخدام 
تقنية الفيديو وعن طريق االتصال 
المباشـــر بيـــن المـــدرب والالعبين، 
اإلداري  الجهازيـــن  الـــى  إضافـــة 
والفنـــي للمنتخـــب، إذ تمت متابعة 
أداء الالعبيـــن جميًعـــا فـــي وقـــت 

واحـــد، وقـــال “مـــن خـــالل متابعـــة 
التدريبـــات لمســـنا نجـــاح التجربـــة 
بيـــن  اتصـــال واضـــح  وكان هنـــاك 
تنفيـــذ  فـــي  والالعبيـــن  المـــدرب 
التوجيهـــات التـــي تعطـــى لهم عبر 

شاشة العرض”.
وأشـــاد باقـــر بالـــدور الـــذي قـــام به 
إداري المنتخـــب علي رضي ودوره 
فـــي تســـهيل مهمـــة االتصـــال بيـــن 
الجميع، ونوه بجهود المدرب أحمد 
إنجـــاح  فـــي  ومســـاهمته  الشـــيخ 
تجربـــة التدريـــب عن بعـــد، مؤكًدا 

أن التعـــاون بين األطـــراف المعنية 
باألمر لعبت دوًرا كبيًرا في تسهيل 

المهمة. 
وبين باقـــر أن تقنيـــة التدريب عن 
بعـــد ســـتمتد الـــى العبـــي منتخب 
التدريبـــات  ســـتنطلق  إذ  الشـــباب، 
وصـــواًل  المقبـــل،  اإلثنيـــن  يـــوم 
نهايـــة  فـــي  األول  المنتخـــب  إلـــى 
األســـبوع حالي، مشـــيًرا إلى أنه تم 
وضـــع جـــدول زمني فـــي تدريبات 

المنتخبات على مدار األسبوع.

اللجنة االعالمية

التدرب عن بعد لالعبي منتخبات اليد

اللجنة االعالمية

انضم أحد أبرز مقاتلين رياضة فنون القتال المختلطة في مملكة البحرين 
المقاتــل حمــزة الكوهجــي، الملقــب بـــ “فخــر البحريــن”، فــي الحملــة التــي 

أطلقها اتحاد BRAVE لرفع مستوى الوعي لمكافحة فيروس كورونا.

وكان االتحـــاد قـــد أعلـــن فـــي وقت 
BRAVE- #سابق عن إطالقه حملة #)
CombatsCovid19( على حساباته 
على وســـائل التواصـــل االجتماعي؛ 
بهدف المســـاهمة فـــي القضاء على 
العالـــم  الـــذي يعصـــف  الوبـــاء  هـــذا 

أجمـــع. ومـــن خـــالل هـــذه الحملـــة، 
سيســـلط اتحـــاد “BRAVE” الضـــوء 
على أخطار الفيروس وكيفية اتباع 
الطـــرق االحترازيـــة الالزمـــة لعـــدم 

اإلصابة به.
مقاتليـــن  بتجنيـــد  االتحـــاد  وقـــام 

محترفين في رياضـــة فنون القتال 
المختلطـــة من مختلـــف دول العالم 
في هذه الحملة، التي شملت قيامهم 
بإرســـال مقاطـــع فيديـــو لمعجبيهـــم 
لمجتمعاتهـــم  ومتابعينهـــم، إضافـــة 
بهدف رفع مســـتوى الوعي حول ما 
هـــو ضروري أن يتـــم اتخاذه إلبطاء 

ووقف انتشار الفيروس.
قـــام  الـــذي  الفيديـــو  مقطـــع  وفـــي 
بمواقـــع  حســـاباته  علـــى  بنشـــره 

التواصـــل االجتماعـــي، قـــام “فخـــر 
البحرين” بحث ُمعجبيه باتباع فقط 
اإلرشـــادات الرســـمية التـــي أعلنتها 
منظمة الصحة العالمية، وعدم نشـــر 
المعلومـــات التـــي لـــم يتـــم التحقـــق 
منها من قبل الســـلطات. كما وطالب 
يكونـــوا  أن  ُمعجبيـــه  الكوهجـــي 
أقويـــاء في هذه اللحظـــة العصيبة، 
ُمتقدًما بالشـــكر لـــكل من يعمل بجد 
الحتـــواء الفيروس. الجديـــر بالذكر 

إن هـــذه الحملة يتم إدارتها من قبل 
مؤسســـة KHK Heroes. وكان مـــن 
المقـــرر أن يواجه الكوهجي المقاتل 
الكامروني جوريـــس ديا في بطولة 

“BRAVE 37” في السويد، إال إنه تم 
تأجيل البطولة؛ بســـبب انتشـــار هذا 
الوباء وســـيتم اإلعالن عن موعدها 

الجديد قريًبا.

حمزة الكوهجي

كورونــا فيــروس  لمكافحــة  التوعويــة   ”BRAVE“ حملــة 

المحترف الكوهجي ُيمثل البحرين

توزيع جوائز #تحدي_الموروث على 
المتأهلين للمرحلة النهائية

“أولمبياد الكورونا” و”األرقام المرعبة”!
قبــل أيــام قليلــة، أعلنت اللجنــة األولمبية الدوليــة عن االتفاق مــع اليابان لتأجيل 
أولمبيــاد طوكيــو 2020 إلــى الســنة المقبلة؛ بســبب تفشــي فايــروس كورونا على 

كوكب األرض.
األلعــاب  يشــمل  حدث رياضي دولــي  أنهــا  الصيفية علــى  األولمبيــاد  وتعــرف 
الرياضيــة، يشــارك فيــه الرياضيــون مــن كال الجنســين فــي 26 منافســة مختلفــة، 

ويمثلون 250 دولة.
وينــال الرياضــي الحاصــل علــى المركــز األول الميداليــة “الذهبيــة”، والثانــي على 
“الفضيــة”، والثالــث علــى “البرونزيــة”، ويحــدد ترتيــب الــدول حســب التصنيــف 

الدولي بناء على مجموع الميداليات الذهبية.
مــن عجائــب الزمن، الذي أصبح فيه فايــروس كورونا هو الالعب األول في حياة 
البشــرية، وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة جدوال يحمــل ثالثة تصنيفــات لوباء 

كورونا وهي، “المصابون”، “المتعافون”، “المتوفون”.
وتتحــرك أرقــام هــذا الجدول بشــكل مســتمر وعلى مدار الســاعة إثــر التحديثات 
بيــن الــدول ومنظمــة الصحــة العالميــة، وحتــى كتابــة هذه الســطور، تجــاوز عدد 
المصابيــن حــول العالــم النصف مليــون، وتتصدر أميركا القائمــة بأكثر من 85 ألف 
إصابة لتسبق الصين بؤرة المرض التي حلت ثانية برصيد 81 ألف أصابة، وتليها 

إيطاليا في المركز الثالث برصيد 80 ألف إصابة.
وامــا بالنســبة لعــدد المتعافيــن، فقد بلغ اكثر مــن 120 متعافيا، وتصــدرت الصين 
القائمة برصيد 75 ألف، ومن ثم إيطاليا في المرتبة الثانية برصيد 10 آالف حالة 
تعــاٍف. أمــا المرتبــة الثالثــة، فكانت من نصيب إســبانيا التي شــهدت 7 آالف حالة 

تعاٍف.
وعلــى مســتوى الوفيــات، تتصــدر إيطاليا القائمــة برصيد 8000 وفــاة حتى اآلن، 
تليهــا إســبانيا برصيــد 4800 حالــة وفاة وفــي المركز الثالث، تأتــي الصين برصيد 

3200 حالة وفاة.
وتبدو األرقام مرعبة في أولمبياد كورونا، خالفا لألرقام في األولمبياد الرياضي، 
ولكنها “لقطة” تظهر مالمح سوء الظروف الحالية التي تتطلب منا فهم ما يحدث 

من حولنا بشكل أكثر عمقا ومسؤولية.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

سمو الشيخ خالد بن حمد

ــد الـــبـــدنـــي ــ ــع ــ ــم ــ ــادة ال ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــن بـ ــ ــي ــ ــئ ــ ــاش ــ ــن ــ ــع ال ــ ــ بـــــــــدأت م



تنفيذ 82 مبادرة من “بحريننا” من إجمالي 105 مبادرات

أكــدت رئيــس المكتــب التنفيــذي للخطــة الوطنيــة لتعزيز االنتمــاء الوطني وترســيخ قيم المواطنــة “بحريننا “ هالة ســليمان أن المدة الزمنيــة المقدرة لتنفيذ 
الخطــة تمتــد إلــى ثــالث ســنوات، حيث تم بــدء المرحلة األولى، وهي تأســيس وإطالق هوية للخطة وتصميــم منظومة عمل بين المكتب التنفيذي وشــركاء 
التنفيذ، منوهة إلى مزيد من الجهد خالل العام الجاري، حيث سيتم العمل على مجموعة من الدراسات والبحوث ومتابعة تنفيذ المبادرات المنفذة وعددها 

82 مبادرة من بين 105 مبادرات تتضمنها الخطة الوطنية.

جـــاء ذلـــك فـــي مقابلـــة مـــع برنامـــج 
“األمن” اإلذاعي، والذي تعده وتقدمه 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة 
األمنيـــة بالتعـــاون مـــع إذاعـــة مملكـــة 
البحريـــن؛ بمناســـبة مـــرور عـــام علـــى 

تدشين الخطة الوطنية.
الوقايـــة  إدارة  مديـــر  أوضـــح  فيمـــا 
مـــن الجريمـــة ، مديـــر برنامـــج “معـــًا” 
لمكافحة العنف واإلدمان علي أميني 
أن البرنامـــج أحد هذه المبادرات التي 

تنفذهـــا وزارة الداخليـــة بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم، حيث يترجم 
مشـــاعر  مـــن  الوطـــن  حـــب  مفهـــوم 
يوميـــة  ممارســـات  إلـــى  وأحاســـيس 
وســـلوكيات أمنيـــة تمكـــن الطلبـــة من 

ومســـؤولياتهم  واجباتهـــم  معرفـــة 
الوطنية؛ ليكونـــوا مواطنين صالحين 
من خال األنشـــطة الاصفيـــة والتي 
تعـــزز لديهم القيـــم والثوابت والهوية 
البحرينية، إضافة إلى التشـــجيع على 

العمل التطوعي.
مـــن جهتـــه، أشـــار رئيس فـــرع المواد 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  الخطـــرة 
المدنـــي النقيـــب قاســـم الخاقي إلى 
أن اإلدارة تقـــوم بتدريب المتطوعين 
في إطـــار الحملـــة الوطنيـــة للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا على عمليات 
التعقيـــم، والتـــي تمـــر بثـــاث مراحل، 
وهـــي الجانـــب النظـــري، حيـــث يتـــم 
واإلجـــراءات  بالفيـــروس  التعريـــف 

الوقائيـــة للحمايـــة منـــه أثنـــاء عملية 
التعقيـــم، ثـــم مرحلة الجانـــب العملي 
وهـــي كيفيـــة ارتـــداء القنـــاع والقفاز 
والبدلـــة وطريقة التعقيـــم الصحيحة 
إلـــى جانـــب تعليمهم كيفيـــة نزع هذه 
المابـــس حســـب اإلجـــراء المتبع في 
فرع المواد الخطرة وطريقة التخلص 
منهـــا، بينما في المرحلـــة األخيرة يتم 
تنفيـــذ مـــا تـــم تعليمـــه فـــي الجانبين 

النظري والعملي.

المنامة - وزارة الداخلية

فيلم “BBC” يشجع على العنف والتطرف
ــام” ــعـ ــوع لــخــدمــة األمـــــن الـ ــطـ ــتـ ــواب”: الـــمـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع “الـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيـ ــارجـ “خـ

أكــد رئيــس لجنة الشــؤون الخارجيــة والدفاع واألمن الوطني بمجلــس النواب محمد 
البوعينيــن أن اللجنــة اجتمعــت الخميــس الماضي، حيث انتهت من مناقشــة مشــروع 
قانــون بشــأن التطــوع لخدمــة األمــن العــام المرافق للمرســوم رقم )41( لســنة 2019م 
وقــررت الموافقــة عليــه، ورفعــه إلــى هيئــة مكتــب المجلــس بعــد إجــراء عــدد مــن 

التعديالت.

وذكر النائب السيســـي أن االجتماع تطرق 
لمـــا بثـــه القســـم العربـــي بهيئـــة اإلذاعيـــة 
وثائقـــي  فيلـــم  مـــن   )BBC( البريطانيـــة 
يســـيء لمملكـــة البحرين بشـــكل بعيد كل 
البعـــد عن الواقـــع، مؤكدا اســـتنكار اللجنة 
الســـتمرار القناة ببث البرامج المشـــبوهة، 
والتـــي تحـــوي علـــى مضاميـــن إعاميـــة 

تكرس العنف والتطرف في المجتمع.
وأشـــار إلى أن قناة بي بي ســـي قد عادت 
لممارســـة دورهـــا المضلـــل وغيـــر المهنـــي 

فـــي اســـتعراض الحقائـــق المغلوطـــة، بعد 
أن اعترفـــت في وقت ســـابق أن تغطيتها 
ألحـــداث البحريـــن فـــي العـــام 2011 كان 
ينطـــوي عليهـــا عـــدم الحياديـــة وتشـــويه 
الحقائق، واالســـتناد لجهات وشـــخصيات 

مشبوهة ومعادية للبحرين.
وتطـــرق لتأكيـــد اللجنـــة علـــى أن مملكـــة 
البحريـــن كانت وســـتبقى عصية على كل 
مـــن يريـــد النيل منهـــا ومن تاحـــم أبنائها 
والتفافهـــم حـــول قيـــادة   عاهـــل البـــاد، 

مشـــيرا إلـــى أن بـــث اإلســـاءات الســـافرة 
في الوقت الحالي إنما يســـتهدف تشـــويه 
صورة البحرين، ومحاولة التشويش على 
الجهـــود الوطنيـــة الجبـــارة فـــي مكافحـــة 
احتـــواء انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 

19( بمتابعـــة مـــن ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، ومـــا حققـــه فريـــق البحريـــن من 
األزمـــة  إدارة  فـــي  متقدمـــة  نجاحـــات 
والسيطرة على انتشار الفايروس بشهادة 

منظمة الصحة العالمية في نموذج مثالي 
يحتذى به.

المســـيئة  البرامـــج  هـــذه  أن  وبيـــن 
واألطروحات اإلعامية الكاذبة ستفشـــل 
بفضـــل مـــا يتمتـــع بـــه الشـــعب البحرينـــي 

من وعي وإدراك كبيرين، وشـــعور راســـخ 
للوطـــن وقيادتـــه، إذ ال يمكـــن  باالنتمـــاء 
اإلعاميـــة  األكاذيـــب  عليـــه  تنطلـــي  أن 
التي تســـتهدف اإلســـاءة لمنجزات مملكة 

البحرين، ومسيرتها الديمقراطية.

القضيبية - مجلس النواب
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عباس إبراهيم

نادل مطعم يستولي على 950 دوالرا من زبون
خففت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى عقوبة نادل مطعم في أحد 
الفنادق المعروفة من السجن 3 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة، وأيدت 
عقوبة اإلبعاد النهائي عن البالد؛ إلدانته باختالس بيانات بطاقة “فيزا” ألحد 
زبائــن المطعــم الــذي حضر الحتســاء كوب من القهوة، واســتعملها في شــراء 

آالت ومعدات وأدوات موسيقية بلغ ثمنها أكثر من 950 دوالرا أميركيا.

أن  فـــي  الواقعـــة  تفاصيـــل  وتتمثـــل 
الوافـــد المتهـــم وبمناســـبة عمله نادال 
فـــي مطعـــم بأحـــد الفنـــادق العالميـــة 
المعروفـــة اســـتلم البطاقـــة االئتمانية 
عليـــه  المجنـــي  بالمواطـــن  الخاصـــة 
مـــن  فنجـــان  شـــربه  حســـاب  لدفـــع 
وتمكـــن  ذلـــك  واســـتغل  القهـــوة، 
ورقمهـــا  بياناتهـــا  اســـتحصال  مـــن 
المخصـــص إلجـــراء عمليات الشـــراء 
االلكترونـــي واســـتخدمه فـــي يـــوم 5 
نوفمبـــر 2016 عبـــر شـــبكة االنترنـــت 

لشراء آالت موسيقية عن طريق أحد 
المواقـــع اإللكترونيـــة بمبلـــغ 954.23 
دوالر أميركـــي بمـــا يعـــادل 360 دينار 

بحريني.
تلـــك  اســـتلم  المتهـــم  أن  وأضافـــت 
اآلالت بتاريـــخ 19 نوفمبر 2016، في 
مقـــر ســـكنه بمنطقة الجفير بواســـطة 
العالميـــة  الشـــحن  شـــركات  إحـــدى 
المعروفـــة، وما إن علـــم المجني عليه 
بخصم تلك المبالغ من رصيد بطاقته 
حتـــى توجـــه للبنـــك وأبلـــغ بالواقعـــة، 

فتـــم إعادة المبلغ إليـــه، إال أنه فوجئ 
بسحب المبلغ مرة أخرى وباالستعام 
من مسؤولي البنك عن السبب أبلغوه 
بـــأن معاملة الشـــراء آنفـــة الذكر تمت 
صحيحـــة باســـتخدام الرقـــم الثاثي 
االلكترونـــي  للتســـوق  المخصـــص 
المـــدون خلـــف البطاقـــة، وتســـلم من 
تلـــك  مـــن مســـتندات  نســـخة  البنـــك 
المعاملـــة، وأســـفرت تحريات شـــاهد 
اإلثبـــات إلـــى صحـــة ارتـــكاب المتهم 

للواقعة واعترف بها أمام المحكمة.
أنـــه  قـــرر  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق 
واآلالت  بالموســـيقى  مهـــووس 

الموسيقية، وأنه وأثناء تواجده بمقر 
عملـــه فـــي مطعـــم الفنـــدق حضـــر لـــه 
المجني عليه وطلب كوبا من القهوة، 

وعندمـــا طلب منـــه دفـــع قيمتها قدم 
لـــه األخير بطاقته االئتمانية، وبالفعل 
ســـحب منها قيمة تلـــك القهوة، وقبل 
أن يسلمه البطاقة دون جميع بياناتها 
لديـــه، ومـــا إن عـــاد لمقر ســـكنه حتى 
اســـتخدم تلـــك البيانات في التســـوق 

واشـــترى  اإلنترنـــت،  شـــبكة  عبـــر 
المعـــدات ســـالفة البيان، مؤكـــدا على 

أنه ارتكب تلك الواقعة عدة مرات.
وأحالته النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنه بتاريـــخ 5 نوفمبـــر 2016، 

ارتكب اآلتي:
اإللكترونـــي  التوقيـــع  اســـتعمل  أوال: 
قـــام  بـــأن  عليـــه  بالمجنـــي  الخـــاص 
باســـتخدام بيانـــات البطاقـــة البنكيـــة 
ورمـــز التحقـــق الثاثـــي الخـــاص بها 

وكان ذلك لغرض احتيالي.
ثانيـــا: توصـــل دون مســـوغ قانونـــي 
إلى االســـتياء علـــى المبالـــغ النقدية 
المملوكـــة للمجنـــي عليـــه باســـتعمال 
طريقـــة احتياليـــة مـــن خـــال إدخال 

بيانات وسيلة تقنية المعلومات.

هوسه بالموسيقى دفعه الرتكاب 
الواقعة مرات عدة

سجن وافد 4 سنوات ضرب شرطيين حضرا للقبض عليه
ــة ــي ــان ــث ــا لـــلـــمـــرة ال ــس ــب ــل ــت ــط م ــبـ ــة تـــعـــاطـــي مــــخــــدرات ســـابـــقـــة وضـ ــي ــض ــق مـــحـــكـــوم ب

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى معاقبة مقيم ضبــط وبحوزته مواد 
مخــدرة واعتــدى أثنــاء ذلــك على الشــرطيين الذين حضــرا للقبض عليــه لتنفيذ حكم 
قضائــي صــادر بحقــه بقضية تعاطــي أخرى؛ وذلك بســجنه لمدة 4 ســنوات وبتغريمه 
مبلــغ 4050 دينــارا عــن جميــع التهــم، كمــا أيــدت حبــس صديقتــه األجنبية لمدة ســنة 
واحدة وأمرت بتغريمها مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي المسندة إليها، فضال عن 

األمر بإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

أنـــه  فـــي  تتحصـــل  الواقعـــة  أن  وذكـــرت 
بتاريـــخ 17 أكتوبر 2019 توجه شـــرطيان 
-عريف ورئيس عرفاء- بـــوزارة الداخلية 
في إدارة مكافحة المخدرات قســـم تنفيذ 
األحـــكام، إلـــى مســـكن المســـتأنف األول؛ 
لتنفيذ حكم قضائي بالقبض عليه لصدور 
حكـــم بحبســـه لمـــدة 6 أشـــهر مـــع النفـــاذ 
وتغريمـــه مبلـــغ 500 دينار عما أســـند إليه 

مـــن جريمـــة حيـــازة مـــواد مخـــدرة بقصد 
التعاطـــي، وبعـــد طـــرق بـــاب الشـــقة فتح 
لهمـــا المســـتأنف األول الباب، فشـــاهدهما 
الخاصـــة  الصفـــراء  الســـترة  يرتديـــان 

بالشرطة.
وفـــي تلـــك األثناء عمـــد المســـتأنف األول 
إلـــى دفـــع البـــاب عليهما محـــاوال غلقه، إال 
أن العريف - الشـــاهد األول - وضع جسمه 

علـــى البـــاب؛ حتـــى ال يتمكـــن المســـتأنف 
من غلقه، واســـتمر المدان فـــي دفع الباب 
حتى تمكن العريف وبمســـاعدة من رئيس 
العرفـــاء - الشـــاهد الثانـــي- مـــن الدخـــول 
للشـــقة التـــي كانـــت تنبعـــث منهـــا رائحـــة 

احتراق المواد المخدرة.
وأشارت إلى أن المستأنف خال محاولته 
غلـــق الباب ليمنع الشـــرطيين من الدخول 
كان يحـــاول الهرب ويصرخ على صديقته 
- المســـتأنفة الثانيـــة - للتخلص من المواد 
المخـــدرة الموجـــودة في الشـــقة ثـــم أخذ 
المســـتأنف األول شـــيئا مـــن فـــوق طاولـــة 
فتوجـــه  الحمـــام،  مرحـــاض  فـــي  ورمـــاه 
األول  المســـتأنف  ناحيـــة  األول  الشـــاهد 
لوضع القيـــد الحديدي في يده للســـيطرة 
عليـــه تنفيـــذا ألمـــر القبض الصـــادر بحقه، 
إال أن المســـتأنف قاومه باســـتخدام القوة 

بـــأن دفعه وقـــام بَلـــيِّ يده وطرحـــه أرضا 
وضربه بواســـطة كوعه وهو يقوم بسبهما 
بألفاظ غير الئقة، كما ضربه بيده مما أدى 
إلصابة الشرطي في يده اليمنى واليسرى 
مقاومـــة  بســـبب  وخـــدوش  برضـــوض 

المستأنف األول له.
لكـــن عندما تمكن الشـــرطيان مـــن القبض 
حضـــرت  عليـــه  المحكـــوم  الوافـــد  علـــى 
صديقتـــه - المســـتأنفة الثانيـــة - محاولـــة 
تنفيـــذ ما طلبه منها المســـتأنف األول بأن 
تأخـــذ المخـــدرات مـــن على تلـــك الطاولة، 
فنهاها الشاهدان عن ذلك وطلبا منها عدم 

الحركة، فاستجابت لهما.
وعثر الشـــرطيان في شـــقتهما على قطعة 
داكنـــة اللون، وأعقاب الســـجائر ومشـــرب 
خشبي، والتي ثبت احتواؤها جميعا على 
مادة الحشـــيش المخدرة، كما ثبت بتقرير 

مختبـــر الســـموم والعقاقير احتـــواء عينة 
إدرار المســـتأنفين علـــى مـــادة الحشـــيش 

المخدرة.
وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 17 

أكتوبر 2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: المســـتأنف األول: 1 - اســـتعمل القوة 
والعنف علـــى العريف المجني عليه القائم 
علـــى تنفيـــذ حكـــم قضائي وقاومـــه أثناء 
بـــه  وأحـــدث  وبســـببها  وظيفتـــه  تأديتـــه 

اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
العريـــف  العاميـــن  الموظفيـــن  رمـــى   -  2
شـــرفهما  يخـــدش  بمـــا  عرفـــاء  ورئيـــس 
واعتبارهمـــا باأللفـــاظ دون إســـناد واقعـــة 
عليهمـــا  المجنـــي  مواجهـــة  فـــي  معينـــة 
وبســـبب  أثنـــاء  وذلـــك  الغيـــر  وبحضـــور 

تأديتهما وظيفتهما.
ثانيـــا: المســـتأنفان األول والثانيـــة: حـــازا 

وأحـــرزا بقصد التعاطي حشـــيش في غير 
األحوال المصرح بها قانونا.

فلهذه األســـباب حكمت المحكمة بمعاقبة 
المســـتأنف األول بالســـجن لمدة 3 سنوات 
وبتغريمـــه مبلـــغ 3000 دينـــار عـــن التهمة 
أوال وبتغريمـــه مبلغ 50 دينـــارا عن التهمة 
األول  المســـتأنفين  وبمعاقبـــة  ثانيـــا، 
بالحبـــس  التعاطـــي  تهمـــة  عـــن  والثانيـــة 
لمدة ســـنة وبتغريـــم كل منهما مبلغ 1000 
دينـــار، فضـــا عـــن األمـــر بإبعادهمـــا نهائيا 
عـــن الباد بعـــد تنفيذ العقوبـــة وبمصادرة 
المضبوطـــات، وهو ما لم يقبـــا به، فطعنا 
باالستئناف على هذا الحكم، والتي قضت 
المحكمـــة فيه بقبول االســـتئنافين شـــكا 
وفـــي الموضـــوع برفضهمـــا وتأييد الحكم 
المستأنف لألســـباب السائغة المبني عليها 

الحكم.

ــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ مــــــــــــــرور عـــــــــــام عــــــلــــــى تــــــدشــــــيــــــن الــــــخــــــطــــــة الـ

محرر الشؤون المحلية



أعلنت شركة الزياني للسيارات، الموّزع الحصري لسيارات 
ميتسوبيشـــي فـــي البحريـــن، عـــن إطالقها عرضـــا حصريا 
جديـــدا لزبائنهـــا خـــالل شـــهري مـــارس وأبريل هـــذا العام؛ 
لتمنـــح جميـــع مالكي ســـيارات ميتسوبيشـــي فـــي المملكة 
الفرصـــة الختيـــار خدمـــة تصليـــح مجانيـــة مـــع كل خدمة 

صيانة شاملة لمركباتهم. 
يمنـــح جميع العمالء بموجب هـــذا العرض الفرصة الختيار 
خدمة تصليح مجانية، وتشمل قائمة الخدمات على خدمة 
تلميـــع األســـطوانة الخلفية وتلميع قـــرص الفرامل األمامي 
والخلفـــي وموازنـــة اإلطـــارات وتنظيف بخاخـــات البنزين 
وتنظيـــف المحرك أو تنظيف الجســـم الخانق، وذلك مقابل 
كل خدمة صيانة شاملة لسياراتهم من الزياني للسيارات.

يأتـــي هذا العرض ضمن التزام الشـــركة بإطالق العديد من 
العـــروض المغريـــة والحصريـــة لزبائنها طـــوال العام، حيث 
تأتـــي هـــذه العروض للتعبير عـــن تقدير الزياني للســـيارات 
لثقة ووالء عمالئها في الشركة وخدماتها. ويشمل العرض 
جميع موديالت ميتسوبيشـــي، ومنها سيارة الدفع الرباعي 

المميزة باجيرو، وســـيارة أتراج االقتصادية، وسيارة الدفع 
الرباعي متوسطة الحجم أوتالندر، والتي تعتبر من األقوى 
 ASX في فئتها، وسيارة إكليبس كروس العصرية، وسيارة
العمليـــة، إضافـــة إلى شـــاحنة البيـــك أب L200 ذات األداء 

القوي.

أعلنت شـــركة “الزوردي للمجوهرات”، العالمـــة األبرز في مجال 
تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشـــغوالت الذهبية في 
منطقة الشـــرق األوســـط عن نتائجها المالية للســـنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2019، فكشـــفت عـــن أداء قـــوي ومميـــز وإيـــرادات 

تشغيلية بزيادة 18 % مقارنًة بالعام الماضي.
وبلغـــت اإليـــرادات التشـــغيلية للمجموعـــة لســـنة 2019، 481.2 
مليـــون ريـــال ســـعودي، بزيـــادة قدرهـــا 18 % مقارنة بــــ 406.4 
مليون ريال ســـعودي العام الماضي، كمـــا ارتفع إجمالي إيرادات 
المجموعـــة أيضا مقارنة بالعام الماضي، محققا مبلغا وقدره 2.0 

مليار ريال سعودي.
ونجحـــت الشـــركة في المحافظـــة على هامش ربحهـــا اإلجمالي 
بمعـــّدل 60 % مـــع بلـــوغ إجمالـــي الربـــح 287.8 مليـــون ريـــال 

سعودي، بزيادة بنسبة 18 % مقارنًة بالعام الماضي.
 فـــي العـــام 2019، شـــهدت الزوردي نمـــوا فـــي إيـــرادات البيـــع 
بالتجزئـــة في الســـعودية ومصر، فقد ارتفعت إيـــرادات التجزئة 
بنســـبة 59 % فـــي المملكة، ويرجع ذلك بشـــكل رئيس إلى دمج 
إيـــرادات العالمـــة التجارية TOUS التي حصلـــت الزوردي على 

حـــق امتيازهـــا فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2018. وفـــي مصر، 
ارتفعـــت إيـــرادات البيـــع بالتجزئـــة مســـّجلًة زيـــادًة بلغت 47 % 
مقارنـــًة بالعام الماضي، بفضـــل زيادة المبيعـــات، وافتتاح أربعة 

منافذ جديدة.
في هذا الســـياق، قال الرئيس التنفيذي للشـــركة، ســـليم شدياق 
“تواصل إيرادات البيع بالتجزئة في أســـواقنا الكبرى في كّل من 
السعودية ومصر ارتفاعها بنسٍب ملحوظة، وذلك بفضل النجاح 
المســـتمّر لعالمة TOUS التي حازت الزوردي على حق امتيازها 
مؤخرا، وما تحّققه من عائدات على االســـتثمار في الســـعودية، 
وبفضل توّســـع قطـــاع التجزئة فـــي مصر، وإقبـــال العمالء على 
المتاجـــر وزيادة المبيعات فيها، الســـيما مع افتتـــاح أربعة منافذ 

بيع جديدة”.

ضمـــن التزامهـــا بإطـــاق عـــروض مغريـــة وحصريـــة أداء مـــالـــــــي قــــــــوي للشــــركــــة فـــي العــــام 2019
خدمات تصليح مجانية لدى “الزياني للسيارات” 18 % زيادة اإليرادات التشغيلية لـ “الزوردي”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

كشــفت “هــواوي” عــن توفيــر فتــرة ضمــان أطــول لعمالئهــا تشــمل 
علــى صحــة  للحفــاظ  وقائــي؛  كإجــراء  المنتجــات،  مــن  مجموعــة 

وسالمة الجميع في ظل الظروف الراهنة.

باقـــة واســـعة  العـــرض  ويشـــمل 
مـــن منتجـــات العالمة، بمـــا فيها 
والحواســـيب  الذكيـــة  الهواتـــف 
اللوحيـــة  واألجهـــزة  المحمولـــة 
واألجهزة الذكية القابلة لالرتداء 
التـــي  المنتجـــات،  مـــن  وغيرهـــا 
انتهت مـــدة الضمان الخاصة بها 
فـــي الفترة مـــن 24 مارس 2020 

إلى 31 مايو 2020.
المنتـــج  اســـتوفى  حـــال  وفـــي 
الشـــروط  بالعميـــل  الخـــاص 
المطلوبـــة، ســـيتم تمديـــد فتـــرة 
31 مايـــو  إلـــى  تلقائًيـــا  الضمـــان 
هـــذه  إصـــالح  يتـــم  إذ   ،2020
األجهـــزة بموجب الضمان حرًصا 

على بقاء العمالء على اتصال.
وتنصح “هواوي” المســـتخدمين 
باستخدام تطبيق الدعم المثبت 
مســـبًقا علـــى أجهزتهـــم للتعـــرف 

علـــى المشـــكلة باســـتخدام ميزة 
التشـــخيص الذكـــي أو التواصل 
مع خدمة العمـــالء عبر اإلنترنت 
والحصول على الخدمة عن ُبعد.

“هواوي” تمدد فترة الضمان 
المنتهي لمنتجاتها
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إشادة بالتوجيهات الملكية لحفظ االقتصاد
“رينرز الشرق األوسط”: ملتزمون بدعم جهود الحكومة في مواجهة الوباء

أشــاد المدير التنفيذي لشــركة رينرز الشــرق األوسط علي خلف أحد أبرز 
الشــركات المختصة فــي تصميم أنظمة األلمنيوم، بالتوجيهات الســامية 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة بإطالق 
الحزمــة الماليــة المتكاملــة لدعــم القطاع الخــاص، والموظــف البحريني، 
وللتعامــل مــع األزمــة الراهنة، مؤكًدا أنها توجيهــات تعكس قرب القيادة 

والحكومة من المواطن.

ونـــّوه خلف كذلك إلى أهميـــة ما قامت 
بـــه الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة من تدابير وإجراءات 
الســـتمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ 
تحقيقـــا لمســـاعي التنميـــة المســـتدامة 
لصالـــح المواطنيـــن، مؤكـــدا أن جميـــع 
اإلجـــراءات والمبـــادرات التـــي يقودهـــا 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 

األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد 19( حققت نجاحا كبيرا وباهرا، 
وعّبـــرت عن الحكمـــة والنظـــرة البعيدة 
المـــدى فـــي التخطيـــط اإلســـتراتيجي؛ 

لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.
وقال خلف إن الحزمة االقتصادية التي 
كشـــفت عنها المملكة مؤخًرا ستســـاهم 

فـــي تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي للمملكـــة 
علـــى الرغـــم من الظـــروف االســـتثنائية 
التـــي تعصف بالعالم أجمع، مشـــيًرا إلى 
أن مثـــل هـــذه المبـــادرة جـــاءت لتؤكـــد 

اهتمـــام وحرص قيـــادة مملكة البحرين 
الرشـــيدة على ضمـــان نجاح الشـــركات 
المحلية وعدم تأثـــر أعمالها على الرغم 
مما يمر به العالم من ظروف استثنائية.
إلـــى ذلـــك، أّكد المديـــر التنفيـــذي كذلك 
التـــزام شـــركة رينـــرز الشـــرق األوســـط 
بدعـــم جهـــود الحكومـــة فـــي مواجهـــة 
الفيـــروس وإنجاح المســـاعي المبذولة؛ 
للحد من انتشاره ضمن الحملة الوطنية 
تطبيقهـــا  عبـــر   ،19 كوفيـــد  لمكافحـــة 
لعدة إجراءات احترازية، منها الســـماح 
لموظفيهـــا للعمل من المنـــزل مع تناوب 
دوامهـــم بمقـــر الشـــركة واالعتمـــاد على 
الموظفيـــن  بيـــن  االجتماعـــات  عقـــد 
وعمـــالء الشـــركة عـــن ُبعـــد باســـتخدام 

وسائل التقنية الحديثة.

الهواتـــف  شـــركة   ،OPPO أعلنـــت 
الذكية العالمية الرائدة عن اختيار 
العـــب كـــرة القـــدم العالمـــي محمد 
صالح ســـفيرا لعالمتها في منطقة 
الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا قبيـــل 
اإلطالق اإلقليمي لسلسلة هواتفها 
 OPPO Reno3 الرائـــدة  الذكيـــة 
التـــي تتميـــز بقدراتهـــا الفائقة في 

ومـــن  الفوتوغرافـــي.  التصويـــر 
المقـــرر إطـــالق السلســـلة الجديدة 
في منطقة الشرق األوسط بتاريخ 
18 مـــارس، ضمـــن حملـــة إعالمية 
وإعالنية ضخمة يشارك فيها نجم 
العالمـــي محمـــد صـــالح  ليفربـــول 
لصالـــح عمـــالق صناعـــة الهواتـــف 

.OPPO الذكية

صالح سفيًرا لـ “OPPO” في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا

والمقاوليــن موظفيهــا  لحمايــة  صارمــة  إجــراءات  طبقــت 

“ألبا” تتضامن مع مبادرات مكافحة “كورونا”

أعربـــت شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( 
عـــن تضامنها مـــع الجهود التـــي تبذلها 
فيـــروس  مـــرض  لمكافحـــة  البحريـــن 
كورونا. فإلى جانب تنفيذ التوجيهات 
والتوصيـــات الصـــادرة عـــن البحريـــن، 
فقـــد قامت “ألبـــا” بتطبيـــق العديد من 
األنظمة واإلجـــراءات الصارمة النابعة 
من حرصها كشـــركة وطنية مســـؤولة؛ 
مـــن أجل حماية موظفيهـــا والمقاولين 
العامليـــن بالشـــركة مـــن هـــذا المـــرض. 
وحيـــث إن ألبا تضـــم واحدة من كبرى 
القـــوى العاملة في المملكة، فقد قامت 
الشـــركة بالعديـــد مـــن المبـــادرات التي 
تهـــدف لتعزيـــز الســـالمة فـــي مختلف 
األقسام والدوائر في المصهر منذ شهر 

يناير الماضي.
وبـــدأ الفريـــق الطبـــي بمركـــز الشـــركة 
للرعاية الصحيـــة بتقديم المحاضرات 
التوعوية المستمرة حول مرض كوفيد 
19 للموظفين والمقاولين بالشركة عن 
طريق الفيديو والمنصات اإللكترونية. 
ومن ضمـــن الخطـــوات المهمة األخرى 
التـــي اتخذتها الشـــركة تعقيم مختلف 

الدوائر ومواقع اإلنتاج، وضع عالمات 
التباعـــد االجتماعي )مســـافة الســـالمة 
االجتماعيـــة(، توزيـــع أدوات الحمايـــة 
الشـــخصية مثل القفـــازات والكمامات 
ومعقـــم اليديـــن، زيـــادة عـــدد وحدات 
تعقيم اليدين في جميع أنحاء الشركة، 
اقتصـــار خدمات مطاعم الشـــركة على 
الطلبات الخارجية والتوصيل، إضافة 
إلـــى تعميم توجيهـــات وأخبار حكومة 
مملكـــة البحريـــن بانتظـــام مـــن خـــالل 

قنوات االتصال المختلفة.

كمـــا أعلنت الشـــركة بتاريخ 23 مارس 
2020 عـــن تطبيـــق نظـــام العمـــل “عـــن 
وخاصـــة  الموظفيـــن،  لجميـــع  ُبعـــد” 
ســـنًا.  األكبـــر  والموظفيـــن  الســـيدات 
كمـــا دعـــت الشـــركة موظفيهـــا وعمال 
المقاولين لالنضمام لفريق المتطوعين 
مـــن “ألبـــا” ضمـــن فريـــق البحريـــن؛ من 
أجل مكافحة انتشـــار الفيروس حيث 
بلغ عدد المتطوعين من ألبا حتى اآلن 

500 متطوع.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

ألبـــا علـــي البقالـــي “إن الحفـــاظ علـــى 
صحـــة وســـالمة العنصـــر البشـــري، من 
الموظفيـــن والمقاوليـــن، هو على رأس 
قائمة أولويات الشـــركة. وســـنبذل كل 
مـــا فـــي وســـعنا للحفـــاظ على ســـالمة 
أجـــل  مـــن  الشـــركة؛  فـــي  العامليـــن 
بسالســـة.  العمليـــات  ســـير  اســـتمرار 
كمـــا أننـــا حريصـــون كل الحـــرص على 
تأمين التوريد المســـتدام للمواد الخام 
وتوصيل منتجاتنـــا للعمالء في جميع 

أنحاء العالم”.
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حرًصا على 
سالمة العمالء 

بالبحرين

تعاونـــت فـــورد موتـــور كومبانـــي مـــع 
شركات رائدة تضم “ثري ام” و”جنرال 
إلكتريـــك للرعايـــة الصحية” لتســـخير 
والهندســـية؛  الصناعيـــة  خبراتهـــا 
بهـــدف توســـيع نطـــاق إنتـــاج المعدات 
والمســـتلزمات الطبية لكـــوادر الرعاية 
األوائـــل  والمســـعفين  الصحيـــة، 
ضـــد  يكافحـــون  الذيـــن  والمرضـــى 

فيروس كورونا المستجد.
فـــورد  إلـــى ذلـــك، تعتـــزم  وباإلضافـــة 
قنـــاع  ألـــف   100 مـــن  أكثـــر  تجميـــع 
بالســـتيكي لحمايـــة الوجـــه أســـبوعيا، 
وتســـخير إمكاناتها في تقنية الطباعة 
ثالثية األبعاد إلنتاج مكونات تستخدم 

في الوقاية الشـــخصية من الفيروس. 
وفي هذا الســـياق، قال رئيس مجلس 

فـــورد  شـــركة  فـــي  التنفيـــذي  اإلدارة 
بيـــل فورد: “تواجه الواليـــات المتحدة 

األمريكية والعالم بأسره فترة عصيبة 
بـــكل معنى الكلمـــة، فترة تســـتلزم منا 
التعاون واتخاذ الخطوات العملية ألن 
التكاتـــف معـــا عبر مختلـــف القطاعات 
ســـيتيح لنا إحداث فـــارق حقيقي في 
حيـــاة النـــاس األكثر حاجة ومســـاعدة 
الجنود المجهولين الذين يمثلون خط 
الدفـــاع األول فـــي وجـــه تفشـــي هـــذا 
الوبـــاء. ومن هذا المنطلـــق، ترى فورد 
أنه مـــن واجبهـــا الوقوف إلـــى جانبهم 
ومدهم بكل ســـبل الدعـــم الممكنة في 
العصيبـــة، تمامـــا كمـــا  هـــذه األوقـــات 
اعتدنا على مدار تاريخ شركتنا الممتد 

لنحو 117 عاما.

فورد و“ثري ام” و“جنرال إلكتريك” تتعاونان إلنتاج المستلزمات الطبية

علي خلف



تعيش لحظات سعيدة وتتقدم بشكل مفاجئ.
 

سارع إلى تلطيف األجواء وتسوية أي خالف.

تتعدد المسؤوليات وتتداخل ببعضها البعض.

مفاجأة سارة.. ربح أو نجاح أو سفر.
 

ا ألنها تمتحن إمكانياتك. تكون الفترة مهمة جدًّ

تقوى على الضغوط وتخرج من دائرة القلق.

ناقش بهدوء بعيًدا عن التحديات والتعالي.
  

ال تبق وحيًدا بل ابحث عن فرصة للتعاون.

اسع للمحافظة على استقرارك الحالي.

تستعيد حماستك وتنهمك في البحث عن 
النجاح.

حافظ على قوتك وال تضعف في االختبار .

حافظ على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل.
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28 مارس

 1941
الحكم على المناضل الجزائري 

مصالي الحاج، ولد بمدينة 
تلمسان في 16 مايو 1898 

بالسجن 16 عاًما، وبالنفي 20 
عاًما بعد السجن 
من قبل محكمة 

عسكرية 
فرنسية.

أوقفت النجمة دنيا ســمير غانم تصوير فيلمها “تسليم 
أهالي” بسبب فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يعرض 
الفيلم في موســم عيد الفطر المقبل، وفق الخطة التي 
وضعتها الجهة المنتجة، ولكن منعا النتشــار الفيروس 

تــم وقف تصوير العمل في الوقت الحالي، وأصبح مهددا 
بالخروج من المنافســة في عيد الفطــر، على أن يتم تأجيله 

إلــى عيد األضحى المقبــل. وانتهت دنيا من تصوير 70 في المئة من مشــاهد 
الفيلم، التي جمعتها مع الفنان هشام ماجد، ودالل عبدالعزيز، وبيومي فؤاد.

انتهــى المطرب محمــد قماح مــن تصوير كليــب جديد 
بعنوان “مش بســهولة”، ضمن أغنيــات ألبومه الجديد 
الذي مــن المقرر طرحه خالل الفتــرة المقبلة، واألغنية 
لحنها قماح لنفســه، من كلمات أحمد مــرزوق، وتوزيع 

محمود صبري، وإخراج حسام بدران.
كمــا كشــف قماح أنــه انتهــى تماما مــن وضع اللمســات 

النهائية على أغنيات ألبومه المنتظر.  يذكر أن قماح سبق أن طرح ألبوم “ليالي 
زمان” في األشهر األولى من العام الماضي، وتضمن وقتئذ 8 أغاٍن متنوعة.

طرحت الفنانة ســميرة ســعيد علــى “اليوتيــوب” وجميع 
المتاجــر اإللكترونيــة فيديو كليب أغنيــة “واقع مجنون”، 
من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع 
محمد عرام، وإخراج نضال هاني. وتعبر األغنية عن الواقع 

الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس، 
ويظهر الكليب الهموم التي طالت اإلنسان وحولت حياته إلى 

صعبة ومعقدة، يقول مطلع األغنية: “مجنون.. الشمس طالعة فوق.. والليل ع 
األرض ليه؟.. أسوار مالهاش بيبان.. والبحر فاضي ليه؟

واقع مجنونمش بسهولةتسليم أهالي
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كشـــف النجـــم الســـعودي الشـــاب 
مهنـــد الحمـــدي، العالـــق حاليا في 
هنـــاك  يتواجـــد  حيـــث  بيـــروت، 
لتصوير المسلســـل الجديد “دفعة 
المسلســـل  تصويـــر  أن  بيـــروت”، 
توقـــف تمامـــا منـــذ بدايـــة أزمـــة 
فيروس كورونا وأنه وفريق عمل 
المسلسل بانتظار ما ستؤول إليه 
األحـــداث، مضيفـــا أن مـــا يحدث 
حاليا ال عالقة له ببلد ما وإنما هو 
حدث عالمي، وجاء تصريح مهند 
برنامـــج  فـــي  اســـتضافته  خـــالل 
“تحـــدث مـــع مايا” الـــذي تبثه في 

حسابها عبر موقع “انستغرام”. 
 وعـــن ســـؤاله هـــل ســـتغير أزمـــة 
تفكيـــره؟  انتهائهـــا  بعـــد  كورونـــا 
قـــال: ليس تفكيري أنا فقط وإنما 
كل شـــيء مـــن ناحيـــة الشـــعوب 
ومـــن  ســـيتغير،  والحكومـــات 
كان يشـــعر بأنـــه مقصر فـــي عمله 
سيعطي بشكل أكبر، فخالل فترة 
وجيـــزة الكـــرة األرضيـــة بأكملهـــا 
توقفت، وهذا مؤشـــر قوي للبشـــر 
واإلنســـان أنـــه يجـــب بعـــد هـــذه 
األزمـــة أن تحـــب النـــاس بعضهـــا 

البعض.

الفنان مهند الحمدي عالق في بيروت

نجوم هوليوود: “ابقوا في المنزل رجاء”
أصبـــح الممثلـــون روبرت دي نيرو 
ســـتيلر  وبيـــن  فيتـــو  دي  ودانـــي 
شـــبكات  علـــى  “المؤثريـــن”  مـــن 
التواصـــل االجتماعـــي مـــن أجـــل 
قضية مســـاعدة ســـكان نيويورك، 
بـــؤرة وبـــاء كورونا فـــي الواليات 
المتحدة، وتشـــجيعهم على البقاء 
بالمنـــازل، وهو ما عبـــروا عنه في 
مقاطـــع فيديو نشـــرت على تويتر 

وحظت بمشاهدات باآلالف.
“الرجـــل  فيلـــم  بطـــل  وقـــال 
األيرلندي” في رســـالته “مرحبًا أنا 
روبـــرت دي نيـــرو. نحـــن بحاجـــة 
جميعـــًا للبقاء فـــي المنزل. نحتاج 
لمواجهـــة انتشـــار هـــذا الفيـــروس 
وبوسعنا فعل ذلك فقط معًا، ليس 
فقط لحماية أنفســـنا، بل من أجل 
اآلخرين واألشـــخاص كبار الســـن 

الذين تحبهم. فضالً أنا أراقبكم”.
مـــن جانبـــه، قـــال بطـــل مسلســـل 
ذي  آخـــر  مقطـــع  فـــي  “تاكســـي” 
طابـــع ســـاخر “أنـــا دانـــي دي فيتو 
واتوســـل إليكم، فـــي جميع أنحاء 
والية نيويورك، أن تظلوا بالمنزل. 
لدينا هـــذا الفيروس، هـــذا الوباء، 
وتعلمـــون بالفعـــل أن الشـــباب قد 
يلتقطون هذه العـــدوى وينقلونها 
للكبار. وأنتم تعلمـــون الباقي، لقد 

انتهيت”.
وأظهـــر بيـــن ســـتيلر أيضـــًا حـــس 
دعابته الشـــهير فـــي مقطع فيديو 
فيـــه  توجـــه  دقائـــق  عـــدة  مدتـــه 
“إلى الشـــباب الـــذي يفكر أن هكذا 
ستكون الحياة لألبد. ال ليس األمر 
كذلـــك ينبغـــي أن نـــالزم المنـــزل، 
الوحيـــدة  الطريقـــة  هـــي  هـــذه 

لوقـــف التفشـــي. إذا لـــم تكـــن 
تكتـــرث ألمـــر نفســـك، فكر 
فـــي حماية المســـنين في 
الذيـــن  هـــؤالء  حياتـــك، 
األكثـــر  وهـــم  تحبهـــم، 
ابقـــوا  للخطـــر.  عرضـــة 

بالمنزل. رجاء”.
وأعـــاد أنـــدرو كومو حاكم 

تغريـــد  نيويـــورك  واليـــة 
المقاطع مساء أول من أمس 

األحـــد، بالتزامـــن مع بـــدء خطة 
تجبـــر  التـــي  تتوقـــف”  “نيويـــورك 
75 % مـــن قـــوة العمل علـــى أداء 
مهامها من المنزل وفرض غرامات 
تلتـــزم  ال  التـــي  الشـــركات  علـــى 
بهـــذا اإلجراء، عـــالوة على إغالق 
المـــدارس والجامعـــات الحكومية 
والمسارح ودور السينما والحانات 

والمطاعم.
وبحسب أحدث اإلحصاءات، فقد 
أصيب 15 ألف شخص بالفيروس 

في الوالية حتى اآلن.

داني ديفيتو وبين ستيلر

 1939
استسالم العاصمة اإلسبانية مدريد جيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو. 

1962
انقالب عسكري في سوريا بقيادة عبدالكريم النحالوي ضد حكومة الدواليبي.

 1970
بعد الحرب العالمية الثانية طرد القوات البريطانية وإجالء قواعدها في ليبيا.

 1984
منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج المقامة في ُعمان.

623
والدة مروان بن الحكم، الخليفة األموي الرابع ومؤسس الدولة األموية الثانية.

انتقدت الفنانة اللبنانية 
هيفا وهبي األشخاص 

الذين يرمون حيواناتهم 
األليفة في الشوارع خوفا 

من فيروس كورونا، مشيرة 
إلى أن منظمة الصحة 

العالمية كشفت أن القطط 
والكالب ال ينقلون هذا 

الوباء لإلنسان.

األشياء التي نستخدمها في الخارج ونعيدها إلى الداخل

طابور خامس لـ “كورونا” في حياتنا اليومية 

أثــار انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( “عــدو البشــرية” - بحســب تعبيــر منظمة الصحــة العالمية 
- تعبئــة عامــة فــي العالــم، وخطابــًا عدوانيــًا حيــال فيــروس “نحــن فــي حرب” معــه على حد قــول الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون. ينتشــر الفيروس بشــكل أساســي عن طريق التنفس، وكذلك عبر التواصل الجســدي، ما يعني أن 
خط الجبهة غالبًا ما يكون في أغراض حياتنا اليومية. 

“األعـــداء  علـــى  جولـــة  يلـــي  وفيمـــا 
إلـــى  المصعـــد  زّر  مـــن  الداخلييـــن”، 
المرحـــاض، إنمـــا كذلك علـــى األغراض 
التي قد تكون موضع شـــبهات هي في 

الواقع بريئة منها.
لويـــد  مختبـــر  فـــي  الباحثـــة  تقـــول 
كاليفورنيـــا  لجامعـــة  التابـــع  ســـميث 
أمانديـــن غامبـــل “أي غرض أو ســـطح 
تمت مالمســـته أو تلويثه بالســـعال أو 
قطـــرات اللعـــاب أو الفضالت البشـــرية 

يمكن أن يكون معديًا”.
األســـبوع  نشـــرت  دراســـة  وأظهـــرت 
الماضـــي في مجلة “نيجـــم” األميركية 
التي ســـاهمت في إعدادهـــا، أنه يمكن 
رصد فيـــروس كورونا المســـتجد على 
أســـطح البالســـتيك والفـــوالذ المقاوم 
للصـــدأ لفتـــرة يوميـــن أو ثالثـــة أيـــام، 

وعلى الكرتون حتى 24 ساعة.
غير أنه تم الحصول على هذه البيانات 
في ظروف اختبارية، ومن غير المؤكد 
أن كميـــة الفيروســـات المتبقيـــة كافية 

لنقل العدوى.
وأوصـــت الباحثـــة: “ينبغـــي أن نحـــذر 
بالمقام األول من األغراض والســـطوح 
التـــي يمكن أن يالمســـها عدد كبير من 
المقاهـــي  األشـــخاص؛ مثـــل طـــاوالت 
والقضبـــان المعدنية في وســـائل النقل 
وأزرار  األبـــواب  ومقابـــض  المشـــترك 
المصاعـــد والمفاتيـــح الكهربائيـــة فـــي 

المساحات المشتركة”.
وتابعـــت: “بمـــا أنـــه ليـــس مـــن الممكن 
أن نتفـــادى بشـــكل تـــام مالمســـة هذه 
األغـــراض واألســـطح )بالنســـبة للذيـــن 
يقطنـــون مباني مثـــالً، أو عند الخروج 
للتبضـــع(، مـــن المهـــم أن نغســـل أيدينا 
لتجنـــب  وجهنـــا  مالمســـة  ونتفـــادى 
العدوى، وأن نغطي فمنا بكوعنا عندما 

نســـعل أو بمحرمة عندما نعطس حتى 
ال ننقل العدوى إلى اآلخرين”.

جامعـــة  فـــي  األوبئـــة  عالـــم  ورأى 
كاليفورنيـــا برانـــدون بـــراون أن العدو 
األول هـــو “األغراض التي نســـتخدمها 
فـــي الخـــارج ونعيدهـــا إلـــى الداخـــل”. 
وأوضـــح أنه “فـــي المتاجـــر، قد نخرج 

محفظتنا بعدما نكون المســـنا أسطحًا 
أو أغراضـــًا أخـــرى )ملوثـــة(، أن نخـــرج 
نقـــودًا أو بطاقـــة أو وثيقة هوية، وكل 

هذا قد يتعّرض للتلوث”.
ليس من المســـتبعد أن ينتقل فيروس 
كورونـــا المســـتجد كذلـــك عـــن طريـــق 
الفضـــالت البشـــرية، وهذا مـــا ورد في 

دراسة أجراها 
باحثـــون صينيـــون ونشـــرتها صحيفة 
الجـــاري.  مـــارس   13 فـــي  “نايتشـــر” 
ورصـــد الباحثـــون آثـــارًا للفيروس في 
عينـــة مســـتخرجة مـــن عمليـــة مســـح 

شرجّي ألطفال.
وقالـــت الباحثـــة أمانديـــن غامبـــل “إذا 
ثبت تلّوث الفضالت، عندها ســـيترتب 
أخذ الحيطة مـــن المراحيض أيضًا، ما 
قد يبـــدو غير منطقي بالنســـبة لمرض 
تنّفســـي، غيـــر أنه ســـبق أن لوحظ في 
الماضـــي” مـــع فيـــروس كورونـــا الـــذي 
تسبب بوباء سارس في 2002-2003.
غير أنه لم يعرف بعد إن كان الفيروس 
الذي رصدته الدراسة ال يزال في حالة 
تمكنـــه مـــن نقـــل العـــدوى، وهـــو مـــا ال 

يمكن التثبت منه إال من خالل زرعه.
الهاتـــف الجـــوال أيضـــًا الـــذي يالزمنـــا 
باســـتمرار قـــد يكـــون طابورًا خامســـًا. 
وقـــال بـــرادون بـــراون “إننا نســـتخدم 
هواتفنـــا الجوالـــة طوال النهار، ســـواء 
كنـــا في المنـــزل أو فـــي العمـــل )...( أو 
نتســـوق في المتاجر. وهـــذا ما يجعله 

معرضًا للغاية” للفيروس.
لكن أســـتاذ علم األحياء الحسابي في 
جامعـــة “كوليـــدج لنـــدن” فرنســـوا بالو 
أبـــدى رأيـــًا مخالفـــًا، إذ قـــال إن تعقيم 
الهواتـــف الجوالـــة “لـــن يكـــون مضـــرًا، 
لكننـــي ال أرى كيف يمكـــن لتعقيمها أن 
يحمينـــا أو يحـــد مـــن انتشـــار )كوفيـــد 
19(، ما لم نكن نشاطر هواتفنا الجوالة 

مع آخرين”.
يمكـــن االشـــتباه بـــأن لوحـــة مفاتيـــح 
إذ  بالفيروســـات  ملوثـــة  الكمبيوتـــر 
يتـــم اســـتخدامها يدويـــًا، الســـيما أنها 
البالســـتيك وتتضمـــن  مصنوعـــة مـــن 

الكثير من الزوايا.
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أهـــم المسلســالت الجــديــدة علــى نتفلكــس

انطلـــق أول شـــهور الربيـــع لعـــام 2020 
بزخـــٍم أقـــل، وإن حمـــل نوعيـــة عاليـــة 
مـــن األعمـــال التلفزيونيـــة البـــارزة علي 
نتفلكس، وهذه قائمة ألهم  المسلسالت 
بالمشـــاهدة  الجديـــرة  الجديـــدة 
واالســـتمتاع بوقت ترفيهـــي جميل في 

البيت:
الموســـم   :On My Block مسلســـل   *
الثالـــث: في أحد األحياء وســـط مدينة 
تواجـــه  القاســـية،  أنجلـــوس”  “لـــوس 
صداقة أربعة مراهقين أذكياء ومرحين 
وحاذقيـــن اختبـــاًرا حقيقًيـــا مـــع بدايـــة 

المدرسة الثانوية.
* مسلســـل Elite: الموســـم الثالث: حول 
مدرســـة Las Encinas التي تضم نخبة 
الطـــالب فـــي البـــالد، يتـــم إرســـال إليها 
ثالثة طالب فقراء دمر الزلزال منازلهم 
فيحـــدث الصـــدام بيـــن الطـــالب الجدد 
والقدامـــى األثريـــاء وتقـــع جريمـــة قتل 

يكون أثرها أكبر مما يتوقعون.

* مسلســـل Kingdom: الموســـم الثاني: 
فـــي مملكـــة عـــّم فيها الفســـاد وتفّشـــى 
ينتشـــر  والفقـــر،  الجـــوع  أفرادهـــا  بيـــن 
وبـــاء غامـــض يتســـبب فـــي تحويل كل 
مـــن ُأصيب به إلى وحوش. يذهب ولّي 
العهد، الـــذي ُأحيطت به الخيانة من كل 

مكان ويستميت من أجل إنقاذ شعبه.
 :The Letter for the King * مسلســـل 
فـــي  مراهـــق  يتلقـــى  األول:  الموســـم 
طريقـــه ليصبـــح فارًســـا رســـالة ســـرية 
يتوقـــف عليها مصير المملكـــة. فينطلق 
في مهمـــة ملحمية إليصالهـــا إلى الملك 

لينقذ العالم من الغرق في الظالم.

 Self Made Inspired by the مسلسل *
Life of Madam C.J. Walker: الموسم 
األول: عـــن )إم جي ووكـــر( التي تنفض 
غبار العبودية لتصبـــح رائدة في مجال 
العناية بالشعر، وأول مليونيرة أميركية 

ذات بشرة سمراء.
* مسلســـل Freud: الموســـم األول: فـــي 
عـــام 1886، الطبيـــب والمحلل النفســـي 
كانـــت  فتـــرة  فـــي  فرويـــد”  “ســـيغموند 
نظرياتـــه تلقـــى معارضـــة مـــن المجتمع 
النمســـاوي، يجـــد نفســـه عن غيـــر قصد 
فـــي  متسلســـل  قاتـــل  بتتبـــع  متـــورط 

“فيينا”.

*مسلسل One Day at a Time:  الموسم 
الرابـــع:  إعادة إنتاج لمسلســـل كوميدي 
مـــن الســـبعينات يحمـــل نفـــس االســـم، 
حـــول عائلـــة كوبية أمريكية تتوســـطها 
أم عازبـــة ُمطلقـــة حديثًا تحـــاول تربية 
إبنتها المراهقة وابنها الصغير بمساعدة 

من أمها وأصدقائها.
*مسلسل 7Seeds: الموسم الثاني: في 
المســـتقبل القريـــب، يتوجـــه نيـــزك نحو 
األرض ليصطـــدم بهـــا ويمحي البشـــرية 
والكثيـــر مـــن الكائنات الحية باســـتثناء 
مجموعة من الشـــباب تم تجميدهم ِمن 

قبل الحكومة ليكونوا أماًل للبشرية.

محرر مسافات

كشفتالممثلةالفرنسيةمنأصولأوكرانيةأولغاكوريلينكو «
أنهاتعافتبالكاملمنفيروسكوروناالمستجد.النجمةالبالغة
منالعمر40عاًماقالتعلىصفحتهاعلىأحدمواقعالتواصل
اهو اإلجتماعي،إنهامازالتتضعالكمامةوكلماتفكربهحاليًّ

تمضيةوقتسعيدمعطفلهاألكسندرماكسهوراشيو)4سنوات(.
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الهيئة العربية للمسرح تطلق مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار
في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الهيئة العربية للمسرح، وتحفيزًا 
للكّتاب المســرحيين العرب، تنظم الهيئة العربية للمســرح النسخة الثالثة عشرة 
مــن مســابقة تأليــف النــص المســرحي الموجه للكبــار “فوق ســن 18” للعام 2020 
والتــي خصصــت لنصــوص تندرج ضمــن ثيمة “نطلــق الخيال لتجــاوز النمطية”، 
حيــث يتعيــن أن تحفر هذه النصوص في الحاضــر والُمَعاش، مؤكدة على الدور 

اإليجابي لإلنسان في إحداث التقدم والتغيير؛ وذلك وفق الشروط التالية:

للمســـابقة  المرشـــح  النـــص  يكـــون  أن 
ا على الثيمـــة التي اعتمدتها الهيئة  مبنيًّ
2020 و هـــي:  العربيـــة للمســـرح للعـــام 

“نطلق الخيال لتجاوز النمطية”
للمســـابقة  المرشـــح  النـــص  يكـــون  أن 
جديـــدًا ولـــم يســـبق فـــوزه في مســـابقة 
أخرى، ولم يسبق أن شارك في المسابقة 
نفســـها ولم يسبق نشـــره أو تقديمه في 

عرض مسرحي.
أن ال يكون النص مونودراميًا.

أن يكـــون النـــص مكتوبًا باللغـــة العربية 

الفصحـــى، فيما ال يقـــل عن )15( صفحة 
وبمســـافات   Arial 14 ببنـــط  مطبوعـــة 

بينية ال تتجاوز 15
مطبوعـــًا  المســـرحي  النـــص  يقـــدم  أن 
بصيغة )Word( ويرســـل بواسطة البريد 

اإللكتروني على العنوان المدون أدناه.
أن يقدم صاحب النص المقدم للمسابقة 
إقراًرا بملكيته للنص والتزامه بالشروط 

حسب الصيغة المرفقة بهذا اإلعالن.
المرشـــح  النـــص  صاحـــب  يرســـل  أن 
صـــورة  اإللكترونـــي  البريـــد  بواســـطة 

شـــخصية وصورة بطاقة إثبـــات هوية/ 
جـــواز الســـفر + ســـيرة ذاتيـــة مختصرة 
+ العنـــوان كامـــالً بمـــا فـــي ذلـــك الهاتف 

النقال.
أن يبعـــث النـــص والمرفقات إلـــى البريد 

اإللكتروني التالي:
Script@atitheatre.ae 

برجاء كتابة اسم المؤلف وعنوان النص 
في خانة “الموضوع” على ســـطح البريد 
اإللكترونـــي، وإرســـال النـــص والوثائـــق 

المطلوبة في إرسالية واحدة.
يتم اإلعالن عن النســـخة الثالثة عشـــرة 

من المسابقة مطلع مارس 2020
يفتـــح بـــاب التقديـــم وقبـــول النصوص 
التـــي يرغـــب أصحابهـــا بالتنافـــس مـــن 
خاللهـــا مطلع شـــهر مايـــو، وتنتهي مهلة 
التقديم في نهاية شهر أغسطس 2020، 
وتشـــكل الهيئـــة لجنـــة تحكيـــم وتكـــون 

قراراتها نهائية، وتعلـــن النتائج النهائية 
للمسابقة في منتصف نوفمبر 2020 

ثـــالث  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  تمنـــح 
جوائز على النحو التالي: 

الجائـــزة األولـــى 5000 دوالر، والجائزة 
لثانية 4000 دوالر، والثالثة 3000 دوالر 

كمـــا ســـتمنح الهيئـــة العربيـــة للمســـرح 
األيقونة الفضية للفائزين.

وتعـــد هـــذه فرصـــة لكتاب المســـرح في 
البحريـــن للمشـــاركة في هذه المســـابقة 
الهيئـــة  التـــي تقدمهـــا  المهمـــة  الدوليـــة 

بشكل سنوي.

دعوة للكتاب 
البحرينيين للمشاركة 

والمنافسة

يتســابق الفنانــون والممثلــون، هــذه الفتــرة، لطــرح المحتــوى التثقيفــي الهــادف 
لمواجهة فيروس كورونا، من خالل التوعية والدعم؛ بهدف القضاء عليه، وتحت 
شــعار “كلنــا مســؤول” تــم طــرح فيديو توعوي شــارك فيــه الفنان ناصــر القصبي، 

وراشد الشمراني، وريماس منصور، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران.

التوعيـــة  علـــى  الفيديـــو  ويحـــثُّ 
والتثقيـــف، والهـــدف منـــه بـــث رســـالة 
المكـــوث في المنـــازل، وذلـــك بدعم من 
الممثليـــن، لمـــا يترتب عليـــه من أهداف 
إيجابيـــة ومســـاندة لـــذوي االختصاص 
والمســـؤولين فـــي فتـــرة ينتشـــر فيهـــا 
الفيروس. وتأتي هذه المبادرة للفنانين 
السعوديين بالتوعية واتباع اإلرشادات 

الصحية، وهو ما يسعى له نجوم الدراما 
والفن في الوطن العربي؛ لرفع مســـتوى 
الوعي في حملة توعوية لالنتصار على 

كورونا ومحاصرته، ومنع انتشاره.
ونال الفيديو التوعوي إعجابا كبيرا؛ لَما 
له مـــن تأثير علـــى المشـــاهدين، ُمحقًقا 
آالف المشـــاهدات علـــى منصـــة مواقـــع 

التواصل االجتماعي.

القصبي يطرح “كلنا مسؤول” للتوعية بـ “كورونا”

نشـــط الفنان خليـــل الرميثي خالل هذه 
األيام دون غيره من الفنانين، فيما يتعلق 
بنشـــر الرســـائل التوعوية عبر حســـاباته 
االجتماعـــي  التواصـــل   وســـائل  فـــي 
عـــن “كرونـــا” وكيفيـــة الوقايـــة واتبـــاع 
التعليمـــات، فبعـــد أن تحدث مـــن منزله 
على ضـــرورة البقـــاء في البيـــت واتباع 
التعليمـــات، نشـــر مؤخرا فيديـــو جديدا، 
وهـــو يظهـــر فـــي أحـــد مراكـــز التســـوق، 
ناصحـــا المتابعين بضرورة ترك مســـافة 
متـــر بينهـــم وبيـــن المشـــترين اآلخرين، 
المســـؤولة،  الجهـــات  وجهـــت  حســـبما 
مضيفـــا بأننا نجحنا فـــي توجيهات عدم 
المصافحة والتقبيل، وســـننجح في هذا 
األمـــر أيضـــا، وكل ذلك من أجل ســـالمة 
الجميع وسالمة البحرين، وختم حديثه 

بالقول.. كلنا فريق البحرين.

ــا” ــ ــرون ــ ــن “ك ــ ــة وإرشــــــــــادات ع ــويـ ــوعـ ــل تـ ــ ــائ ــ رس

خليــل الرميثــي.. كلنــا فريــق البحـريـن

طرح الفنان أحمد جاسم فكرة مبسطة 
لألطفـــال للتوعيـــة بمواجهـــة “كورونا” 
وذلـــك  الفيـــروس،  انتشـــار  وكيفيـــة 
عبـــر فيديـــو قصيـــر نـــرى فيـــه حطب 
الدومينو تســـقط واحـــدة تلو األخرى، 
كما هو فـــي المعتاد باســـتنثاء واحدة 
موجـــودة فـــي “البيـــت” حيـــث بقيـــت 
ســـليمة ولـــم تســـقط، وبعدهـــا تظهـــر 
عبارة “اقعد فـــي البيت”. المعروف أن 
الفنـــان أحمـــد جاســـم متخصـــص في 
مســـرح وأدب الطفـــل، وصاحب خبرة 
طويلـــة فـــي التعامـــل مع الدمـــى وفن 
التحريك، وســـبق وأن أقدم الكثير من 

األعمال الهادفة لألطفال والناشئة.

فكرة مبسطة لألطفال 
عن انتشار “كورونا”

طارق البحار



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الثانية عشرة - العدد 4183 

السبت 
28 مارس 2020 

4 شعبان 1441
albiladpress.com

local @albiladpress.com

فــي إطــار الضغط الكبير الذي يرضخ تحتــه العاملون في القطاع الصحي، وجهت كبيرة 
األطباء في إسكتلندا دعوة لألزواج لـ”عدم التفكير في الحمل واإلنجاب حاليا”؛ ليتسنى 
للكــوادر الطبيــة التركيز على مواجهة تفشــي فيروس كورونا المســتجد. وقالت الطيبية 
كاثريــن كالديــروود خــال مؤتمــر صحفــي عقدتــه مــع رئيســة وزراء إســكتلندا نيكــوال 
ســتورجن، إنــه “يجــب علــى النــاس اآلن التفكير في الوقت المناســب إلنجــاب األطفال”. 
وأوضحــت كالديــروود أنــه مــن الضــروري أن يحــرص األزواج علــى توفيــر بيئــة صحية 
لألطفال حديثي الوالدة، وهو أمر صعب في الوقت الحالي، في ظل تفشي وباء كورونا.

اكتشف علماء روس بمساعدة تكنولوجيا 
الــذكاء الصناعــي أكثــر من عشــرة أدوية 
مــن  فــي عــاج فيــروس كورونــا  فعالــة 
بيــن األدويــة الحاليــة والتجريبيــة التــي 

اجتازت االختبارات السريرية. 
بــأن   ،ResearchGate موقــع  ويفيــد 
العلمــاء اســتخدموا فــي عملهــم قاعــدة 

العصبيــة،  الشــبكات  مبــدأ  علــى  مبنيــة 
ودرســوا اســتجابة عشــرات اآلالف مــن 
مامــح التعبيــر الجيتــي لتأثيــر األدوية. 
تحديــد  مــن  تمكنــوا  الطريقــة  وبهــذه 
األدوية الفعالة ضد الفيروســات بما فيها 

. .SARS-CoV-2و SARS-CoV
وقــد تــم اعتمــاد ســتة مــن هــذه األدويــة 

المصابيــن  عــاج  فــي  الســتخدامها 
بفيــروس كورونــا فــي عــدد مــن البلــدان، 
حاليــا  تخضــع  أخــرى  أدويــة  وتســعة 
بعضهــا  أظهــر  الســريرية،  لاختبــارات 
المخبريــة  النمــاذج  ضــد  جيــدة  فعاليــة 

لعدوى فيروس كورونا.
ويقــول بيوتــر فيديتشــيف، رئيس فريق 

األخــذ  “مــع   ،Gero شــركة  مــن  البحــث 
الحاليــة،  الطارئــة  األوضــاع  باالعتبــار 
والتنظيمــي  القانونــي  الوضــع  وكذلــك 
المقترحــة، ســيصبح  لعــدد مــن األدويــة 
باإلمــكان اختبارها ســريريا ضد فيروس 
كورونا، حال التأكد من فعاليتها المضادة 

للفيروسات”.

الحمل في “زمن كورونا”.. ومسؤولية األزواج الـذكــاء الصنــاعي يـكتشـف دواء لعـالج “كـورونـا”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمــس  البلجيكيــة،  الســلطات  أفــادت 
الجمعــة، عن حالــة انتقال فيروس من 

إنسان إلى حيوان.
المقــر  ممثــل  أندريــه،  إيمانيــل  وقــال 
الرئيس لمكافحة الفيروسات التاجية، 
فــي مؤتمر صحفي: “وجد زماؤنا من 
الكليــة البيطريــة فــي لييــج أن القطــة 
التــي أصيب مالكها بالفيروس التاجي 
تأكيــد  وتــم  منــه،  بالعــدوى  أصيبــت 
هــذه  أن  وأكــد  واإلصابــة”.  األعــراض 
قضية استثنائية وليست قاعدة. وفي 
الوقت نفســه، ال تزال السلطات ترغب 
ألصحــاب  وقائيــة  تدابيــر  وضــع  فــي 
أصيبــوا  الذيــن  األليفــة  الحيوانــات 

بفيروس كورونا المستجد.
وبلغت آخر إحصاءات العدد اإلجمالي  «

للمصابين بفيروس كورونا في جميع 
أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخصا، 

كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ 
عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

فــي تطور جديد يشــير إلى حجــم التحدي 
بشــأن مواجهة فيروس كورونا الذي يروع 
العالــم، قالــت ســلطات ريــو دي جانيرو، إن 
مجمــع “ماراكانــا” الرياضــي فــي البرازيــل، 
الذي يضم ما وصف طويا بأكبر ملعب كرة 
قــدم فــي العالــم، ســيتحول إلى مستشــفى 
مؤقــت؛ للمســاعدة فــي مكافحــة فيــروس 
كورونــا. ومــع انتشــار حــاالت اإلصابــة فــي 
البرازيــل، التــي بلــغ عددهــا أكثر مــن 2900 
حالة، استعانت السلطات بمنشآت رياضية، 

وحولتها إلى مستشفيات مؤقتة. 

وقرر االتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف  «
الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس. 

واستضاف ملعب “ماراكانا” نهائي كأس 
العالم 2014، وحفلي افتتاح وختام 

أولمبياد ريو 2016. كما شهد العدد القياسي 
لعدد المتفرجين في مباراة واحدة بتاريخ 
كأس العالم، والذي اقترب من 200 ألف 

متفرج في نهائي نسخة 1950 بين البرازيل 
وأوروغواي.

في بلجيكا... قطة 
تصاب بـ “كورونا” 

بسبب مالكها

ملعب كأس العالم 
“القياسي” يتحول إلى 

مستشفى
يمضي دوق ودوقة ساسكس أسبوعهما األخير كعضوين بارزين في العائلة البريطانية 

المالكة، حيث سينفصالن رسميا عن دورهما الملكي في 31 مارس الجاري. 

وانتقل األمير هاري وميغان ماركل للعيش 
في كندا مع ابنهما أرشــي؛ اســتعدادا لبدء 
رســميا.  الملكيــة  غيــر  الجديــدة  حياتهــم 
واعتبــارا مــن 1 أبريل، ســيتغير كل شــيء 
فــي حيــاة ميغــان وزوجهــا، بمــا فــي ذلــك 

أسماؤهما.
وفــي الوقــت الحالــي، يقع اســتخدام لقب 

صاحب وصاحبة الســمو الملكي الرســمي، 
مــا يعني فــي الواقع أنه ليس لديهما لقبان 

ملكيان.
ولكن كما قالت الملكة، يجب عليهما  «

التخلي عن لقبيهما كجزء من االنفصال 
الملكي، وسيتعين عليهما استخدام 

شيء آخر.

لقب جديد ينتظر ميغان ماركل بعد االنفصال الملكي

إغاق تام للمحات التجارية في المنامة تطبيًقا للقرار الوزاري، وانتشر 
رجال األمن في العاصمة لضمان تطبيق القرار )تصوير أيمن يعقوب( قد يعود هاري مرة أخرى إلى استخدام لقب دوق ويلز الذي استخدمه طوال خدمته في الجيش، 

وقد تلتزم ميغان باسمها األول ماركل، والذي ما زالت تشتهر به إلى اآلن.

بمداهمــة  لصــوص  قــام 
 5 فيهــا  ســرقوا  لنــدن  فــي 
مسدســات قيمتهــا أكثــر مــن 
120 ألــف دوالر، اســتخدمت 
مــن  سلســلة  تصويــر  أثنــاء 
األفام عــن عميل المخابرات 

البريطانية جيمس بوند.
وتمكــن  اإلثنيــن،  مســاء  الســطو  عمليــة  وقعــت  لنــدن،  شــرطة  وبحســب 

المهاجمون من الفرار من مسرح الجريمة قبل وصول ضباط الشرطة.
وكتب في ضبط الشرطة “المشتبه بهم، الذين )وصفهم شهود( على أنهم 3 
رجال بيض يتحدثون بلكنة من أوروبا الشرقية، دخلوا المنزل من المدخل 
الخلفي وسرقوا 5 قطع من األسلحة النارية التي تم إيقاف تشغيلها، وكانت 
قد استخدمت في أفام جيمس بوند التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف 

جنيه إسترليني )122 ألف دوالر(”.

سرقة 5 مسدسات استخدمت في أفالم جيمس بوند الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:14

 11:43 

03:12 

05:53

07:23 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

